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إهداء
إىل من محلتين وهنا على وهن وغمرتين مبا ال أستحق
إىل من أفىن عمره لراحيت وأعرق جبينه ليسعدين
إىل قرة عيين ومشوع حيايت
إىل والدي العزيزين
إىل رفيقة حبثي الغالية
إىل أخي وزوجه ومن كان عونا يل يف تعلمي
أهدي هلم هذا العمل املتواضع
وأسأل اهلل أن ينفعنا ويعلمنا
آمني

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة التحقيق :
وخصهُ هبذا الوصف وما عداه من الكتب استحفظه ،
وحفظَه َّ ،
احلمد هلل الذي نَـزل الذكر َ
جعل الكتاب العزيز جامعا ألنواع العلوم  ،باملنطوق واملفهوم  ،ﭽﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ

الرشد واجتناب الغي  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
(األنعام  ، )83 :فتبارك من أبان فيه طُُرق ُ
وحده ال شريك له  ،وأن حممدا عبده ونبيه  ،وجلميع اخللق أرسله صلى اهلل عليه وسلم  ،وعلى
كرَم .
ف و َّ
آله وصحبه َّ
وشر َ
أما بعد :
فقد أنزل القرآن منجما يف نيِـّف وعشرين سنة  ،على أطهر القلوب وأنورها  ،هداية للعباد ،
ورمحة هبم  ،فاهتدوا بأمره  ،واقتدوا بآمره صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم  ،فضربوا أروع الـ ُمثُل

يف ذاكرة التاريخ .

بعدها ؛ اتسعت دائرهتم  ،وفشا علمهم  ،واختلط العرب بالعجم  ،فاضطرب اللسان  ،وخفا
البيان  ،وكان العلماء كالنجوم الالمعة يف فضاءات السائرين املتعثّرين  ،فاختطوا العلوم وصانوها ،
وتوارثوا الفهوم فلقَّحوها ونقَّحوها  ،والقرآن يف كل هذا أمها  ،وعمدهتا ِ ،
فأعطي أعظم حظ
وأوفره .
ودونوها  ،ورمسوا
جاد املتأولون بالفتوحات الربانية  ،واحلِكم العطائية  ،فجمعوا القراءات َّ
اختالفات الطُُرق فاستوعبوها  ،نقلوا أسباب النزول ومكانه وزمانه بالربهان  ،ونبهوا على ناسخه

ومنسوخه وأحرفه بإتقان  ،وأبرزوا جمازه ومتشاهبه وغريبه بزيادة وإحسان  ،فكان تسهيال لتنزيله ،
ود َّرا مصانا ملكنونه  ،ولبابا لعلومه  ،ومجاال وكماال لقرائه ومقرئيه  ،وتبيينا
وكشفا وبيانا لتفسريه ُ ،
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هلجائه  ،وهداية لبلوغ هنايته  ،وحتصيال لفوائده  ،وشارة لتلطيف عبارته  ،وموقعا يف مواقع

جنومه  ،فمن أخذه أخذ حبظ وافر .
مستود َعة يف نفوس الصحابة وجلَّة
اختلفت حتريرات العلماء ألنواع هذه العلوم  ،فبعد أن كانت
َ

التابعني  ،أخذت يف التسطري والتدوين على الشكل غري َّ
املهذب لبعض املباحث القرآنية يف
تفسريات التابعني  ،يف هناية القرن األول  ،وهي عبارة عن صحف ضاع معظمها.
مث ُكتِبت يف بداية القرن الثاين وقبله بقليل  ،على الشكل التجزيئي املستقل مبحثا وتصنيفا ،
فظهر كتاب الناسخ واملنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي ( 113ه)  ،والوجوه والنظائر ملقاتل
بن سليمان (151ه)  ،مث توسعت املباحث ؛ لتشمل غريبه  ،ومشكله  ،و جمازه  ،وفضائله ،
وقراءاته  ،لدواعي احلاجة مع تعاقب السنني .
مث تدرج العلم يف التشكل والتجميع  ،ومن أول ما ميكن أن يـُ َعد باكورة هذا الفن  ،فهم القرآن

للحارث احملاسيب (348ه)  ،مث اجلامع لعلم القرآن أليب احلسن الرماين املعتزيل ( 834ه)  ،وإن

كان كتاب تفسري ؛ ألن علوم القرآن توزعت يف املصنفات إما استقالال  ،أوتضمنا  ،أومناصفة .
أما الشكل االستقاليل فربز يف :
 رسائل مفردة يف نوع واحد . أو كتب جامعة يف بعض أنواعه .وأما الشكل التضميين فيقع :
 إما مقدمة للتفسري . أو نشراً بني مضامينه  ،على أن النشر خيتلف : أن يقصد إدخال مجع من علوم القرآن أثناء التفسري والتحليل  ،كالبستان يف علوم القرآن هلبةاهلل (883ه) .
 -مل يقصد اإلدخال  ،وإمنا وقعت اعتباطا أثناء الشرح والتحليل .
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وأما الشكل التنصيفي  :فيجمع ضروبا من علوم القرآن ( على اصطالح املتقدمني ) ومنها
التفسري  ،حىت يكون املؤلَّف بنفسه مكتفيا مستغنيا  ،كاالستغناء يف تفسري القرآن حملمد بن علي
األُدفُوي (833ه) (. )1
مث ارتفع صرح علوم القرآن وعال  ،وكثر التصنيف وفشا  ،غري أن معظمها ضاع ونُسي " ،ولقد
بذل يف تأليف الكتب املفقودة جهود ماليني السنني ؛ ألن بعض املؤلفني ميكث عدة سنني أو
عشرات السنني لكي ينتهي من التأليف  ،إذن كيف فقدت وضاعت هذه املاليني من الكتب
واألجزاء ؟ األحداث جتيب ؛ وفيها الغريب  ،والعجيب  ،واملريب  ،والرهيب ،
تآكل
والسليب  ،واحلبيب  ،وهي على أنواع  :قسم حرق  ،وآخر غرق  ،وآخر سرق  ،وآخر َ
وسوق  ،وآخر استعمل يف األغراض
وخرق  ،وآخر أصابته الرطوبة فطبق  ،وآخر بيع باجلملة ّ
املنزلية التافهة فمحق  ،وآخر مزق  ،وآخر سفر وص ّدر  ،وآخر دفن وقرب  ،وآخر حبس وأسر ،

وآخر برت ونثر " (. )3
وكانت اجلزائر من البالد اليت استهدفت  ،وطاهلا خراب املستعمر العابث مبقوماهتا  ،حيث عرب
الرتاث اجلزائري األرض احلبيبة إىل ما وراء البحر  ،واستقر يف خزائن متفرقة يف فرنسا  ،وإسبانيا ،
وتركيا  ،وغريها  ...وما تبقى من املخطوطات استقر يف الزوايا  ،واملساجد ؛ اليت كانت تقوم
بدور املعاهد واجلامعات يف عصرنا احلايل .
ومن الزوايا اليت احتفظت لنا برتاث علمائنا  ،زاوية علي بن عمر بطولـﭭـة  ،وكان من
بني أهم حمفوظاهتا خمطوط نادر وفريد  ،يرجع إىل القرن الثامن  ،ألحد علماء األمة
وجمتهديها  ،وأبرز نبغائها وحذاقها  ،اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن عمر بن رسالن
بن نصري بن صاحل بن عبد اخلالق بن عبد احلق البلقيين الشافعي (334ه) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :مساعد بن سليمان الطيار  ،علوم القرآن تارخيه وتصنيف أنواعه ص( ، )44وقد ذكر كيف تتوزع علوم
القرآن يف املصنفات بالتمثيل  ،وقد طورت ترتيبها على النحو املبني .
( - )3ينظر  :حكمت بن بشري بن ياسني  ،كتب الرتاث بني احلوادث واالنبعاث ص(. )8
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حيث ألف كتابا ماتعا يف علوم القرآن  ،مفيد يف ترتيبه  ،مبدع يف ل ــم مشتَّته  ،له الصدارة يف
اإلتقان واإلحكام  ،أماله كمقدمة لتفسريه  ،وهي عادة كثري من املفسرين ؛ ولكن بتفاوت من
حيث املادة والتقسيم  ،وجعل علومه  ،وهي علوم القرآن  ،متساقطة يف اآليات املتفرقات ،
حبسب احتياجها وافتقارها للنوع الذي خيدمها  ،ولكن مل تنشر بني مضامينه على وجه البسط
والتطويل  ،وإمنا جعلت بني يدي تفسريه  ،فمن أراد األصول والقواعد فليحتكم للمواقع  ،ففيها
املقنع  ،وهو الشكل التضميين يف صورته األوىل  ،فكان العنوان (مواقع العلوم يف مواقع النجوم) ،
ف يف علوم احلديث  ،مجاعة يف القدمي واحلديث  ،وتلك
صنّ َ
قال يف صدر مقدمته  " :وقد َ
األنواع هي يف ِ
أهل فنه  ،وأنواع القرآن شاملة  ،وعلومه ِ
سندهِ دون ِ
متنه  ،ويف مسنديه و ِ
كاملة ،
فأردت أن أذ ُكَر يف هذا التصنيف  ،ما وصل إىل علمي ممَّا حواه القرآن الشريف  ،من أنواع علمه
الـمـنِيف  ،وأجعل ذلك مقدمة للتفسري  ،واملسؤول من اهلل التسهيل والتيسري  ،وتَـْنح ِ
ص ُر األنواع
َ
ُ
َ
األول  :مواطن النزول وأوقاته ووقائعه ؛ وذلك يف اثين عشر نوعاً :
يف الكالم على أمور َّ :
املكي  ،املدين  ،السفري  ،احلضري  ،اللّيلي  ،النهاري  ،الصيفي  ،الشتائي  ،الفراشي  ،أسباب
النزول  ،أول ما نزل  ،آخر ما نزل .
اآلحاد  ،الشاذ  ،قِراءات النيب صلى اهلل عليه
السنَد ؛ وهو ستة أنواع  :املتواتر ،
األمر الثاين َّ :
ُ

وسلم  ،الرواة  ،احلُفاظ .

األمر الثالث  :األداء ؛ وهو ِستة أنواع  :الوقف  ،االبتداء  ،اإلمالة  ،املد  ،ختفيف اهلمزة ،
اإلدغام .
ادف ،
املعرب  ،اجملاز  ،املشرتك  ،املرت ُ
األمر الرابع  :األلفاظ ؛ وهو سبعة أنواع  :الغريب ّ ،
االستعارة  ،التشبيه .
األمر اخلامس  :املعاين املتعلقة باألحكام ؛ وهو أربعة عشر نوعاً  :العام املبقَّى على عمومه ،
خص فيه ِ
صت فيه
الكتاب السنَّة  ،ما َّ
يد به اخلصوص  ،ما َّ
العام املخصوص  ،العام الذي أ ِر َ
خص َ
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السنَّة ِ
املؤَّول  ،املفهوم  ،املطلق  ،املقيَّد  ،الناسخ  ،املنسوخ  ،نوع
الكتاب  ،اجململ َّ ،
املبني َ ،

العامل به واح ٌد من املكلفني .
من الناسخ واملنسوخ ؛ وهو ما عُمل به من األحكام مدَّة معيَّنة و ُ

األمر السادس  :املعاين املتعلقة باأللفاظ ؛ وهو مخسة أنواع  :الفصلُ  ،الوصل  ،اإلجياز ،
تكملت األنواع مخسني .
اإلطناب  ،القصر  ،وبذلك َّ
يدخل حتت احلصر ؛ األمساء وال ُكىن واأللقاب  ،املبهمات .
ومن األنواع ما ال ُ
فهذا ِهناية ما ح ِ
صَر من األنواع  ،واملسؤول من اهلل تعاىل ُحسن االتباع  ،والتسهيل للفوائِد
ُ
واإلمتاع  ،ومسيتُه مواقِع العلوم يف مواقِع النُجوم  ،نَـ َفع اهلل به آمني  ،واحلمد هلل رب العاملـني " (.)1
اخرتت هذا السفر املبارك العظيم  ،وهديف :
جمودة  ،وإخراجه حمققا على النحو الذي صدر عن مؤلفه  ،صحيحا
 .إبراز الكتاب يف حلة ّ
جمرداً من عبث النُساخ  ،ومتلفات املناخ .
سليما َّ ،
 .إثراء املكتبة القرآنية بأمات الكتب الرتاثية  ،والكتاب املدروس من عيوهنا ودررها .
 .فتح دراسات جديدة على اإلمام البلقيين  ،ومنهجه االبتكاري الف ّذ  ،وتوسيع القاعدة
املعلوماتية يف رصد التطورات التارخيية هلذا الفن  ،وحماولة التجديد وفتح اآلفاق بناءً على مكانة

الكتاب  ،ومتانته  ،وجودته يف بواكري التجميع املمنهج ؛ للوصول بكل هذا إىل مرحلة االحرتاق
النهائي  ،أو على األقل النضج واالستقرار  ،فاملوضوع بكر ال يزال حيتاج إىل حترير .
األمهية العلمية للكتاب املراد حتقيقه
تربز أمهية الكتاب يف النقاط اآلتية :
 . 1مكانة املؤلف العلمية ؛ حيث كان من عجائب الدنيا يف سرعة الفهم وجودة احلفظ  ،ذكيا
مستحضرا  ،مستقيم الذهن  ،جيد التصور  ،فصيحا  ،بليغا  ،برع يف الفقه واألصول والعربية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1ينظر  :ص()188
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والتفسري وعلمي املعاين والبيان  ،وأفىت ودرس يف حياة والده شيخ اإلسالم السراج البلقيين
(315ه) .
 . 3قيمة الكتاب العلمية ؛ حيث يـُ َع ُد من املبتكرات يف مصنفات علوم القرآن  ،يتجلى هذا يف:
 .املنهجية املوسوعية .
 .الرتتيب املنطقي  ،والتقسيم التسلسلي من غري تداخل  ،وامللحظ الدقيق يف مصنفات املتقدمني
غياب هذا كفن مسيَّج مقنن  ،قد نظمت فروعه يف سلسلة جتمعها  ،وصنفت املتناظرات حتت
املسمى الواحد  ،وربطت أجزاؤه خبيط الرباط املنطقي  ،والتدقيق املنهجي  ،ورتبت بإبداع حمكم ،
وهندسة موضوعية .
 .التحرير الرصني  ،والتزام املوضوعية  ،من غري استطراد يف املسائل وتشقيقها  ،وال فتح للجبهات
مع املخالفني .
 . 8مل يشتهر الكتاب مع املكانة العالية له من بني كتب التخصص  ،حيث كان مستودعا يف
ع اهتماما  ،حىت استوقف اإلمام السيوطي  ،فكان الوحيد
صندوق العدم  ،ومل ينتبه له ويـُْر َ
( حسب علمي ) من اعتمد الكتاب يف مجلة املوارد واملصادر القرآنية  ،ونعم الوحيد والفريد ،
فرفع الكتاب يف مساء اجملددين  ،وأطرى عليه مبا يكفيه اشتهارا وانتشارا  ،بل جعله عمدة كتبه
وأصل مشوسه  ،واعتمد مادته العلمية ناقال هلا وعنها يف النقاية  ،والتحبري  ،واإلتقان  ،ومل يثن
عليه السيوطي إال ملا خرب صنعة الصانع وملكته  ،وقوة الكتاب وجودته ؛ حيث اعتمد
يف اإلتقان عشرات الرسائل املبثوثة يف ثناياه  ،واليت سردها يف املقدمة  ،إال أن الشهادة
بالعجب العجاب  ،والثناء اجلميل باجملموع الظريف ذي الرتتيب والتقرير والتنويع
فنعما املورد املعني ،
والتحبري  ،واإلقرار باألسبقية إىل هذه الرتبة  ،مل يظفر هبا إالَّ مواقع العلوم َّ ،
فهو عيال اإلتقان  ،ومن ألف يف علوم القرآن بعد السيوطي فعيال على اإلتقان  ،فال جرم
أن يوسم املواقع بعيال العيال .
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 . 4كما تربز أمهية الكتاب يف سد فجوات يف حقول املعرفة القرآنية  ،واستفادة أهل
االختصاص واملراكز البحثية من نتائج هذا السفر املبارك  ،فالكتاب جزء من تراث األمة العريض
العظيم .
أسباب اختياره :
دفعين الختيار هذا املخطوط مجلة من األسباب منها :
 . 1مكانة مؤلفه  ،ومهذب مادته  ،وقد بينتها يف أمهية الكتاب .
 . 3اهتمامي بعلوم القرآن  ،وشغفي بالتخصص  ،والكتاب خيدم ويغطي أكثر األبواب ،
وحسيب أنه ذكر مبادئ الفن ومفاحته باختصار فريد  ،ومتثيل مفيد  ،خبالف بعض الرسائل اليت
ختدم جزئية من كليات املباحث بإطناب  ،مع جتاوزها لبعض األصول الراسيات .
سابق على التفسري
 . 3بناءً على مبدأ األولويات يف دراسة الرتاث اإلسالمي  ،فالتحقيق ٌ
والتحليل  ،وملا كان الكتاب يفتقر خلدمة متنه  ،ويعوزه اإلبراز بشكل أليق نظيف  ،وقد
استشرت جلة من املتخصصني فاتفقوا على ترشيحه  ،بل أناطوا رقبيت به  ،عزمت على
حتقيقه  ،مث دراسة مادته بشكل أفقي عرضي عابر غري بسيط على منهج املؤلف العام مع حترير
مشكله .
 . 4يعترب لبنة متينة يف التكوين القاعدي املتخصص يف الرتاث  ،زائد الفن الدقيق
( علوم القرآن )  ،فنعم اجلمع بني التخصصني .
علي خالقي ألكون من أهله وخاصته ،
 . 5رجاء أن أندرج يف سلك خدمة القرآن  ،وأن ينعم َّ

وهذه األخرية  -لَ َع ْم ِري  -هي بيت القصيد .
الدراسات السابقة :

حقق الكتاب سابقا يف دراسات حمكمة وغري حمكمة  ،وال يزال حيقق لقيمته العلمية ؛ وهي
كاآليت :
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 .حققه أول مرة الدكتور السعيد فؤاد عبد ربه  ،وقد نال به درجة الدكتوراه مبرتبة الشرف األوىل
عام  ، 1431بكلية أصول الدين بطنطا التابعة جلامعة األزهر الشريف  ،حتت إشراف األستاذ
الدكتور جودة حممد أبو اليزيد املهدي  ،واألستاذ الدكتور شكري شفيق األخضر  ،وصدر عن
مكتبة الضياء للنشر والتوزيع يف ست مائة وتسعني صفحة  ،يف طبعة وحيدة عزيزة  ،فتكرم األخ
حممد العبادي مدير إدارة تقنية املعلومات مبركز تفسري للدراسات القرآنية بتصويره خصيصا
لطليب  ،وله مين جزيل الشكر والثناء .
 .مث حققه الدكتور أنور حممود املرسي خطَّاب يف دراسة غري أكادميية  ،مربرا أن الكتاب مل يطبع
حىت وقته  ،وصدر عن دار الصحابة للرتاث بطنطا  ،ضمن سلسلة مكتبة الدراسات القرآنية عام
 1433يف مائة وأربعة وتسعني صفحة .
 .حققه الدكتور حممد بن يوسف اجلوراين العسقالين  ،عضو رابطة علماء أهل السنة باألردن ،
وهو يف طور املراجعة ألحد مشاخيه  ،كما أرسله للدكتور مساعد الطيَّار للمراجعة التخصصية ،
فالكتاب مل يطبع  ،وقد راسلته ليفيدين أن له اعتناءً كثريا بتحرير املسائل الشائكة  ،بل هو
قصده ،كما أن له خطة يف إحياء أمات الكتب يف علوم القرآن  ،أهنى منها إىل حد اآلن حبمد
اهلل ؛ مواقع العلوم  ،التحبري للسيوطي  ،الربهان للزركشي  ،حتت إشراف العالمة احملدث شعيب
األرناؤوط  -حفظه اهلل . -
تتفق الدراسات املذكورة يف خدمة الكتاب نفسه  ،وإبرازه للوجود بعد أن طال حمبوسا يف رفوف
اخلزانات لقرون عديدة  ،مع إشراف السبق للدكتور سعيد  ،وهو بسبق حائز تفضيال  ،غري أهنا
اشرتكت يف قصور التحقيق من حيث شيوع التصحيف  ،والتحريف يف املنت ؛ نتيجة إغفال نسخ
عالية للكتاب مل يطلعوا عليها  ،واعتوار النقص والزيادة والبياض يف النص مجيعه ؛ لتعويلهم على
النسخة الزكية اهلزيلة  ،الفريدة يف نظرهم  ،فخرج الكتاب يف صورة مشوهة ال تليق برتاث إمام له
قدم راسخة  ،ومكنة يف علوم القرآن  ،السيما واملصطلح يف علوم القرآن دقيق حمدد حبدود  ،له
حرمته وعرضه ؛ وعليه فالتحقيقات متقاربة بقدر ال يسوغ إعادة حتقيقه على تلك النسخة .
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هذا ومن أقدس الواجبات  ،وأوىل الغايات يف التحقيق  ،تتجه إىل حترير النص وقراءته قراءة
صحيحة على النحو الذي جاء به عند مؤلفه  ،فاجتهدت يف البحث والتنقيب يف
املؤلَّف  ،فهديت لفهرس الدكتور
الفهارس واخلزائن لعلي أظفر بنسخة تليق بامل ِؤلف و َ
يوسف حسني  ،فهرس فيه ألهم مخسمائة خمطوطة من خمطوطات زاوية علي بن عمر
(طولـﭭـة  -اجلزائر)  ،وكان كتاب املواقع مفهرسا  ،فسررت به ووقع عندي أمجل موقع  ،فهو أم
النسخ وأعالها  ،أماله املصنف سنة (844ه)  ،أي قبل وفاته بنحو  35سنة  ،على يد تلميذه
حممد عبد السالم املالكي  ،خبط جمود مقروء  ،سامل من التصحيف والسقط  ،فعزمت
على إعادة حتقيقه  -بعد أن صوره يل أمني اخلزانة العثمانية األستاذ سعد  ،وله مين جزيل
الشكر واالمتنان  ،ووفقه اهلل لرعاية اخلزانة وتسهيلها على الباحثني  -وهذا دأب
احملققني املستدركني  ،ومما دفعين وهزين بقوة يف تعني إخراجه  ،ملا قابلت النسخة
الطولـﭭـية بعد تفريغها بالزكية  ،ألقف على العوار البني  ،واهلزال اجللي  ،فجمعت اهلمة ،
وطلبت املنة  ،هذا كله وغاييت أن خيرج الكتاب بالصورة املتوخاة اليت حتمل يف طياهتا أصال
صحيحا معتربا  ،مربأ من الشوائب واملالبسات باالعتماد واالتكاء على النسخة األم ،
فإنه قد يُتسامح يف بعض جوانب التحقيق مع أمهيتها  ،لكن أن يُرتك النص مصحفا  ،فهذا
مما ال يتسامح فيه  ،وال يعفى عنه  ،خاصة واملباحث دقيقة  ،ويعظم اخلطب إذا تعلقت
العلوم بكالم اهلل تعاىل  ،أال وهو القرآن اجمليد  ،ومما الحظته على الدراسة األوىل ؛
اإلسهاب الواضح بالتعليق على كل كبرية وصغرية ترد يف املخطوطة  ،وال يغادر شاردة وال واردة
من ذلك دون متييز بني ما هو مفيد وتدع ـ ـ ـو إليـ ـ ـ ـ ـه احلاجة  ،وما ال فائدة من ذكره  ،إىل درجة
يكاد يصعب معها تلمس النص احملقق يف وسط ذلك الركام من التعليقات اليت قد تتجاوز
الصفحة أو أكثر يف التعليق على سطر أو أقل من املخطوطة  ،وفيها تزيد بشكل ال تدعو
احلاجة أو الضرورة إليه  ،وهذا اإلغراق على حساب العمل األساسي يف التحقيق  ،وهو حترير
النص وتقوميه من التصحيفات والتحريفات  ،فالتعليق له قصده وميزانه  ،وإثقال احلواشي والنقول
واإلسراف فيها  ،قد تطوح بالقارئ  ،وهو كما يقال  :يف بيداوات املنبت الذي ال أرضا قطع وال
ظهرا أبقى .
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وأما الدراسة الثانية فقد كانت عمال مستعجال  ،بعيدا عن التدقيق العلمي  ،ضرره أكثر من
نفعه  ،وال أنصح باقتنائه .
غري أين أقول بعد كل هذا  ،دراسة احملقق سعيد فؤاد  ،قدمت يل الكثري  ،وفتحت مغلقا يف
وجهي  ،ويف الدراسات القرآنية  ،إذ عرف الكتاب بتحقيقه  ،وما قدمه من خدمة جليلة ،
جعلين أستأنس هبا  ،فاألنوار ال تتزاحم  ،والعلم رحم بني أهله .
منهج التحقيق :
متثل عملي يف :
 . 1لـم ألفق بني النسختني  ،بل اعتمدت الطـ ـول ـﭭ ـية  ،وجع ـ ـلتها األصل ألمـ ـها وعلوها  ،ورم ـ ـزت
هلا بـ ـ " األصل "  ،واستأنست بالزكية  ،ورمزت هلا ب ـ ـ " ز " .
 . 3قابلت املنسوخ باألصل  ،مث بالنسخة الثانية للتأكد من صحة النسخ ؛ فإن الفكر يذهب ،
والقلب يسهو  ،والنظر يزيغ  ،والقلم يطغى  ،مراعيا يف ذلك قواعد الرسم اإلمالئي .
 . 8أجريت التصحيح يف صلب املنت ألحرف يسرية منتقدة بعدد أصابع اليد  ،رأيت تصحيحها
تسود الكتاب  ،وتضيع أوقات القارئ
من النسخة الزكية  ،وجتاهلت قدرا مجًّا من الفروق اليت ّ
فيما ال جيديه  ،وتثقل احلواشي بفروق قد تكون من خطأ الناسخ وحتريفاته  ،وأشرت إليها يف
احلاشية مبا يستوجب فقط املقام اإلشارة إليه  ،كتغري املعىن  ،أو زيادة  ،من غري توسع .
 . 4عزوت اآليات القرآنية الكرمية إىل سورها  ،وبينت أرقامها  ،وأثبتها مع املنشور .
 . 5خرجت األحاديث تـخرجيا فنيا يف أكثر مواضعه  ،وخرجت بعضها تـخرجيا علميا عند
احلاجة  ،وما ُروي يف الصحيحني اكتفيت بالعزو إليهما .
 . 1أعجمت مجيعه  ،وضبطت بالشكل بعيده  ،فنور الكتاب ضبطه وإعجامه  ،وما كان
مضبوطا تركته حلاله ؛ حلرمته  ،معتمدا على قواعد الرسم احلديث .
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 . 8ترمجت لألعالم املغمورين واملشهورين بإجياز عند أول مرة .
 . 3عرفت باملواضع واألماكن والبلدان .
 . 4فسرت األلفاظ الغريبة مبا يزيل لبسها .
 . 11وثقت النقول وأقوال العلماء اليت أوردها املؤلف ؛ بعزوها وإرجاعها إىل مصادرها األصلية
يف كل علم وفن .
 . 11درست مسائل الفن حمررا هلا .
 . 13ربطت بني أجزاء النص اليت حتتاج تعليقات تنظيمية .
 . 18علقت على بعض عبارات املؤلف وأسلوبه بسبب اضطراب يف استعمال الضمائر  ،أو
املخل .
بسبب اإلجياز ّ
 . 14قدمت مبقدمة ودراسة  ،وختمت خبامتة .
 . 15صنعت فهارس فنية متنوعة  ،وملحقا يوضح شجرة علوم القرآن .
تقسيم املشروع :
قسمت املشروع على النحو اآليت :
مقدمة التحقيق
القسم األول  :قسم الدراسة
الفصل األول  :دراسة املؤلف
املبحث األول  :امسه وأصله ومولده
املطلب األول  :امسه
املطلب الثاين  :أصله
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املطلب الثالث  :مولده
املبحث الثاين  :مراحله العلمية ووظائفه العملية
املبحث الثالث  :شيوخه وتالميذه ومؤلفاته
املطلب األول  :شيوخه
املطلب الثاين  :تالميذه
املطلب الثالث  :مؤلفاته
املبحث الرابع  :صفاته وثناء العلماء عليه
املبحث اخلامس  :وفاته وما رثي به
الفصل الثاين  :دراسة الكتاب
متهيد
املبحث األول  :توثيق النسبة ووصف النسخ
املطلب األول  :توثيق النسبة
املطلب الثاين  :وصف النسخ
املبحث الثاين  :مسائل خطبة املواقع
املطلب األول  :القرآن كتاب تعددت علومه إىل درجة يصعب حصرها على العاد  ،مع اإلملاح
إىل بعض صفات املفسر
املطلب الثاين  :املوازنة بني علوم القرآن وعلوم احلديث يف اإلطار التارخيي
املبحث الثالث  :القيمة العلمية
املطلب األول  :اهلندسة املوضوعية
املطلب الثاين  :استحداث أنواع جديدة
املبحث الرابع  :أثره فيمن بعده
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املبحث اخلامس  :منهجه واختياراته ومصادره
املطلب األول  :منهجه
املطلب الثاين  :اختياراته
املطلب الثالث  :مصادره
املبحث السادس  :مناذج من املخطوطني
القسم الثاين  :قسم التحقيق

حققت الكتاب كله حبمد اهلل  ،وعدد لوحاته واحد ومخسون لوحة يف النسخة األم الطولـﭭـية .
خامتة ؛ وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات .
وأثبت  . :ملحقا يوضح شجرة العلوم كما وردت يف مواقع العلوم
 .ثبتا للمصادر واملراجع
 .فهرسا لآليات القرآنية .
 .فهرسا لألحاديث واآلثار .
 .فهرسا لألعالم املرتجم هلم .
 .فهرسا لألماكن والبلدان .
 .فهرسا لأللفاظ الغريبة .
 .فهرسا للمحتويات .
هذا وإين أمحد اهلل تعاىل كمال احلمد  ،وأشكره متام الشكر  ،على توفيقه  ،وامتنانه  ،سائال إياه
بعظيم سلطانه  ،وسعة رمحته  ،أن يتقبل مين هذا العمل املتواضع  ،وأن يكون صدقة جارية جتري
بعدي إىل يوم لقائه  ،ربنا وتقبل دعاء  ،ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني .
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القسم األول :
قسم الدراسة

وحتته  :فصالن
الفصل األول  :دراسة املؤلف
الفصل الثاين  :دراسة الكتاب
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الفصل األول :
دراسة املؤلف
وحتته مخسة مباحث :
املبحث األول  :امسه وأصله ومولده
املبحث الثاين  :مراحله العلمية ووظائفه العملية
املبحث الثالث  :شيوخه وتالميذه ومؤلفاته
املبحث الرابع  :صفاته وثناء العلماء عليه
املبحث اخلامس  :وفاته وما رثي به
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املبحث األول  :امسه وأصله ومولده
املطلب األول  :امسه
هو عبد الرمحن بن عمر بن رسالن بن نصري

()1

بن صاحل

()3

بن أمحد بن حممد بن شهاب بن

عبد اخلالق أو عبد احلق ( )8بن حممد بن مسافر الكناين العسقالين املصري الشافعي ( )4البلقيين .
ويلقب :
جبالل الدين

()5

 ،وابن البلقيين ( ، )1وابن السراج ( ، )8وسبط البهاء ( ، )3وحرب األمة ( ، )4وقاضي

القضاة ( ، )11واإلمام (.................................................................، )11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
( - )1جاء يف طبقات الشافعية البن شهبة  :بن نصر (. )38/4
( - )3قال السخاوي  :ومن هنا اختلف فيه  ،الضوء الالمع (. )111/4
( - )8قال ابن شهبة  :ابن عبد اخلالق بن عبد احلق  ،طبقات الشافعية (. )38/4
( - )4حلظ األحلاظ البن فهد ص(. )133
( - )5الدرر للمقريزي (. ) 341/3
( - )1ابن ناصر الدين الدمشقي  ،التبيان (. )338/3
( - )8املقريزي  ،الدرر (. ) 341/3
( - )3ابن فهد  ،حلظ األحلاظ ص(. ) 133
( - )4القلقشندي  ،صبح األعشى (. ) 353/14
( - )11ابن حجر  ،اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس (. ) 154/8
( - )11ابن شهبة  ،طبقات الشافعية (. ) 38/4
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وشيخ اإلسالم ( ، )1وغريها من األلقاب املتكلفة اليت جرى الوصف هبا يف هذا العصر  ،خاصة
وملن تقلّد كرسي القضاء ؛ كمؤيد الشريعة  ،وناصر السنة  ،وبقية اجملتهدين  ،وعني أعيان األمة ،
وخالصة أمري املؤمنني  ،وحجة الناظرين  ،وقامع املبتدعني  ،وغريها .
ويكىن :
بأيب الفضل ( )3وأيب اليُمن (. )8
وأمه بنت القاضي هباء الدين بن عقيل النحوي (. )4
املطلب الثاين  :أصله
اختلف يف أصله ؛ فابن ناصر الدين الدمشقي يُرجع أصله إىل عسقالن .
قال  " :الكناين العسقالين األصل  ،مث البلقيين املصري الشافعي " (. )5
والسخاوي يرجع أصله إىل بلقينة يف الضوء الالمع  ،ووجيز الكالم .
قال  " :البلقيين األصل  ،القاهري

الشافعي "

()1

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ابن تغري  ،النجوم الزاهرة (. )388/14
( - )3ابن ناصر الدين الدمشقي  ،التبيان ( ، )338/3واملقريزي  ،الدرر ( ، )341/3والضوء الالمع  ،حممد
السخاوي ( )111/4وغريهم .
( - )8ذكره السخاوي يف الضوء الالمع ( )111/4فقط .
( - )4قال أبو زرعة بن العراقي  ":وماتت ليلة االثنني ثاين شعبان [بياض باألصل  :وهي  :سنة (883ه) ] بنت
الشيخ هباء الدين عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عقيل  ،زوج شيخنا العالمة سراج الدين البلقيين  ،وأم ولديه اإلمامني
بدر الدين وجالل الدين  ،وصلّى عليها من الغد  ،ودفنت برتبة أبيها بالقرافة  .ينظر  :الذيل على العرب ص(. )445
( - )5ابن ناصر الدين الدمشقي  ،التبيان ( )338/3وصرح به كذلك الزبيدي يف التاج ( ، )385/84والزركلي يف
األعالم (. )831/8
( - )1الضوء الالمع ( ، )111/4ووجيز الكالم (. )418/3
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وكذلك الداودي يف طبقاته (. )1
وهي نقطة اتفاق عند النظر  ،فالبلقيين باعتبار ج ّده صاحل ( )3؛ أول من سكنها من أجداده ،
والعسقالين باعتبار من تقدم صاحل يف سلسلة النسب .
والكناين نسبة إىل كنانة ؛ من مشاهري العرب املستعربة  ،بكسر الكاف ونونني مفتوحني بينهما
ألف وهاء يف اآلخر (. )8
تغمده
قال القلقشندي  " :ومن كنانة ؛ شيخنا شيخ اإلسالم أبو حفص سراج الدين البلقيين ّ ،

اهلل برمحته " (. )4

وميكن أن تكون نسبة إىل قرية كنانة كما قال الزبيدي  " :كنانة قرية بشرقية مصر  ،وقد رأيتها
وهبا ُولد السراج البلقيين رمحه

اهلل تعاىل " (. )5

والعسقالين نسبة إىل عسقالن ؛ بفتح أوله وسكون ثانيه مث قاف وآخره نون  :مدينة بالشام من
أعمال فلسطني على ساحل البحر  ،بني غزة وجربين  ،يقال هلا عروس الشام  ،وكان يرابط هبا
املسلمون حلراسة الثغر منها (. )1

والبلقيين ؛ نسبة إىل بلقينة  ،بالضم وكسر القاف وياء ساكنة ونون  :قرية من حوف مصر ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1طبقات املفسرين (. ) 381/3
( - )3ابن ناصر الدين الدمشقي  ،توضيح املشتبه ( ، )541/1قال  " :وذكر أخو شيخنا أن أول من سكن بلقني
من أجدادهم صاحل "  ،وتاريخ ابن حجي ص(. )533
( - )8القلقشندي  ،قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان ص(. ) 184
( - )4املرجع نفسه ص(. )185
( - )5الزبيدي  ،تاج العروس (. ) 13/81
( - )1عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي  ،مراصد االطالع (. )441/3
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من كورة بنا  ،يقال هلا البوب أيضا (. )1

لكن ضبطها ابن ناصر الدين الدمشقي بضم أوله وسكون الالم وفتح القاف وسكون املثناة حتت
وكسر

النون (. )3

وكذلك الزبيدي يف تاجه  ،قال  " :بُ ِلقينة أمهله اجلماعة  ،وقد اختلف يف ضبطها فقيل :
(بالضم وكسر القاف)  ،هكذا يف سائر النسخ املوجودة بأيدينا  ،وهكذا ضبطه الزرقاين رمحه اهلل
تعاىل يف شرح املواهب  ،ويوسف بن شاهني البطي يف حاشية كتاب ج ّده التبصري  ،ويوجد يف
وص َّوبه شيخنا رمحه اهلل تعاىل وقال  :هو املعروف املشهور على
بعض النسخ بـُْل َق ْني َكغُْر ْنيق َ ،
ألسنة املصريني " ( ، )8وقال أيضا ":وأن املشهور فتحها " (. )4
كما أن السخاوي أورد يف ضوئه الالمع أبياتا للهالل املغريب ينشد العلم البلقيين  ،مسعها
السخاوي منه وكتبها له أيضا ؛ ّترجح املشهور ( ، )5وتؤكد فتح القاف ال كسرها قال :
ملا أتيت ديار مصر سائـ ـ ـ ـ ـ ــال
علم احلديث رواية ودرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
قالوا شيوخ مل يطيقوا ع ّدهم

عمن يرى حيوي هبا الفضلَ ْني
وله لواء السبق يف الصنفيـ ـ ـ ـ ــْن
فاعددهم باأللف واأللفيـ ـ ـ ـ ـ ــْن

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ياقوت احلموي  ،معجم البلدان ( ، )434/1وعبد الرمحن السيوطي  ،لب اللباب يف حترير األنساب
ص(. )48
( - )3ابن ناصر الدين الدين الدمشقي  ،توضيح املشتبه (. )541/1
( - )8الزبيدي  ،تاج العروس (. )385/84
( - )4املصدر نفسه (. )81/81
رجح عندي فتح القاف  ،وهو قول هالل املغريب "
( - )5قال الزركلي يف األعالم  " :مث رأيت يف الضوء الالمع ما ّ

(. )831/8
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لكن سيدنا وعامل عص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرنا
هم كالعيون لنا هبم إبصارنا
أبقى لنا رب العباد حيـ ـ ـ ــاته

شيخ الشيوخ إمامنا البُـ ْل َقْيين

العي ـ ـ ــْـن
وإمامنا املذكور نور َ
()1
الداريْـ ـ ـ ــن
وأناله اخلريات يف َ

املطلب الثالث  :مولده
مل تتفق أقالم املرتمجني على سنة واحدة  ،وشهر واحد  ،ويوم واحد  ،وهذا شأن التأريخ .
وحاصل ما ذكروه :
أ  -ولد يف شهر رمضان سنة ثالث وستني وسبعمائة  ،بعضهم أمهل اليوم ( ، )3وبعضهم قيدها
ب ــخامس عشرين (. )8
ب  -ولد يف مجادى األول سنة ثالث وستني وسبعمائة (. )4
ت  -ولد يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وستني (. )5
ث  -ولد يف مجادى األول سنة اثنتني وستني وسبعمائة (. )1
ترجع األقوال الثالث األ َُو ُل للسنة نفسها  ،وهي ثالث وستون  ،وينفرد القول الرابع بسنة اثنتني
وستني  ،وهو ما صرح به ابن تغري بردي يف ترامجه  ،وتبعه من بعده مستدال مبا مسعه من لفظ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
( - )1السخاوي  ،الضوء الالمع (. )313/11
( - )3ابن شهبة  ،طبقات الشافعية ( ، )38/4وابن حجر  ،اجملمع املؤسس (. )154/8
( - )8حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )111/4
( - )4ابن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )354/8ومل يعني إحدى اجلمادين يف ذيل الدرر الكامنة ص(. )335
( - )5ابن فهد  ،حلظ األحلاظ ص( ، )133وهو أحد قوليه .
( - )1ابن تغري  ،املنهل الصايف (. )143/8
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مرة " ( ، )1وهو دليل قوي يف االختيار .
اإلمام  ،قال  " :هكذا مسعته من لفظه غري ّ
وأقرب األقوال يف الثالث األول أوهلا ؛ يف اخلامس عشرين من رمضان سنة ثالث وستني ؛ وهو
اختيار أخيه صاحل يف ترمجته ( ، )3وابن حجر يف اجملمع املؤسس ( ، )8ورفع اإلصر (. )4
قال السخاوي يف الضوء الالمع  " :واألول عندي أصح  ،فهو الذي أثبته أخوه  ،وشيخنا ،
وآخرون " (. )5
خيلص لنا يف األخري قولني متدافعني  ،يف القوة متقاربني  ،فهذا مسعه من لفظه  ،وهذا مما أثبته
أخوه  ،وقرينه أقرب الناس إليه وأعلم بشؤونه من غريه  ،واهلل أعلم بالصواب .
أما بالنسبة ملكان االزدياد  ،فكان بقاعة العفيف من باب سر الصاحلية بالقاهرة (. )1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
( - )1الدليل الشايف ( ، )418/1واملنهل الصايف ( ، )143/8والنجوم الزاهرة ( )84/14كلهم البن تغري بردي .
( - )3صاحل البلقيين  ،ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين  ،لوحة  3ب .
( - )8ينظر . ) 154/8( :
( - )4ينظر  :ص( ، )331وخالف يف إنباء الغمر ( ، )354/8بأنه يف مجادى األول  ،وليس يف رمضان  ،وسكت
يف ذيل الدرر عن إحدى اجلمادين ص(. )335
( - )5ينظر . )111/4( :
( - )1صاحل البلقيين  ،ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  3ب  ،والسخاوي  ،الضوء الالمع (. )118/4
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املبحث الثاين  :مراحله العلمية ووظائفه العملية
نشأ اجلالل يف كنف والده مرتفها متعززا  ،فحفظ القرآن كامال وصلى به على العادة يف صالة
الرتاويح  ،وقد استكمل سنه التمييز  ،وأجازه جده النحوي البارع البهاء بن عقيل محو أبيه
السراج بشرحه أللفية بن مالك رمحه اهلل  ،وإجازات يف احلديث  ،ويف ليلة األربعاء الثالث
والعشرين من شهر ربيع األول سنة (814ه) تويف جده  ،ودفن بالقرافة قريبا من تربة الشافعي
رضي اهلل عنه (. )1
يف يوم السبت ثامن عشرين مجادى اآلخرة سنة (814ه) استقر والده قاضي قضاة الشام عوضا
عن تاج الدين بن عبد الوهاب السبكي  ،وخلع عليه  ،ومضى إىل دمشق صحبة السلطان
الظاهر  ،ومضى معه وأخوه بدر الدين واألهل .
قدمها على الربيد بكرة هنار األحد ثامن عشرين شهر رجب سنة (814ه ) فصلى بالناس الظهر
جبامع بين أمية  ،وتوجه منها إىل العادلية ومعه الناس  ،فلما كان صبح يوم االثنني لبس اخللعة
ومضى إىل جامع بين أمية  ،ف ُقرئ تقليده باملقصورة  ،ورجع إىل العادلية فقضى فيها بني
الناس  ،ويف أول يوم من شعبان درس  ،ويف ثالثه يوم اجلمعة خطب جبامع بين أمية وصلى
إماما اجلمعة .
ً
ويف سادسه يوم االثنني ؛ حضر دار احلديث األشرفية  ،فتكلم يف عدة فنون بعبارة
فصيحة بليغة كالما مفيدا حمررا كثريا  ،بصوت عال عجيب  ،وأسلوب غريب  ،حبيث إنه
أهبر من معه من فضالء املصريني والشاميني مما مسعوا منه  ،ومن جودة
إيراده وإصداره  ،مع تودد وتأدب حسن  ،فلم ينازعه واحد منهم يف منطوق
وال مفهوم  ،وأقروا له بالتقدم يف العلوم  ،ودمشق إذ ذاك غاصة باألئمة الفضالء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1صاحل البلقيين  ،ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  3ب  ،وابن تغري بردي  ،املنهل الصايف ()48 - 41/8
وصاحل الفالين  ،قطف الثمر يف رفع أسانيد املصنفات يف الفنون واألثر ص(. )311
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وشهد اجلالل بسريته العمرية (. )1
مل يكن ألبيه عناية بتسميعه لكثرة أشغاله  ،فاستجاز له بعض احملدثني من شيوخ ذلك العصر ،
الشهاب بن حجي بعد وفاة جده ابن عقيل من ُشيُوخ ذَلِك الْ َوقْت ََْنو مائَة نفس
واستجاز لَهُ َ
َّجم  ،والنجم بن
فأزيد َ :كابْن أميلة َ ،و َّ
الص َالح بن أيب عمر  ،والبدر بن اهلبل  ،والشهاب بن الن ْ

َّمس ُحمَ َّمد بن محد بن
السوقي  ،والزين بن النقيب  ،والشهاب أ ْ
َمحد بن عبد الْ َك ِرمي البعلي َ ،والش ْ
عبد الْ ُمنعم احلََّرِاين َ ،ومن ا ْحلفاظ الْعِ َماد بن كثري َ ،وأَبُو بكر بن الْ ُمحب  ،والزين الْعَِراقِ ّي َ ،ومن
الْعل َماء التَّاج السْب ِكي  ،وغريهم (. )3

استمر والده قاضيا إىل أن استدعي إىل الديار املصرية فتوجه إليها يف عامه يوم االثنني التاسع من
ذي القعدة  ،ومعه مجع ممن شنع على التاج السبكي ليحاققوه عند السلطان (. )8
مث كر راجعا إىل دمشق فقدمها يف أول يوم من صفر سنة (881ه) وقد توىل التاج السبكي
خطابة اجلامع وعدة تداريس وهي الوالية األخرية له  ،فأنف الوالد من ذلك واستعفي فأعفي بعد
شوشوا عليه يف الوظائف السابقة  ،وتعصبوا عليه َوَكتَبُوا فِ ِيه حمضراً وأمسعوه َما يكره وجرت له
أن ّ
أمور مشهورة  ،فشق ذَلِك عليه َوخرج بأ َْهله َو ِعيَاله وتوجه يف عاشر الشهر على الربيد إىل

القاهرة  ،فصرف عن قضاء دمشق يف سابع عشر ربيع الثاين بالتاج السبكي  ،وكانت مدة قضائه
عشرة أشهر (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1عبد الرمحن البلقيين  ،ترمجة البلقيين ص( ، )54وابن ناصر الدين  ،الرد الوافر ص( ، )114واملقريزي ،
السلوك ( ، )811/4وابن قاضي شهبة  ،طبقات الشافعية ( ، )33/4وابن فهد  ،حلظ األحلاظ ص(. )184
( - )3حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )118/4
( - )8أمحد بن حجر  ،الدرر الكامنة ( ، )385/8وحممد بن فهد  ،حلظ األحلاظ ص( ، )184وحممد السخاوي ،
الضوء الالمع (. ) 31/1
( - )4حممد بن فهد  ،حلظ األحلاظ ص(. )184
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بعد عودة سراج الدين البلقيين إىل الديار املصرية صرف مهته لتعليم ابنه اجلالل  ،فأمسعه غالب
ريها  ،لَ ِكن على غري َشرط السماع ؛ ملا َكا َن يَقع ِيف دروسه من َكثْـَرة الْبَ ْحث
الكتب الستة َو َغ َ
املفرط الْمؤدي إِ َىل اللَّغط املخل بِ ِ
ص َّحة السماع  ،وحفظ العمدة يف احلديث  ،والتدريب يف الفقه
َُ
الذي صنفه والده من أجله  ،وألفية ابن مالك يف النحو  ،وخمتصر ابن احلاجب يف األصول ،

وحبث يف احلاوي .
فنشأ يف حجر والده عزيزا  ،وعليه تفقه  ،وعنه أخذ العلوم  ،وعلى غريه القليل ؛ كسماعه السنن
َصبَـ َه ِاينّ  ،حىت
لي بن عمر األيويب ْاأل ْ
لي بن ُحمَ َّمد بن َع ّ
الكربى للبيهقي من الزين أَيب ا ْحلسن َع ّ
برع يف الفقه واألصول والعربية والتفسري واملعاين والبيان  ،وقال الشعر يف مدة يسرية ملا كان يتمتع
به من جودة احلفظ وسرعة الفهم  ،فكان من عجائب الدنيا يف ذلك  ،ولديه ذكاء وفطنة .
توظف صغريا يف ديوان اإلنشاء وهو ابن ستة عشر سنة  ،فويل توقيع العرائض واالستدعاءات
واملكاتبات والواليات مساعدا كاتب السر يف دار العدل بدل السلطان بإذنه نيابة عنه  ،وترسل
للتنفيذ ملَقَّباً مبوقع الدست بعد أن كان يف طبقة كتاب الدرج  ،وكان هذا يف يوم اخلميس ثامن
ِ
ِ
ضاء الْ َع ْس َكر بنزول
عشر شعبان سنة (884ه) عوضا َعن أَخيه الْبَ ْدر حني استقراره ِيف قَ َ
ِ
ِ
مدرسة الناصرية جبوار قبَّة الشَّافِعِي َ -رمحَه اهلل  -من
َوالده لَهُ َعنهُ حني ْ
استَقر ِيف تدريس الْ َ

القرافة بعد أن مل يتم لطشتمر ما أراد من تولية أبيه _ نيابة عن برهان الدين بن مجاعة حيث
ِِ
َح َوال وحدوث َما مل ْيع َهد وهتاون
عزل نفسه تورعا واحتياطا لدينه ملا دهم النَّاس من تغري ْاأل ْ
القائمون بالدولة باألمور الدينِيَّة _ يف قضاء الشافعية بسعي بدر الدين بن أيب البقاء السبكي
عند األمريين بكة وبرقوق  ،فقرراه يف الوالية  ،واسرتضيا الشيخ سراج الدين بتدريس الشافعي ،
وكان يوما مشهودا (. )1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ابن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )151/1واملقريزي  ،السلوك ( ، )83/5وحممد السخاوي  ،الضوء
( ، )118/4وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )311/1
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ملا بلغ مثاين عشرة سنة  ،كتب له والده رمحه اهلل إجازة عظيمة من مجلتها  " :وإين ملا رأيت من
ولدي الفاضل املفنن أيب الفضل عبد الرمحن الرباعة يف فنون متعددة من أصول الفقه  ،والفقه ،
والفرائض  ،وغريها مما يظهر من مباحثه على الطريقة اجلدلية  ،واملسالك املرضية  ،واألساليب
الفقهية  ،واملعاين احلديثية  ،ولقد اختربته مبسائل مشكلة  ،وأحباث معضلة  ،فأجاد يف اجلواب ،
واملرجو من اهلل أن يوفقين وإياه للصواب  ،ولقد خاض يف األصول والفقه والفرائض اخلوض
احلسن  ،وبذلك ظهرت أحباثه بني الفقهاء من أهل الزمن  ،فعند ذلك استخرت اهلل تعاىل الذي
ما خاب مستخريه  ،واستجرت  )1( ...كرمه الذي ما ندم مستجريه  ،وأذنت له بالفتوى على
مذهب اإلمام الشافعي إمام األئمة رضي اهلل عنه وأرضاه  ،وجعل قصور اجلنة متقلبه ومثواه ،
سالكا يف ذلك كله التقوى  ،فبها يرشد إىل الصواب يف الفتوى  ،ويستمسك بالسبب األقوى ،
ووصيته باإلقبال على طاعة ربه  ،يسر اهلل لنا وله سبيل حبه  ،وتلفظت له باإلجازة يف ذي
القعدة  ،سنة إحدى ومثانني وسبع مائة (831ه) " (. )3
ويف يوم السبت ثامن عشر شوال سنة (838ه) تويف األمري آنص العثماين والد األتابكي
برقوق  ،وكان أسلم وحسن إسالمه  ،وكان حيب فعل اخلري ويكثر من الصدقة على الفقراء
واملساكني  ،ويطلق احملابيس الذين يف السالسل ويصاحل عنهم أخصامهم  ،ويطلقهم إىل حال
سبيلهم  ،وقد مات قبل أن يلي ولده برقوق السلطنة  ،وملا مات أعطى األتابكي برقوق جالل
ِ ِ
وجهز
أجاب إ َىل َذلك ُ
الدين ألف دينار ليحج هبا عن والده األمري آنص يف هذه السنة  ،فَ َ
ص ْحبَة الركب (. )8
أحسن جهاز  ،وسافر ُ
ويف يوم األربعاء تاسع عشر رمضان سنة (834ه) مجع ْاأل َِمري الْ َكبِري برقوق ْاأل َُمَراء والقضاة
ومشايخ الْعلم َوأهل الدولة واخلليفة إِ َىل ِعْنده باحلراقة من اإلصطبل  ،وعرفهم أَن ْاأل ُُمور مضطربة
ِ
سن الس ْلطَان صالح الدين َ ،وقلة حرمته َ ،وأَن الْ َوقْت ُْحمتَاج إِ َىل ملك َعاقل يستبد بأحوال
لصغَر ّ
الدولة  ،ويقوم بِأُمور النَّاس  ،وينهض بأعباء احلروب والتَّ ْدبِري وََْنو ذَلِك  ،فاتفقوا َِ
مجيعهم َم َعه
ُ
َ
َ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
( - )1غري ظاهرة القراءة .
( - )3صاحل البلقيين  ،ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  3ب  ،وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )113/4
( - )8السلوك ( ، )133/5وحممد احلنفي  ،بدائع الزهور ( ، )341/1وعمر بن فهد  ،إحتاف الورى (. )883/8
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سالح -
الصاحل حاجي  ،وبعثوا ِيف ا ْحلَال باألمري قُطلوبُغا الكوكاي  -أ َِمري َ
على خلع الْملك َّ
الصاحل من الْقصر  ،وأدخاله إِ َىل دور
واألمري ألطُنبُـغُا املعلم َ -رأس نوبَة  -فقبضا على الْملك َّ
ا ْحلرم  ،وأخذا ِمْنهُ منجاة الْملك وعادا هبَا  ،فانقضت دولة األتراك من مصر  ،وزالت دولة بين
اخلطْبَة على الْ َعادة َ ،وبَايع ْاأل َِمري
اخلَلِي َفة املتَـ َوكل على اهلل أَبُو عبد اهلل ُحمَ َّمد ْ
قالون  ،وخطب ْ
الْ َكبِري األتابك على السلطنة  ،وقلده أَمر الْعباد والبالد  ،فأفيض ِيف ا ْحلَال على السلْطَان تشريف
َش َار شيخ ِْ
اإل ْس َالم سراج ال ّدين عمر
اخل َالفَة  ،وأفيض على ْ
ْ
اخلَلِي َفة التشريف على الْ َعادة َ ،وأ َ
ملك الظَّ ِ
البـ ْل ِق ِيين أَن يلقب الس ْلطَان بِالْ ِ
ال َ :ه َذا َوقت الظّ ْهر َ ،والظّ ْهر َمأْ ُخوذ من
اهر َ ،وقَ َ
ُ ّ
ملك الظَّ ِ
الظهرية والظهور  ،وقد ظهر ه َذا ْاألَمر بعد أَن َكا َن خافيا  ،فتلقب بِالْ ِ
اهر َ ،وركب من
َ
َ
الس َماء  ،فتفاءل
احلراقة باإلصطبل  ،وطلع من بَاب السّر إِ َىل الْقصر  ،وعندما ركب ْأمطرت َّ
النَّاس بذلك َ ،وملا دخل إِ َىل الْقصر جلس على التخت  ،فَ َكا َن طالع ُجلُوسه برج ا ْحلُوت ،
اهرةِ ومصر الدعاء للس ْلطَان الْملك الظَّ ِ
ود ِ ِ
ِ
اهر  ،وكتب إِ َىل أَعمال اململكة بذلك َ ،وأَن
َ
َونُ َ
ي بالْ َق َ
حيلف النواب واألمراء للسلْطَان على الْ َعادة  ،فسارت الْربد بذلك  ،ودقت البشائر بقلعة ا ْجلَبَل
ِ
ِ
اهرة ومصر و َعامة َم َدائِن مصر والشَّام  ،وِيف يَـوم االثْـنَـ ْ ِ
ني َرابِع عشرينه :
عْند َمتام الْ َ
َ ْ
َ
َ
بيعة  ،وزينت الْ َق َ
ئ عهد ْ ِ
اخلَلِي َفة  ،والقضاة  ،وأعيان الدولة (. )1
ضَرة ْ
قر َ
اخلَلي َفة للس ْلطَان على ْاأل َُمَراء ِحبَ ْ
ويف نصف ذي القعدة سنة (838ه) ولد أول مولود للجالل البلقيين  ،وأمساه حممدا  ،وتفقه
على يديه وجده وغريهم  ،واتصف حبسن السياسة واملباشرة ملا حتت يده من األوقاف  ،ومحدت
سريته وأثين عليه بالدين والعفة وإن كان قليل الرباعة يف العلم  ،استخلف اجلالل يف كثري من
املناصب  ،وتزايد ركونه لَهُ ملا يعرفهُ من َم ْعرفَته  ،وحزمه  ،وسياسته  ،وكان يلقب بتاج الدين َوالِد
الْبَ ْدر أيب السعادات ُحمَ َّمد َوإِ ْخ َوته (. )3
ويف نفس هذه السنة (838ه) قصد بيت اهلل احلرام حاجا للمرة الثانية حجة اإلسالم  ،واغتنم
فضل ماء زمزم  ،فشربه بنية التضلع باللغة العربية وفهمها  ،وهو قاصر النظر مل يكن له هبا
اشتغال  ،فلما عاد أدمن النظر يف نصوصها  ،فاستجيب طلبه  ،ومهر يف مدة يسرية  ،وتفجرت
له ينابيع احلكم  ،وفاضت عليه األنوار  ،وبرع يف العلوم  ،ورحل الناس إليه من سائر األقطار ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1املقريزي  ،السلوك (. )141/5

( - )3حممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )344/8وعبد الرمحن السيوطي  ،نظم العقيان ص(. )151
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قد مجع اهلل له بني احلفظ والفهم وذلك غاية املنقبة  ،ورفع قدره  ،ونوه بذكره  ،وأعلى له مرتبه ،
وتفقه عليه وخترج به مجاعة كثريون ال ميكن حصرهم وضبطهم  ،وال يستطاع استيعاهبم وعدهم ،
وهذا من بركات الفتوح (. )1
ويف التاسع رمضان (834ه) نزل اجلالل عن توقيع الدست لبهاء الدين الربجي ؛ زوج بلقيس
ابنة أخيه البدر  ،ونزل أخوه البدر له عن إفتاء دار العدل لفصل احلكومات  ،واإلفتاء فيما لعلّه
يطرأ من األحكام حيث جيلس السلطان  ،واستمر بيد بدر الدين قضاء العسكر (. )3
ويف سنة (841ه) قرظ هو وأبوه وبرهان األبناسي وغريهم كتاب آداب احلمام للحسن بن حممد
بدر الدين النسابة  ،وخفي على اجلميع أنه استلب التصنيف املذكور من مصنف جليل حملمد بن
عبد اهلل الشبلي الدمشقي  ،صاحب كتاب آكام املرجان يف أحكام اجلان (. )8
ويف لَيـلَة ِاالثْـنـ ِ ِ
ادى األوىل سنة (841ه) ولد أخوه ألبيه صاحل  ،علم الدين
ني ثَالث عشر ُمجَ َ
َْ
ْ
بالقاهرة  ،ونشأ يف كنف والده السراج  ،مث بعد موت أبيه نشأ عند والدته زينب ِ ،يف طبقة علو
ِ
ُخته من بلقينة ،
املدرسة اليت أنشأها الوالد  ،وكان قد هجرها قبل ذلك مبدة  ،ملا قدمت َعلَْيه أ ْ
فَذكرت له أَنـَّ َها أرضعت َزوجته َه ِذه  ،فبحث َعن َذلِك َح َّىت وضح لَهُ َ ،وحني علم ِص َحة قَـ ْوهلَا
ِ
ك قبل َموته بِعشر ِسنِني  ،فنشأ علم الدين بعيدا عن أخيه اجلالل (. )4
اجتنبها َ ،وذَل َ
ويف يوم السبت أول رجب سنة (841ه) زعق زامر على بَاب السلسلة َحتت اإلصطبل -
ث سكن ْاأل َِمري الْ َكبِري  -فَاجتمع ْاألُمراء واملمالك ومل يعهد ه َذا الزمر ق ّ ِ
صر َ ،وذكروا أَنـَّ َها
َحْي ُ
َ َْ َ
ط مب ْ
ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ضاة
الْ َعادة ِيف بِ َالد الشام َ ،وفيه عقد ْجملس بِالْ َم ْد َر َسة الصاحلية بَني القصرين َ ،وحضر الْ ُق َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )114/4وصاحل البلقيين  ،ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  8أ .

( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )888/1واملقريزي  ،السلوك ( ، )311/5وحممد السخاوي  ،الضوء
( ، )143/11والقلقشندي  ،صبح األعشى (. )315/11
( - )8أمحد بن حجر  ،اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس (. )513/1
( - )4أمحد بن حجر  ،رفع اإلصر ص( ، )114والداودي  ،طبقات املفسرين ( ، )331/1واألدهنوي  ،طبقات
املفسرين ص( ، )888والشوكاين  ،البدر الطالع ( ، )331/1وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )41/13وقد
أفرد صاحل هذا ترمجة مفردة لصاحب الدراسة  ،وله عدة مصنفات  :منها  :حاشية على تفسري أخيه هنر احلياة .
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ِ
السجن َوقد ُشهد َعلَْي ِه بأَ ْشيَاء َشنِعة وحتدث الناس أنه غرم يف
َوالْ ُف َق َهاء َوجيء بِابْن سبع من ْ
خالصه يف أيام برقوق أربع مئة ألف درهم فضال على أنه يقع يف أشياء ال ينبغي مساعها  ،فضال
عن التلفظ هبا  ،وحصل لغالب الناس بسبب ذلك شدة عظيمة  ،وأراد أخصامه إَِراقَة َدمه ِعْند
ضاة الْ َمالِ ِكيَّة  ،فَكثر َس ْعيه بِالْ َم ِال َ ،ح َّىت فوض أمره للقضاة الشَّافِعِيَّة عناية به ؛ ليحكم حبقن
الْ ُق َ
دمه  ،ومعه شيخ االسالم سراج الدين البلقيين  ،وولديه اجلالل والبدر قائمني مساعدين له  ،مثَّ
ِ
السجن ( )1؛ ليعيد األمري الكبري يلبغا الناصري استدعاء السادة القضاة األربعة  ،وأعيان
أُعيد إِ َىل ْ
الفقهاء إىل منزله باإلصطبل السلطاين يوم اخلميس السادس رجب  ،فاجتمع عنده القضاة األربعة
وشيخ اإلسالم البلقيين  ،وولديه  ،وغريهم من أعيان القضاء  ،فسأهلم عن قضية ابن سبع وما
وجب عليه  ،فتكلموا مبا علموا  ،وخالصة األمر أن قَ ِ
ضاة أَبُو زيد بن خلدون قال لألمري
اضي الْ ُق َ
ِ
وحكمك ٍ
ماض ِيف ْاألمة َ ،ومهما حكمت بِِه نُفذ ،
الْ َكبِري  :يَا أَمري  ،أَنْت َ
صاحب الش َّْوَكة ُ ،
ط أَن أحدا من أ َُمَراء التّـ ْرك َوَال
فَحكم ْاأل َِمري الْ َكبِري حبقن َدمه وإطالقه  ،فأفرج َعنهُ َ ،ومل ْيع َهد ق ّ
ضاة احلكم فِيها  ،إَِّال أَن قَ ِ
ضيَّة ابْن سبع َه َذا
ادة الْ ُق َ
هم حكم ِيف َش ْيء من ْاأل ُُمور الَِّيت من َع َ
َ
ُملُوك ْ
يدو َن إِطْ َالقه ،
َكانَت قد َشنُعت َوطَ َ
يدو َن قَتله َ ،وقوم يُِر ُ
أمرها َ ،وكثر التعصب فِ َيها  ،فقوم يُِر ُ
ال َ
ضاء َش ْيء من ذَلِك َح َّىت عُمل َما ذكر  ،وهي من َغ ِريب َما َوقع (. )3
ضاة َعن إِ ْم َ
َوجنب الْ ُق َ
ويف السابع والعشرين من شعبان من سنة (841ه) تويف أخوه بدر الدين حممد بن عمر َ ،وَكا َن
حسن َّ
اعة من رفقته مجلَة من حماسنه ومكارمه َ ،وأما جودة
الذات  ،مليح الص َفات  ،حكى مجَ َ
ذهنه فَأمر قد شاع وذاع َ ،وَكا َن يكثر الْبَ ْحث َم َع َوالِده ويعارضه َ ،وَكا َن َوالِده يسر بذلك كثريا ،
وقد ذكر لَه األديب زين الدَّين طَ ِ
ال َ :كا َن كلفا باجلود َال
اهر بن حبيب تَـ ْر َمجَة َح َسنَة َ ،وقَ َ
ُ
َ
َخ َالق َال متطبعا َ ،وأخذ الْ ِف ْقه َعن َوالِده شيخ ِْ
اإل ْس َالم وتبحر
متكلفا  ،مطبوعا على َم َكا ِرم ْاأل ْ
فِ ِيه إِ َىل أَن َرَوت َعنهُ أفواه احملابر َوألسنة األقالم  ،وشارك أهل الْعُلُوم فَ َكا َن لَهُ ِمْنـ ُهم أوىف نصيب ،
وجامل أ َْربَاب الْ ُفنُون فَظهر َهلُم بِ ُكل معىن َغ ِريب  ،مثَّ دون الْعلم الشريف وكرس  ،وباشر
ِ
تمر إِ َىل أَن تطاولت
الْ َوظَائف اجلليلة َوأفْىت ودرس َ ،وتَـ َوَّىل قَ َ
ضاء العساكر بالديار املصرية َ ،و ْ
اس ّ
ِ
ضاء القسرية  ،ومات بعلة االستسقاء  ،ودفن مبدرسة والده اليت أنشأها بقرب جامع
إِلَْيه يَد الْ َق َ
ضاء الْ َع ْس َكر
احلاكم  ،وتأمل والده عليه كثريا  ،وتويف عن نيف وثالثني  ،وويل وظائفه من قَ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
( - )1تاريخ ابن الفرات ص( ، )111واملقريزي  ،السلوك (. ) 341/5

( - )3تاريخ ابن الفرات ص( ، )113واملقريزي  ،السلوك (. )334 - 343/5
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والنَّظَر ِيف وقفي السيفي وطقجي والتداريس أَخوه ال َق ِ
اضي جالل الدَّين (. )1
ُُ
َ
اجتمع ْاأل َُمَراء َوأهل الدولة َم َع ْاأل َِمري الْ َكبِري
ويف اخلامس والعشرين ذي القعدة (841ه) ْ
ضَرة
صور حاجي بن شعبان  ،وأثبتوا رشده ِحبَ ْ
منطاش َ ،واتَّـ َف ُقوا على استبداد الس ْلطَان الْملك الْ َمْن ُ
ضاة واخلليفة .
الْ ُق َ
وِيف هذه اليوم أحضرت نسخ الْ َفْتـوى ِيف الْملك الظَّ ِ
اهر  -بعد عزله سنة تسعني َ -وزيد فِ َيها :
َ
َ
واستعان بالكفار على قتال الْمسلمني  ،وحضر ْ ِ
ضاة ْاأل َْربَع َ ،و َشيخ
اخلَلي َفة املتَـ َوكل  ،وقضاة الْ ُق َ
َ
ُ
اإلس َالم سراج ال ّدين عمر البـ ْل ِق ِيين  ،وولده اجلالل قَ ِ
ضاة بدر ال ّدين
اضي الْ َع ْس َكر  ،وقاضي الْ ُق َ
ِْ ْ
ُ ّ َ
الر ْمحَن بن خلدون الْ َمالِ ِكي  ،وسراج ال ّدين عمر بن
ُحمَ َّمد بن أيب الْبَـ َقاء َ ،وويل ال ّدين أَبُو زيد عبد َّ
ِ
صور  ،واألمري
امللقن الشَّافِعِي  ،وعدة دون َه ُؤَالء بِالْقص ِر األبلق من القلعة ِحبَ ْ
ضَرة الْملك الْ َمْن ُ
الْ َكبِري منطاش  ،وقدمت إِلَْي ِهم الْ َفْتـ َوى  ،فكتبوا َعلَْيـ َها بأمجعهم كتابة شنيعة على قدر النهى ،
وانصرفوا إىل منازهلم  ،مث نُودي على أجناد ا ْحلل َقة بِالْ ِ
َخر ِمْنـ ُهم (. )3
عرض  ،وهدد من تَأ ّ
ويف سنة (843ه) جنح امللك الظاهر يف اعتالء السلطنة للمرة الثانية بعد قيادته حلركة انقالبية
مضادة للثورات اليت قامت ضده يف بالد الشام يف حرب إبادة  ،وخباصة ثورة منطاش  -نائب
ملطية  ، -فقبض عليه وقتله  ،كما قتل يلبغا الناصري  -نائب حلب  -يف سفره القادم ،
وأشهد على امللك املنصور خبلع نفسه  ،وأكرمه على خالف العادة  ،فوقع هذا من الناس موقعا
عظيما  ،ورفعوا أصواهتم له بالدعاء واالبتهال لتواضعه ىف حال غلبته وقهره له  ،وكون املنصور
معه كاألسري  ،واستدعى اخلليفة  ،وقضاة القضاة  ،والشيخ سراج الدين عمر البلقيين واجلالل ،
واألمراء  ،وأعيان الدولة  ،فج ّدد عقد السلطنة له  ،وجتديد التفويض اخلليفيت  ،فشهد بذلك
القضاة على اخلليفة ثانيا  ،وأفيضت التشاريف اخلليفتيّة على السلطان بسلطنته  ،مث أفيضت
التشاريف السلطانية على اخلليفة (. )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )834/1ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة ( ، )834/11وعبد
احلي العكري  ،شذرات الذهب ( ، )541/3واملقريزي  ،السلوك ( ، )383/5وابن قاضي  ،طبقات الشافعية
( ، )181/8وأمحد بن حجر  ،الدرر الكامنة ( ، )813/5وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )118/4
( - )3يوسف بن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة ( ، )811/11واملقريزي  ،السلوك (. )314/5
( - )8يوسف بن تغري  ،النجوم الزاهرة ( ، )1/13وحممد سهيل طقوش  ،التاريخ اإلسالمي الوجيز ص(. )881
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ويف سنة (848ه) ولد أخوه ألبيه عبد اخلالق ضياء الدين بالقاهرة  ،ونشأ هبا  ،فَـ َقَرأَ الْ ُق ْرآن
َخاهُ صاحل ِيف النَّـ ْقل ِمْنهُ َغالِبا  ،واشتغل يَ ِسريا َ ،وقَـَرأَ ِيف
والتدريب أو جله ِحبَْي ُ
ث َكا َن يساوق أ َ
ِ
َج َاز لَهُ
َّمس البوصريي َولكنه مل ينجب َ ،ومسع على أَبيه والشهاب بن حجي ؛ َوأ َ
الْ َعَربيَّة على الش ْ
ِ
ِ
آخ ُرو َن َ ،وويل تدريس امللكية وامليعاد
َعائ َشة ابْنة ابْن عبد ا ْهلَادي  ،والزين أَبُو بكر املراغي َ ،و َ
ِ
ريها َ ،ولكنه مل يتصد ل َذلِك (. )1
باحلسينية  ،وناب ِيف الْ َق َ
ضاء بِالْ َقاهَرةِ َو َغ َ
ويف الثامن عشر من شعبان (848ه) رسم السلطان للشيخ سراج الدين عمر البلقيين  ،وقاضي
القضاة بدر الدين بن أيب البقاء وهو غري قاض  ،والقاضي بدر الدين حممد بن فضل اهلل العمري
السر  ،وقضاة العسكر  ،واجلالل  ،ومفىت دار العدل بالسفر صحبته إىل بالد
املعزول عن كتابة ّ
فتجهزوا لذلك  ،وكان خروجهم من الريدانية مبصر يف السادس والعشرين شعبان  ،وملا
الشام ّ ،
وصلوا إىل دمشق واملشايخ إِ ْذ َذاك َكثِريُونَ ظهر فَضل اجلالل َوعال صيته َ ،وَكا َن َوالِده يعظمه ،
ِ
ويصوب َما يَـ ُقول  ،ويستحسن مجيع ما يرد منه  ،وحيرض الطلبة على
ويصغي إ َىل أحباثه ّ ،
االشتغال عليه  ،ورويت عنه من ذَلِك أشياء كثرية  ،بل لَه ِحب ْ ِِ
ضاة َو َغريهم وقائع .
ضَرته َم َع الْ ُق َ
ُ َ
َُ
َُ
ويف السابع عشر حمرم (844ه) دخل اجلالل مصر عائدا من دمشق صحبة السلطان ِيف بأو
ِ
ريها ،
وضخامة َزائ َدة  ،وصحبته ثالث مماليك مردان  ،فصاروا يركبون ِيف خدمته للدروس َو َغ َ
ضاة ؛ ل َكونه قَ ِ
اضي الْ َع ْس َكر َ ،ومن خاطبه بغَ ْريَها مقته (. )3
ودعي بقاضي الْ ُق َ
ويف سنة (841ه) قام تيمورلنك  -الفاتح من الطراز املغويل  -بإرسال رسل مع هدايا إىل
السلطان برقوق  ،ولكن السلطان قتلهم  ،فلما بلغ تيمورلنك ما فعله السلطان قام بكتابة رسالة
كلها هتديد ووعيد فأجابه السلطان مبا يناسب رسالته من قوة وعدم خوف  ،وأمر السلطان
برقوق بتجهيز العساكر يف ربيع اآلخر حىت أخذ من خزانة أموال اليتامى ؛ لتجهيز العسكر ،
وخرج من مصر يف الرابع عشر منه  ،واستصحب السلطان معه القضاة  ،واخلليفة  ،وشيخ
اإلسالم البلقيين  ،وولده اجلالل  ،مث رحل عن غزة يف الثاين عشر من مجادى األوىل  ،وقدم إىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1الضوء الالمع (. )41/4

( - )3يوسف بن تغري  ،النجوم الزاهرة ( 38/13ـ ـ  ، )33وعبد احلي العكري  ،شذرات الذهب (، )31/4
واملقريزي  ،السلوك ( ، )814/5وابن قاضي  ،طبقات الشافعية ( ، )33/4وأمحد بن حجر  ،رفع اإلصر
ص( ، )331وحممد السخاوي  ،الضوء ( )118/4و ( ، )31/1وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )451/1
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مدينة دمشق رسل طقتمش خان  -صاحب كرسي أزبك خان ببالد القبجاق  -بأنه يكون عوناً
مع السلطان على تيمورلنك  ،مث يف العشرين منه دخل السلطان إىل دمشق  ،واستأذن اجلالل
البلقيين بعد وصوله إىل دمشق لوالده سراج الدين يف الرجوع ؛ ألنه كان قاضي العسكر  ،فأذن له
فرجع  ،وتوجه الشيخ صحبة الركاب والعساكر إىل حلب يف السابع عشر من رجب  ،ولكن قدم
اخلرب أن تيمورلنك قد عاد إىل بالده .
اضي الْعس َكر من دمشق إِ َىل الْ َق ِ
ويف سلخ رجب قدم جالل ال ّدين قَ ِ
اهَرة َ ،وقد نزل لَهُ َوالِده َعن
َْ
تدريس الزاوية اخلشابية ِجب ِامع عمرو بن الْع ِ ِ
صر َ ،و َعن مشيخة التَّـ ْف ِسري وامليعاد بِالْ َم ْد َر َس ِة
اص مب ْ
َ
َ َْ
الظَّ ِ
اه ِريَّة املستجدة بَني القصرين َ ،وأقَام َوالِده َم َع الس ْلطَان (. )1
ويف سنة (843ه) صنف العالمة القلقشندي كتابه املفاخرة بني العلوم للجالل  ،وقرظه ومدحه
بأحسن اخلصال  ،قال يف صدره  " :وهذه نسخة رسالة يف املفاخرة بني العلوم  ،أنشأهتا يف
عالمة الزمان  ،جالل ال ّدين
شهور سنة مثان وتسعني وسبعمائة  ،لقاضي القضاة شيخ اإلسالم ّ ،
افعي ،
عبد الرمحن بن شيخ اإلسالم  ،بقيّة اجملتهدين  ،أيب حفص عمر
البلقيين الكناينّ ّ ،
الش ّ
ّ
 أمتع اهلل تعاىل املسلمني ببقائه  -ذكرت فيها نيّفا وسبعني علما  ،ابتدأهتا بعلم اللّغة ،حمتجا عليه بفضائل موجودة فيه
كل علم على الذي قبله ّ ،
وختمتها ّ
بفن التاريخ ؛ ذاكرا فخر ّ
مصب القول فيها إىل اشتماله على مجيعها  ،وإحاطته بكلّها  ،مع اإلشارة
دون اآلخر ؛ وجعلت
ّ
إىل فضل والده  ،شيخ اإلسالم  ،ومسامهته له يف الفضل على ما ستقف عليه إن شاء اهلل تعاىل؛
تود جالئل الفضائل أن تكون له أتباعا  ،وأطلق ألسنة
وهي  :احلمد هلل الذي جعل للعلم جالال ّ
األقالم من مجيل ثنائه مبا أنطق به ألسنة العامل ليكون احلكم مبا ثبت من مأثور فضله إمجاعا ...
إىل أن قال يف هنايته  :ولقد تص ّفحت وجوه العلماء الكملة  ،الذين طواياهم على أمجل العلوم
وتومست  ،فلم أجد من يليق
وتفرست ّ
وقسمت ّ ،
منطوية  ،وعلى تفاصيلها مشتملة  ،وسربت ّ
كل علم فيجيب بلسانه  ،وحيكم فال
هلذا املقام  ،ويصلح لقطع اجلدال واخلصام  ،ويعرف بلغة ّ
الزاخر  ،والفاضل الذي ال يعلم لفضله
ينقض حكمه غريه الَنطاطه عن بلوغ مكانه  ،إال البحر ّ
السنة وحاميها  ،وقامع البدعة
ّأول وال يدرك ملداه آخر ؛ حرب األمة ّ ،
وعالمة األئمة  ،وناصر ّ
وقاميها  ،جنل شيخ اإلسالم  ،وخالصة غرر األيّام  ،جالل ال ّدين  ،بقيّة اجملتهدين  ،أبو الفضل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )481/1واملقريزي  ،السلوك (. )858/5

31

افعي  ،النّاظر يف احلكم العزيز بالديار املصرية  ،وسائر املمالك اإلسالمية،
عبد الرمحن
البلقيين ّ
الش ّ
ّ
وما أضيف إىل ذلك من الوظائف ال ّدينية  ،ال زالت فواضل الفضائل معروفة ؛ فهو العامل الذي
إذا قال ال يعارض  ،واحلاكم الذي إذا حكم ال يناقض  ،واإلمام الذي ال يتخلّل اجتهاده خلل ،
السيف
السيف إذ يقال « :سبق ّ
واملناظر الذي ما حاول قطع خصم إال كان لسانه أمضى من ّ
العذل»
إذا قال ب ّذ القائلني ومل يدع  ...مللتمس يف القول ج ّدا وال هزال
الربيع» عنه يروي  ،و «املزينّ» منه
إن تكلّم يف الفقه فكأمنا بلسان « ّ
افعي» تكلّم  ،و « ّ
الش ّ
السيف
ايل»  :هذا هو اإلمام باتفاق  ،وقطع ّ
يتعلّم  ،أو خاض يف أصول الفقه  ،قال «الغز ّ
احدي» :
«
الفن على اإلطالق  ،أو جرى يف التّفسري  ،قال «الو ّ
اآلمدي» بأنه املق ّدم يف هذا ّ
ّ
هذا هو العامل األوحد  ،وأعطاه «ابن عطيّة» صفقة يده بأن مثله يف التّفسري ال يوجد  ،واعرتف
الكشاف» بالكشف عن الغوامض  ،وقال اإلمام «فخر ال ّدين» « :هذه مفاتيح
له «صاحب ّ
الرسم أزرى بأيب
الغيب وأسرار التّنزيل» فارتفع اخلالف واندفع املعارض  ،أو أخذ يف القراءات و ّ
الرائية» وتق ّدمه يف «حرز األماين»  ،أو حت ّدث يف
«عمرو ال ّداين»  ،وعدا شأو « ّ
اطيب» يف « ّ
الش ّ
الرواية  ،واعرتف له «ابن معني» بالتّربيز والتّق ّدم يف
السفيانان» ّ
بعلو الرتبة يف ّ
احلديث شهد له « ّ
الصالح»  :ملثل هذه
ال ّدراية  ،وهتف «اخلطيب
البغدادي» بذكره على املنابر  ،وقال «ابن ّ
ّ
الرحلة ويف حتصيلها تنفد احملابر  ،أو أبدى يف أصول ال ّدين نظرا تعلّق منه «أبو
الفوائد ّ
تتعني ّ
حىت يقول «عمرو بن عبيد» و
احلسن
األشعري» بأوىف زمام  ،وس ّد باب الكالم على املعتزلة ّ
ّ
األهبري» يف
«واصل بن عطاء» ليتنا مل نفتح بابا يف الكالم  ،أو دقّق النظر يف املنطق هبر « ّ
الكاتيب» على نفسه وثيقة بالعجز عن مقاومته  ،أو أملّ باجلدل رمى
مناظرته  ،وكتب « ّ
العميدي» عمدته يف آداب البحث عليه  ،أو بسط يف
األرموي» نفسه بني يديه  ،وجعل «
«
ّ
ّ
اجلوهري» وجلس «ابن فارس»
أقر بالعجز لديه «
ّ
بالسيادة  ،و ّ
اللغة لسانه اعرتف له «ابن سيده» ّ
بني يديه جملس االستفادة  ،أو َنا إىل النّحو والتّصريف أرىب فيه على «سيبويه»  ،وصرف
الكسائي» له عزمه فسار من البعد إليه  ،أو وضع أمنوذجا يف علوم البالغة وقف عنده
«
ّ
الرماينّ»  ،أو روى أشعار
«اجلرجاينّ»  ،ومل يتع ّد ح ّده «ابن أيب األصبع» ومل جياوز وضعه « ّ
األصمعي» يف حفظه  ،وفاق «أبا عبيدة» يف كثرة روايته وغزير لفظه  ،أو
العرب أزرى ب «
ّ
تعرض للعروض والقوايف استح ّقها على «اخلليل»  ،وقال «األخفش»  :عنه أخذت «املتدارك» ،
ّ
ب أصال قال «ابن سينا» :
واعرتف «
اجلوهري» بأنه ليس له يف هذا الفن مثيل  ،أو ّ
أصل يف الطّ ّ
ّ
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ازي» مبحيي املوتى أن «بقراط» لو مسعه ملا
هذا هو القانون املعترب يف األصول  ،وأقسم «الر ّ
صنّف «الفصول»  ،أو جنح إىل غريه من العلوم الطبيعية فكأمنا طبع عليه  ،أو جذب له ذلك
ط
العلم بزمام فانقاد إليه  ،أو سلك يف علوم اهلندسة طريقا لقال «أوقليدس»  :هذا هو اخل ّ
ووىل وهو كظيم  ،ومحد «املؤمتن بن هود»
حل الشكوك ّ
املستقيم  ،وأعرض «ابن اهليثم» عن ّ
عرج
كل ذي علم عليم  ،أو ّ
عدم إكمال كتابه «االستكمال» وقال  :عرفت قدر نفسي  :وفوق ّ
الرحيان البريوينّ» أنه األعجوبة النادرة  ،وقال «ابن أفلح»  :هذا
على علوم اهليئة العرتف «أبو ّ
السموأل بن حيىي»  :لقد أحيا
العامل قطب هذه الدائرة  ،أو صرف إىل علم احلساب نظره لقال « ّ
املوصلي»  :قد اجنلت عن هذا العلم غياهبه حىت مل يبق
الفن ال ّدارس  ،ونادى «ابن جملي
هذا ّ
ّ
غمة على ممارس .
فيه عمه لعامه وال ّ
وقد وجدت مكان القول ذا سعة  ...فإن وجدت لسانا قائال فقل
وكيف ال تلقي إليه العلوم مقاليدها  ،وتصل به الفضائل أسانيدها  ،وهو ابن شيخ اإلسالم
وعالمه  ،وجامع العلوم املنفرد  ،ومن ح ّقق وجوده يف أواخر األعصار أ ّن
وإمامه  ،وواحد ال ّدهر ّ
الّزمان ال خيلو من جمتهد  ،ومن مل يزل موضوع األوضاع املعتربة عليه حمموال  ،ومن كان على رأس
املائة الثّامنة مضاهيا لعمر بن عبد العزيز على رأس املائة األوىل ؛ فاخلناصر عليه وعلى ولده
تعقد  ،وال غرو إن قام منشدمها فأنشد :
إن املائة األوىل على رأسها أتى  ...هلا عمر الثّاين لذا ال ّدين صائنـ ـ ـ ـ ـه
وواىل رجال بعد ذاك كمث ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ...فها عمر واىف على رأس ثامن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
احلق آم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
يظاهره جنل سعيد غدت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ...معاقل علم يف ذرا ّ
إذا شيخ إسالم أضاء سراج ـ ـ ـه  ...رأيت جالال من سنا الفضل قارنه
فال يعدم اإلسالم مجع عالمهـا  ...ولن يربحا لل ّدين دأبا ميامنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
بالرأي األكمل  ،وعرفت من أين تؤكل
فقال «علم األخالق»  :أصبت سواء الثّغرة وجئت ّ
الكتف فطبّقت املفصل باملفصل ؛ إال أ ّن من حماسن األخالق  ،ومعامل اإلرفاق  ،أن تعودوا
وبركم  ،إىل من جرى بكم يف التّفاخر جمرى اإلنصاف  ،وبسط
بفضلكم  ،وترجعوا مبعروفكم ّ
كل منكم من مجيل األوصاف ؛ مث كان من شأنه أن وصل باالتّفاق
لسان كلمه مبا اشتمل عليه ّ
باحملل الكرمي بعد التباعد مشلكم  ،وذكركم حبسن املصافاة أصل الوداد
وااللتئام حبلكم  ،ومجع ّ
القدمي  ،وتال بلسان األلفة فيكم  :ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ

السيّد اجلليل ويكون له وسيلة إىل هذا
كل منكم له شفيعا إىل هذا ّ
(فصلت )84:بأن ينتصب ّ
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ليعز يف الناس
الرعاية ّ ،
اإلمام احلفيل  ،أن يصرف إليه وجه العناية  ،وينظر إليه بعني اإلقبال و ّ
السعد بعد األفول غاربه  ،ويبلغ من منتهى أمله ما له جهد  ،ويسعد
جانبه  ،ويطلع يف أفق ّ
السعيد سعد» .
بالنّظر السعيد ج ّده فقد قيل « :من وقع عليه نظر ّ
على أنه -أمتع اهلل اإلسالم ببقائه وبقاء والده  ،ومجع بينهما يف دار الكرامة كما مجع هلما بني
شك أ ّن نظرة منه إليه بعد ذلك ترقّيه
الرتقّي ّأول باب  ،وال ّ
طارف اجملد وتالده  -قد فتح له من ّ
السحاب .
إىل ّ
فأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه  ...و ّأول الغيث قطر مث ينسكب
وقروا عينا فإىل القصد اجلليل وصلتم ،
فقال «علم التاريخ»  :اهبطوا مصرا فإ ّن لكم ما سألتم ّ ،
وعلى غاية األمل -وهلل احلمد  -حصلتم ؛ فقد بلوت األوائل واألواخر  ،وخربت حال املتق ّدم
واملعاصر  ،فلم أر فيمن مضى وغرب  ،وشاع ذكره واشتهر  ،من ذوي املراتب العليّة  ،واملناصب
السيّد اجلليل فضال ! أو يدانيه يف املعروف قوال وفعال ؛ قد لبس شرفا
السنيّة  ،من يساوي هذا ّ
ّ
ال تطمع األيام يف خلعه  ،وال يتطلّع الزمان إىل نزعه  ،وانتهى إليه اجملد فوقف  ،وعرف الكرم
السيادة
مكانه فاَناز إليه وعطف  ،وحلّت ّ
السوى  ،وأناخت ّ
الرآسة بفنائه فاستغنت به عن ّ
استقر هبا النّوى  ،فقصرت عنه خطا من جياريه  ،وضاق عنه باع من
بأفنائه فألقت عصاها و ّ
بكل لسان  ،وتوافقت القلوب على حبّه فكان له
يناويه  ،واجتمعت األلسن على تقريضه فمدح ّ
بكل قلب مكان :
ّ
ومل خيل من إحسانه لفظ خمرب  ...ومل خيل من تقريظه بطن دفرت
احلري بأن يكتب بأقالم ال ّذهب مجيل مناقبه  ،وأن يرقم على صفحات األيام محيد مطالبه ؛
فهو ّ
السعد جالله ،
فال يذهب على ّ
ممر الزمان ذكرها  ...وملا متّ للعلوم هذا االجتماع الذي قارن ّ
الشعر معاتبني  ،ومبا يلزمه من تقريض هذا
وتفجرت ينابيع الفضل خالله  ،أقبلوا بوجوههم على ّ
ّ
احلرب ومدحه مطالبني  ،وقالوا  :قد أتى النّثر من مدحه بقدر طاقته  ،وإن مل يوف جبليل قدره
ورفيع مكانته  ،فال ب ّد من أن ختتم هذه الرسالة بأبيات باملقام الئقة  ،وملا َنن فيه من القضيّة
الواقعة مطابقة  ،قائمة من مدحه بالواجب  ،سالكة من ذلك أحسن املسالك وأمجل املذاهب ،
وتفنت يف صناعة األدب خطابة وشعرا  ،فقال  :مسعا وطاعة ،
لتكمل هذه الرسالة نظما ونثرا ّ ،
واستكانة وضراعة ؛ مث مل يلبث أن قام عجال ،وأنشد مرجتال :
بشراكم معاشر الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلوم أن  ...مجعتم بصدر حرب كام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
فنونه مل جتتمع لعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامل  ...وفضله مل يكتمل لفاض ـ ـ ـ ـل
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الصدور إن غدا مناظرا
يشفي ّ
عمرت دروسه من دارس
ك ـ ـم ّ
وأوضحت أقواله من مشك ـ ـ ـل
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم غدت آراؤه محي ـ ـ ـدة
وحكمه فكم أق ـ ـ ـال عثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
هذا :وقد فاق الورى رآس ـ ـ ـ ـ ـ ـة
من ذا يروم أن ينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال شأوه؟
السم ـ ـ ـ ـاك رتب ـة
موىل عال فوق ّ
فما له يف فضله من مشبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
حاشى لراج فضله أن ينث ـ ـ ـ ـ ـ ـين

 ...وحبثه فزينة احملاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
 ...وزيّنت حبليها من عـ ـ ـاطـ ـ ـ ـ ـل
 ...ملـّا أتى بأوضح ال ّدالئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
 ...ونبّهت جب ّدها من خ ـ ـام ـ ـ ـ ـل
 ...وجوده ففوق قصد اآلم ـ ـ ـ ـ ـل
الشمائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
 ...حمفوفة بألطف ّ
أّن له بأمثل األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاثـ ـ ـ ـ ـل
ّ ...
 ...قد زيّنت بأفضل الفواضـ ـ ـل
 ...وما لبحر جوده من ساحـل
ممىن اآلج ـل
 ...صفر اليدين أو ّ

الرشيد أيب احلسني بن الزبري يف مقالته
تعرض للمفاخرة بني العلوم سوى القاضي ّ
قلت  :ومل أر من ّ
الرتتيب  ،مع
املق ّدم ذكرها ؛ على أ ّهنا مل تكن جارية على هذا النّمط  ،وال مرتّبة على هذا ّ
لكن اهلل تعاىل قد
االقتصار فيها على علوم قليلة  ،أشار إىل املفاضلة بينها على ما تق ّدم ذكره  ،و ّ
كل علم على خصمه  ،ويفلج به على
هدى بفضله إىل وجوه ّ
الرتجيح اليت يرجح هبا ّ
غريه ؛ واملنصف يعرف لذلك ح ّقه  ،والذي أعانين على ذلك جاللة قدر من صنّفت له
وعلو رتبته  ،واتساع فضله  ،وكثرة علومه  ،وتعداد فنونه  ،إذ صفات املمدوح هتدي املادح
ّ
()1
وترشده " .
ويف ثاين احملرم افتتاح سنة (844ه) فرغ إمالء من كتابه الفذ العجيب ؛ مواقع العلوم يف مواقع
النجوم  ،على يد تلميذه حممد عبد السالم املالكي  ،مبدرسة والده دار العلم حبارة هباء الدين ،
بالقاهرة املعزية احملروسة .
ويف يوم اخلميس أول يوم من شهر ربيع األول سنة (311ه) عمل السلطان املولد النبوي على
العادة  ،وحضر املشايخ  ،والقضاة  ،وجلس الشيخ البلقيين رأس امليمنة  ،وإىل جانبه الشيخ
برهان الدين بن زقاعة  ،وإىل جنبه القاضي جالل الدين  ،وجلس رأس امليسرة أبو عبد اهلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1أمحد القلقشندي  ،صبح األعشى ( 388/14و . )353
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الكركي  ،ودونه القاضي الشافعي  ،وبقية القضاة (. )1
ويف يوم الثالثاء خامس شهر شوال سنة (311ه) ابتدأ مرض السلطان الظاهر برقوق  ،وذلك
أنه ركب للعب الكرة بامليدان يف القلعة على العادة  ،فلما فرغ منه قدم إليه عسل َنل ورد من
كختا  ،فأكل منه ومن حلم بلشون  ،ودخل إىل قصوره  ،فعكف على شرب اخلمر  ،فاستحال
ذلك خلطاً ردياً لزم منه الفراش من ليلة األربعاء  ،وتنوع مرضه حىت أيس منه لشدة احلمى ،
وضعف القوى  ،فأرجفت مبوته يف يوم السبت تاسعه  ،واستمر أمره يشتد إىل يوم األربعاء ثالث
عشره  ،فشنع األرجاف  ،وغلقت األسواق  ،فركب الوايل ونادى باإلمعان  ،فلما أصبح يوم
اخلميس استدعى اخلليفة املتوكل على اهلل أبا عبد اهلل حممد  ،وقضاة القضاة  ،وسائر األمراء
 األكابر واألصاغر  -ومجيع أرباب الدولة إىل حضرة السلطان  ،فحدثهم يف العهد ألوالده ،فابتدأ اخلليفة باحللف لألمري فرج ابن السلطان أنه هو السلطان بعد وفاة أبيه  ،مث حلف بعده
القضاة واألمراء َ ،وقرر أَن يكون ْاأل َِمري الْ َكبِري أيتمش ُه َو الْ َقائِم بعده بتدبري دولة ابْنه فرج  ،مث
مات بعد نصف ليلة اجلمعة خامس عشر شوال  ،وقد جتاوز الستني سنة .
جلس امللك الناصر وكان عمره يومها قرابة الثالث عشرة سنة على ختت الْملك بقلعة ا ْجلَبَل
ِ
اجتمع بالقلعة ْاأل َِمري الْ َكبِري أيتمش
صف من َش َّوال َ ،وذَل َ
يحة موت أَبِيه يَـ ْوم ا ْجلُ ُم َعة النّ ْ
ك أَنه ْ
َ
صبِ َ
وسائِر ْاألُمراء وأرباب الدولة  ،واستدعى ْ ِ
ضاة َ ،و َشيخ ِْ
اإل ْس َالم ِ
البلقيين َ ،ومن
اخلَلي َفة  ،وقضاة الْ ُق َ
ََ
ََ
عادته ا ْحلضور  ،وابنه اجلالل  ،فَـلَ َّما تكاملوا باإلصطبل السلطاين أحضر فرج بن الْملك الظَّ ِ
اهر
ََ ُُ
اخلَلِي َفة َوبَايَـ َعهُ بالسلطة وقلده أ ُُمور الْ ُمسلمني فَقبل تَـ ْقلِيده  ،وأحضرت خلعة
برقوق  ،وخطب ْ
ملك الن ِ
سوَداء أفيضت على فرج ونعت بِالْ ِ
َّاصر َ ،ومضى َح َّىت جلس على التخت بِالْقص ِر َوقبل
َْ
اخللِي َفة التشريف  ،وخطب يـومئِ ٍذ على منابِر الْ َق ِ
اهَرة
ََ
ْاأل َُمَراء كلهم لَهُ األ َْرض على الْ َعادة  ،وألبس َْ
َْ
ومصر للناصر  ،وكثر األسف على فقد الظَّ ِ
اهر َ ،وضربت خيمة على قَربه َ ،وقَـَرأَ الْ ُقَّراء الْ ُق ْرآن
َ
ِ
يمة لـ َم ْوته  ،فَلم يَـتَ َحَّرك َساكن ِيف َه َذا الْيَـ ْوم  ،وكان
على قَربه َ ،وَكا َن النَّاس يظنون قيام فْتـنَة َعظ َ
يوما عظيما (. )3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )31/3واملقريزي  ،املواعظ واالعتبار ( ، )844/8ويوسف بن تغري بردي ،
النجوم الزاهرة ( 83 /13ـ ـ . )88
( - )3املقريزي  ،السلوك ( 441/5ـ ـ . )443
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ويف أوائل سنة (313ه) أفىت اجلالل  ،وأبوه السراج  ،وقضاة القضاء  ،وزين الدين الفارسكوري
وغريهم ؛ هبدم مقام احلنفي باملسجد احلرام  ،وتعزير من أفىت جبواز بنائه على صفته املغالية  ،وأن
ِ
يل األمر مبصر رسم هبدمه  ،فعارض يف ذلك بعض ذوي اهلوى ،
ذلك جنحة فيه  ،وذلك أن َو ّ
فتوقف فيه وسبب اإلنكار يف بناء هذا املقام  ،ما حصل فيه من كثرة شغل األرض بالبناء وقلة
االنتفاع مبوضعه يف الليايل احلارة ؛ ألجل سقفه إال مبشقة فادحة  ،وما يتوقع من إفساد أهل اللهو
فيه  ،ألجل سرتته هلم وغري ذلك (. )1
اخلَ ِميس سادس ربيع األول سنة (313ه) استدعي الْملك الن ِ
َّاصر فرج باألمري الْ َكبِري
َوِيف يَـ ْوم ْ
ال لَهُ  :يَا َعم أَنا قد ْأدرْكت َوأُِريد أَن أترشد َ ،وَكا َن َه َذا قد بَيته َم َعه ْاأل َِمري
أيتمش إِ َىل الْقصر َوقَ َ
ِ
يمن َم َع ُه َما من اخلاصكية ؛ ليستبد الس ْلطَان َ ،وحيصل َهلُم الْغََرض
يشبك واألمري سودون طاز ف َ
ِيف أيتمش واألمراء َ ،وميْتَنع أيتمش من تصرف الس ْلطَان  ،فينفتح َهلُم بَاب إِ َىل الْ ِقتَال وحماربة
اتفق َم َع ْاأل َُمَراء واخلاصكية على
أجاب أيتمش الس ْلطَان بِ َّ
الس ْم ِع َوالطَّ َ
اعة َ ،و َ
أيتمش واألمراء  ،فَ َ
اخلَلِي َفة َ ،و َشيخ ِْ
اإل ْس َالم سراج
ترشيد الس ْلطَان َ ،وأَن ميتثل َسائِر َما يرسم بِِه  ،واستدعي ِيف ا ْحلَال ْ
ِِ
ضاة  ،وقضاة العساكر وعلى رأسهم اجلالل  ،ومفتو َدار الْع ْدل ،
يين  ،وقضاة الْ ُق َ
ال ّدين البُـ ْلق ّ
ِ
ضور الْمجالِس الس ْلطَانِيَّة  ،وادعي ال َق ِ
اضي
ادته ُح ُ
َوَكاتب السّر  ،وناظر ا ْجلَْيش َ ،و َغريه ممَّن َع َ
َ
اخلَاص على ْاأل َِمري أيتمش بِأَن الس ْلطَان
سعد ال ّدين إِبْـَر ِاهيم بن غراب نَاظر ا ْجلَْيش َو ْ
ضاة برشد الس ْلطَان
قد بلغ راشداً َ ،وأ ْشهد عدَّة من ْاأل َُمَراء اخلاصكية بذلك  ،فَحكم الْ ُق َ
ِ
اخلَلِي َفة َو َشيخ ِْ
وعلى
وخلع على ْ
ضاة َومن حضر من بَقيَّة الْ ُق َ
اإل ْس َالم وقضاة الْ ُق َ
ضاة َوالْ ُف َق َهاء َ
ْاأل َِمري أيتمش  ،ونزل أيتمش إِ َىل داره الَِّيت َكا َن يسكنها ِيف ْاألَيَّام الظَّ ِ
اه ِريَّة َ ،ونقل َسائِر
َ
َ
َ
ودي ِيف الْ َق ِ
ِ
اهَرة ومصر بالزينة
َما َكا َن لَهُ باإلصطبل السلطاين  ،وللحال دقَّ ْ
ت البشائر َ ،ونُ َ
َوالد َعاء للس ْلطَان فزينتا .
ادة أَبِيه َ ،وحضر َم َعه ْاأل َُمَراء والقضاة َومن
ي على َع َ
َوِيف َه َذا الْيَـ ْوم  :عمل السلْطَان املولد النَّبَ ِو ّ
ضور (. )3
ادته ا ْحلُ ُ
َع َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد الفاسي  ،شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ( ، )838/1وعمر بن فهد  ،إحتاف الورى (. )413/8
( - )3املقريزي  ،السلوك ( ، )3/1ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم (. )133/13
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ويف هذه الفرتة اخلامس والعشرين مجادى األوىل سنة (313ه) تنامى خطر مترلنك على الدولة ،
ِ
ِ
ِِ
الر ْمحَن
يين َوولده جالل ال ّدين عبد َّ
وعظمت شوكته  ،فاستدعي ْاألَمري متراز شيخ ْاإل ْس َالم البُـ ْلق ّ
ِ
ِ
ئ َعلَْي ِهم كتاب
َعيَان ملا قدم الَِْربيد من الس ْلطَان َ ،وقُ ِر َ
َخر بِالْ َقاهَرةِ من ْاأل ْ
قَاضي الْ َع ْس َكر َ ،ومن تَأ ّ
ِ
َص َحاب مترلنك ،
الس ْلطَان بِأَنَّهُ قدم إِ َىل دمشق ِيف سادسه  ،وواقع طَائ َفة من الْ َع ْس َكر ِيف ثامنه أ ْ
َوأَن مرزه شاه بن متر وصهره نور ال ّدين قتال َ ،وقتل قرايلك بن طرايل الرتكماين َ ،وأَن الس ْلطَان
ِ
اعة
اعة ِيف ثَالث عشره َ ،وَم َعهُ مجَ َ
ميسرة مترلنك َوابْن بنته  -حضر إِ َىل الطَّ َ
ُح َس ْني هبادر َ -رأس َ
َكبِ َرية  ،فَخلع َعلَْي ِه وأركب فرسا بسرج وكنفوش من ذهب َوأنزل َدار الضيَافَة بِ ِد َم ْشق َ ،وأَن متر
ِ
مر ًارا فَلم جنبه ِألَنَّهُ بَِقي ِيف قبضتنا َ ،وَنن
نَازل َحتت جبل الثَّلج َ ،وقد أرسل يف طلب الص ْلح َ
ئ
ريها َ ،وقُِر َ
نطاول َم َعه ْاألَمر َح َّىت يـُْرسل إِلَْيـنَا ْاأل َُمَراء الْ َم ْقبُوض َعلَْي ِهم َ ،وَما أَخذه من حلب َوغَ َ
ِ ِ
ِ ِ
اصة َ ،وَال حيكم
يما يتَـ َعلَّق باالستادارية َخ َّ
أَيْضا كتاب آخر بأَن ْاألَمري يلبغا الساملي َال حيكم إَّال ف َ
ِيف َش ْيء ِممَّا َكا َن حيكم فِ ِيه بَني األخصام ِممَّا يتَـ َعلَّق باألمور الش َّْر ِعيَّة َوَما يتَـ َعلَّق باألمراء واحلجاب ،
ِ ِ
اهرةِ
َوأَن الـحـَاكِم ِيف َه ِذه ْاألَ ْشيَاء ْاأل َِمري متراز نَائِب الْغَْيبَة َ ،وملا قر َ
ئ على من حضر نُودي بالْ َق َ
ِ
ِ
ب َ ،ومن َكانَت لَهُ ظالمة أَو شكوى أَو أَخذ
ومصر أَن من وقف ليلبغا الساملي يف شكوى عُوق َ
ِمْنهُ الساملي َش ْيء فَـ َعلَ ِيه باألمري الْ َكبِري متراز  ،ودقت البشائر أَيْضا بالقلعة (. )1
رس َالن بن أيب بكر
ويف يوم الثالثاء الرابع والعشرين مجادى اآلخرة سنة (318ه) تويف ابن عمه ْ

ضاة  ،مجال الْ ُف َق َهاء ،
صاحل  ،ا ِإل َمام الْ َعامل  ،البارع األوحد  ،أقضى الْ ُق َ
بن ْ
رس َالن بن نصري بن َ
ِ
ِِ
ت َومخسني
ي ابْن أخي الشَّْيخ سراج الدَّين  ،ولد سنة س ّ
يين الْ ْ
مص ِر ّ
هباء الدَّين أَبُو الْ َفْتح البُـ ْلق ّ
ِ
ضاء ،
َو َسْبعمائة َ ،وأخذ َعن َعمه َو َغريه من َم َشايِخ الْ َقاهَرة  ،ودرس َوأفْىت وأشغل وناب ِيف الْ َق َ

َوَكا َن من أذكياء الْ َعامل  ،وَكا َن ينتصر للرافعي ِيف مباحثات َعمه للرافعي  ،فَـيَـ ُقول لَهُ َعمه  :كن
ِ
فَِقيه عمك وَال تكن فَِقيه َّ ِ ِ
ضاء َم َع الْ َوقار
علماء ْاألَئ َّمة  ،ومحدت سريته ِيف الْ َق َ
الرافع ّي  ،وَكا َن من الْ َ
َ
ادى ْاآل ِخَرة َ ،ودفن مبقربة الصوفِيَّة (. )3
َوحسن ْ
ات ِيف ُمجَ َ
اخللق والشكل َ ،م َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1املقريزي  ،السلوك ( ، )43/1وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )111/1
( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )118/3وعبد احلي العكري احلنبلي  ،شذرات الذهب ( ، )48/4وابن
قاضي شهبة  ،طبقات الشافعية ( ، )38/4ويوسف بن تغري بردي  ،املنهل الصايف (. )851/5
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ويف السنة نفسها توفيت عمته وقد جاوزت التسعني (. )1
ويف يوم االثنني اخلامس من مجادى اآلخرة سنة (314ه) ويل اجلالل قضاء الشافعية ألول مرة ملا
اصر ال ّدين َّ ِِ
اضي نَ ِ
الص ْدر الْمنَا ِوي ووثوب ال َق ِ
فشق َعلَْي ِه ،
الصاحلي على املنصب ّ ،
حتقق موت َّ َ ّ
وسعى إِ َىل أَن وليه مبال كبري بذله بعناية أ َِمري آخور سودون طاز  ،وتغيظ الدوادار الْ َكبِري جكم ؛
ِ
الرُكوب َم َعه إِ َىل الصاحلية على الْ َعادة  ،فَلم ْحيتَمل اجلالل َذلِك
ل َكونه فعل بغَ ْري علمه َ ،و ْامتنع من ّ
وبادر لتالفيه  ،فَركب هو ووالده السراج إِلَْي ِه ِيف منزله  ،فواجهه باإلنكار َعلَْي ِه ِيف بذل الـ َمال على
ضاء  ،فَعرفهُ والده ِجبَ َواز ذَلِك ملن تعني َعلَْي ِه َ ،وِيف طول َه ِذه ْاألَيَّام  :كثر تنافر ْاأل َُمَراء
الْ َق َ
و ِ
ضان وانقضى فَلم حيضروا
فهم َ ،وانْقطع نوروز وجكم وقنباي َعن ْ
دمة َ ،ودخل شهر َرَم َ
َ ْ
اخل َ
اخت َال ْ
ص َالة الْعِيد َم َع الس ْلطَان (. )3
للهناء بالعيد َ ،وَال صلوا َ
فَـلَ َّما كمان يَـ ْوم ا ْجلُ ُم َعة ثَ ِاين َش َّوال  :ركبُوا للحرب فَنزل الس ْلطَان من الْقصر إِ َىل اإلصطبل ِعْند
َّهار إِ َىل
بكرة النـ َ
سودون طاز  ،وركب نوروز وجكم وقنباي وقرقماس الرماح َ ،وَوقعت ا ْحلَْرب من َ
صر َ ،وَرأس ْاأل َُمَراء نوروز وجكم وخصمهم سودن طاز .
الْ َع ْ
ضاة ْاأل َْربَع  ،واجلالل
َّهار  :بعث السلْطَان باخلليفة املتَـ َوكل على اهلل  ،وقضاة الْ ُق َ
فَـلَ َّما َكا َن آخر النـ َ
كقاض للشافعية  ،إِ َىل ْاأل َِمري الْ َكبِري نوروز ِيف طلب الص ْلح  ،فَلم جيد بدا من ذَلِك َ ،وترك
الْ ِقتَال  ،وخلع َعنهُ آلَة ا ْحلَْرب  ،فَكف ْاألَِمري جكم الدوادار أَيْضا َعن ا ْحلَْرب  ،وعد ذَلِك مكيدة
َش َار َعلَْي ِه بذلك َح َّىت
من سودون طاز  ،فَِإنَّهُ َخ َ
اف أَن يغلب ويسلمه السلْطَان إِ َىل ْاأل َُمَراء  ،فَأ َ
فعله  ،فتمت مكيدته بَـ ْع َد َما َكاد أَن يـُ ْؤ َخذ ل ُق َّوة نوروز وجكم َعلَْي ِه َ ،وبَات النَّاس ِيف هدوء .
اخلَلِي َفة َ ،و َشيخ ِْ
اإل ْس َالم البُـ ْل ِق ِ
الس ْم ِع
فَـلَ َّما َكا َن يَـ ْوم السبت الْغَد  :ركب ْ
يين  ،وحلفوا ْاأل َُمَراء بِ َّ
ّ
اعة للس ْلطَان  ،وإمخاد الْ ِفْتـنَة (. )8
َوالطَّ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر (. ) 331/3

( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )313/3ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة (، )135/8
( ، )388/14( ، )338/13وعبد الرمحن السيوطي  ،حسن احملاضرة ( ، )183/3وتقي الدين املقريزي  ،السلوك
( ، )85/1وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )113/4وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )141/1
( - )8أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )318/3وتقي الدين املقريزي  ،السلوك (. )81/1
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حممد بن رسالن بن نصري بن صاحل البلقيين  ،ناصر الدين  ،ولد
ويف سنة (314ه) تويف عمه ّ
سنة مخس عشرة وسبعمائة  ،ومل يرزق من العلم ما رزق أخوه وال ما يقاربه  ،وكان مقيماً ببلده
يتعاّن الزراعة ويقدم على أخيه أحياناً  ،ولو اتفق له مساع احلديث لكان عايل اإلسناد  ،وهو
شيخ جلد صحيح البنية  ،يظهر للناظر أن الشيخ سراج أسن منه ؛ ألن الشيخ قد سقطت
أسنانه كلها خبالف هذا (. )1
اجلالل
الساملي يف أول استقراره يف اإلشارة
َ
ويف الثالث والعشرين من شوال سنة (315ه) َعَزَل ّ
البلقيين عن قضاء الشافعية  ،وأعاد ناصر الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن الصاحلي يف ليايل
خروج احلاج  ،ويقال إنه التزم يف ذلك مبال جزيل يزيد على ستة آالف دينار (. )3
رس َالن بن نصري بن
ويف يوم اجلمعة العاشر من ذي القعدة سنة (315ه) تويف والده عمر بن ْ
ِ
ي،
صاحل  ،الشَّْيخ  ،ال َفقيه  ،الـم ـــُحدث  ،احلافظ  ،الْ ُم َف ّسر  ،األصويل  ،الْ ُمتَ َكلّم  ،الن ْ
َ
َّح ِو ّ
ي  ،املنطقي  ،اجلديل  ،اخلاليف النظار  ،شيخ ِْ
اإل ْس َالم  ،بَِقيَّة الْ ُم ْجتَهدين ُ ،مْنـ َقطع القرين ،
اللّغَ ِو ّ
الزَمان  ،سراج الدَّين أَبُو َح ْفص الْكِنَ ِاين الْ َعس َق َالِ
َصل  ،البُـلْ ِق ِ
يين املولد ،
أل
ا
ين
َّهر أعجوبة َّ
فريد الد ْ
ْ
ْ
ّ
شعبَان سنة أَربع َوع ْشرين َو َسْبعمائة ببلقينة من قرى مصر الغربية َ ،وحفظ
ي مولده ِ ،يف ْ
الْ ْ
مص ِر ّ
الْ ُق ْرآن َوُه َو ابْن سبع ِسنِني بِبَـلَ ِدهِ َ ،وحفظ الشاطبية َ ،والْ ُم َحرر للرافعي  ،والكافية الشافية ِالبْ ِن
ِ
ِ
اهرة سنة ِست وثََالثِني  ،واجتمع بِالْ َق ِ
اضي جالل الدَّين
ّ َ َ َ ْ َ
َمالك  ،وخمتصر ابْن ا ْحلَاجب َ ،وقدم الْ َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
قدمها ِيف سنة َمثَان َوثََالث َ
الْ ْ
قزِو ِيين َ ،والشَّْيخ تَق ّي الدَّين السْبك ّي  ،وأثنيا َعلَْيه َم َع صغر سنه  ،مثَّ َ
َوقد ناهز ِاال ْحتِ َالم مستوطنا  ،ودرس الْ ِف ْقه على الشَّْيخ جنم الدَّين األسواين َ ،وابْن َع ْدَال ِن  ،وزين
الدَّين الكتنائي  ،ومشس الدَّين بن التَّاج َ ،وحضر ِعْند الشَّْيخ تَِق ّي الدَّين السْب ِك ّي َ ،وحبث َم َعه ِيف
ِ
َّحو َو ْاألَدب
صول َعن الشَّْيخ مشس الدَّين ْاأل ْ
َج َازهُ باإلفتاء َ ،وأخذ الن ْ
الْف ْقه َ ،وأخذ ْاألُ ُ
َص َف َه ِاين َوأ َ
ي من الشَّْيخ مجال الدَّين
َعن الشَّْيخ أيب َحيَّان َ ،وخترج بغريهم من َم َشايِخ الْ َع ْ
صر َ ،ومسع البُ َخا ِر ّ
ِ
ِ
ريها
ابْن َشاهد ا ْجلَْيش َ ،وُمسلم من ال َقاضي مشس الدَّين ابْن القماح َ ،ومسع بَقيَّة الْكتب الستَّة َو َغ َ
ِ
ي،
ريها من مجَ َ
من املسانيد َو َغ َ
اعة َ ،وأ َ
َج َاز لَهُ من دمشق احلافظان ؛ الْمزي والذهيب َ ،وابْن ا ْجلَْوز ّ
امسه َ ،وعال ذكره َ ،وظَ َهرت فضائله  ،وهبرت فَـ َوائده ،
َوابْن نباتة َ ،وابْن اخلباز َو َغريهم  ،واشتهر ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر (. ) 314/3
( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )388/3وعبد الرمحن السيوطي  ،حسن احملاضرة ( ، )183/3وتقي الدين
املقريزي  ،السلوك ( ، )41/1ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة ( ، )135/8ويوسف بن تغري بردي  ،املنهل
الصايف ( ، )148/8وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )181/1
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ِ
ِ
ِ
تمع بالشيخ
بكرة وعشيا َ ،وحج ِيف سنة أ َْربَع َ
ني َم َع َوالده َ ،و ْ
َو ْ
اج َ
اجتمعت الطّلبَة لالشتغال َعلَْيه َ
ص َالح الدَّين العالئي بالقدس  ،مثَّ حج ِيف سنة تسع وأ َْربَعني  ،مثَّ صاهر ابْن عقيل ِيف سنة اثْـنَتَـ ْ ِ
ني
َ
َ
ك الْمدَّة الْيَ ِس َرية َ ،وويل تدريس الزاوية بعد َوفَاة ابْن
ضاء تِْل َ
َومخسني  ،وناب َعنهُ ملا ويل الْ َق َ
ِ
ضاء الشَّام
عقيل َ ،وَكا َن قبل ذَلك قد ويل تدريس احلجازية  ،فَِإن واقفتها عمرهتا ألَجله  ،مثَّ ويل قَ َ
سنة سبع و ِستني  ،فباشره مدَّة يسرية مثَّ استعفى وعاد إِ َىل الْ َق ِ
اهَرة َ ،وويل تدريس امللكية بعد َوفَاة
ََ
َ َ
ُ
َ
ِ
ِْ
ضاء الْ َع ْس َكر بعد ابْن السْب ِك ّي ،
ي  ،وتدريس َجامع طولون بعد َوفَاة ابْين السْبك ّي َ ،وقَ َ
اإل ْسنَ ِو ّ
ِ
ني َرفِي ًقا لبهاء الدَّين
َوَكا َن قد ويل قبل َس َفره إِ َىل الشَّام إِفْـتَاء َدار الْع ْدل ِيف سنة مخس َوست َ
السْب ِك ّي َ ،وُه َو أول َش ْيء وليه من املناصب َ ،وويل تدريس األجلهية من واقفها َ ،وويل تدريس
ِِ ِ
اعة عوضه تدريس الْ ِف ْقه ِجبَ ِامع
اعة  ،فَـلَ َّما َعاد ابْن مجَ َ
الشَّافعي َرضي اهلل َعنهُ بعد عزل ابْن مجَ َ
طولون  ،ودرس بالظاهرية الربقوقية َ ،وويل درس التَّـ ْف ِسري ومشيخة امليعاد هبَا  ،مثَّ نزل َعن بعض
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ني
تمر بِيَده الزاوية والظاهرية إِ َىل حني َوفَاته  ،أَقَ َام مدرسا بالزاوية ستَّة َوثََالث َ
وظائفه ل َولَ َديْه َ ،و ْ
اس ّ
ِ
ِِ
ص َار
سنة يُقرر ف َيها َم ْذ َهب الشَّافعي على أعظم َوجه وأكمله َ ،وظهر لَهُ األتباع َو ْاأل ْ
َص َحاب َ ،و َ
يدة ،
مشار إِلَْي ِه واملعول ِيف اإلشكاالت والفتاوى َعلَْي ِه  ،وأتته الفتاوي من األقطار الْبَعِ َ
ُه َو ا ِإل َمام الْ َ
ورحل النَّاس من األقطار النائية ل ْل ِقَراءَة َعلَْي ِه  ،وخضع لَهُ كل من يْنسب إِ َىل علم من الْعُلُوم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َشيخا َ ،وخرج لَهُ ا ْحلَافِظ
ني َحديثا َعن أ َْربَع َ
ريها َ ،وخرج لَهُ ا ْحلَافظ ابْن حجر أ َْربَع َ
الش َّْرعيَّة َو َغ َ
ويل الدَّين ابْن الْعَِراقِ ّي مائَة َح ِديث من عواليه وأبداله َ ،وقد أثىن َعلَْي ِه عُلَ َماء عصره طب َقة بعد
ِ
َّع ِظيم لَهُ ،
طب َقة من قبل ْ
َص َف َه ِاين كثري التـ ْ
اخلمسني إِ َىل حني َوفَاته َ ،وَكا َن الشَّْيخ مشس الدَّين ْاأل ْ
َج َازهُ الشَّْيخ أَبُو َحيَّان َ ،وكتب لَهُ ِيف إِ َج َازته َما مل ي ْكتب ألحد قبله  ،وسنه إِ ْذ ذَاك دون
َوأ َ
ِ
اعة يعظمه ويبالغ ِيف تَـ ْع ِظيمه جدا َ ،وكتب لَهُ ابْن عقيل
الْع ْشرين َ ،وَكا َن ال َقاضي عز الدَّين ابْن مجَ َ
ال لَهُ أَيْضا  :مل َال ت ْكتب على ِسيبَـ َويٍْه
َحق النَّاس بالفتوى ِيف َزَمانه َ ،وقَ َ
على بعض تصانيفه  :أ َ
ِ
َّحو ،
شرحا ؛ َه َذا َم َع اتـ َفاق النَّاس ِيف ذَلِك َّ
الزَمان على أن ابْن عقيل ُه َو املرجوع إِلَْيه ِيف علم الن ْ
اىل َشْيئا إلسعاده ،
َوقد ختم الْ ُق ْرآن الْ َع ِظيم مبعياده  ،وأتى فِ ِيه من الْ َو ْعظ َما يكون إِن َشاءَ اهلل تَـ َع َ
الص َدقَة  ،طارحا للتكلف ،
ث ي ْقضى لَهُ ِيف كل علم بِا ْجلم ِع َ ،وَكا َن كثري َّ
َوَكا َن من الْعُلُوم ِحبَْي ُ
ِ ِ
طال للمكوس واملظامل ُ ،معظما ِعْند
للسنة  ،قامعا ألهل الْبِ ْد َعة ُ ،مْب ً
قَائما يف ا ْحلق  ،ناصرا ّ
صور مكس القراريط َ ،وَكا َن
الْ ُملُوك  ،أبطل ِيف دولة ْاألَ ْشَرف مكس املالهي  ،وأبطل ِيف دولة الْ َمْن ُ
ِ
ضاء الديار
صور أَيَّام طشمرت قَ َ
مكس القراريط كثري البشاعة جدا َ ،وعرض َعلَْيه الْملك الْ َمْن ُ
ِ
تنع َغايَة ِاال ْمتِنَاع  ،وعول النَّاس َعلَْي ِه ِيف ِْ
ص َالة
صدَّى ل َذلك من بعد َ
اإلفْـتَاء  ،فَ َكا َن يتَ َ
املصرية فَ ْام َ
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صر إِ َىل الْمغرب َغالِبا َ ،وَال يفرت َغالِبا من االشغال ؛ إِ َّما مطالعة َ ،وإِ َّما تصنيفا َ ،وإِ َّما إقراء ،
الْ َع ْ
َوَكا َن َع ِظيم الْ ُم ُروءَة  ،مجيل الْ َم َوَّدة  ،كثري اال ْحتِ َمال  ،كثري املباسطة َم َع مهابته َ ،وَكا َن ْيعمل
ْجملس الْ َو ْعظ َ ،وجيمع ِعْنده الْ ُف َقَراء والصلحاء َ ،وحيصل لَهُ خشوع وخضوع َ ،وشهد مجع جم
بِأَنَّهُ الْ َعامل الَّ ِذي على َرأس الْقرن  ،دفن مبدرسته الَِّيت أَنْ َشأ ََها بدرب هباء الدَّين وصلى عليه
َمحد بن حجر بقصيدة
اجلالل  ،وكثر أسف الناس عليه  ،ورثاه تِْل ِميذه ا ِإل َمام ا ْحلَافِظ أَبُو الْفضل أ ْ
طنانة  ،ومن تصانيفه  :كتاب حم ِ
اسن ِاال ِ
الصالح ِيف عُلُوم احلَ ِديث ،
َ
ْ
صط َالح وتضمني كتاب ابْن ّ
َ
ِ
كتاب تَ ِ
ِ
َجزاء َ ،وكتب من ربع الن َكاح تَـ ْق ِدير
ْ
الربع ْاألَخري ِيف مخَْ َسة أ َ
صحيح الْمْنـ َهاج ؛ أكمل مْنهُ ّ
ُج ْزء َونصف  ،الْ َكشَّاف على الْ َكشَّاف ؛ وصل فِ ِيه إِ َىل أثناء ُس َورة الْبَـ َقَرة ِيف ثََالث جملدات
ضخمة  ،وشرح البخا ِري ؛ كتب ِمْنه ََنو مخسني كراسا على أ ِ
يسرية إِ َىل أثْـنَاء ِْ
اإلميَان
ُ ْ
َ
َُ ّ
َ
َحاديث َ
ومواضع مفرقة َ ،مسَّاه بالفيض الْبا ِري على ِ
ي  ،التدريب ِيف الْ ِف ْقه ؛ كتب ِمْنهُ إِ َىل
ُ
َ
َ
صحيح البُ َخا ِر ّ
ِ
َصلَ ْ ِ
ني ؛ أكمل ِمْنهُ أصل
َّ
الر َ
صف  ،ومنهج ْاأل ْ
ضاع والتأديب  ،خمُْتَصر التدريب ؛ كتب مْنهُ النّ ْ
ِ
ِ
صوص َوالْ َمْنـ ُقول َعن الشَّافِعِي ِيف
أصول الْف ْقه  ،كتاب الْ َمنْ ُ
الدَّين َ ،وكتب مْنهُ قَ ِريبا من نصف ُ
ْاألُصول ؛ كتب ِمْنه قِطْعة ص ِ
احلَة  ،تَـ ْرتِيب ْاألُم على ْاألَبْـ َواب ؛ َوقد أكمله َولَ ِكن بَِقي ِمْنهُ بقايا ،
ُ َ َ
ُ
ِ
َجزاء مفرقة  ،امللمات برد الْ ُم ِه َّمات ؛ كتب
ضة على الش َّْرح َو َّ
والفوائد الْ َم ْح َ
الرْو َ
ضة ؛ كتب مْنهُ أ َ
ِ
ِ
َجزاء من الن َكاح  ،الْعرف الشذي
َجزاء مفرقة  ،الينبوع ِيف إِ ْك َمال الْ َم ْج ُموع ؛ كتب مْنهُ أ َ
مْنهُ أ َ
على جامع التـرِم ِذي ؛ كتب ِمْنه قِطْعة ص ِ
السبَب ِيف عدم إكماله لغالب مصنفاته ا ْشتِغَاله
احلَة َ ،و َّ
ُ َ َ
َ
ْ ّ
باإلشغال  ،والتدريس  ،والتحديث  ،واإلفتاء (. )1
يف الشهر نفسه من وفاة والده رمحه اهلل  ،كتب اجلالل له ترمجة حافلة  ،يقول يف مطلعها بعد
احلمد والثناء على اهلل  " :فهذه نبذة رغب إيل فيها بعض األصحاب من الطالب  ،أذكر فيها
أحوال شيخ اإلسالم الوالد أنيل عرف اجلنان من فضل الكرمي الوهاب  ،فأجبت إىل ذلك إيل مع
اعرتايف بالقصور عن هذا اجلواب  ،وأذكر فيها شيئا من مروياته  ،ومن اختياراته  ،وتصحيحاته ،
وانفراداته  ،وترجيحاته  ،وغري ذلك من كلماته  ،واهلل تـعاىل أسأل أن ينفع هبا  ،كما نفع هبا يف
حياته  ،إنه امللهم صوب الصواب " .
وبعد تسطريه مجيع ما كتب ونسب  ،قال يف آخره  " :وقلت أرثيه بأبيات رضي اهلل عنه :
ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )345/3ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة ( ، )34/18وابن فهد
اهلامشي  ،حلظ األحلاظ (. )184
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وصفو العيش آل إىل انتـ ـ ـ ـ ـزاح
هو التكدير لألفراح ماحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي .......
ومن لقياه روحي وارتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
أفقدت مؤنسي يف كل حـ ـ ـ ـ ـ ـني .......
فمايل بعد ناء من ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالح
ومن كان الكفي ـل بصفو عيش .......
جناح القصد مقصوص اجلن ـاح
قصدت وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاله أبدا ولكن .......
فقليب يف اجنراح ال انش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراح
وقد كلم القلوب فراق شيخ ـي .......
وكدت أغص باملاء القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراح
ومن أمل التفرق فاض دمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي .......
إمام الناس يف كل املنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح
وكيف وكيف ال أبكي إمامـ ـ ـ ـي .......
إىل درج املعايل بالف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالح
وشيخ املسلمني ومن تسامـ ـ ـ ـ ـ ـى .......
بإفتاء ووعظ يف الصبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح
أقام منار علم الشرع ده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا .......
بأقالم هلا طعن الرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح
وأفرد يف الزمان بنشر عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم .......
وكم أبدى حماسن االصط ـ ـ ـالح
ويف التدريس كم ألقى علوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا .......
وكم ضبط الشريعة باجتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد  .......بتقييد الش ـ ـ ـ ـوارد من مج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح
كفيل بالن ـ ـجاة وبالنج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح
وأفرع وسعه يف كل خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري .......
هنار يف دروس أو فت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوى  .......وليل يف سجود للصب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
وليس يهمه إصالح دنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  .......بلبس زان أو شيء مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح
يعم العلم ألكثر أو يبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي  .......ألهل الفقر بسط االنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراح
وال يرضى بلهو أو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاح
خالف اجلد عن شيخ ـ ـ ـ ـي مزاح .......
وكم نصح املـ ـ ـ ـلوك بوعظ صدق  .......ولن يصغى لعدل أو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالح
وأبطل من مكوس الظلم مكسا  .......يعم بفحشه كل النواحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
عن الفرح احملرم واملالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي  .......ومكس الدور ذا الظلم الصراح
حبورات وخريات م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالح
عليه جزاؤه من فضل رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي .......
وهذه آخر الرتمجة املباركة  ،واحلمد هلل أوال وآخرا  ،وباطنا وظاهرا  ،وكان ابتداء عمل هذه الرتمجة
وتسويدها عقب وفاة الوالد رضي اهلل عنه  ،يف شهر ذي القعدة  ،سنة مخس ومثامنائة  ،وانتهاء
بياضها وزياداهتا أحلقت بعد ذلك يف شهور  ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل " (. )1
ويف هذه السنة جرت منازعة بينه وبني زين الدين بن النقاش ؛ بسبب نظر وقف يف جملس األمري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1عبد الرمحن البلقيين  ،ترمجة البلقيين ص( 51و . )844
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الكبري  ،فاستطال ابن النقاش عليه  ،فغضب وقال  :حكمت بفسقك  ،وعزلتك من وظائفك ،
لكونك بنيت بيتك يف رحاب اجلامع  ،مث مل يلبث أن أعاده بعد ثالثة أيام (. )1
حممد بن عبد
حممد بن ّ
ويف يوم األربعاء الثاين عشر من حمرم سنة (311ه) تويف قاضي الشافعية ّ
الرمحن بن فريج املصري  ،ناصر الدين بن الصاحلي بعلة القولنج الصفراوي  ،بعد عزله للجالل
قبل ثالث أشهر  ،وأسف أكثر الناس عليه ؛ حلسن تودده  ،وكرم نفسه  ،وطيب عشرته ،
ومشاركته يف العلم  ،وألهنم ألفوا من املناوي ذلك البأو املفرط  ،فأالن هلم الصاحلي جانبه
وتواضع وتكرم  ،ويف يوم اخلميس استقر مشس الدين حممد بن اإلخنائي يف قضاء القضاة عوضا
عنه (. )3
ِ
َحد سابعه  ،فَانْتهى
ويف يوم االثنني أول صفر سنة (311ه) متادت ِزيَ َ
ادة النّيل إ َىل يَـ ْوم ْاأل َ
َماء النّيل فِ ِيه إِ َىل اثْـنَـ ْ ِ
الس ِادس عشر  ،وبقى من الْ َوفَاء إصبعان ،
ني َوع ْشرين إصبعاً من الذ َراع َّ
فتوقف يومي ِاالثْـنَـ ْ ِ
َصابِع  ،فَا ْشتَ َّد جزع النَّاس ،
ني َوالث َالثَاء َعن الزيَ َ
ادة َ ،ونقص أَربع أ َ
اإلس َالم جالل ال ّدين من داره م ِ
اشيا قبيل الظّ ْهر إِ َىل
وتوقعوا ُحلُول الْ َبالء  ،فَ َسار شيخ ِْ ْ
َ َ
ا ْجلَ ِامع ْاأل َْزَهر ِيف مجع موفور َ ،ومل يزل يَ ْدعُو ويتضرع َ ،وقد غص ا ْجلَ ِامع بِالن ِ
صر ،
َّاس إِ َىل بعد الْ َع ْ
ِ
ِ
َّهار  ،فرتاجع النّيل من
مثَّ خرج الْ ُق َ
ضاة  ،وشيوخ اخلوانك إِ َىل ا ْجلَامع  ،فَـ َف َعلُوا ذَلك إِ َىل آخر النـ َ
ِ
ني واستمر إِ َىل يـوم ْ ِ
الْغَد إِ ْ ِ
صر َح َّىت فتح
اخلَميس حادي عاشره  ،فَركب ْاألَمري يشبك بعد الْ َع ْ
صبَـ َع ْ َ ْ ّ َ ْ
ِ
ِ
ني درمها .
َصابِع  ،وانتهي سعر األردب الْ َق ْمح إِ َىل مائَة َوثََالث َ
اخلليج َ ،وقد بَقي من الْ َوفَاء أَربع أ َ
َوِيف يـَ ْوم السبت ثَالِث عشر  ،توجه شيخ ِْ
اإل ْس َالم جالل ال ّدين إِ َىل ِربَاط ْاآلثَار النَّبَ ِويَّة َ ،ومحل
ِ
صرف فرتاجع
ْاآلثَار النَّبَ ِويَّة على َرأسه  ،واستسقى َ ،وأ ْكثر من التضرع َوالد َعاء َمليًّا َ ،وانْ َ
ِ
ي ِيف يَـ ْوم الث َالثَاء بوفاء ِستَّة عشر ِذ َراعا وإصبعني من َسْبـ َعة عشر  ،وارتفع أَيْضا
َماء النّيل َ ،ونُود َ
ِ
سعر َّ
ادة (. )8
ني درمها َ ،والدينَار األفرنيت إِ َىل مخسني َوِزيَ َ
الذ َهب  ،فَبلغ املثقال اهلرجة إِ َىل أ َْربَـ َعة َوست َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر (. )118/4
( - )3املرجع نفسه ( ، )331/3وعبد الرمحن السيوطي  ،حسن احملاضرة ( ، )183/3وتقي الدين املقريزي ،
السلوك (. )43/1
( - )8تقي الدين املقريزي  ،السلوك ( 44/1ـ ـ  ، )111وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )131/1
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ويف يوم السبت الرابع من ربيع األول سنة (311ه) أعيد اجلالل للمرة الثانية يف قضاء القضاة ،
وصرف اإلخنائي (. )1
ويف يوم اخلميس السادس عشر شعبان  ،رسم جالل ال ّدين أَن َال ت ْكتب صداقات الن َساء ،
وأجاير ال ّدور  ،وسجالت ْاألَر ِ
الرقِيق من العبيد َو ِْ
اإل َماء  ،ومساطري الديُون  ،إَِّال من
اضي  ،وعهد َّ
َ
ِ
ِ ِ
َّرا ِهم الْفضة
الْ ُفلُوس اجلدد ُم َعاملَة الْ َقاهَرة  ،بعد أن راجت وكانت ال تكتب إَّال بأحد النَّـ ْق َديْ ِن الد َ
َّ ِ
الدنَانِري َّ
أَو َّ
َّر ِاهم النقرة (. )3
الذ َهب ال ِيت ه َي الد َ
مل يلبث يسريا يف القضاء حىت عزل يف يوم اخلميس السادس عشر شعبان باإلخنائي عن وظيفة
القضاء ( ، )8مث أعيد للمرة الثالثة يف السابع من ذي احلجة ملنصب القضاء وصرف اإلخنائي (. )4
ويف سنة (318ه) صرف أيضا باإلخنائي يف الثاين والعشرين مجادى األوىل (. )5
ويف ليلة األربعاء السابع عشر شعبان تويف تيمورلنك  ،وزال خطر املغول على الدولة بعد أن عاد
من حربه مع العثمانيني  ،واستقر يف مسرقند  ،واستعد لغزو الصني  ،فتوجه جبيوشه إليها  ،ولكن
ويف الطريق هاجت العواصف الثلجية  ،فتأثر بربدها  ،فكانت وفاته وهو نازل بالقرب من أترار ،
وأترار بالقرب من آهنكران  ،ومعىن آهنكران باللغة العربية احلدادون  ،وملا مات لبسوا عليه املسوح
ومل يكن معه أحد من أوالده سوى حفيده سلطان خليل بن مريان شاه بن تيمور  ،فتسلطن
موضع جده تيمور (. )1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )358/3ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( ، )818/13وتقي الدين
املقريزي  ،السلوك ( ، )111/1وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )133/1
( - )3تقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )138/8وحممد بن أمحد احلنفي ،بدائع الزهور (. ) 138/1
( - )8أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )358/3وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )114/1وحممد بن أمحد
احلنفي  ،بدائع الزهور (. )138/1
( - )4أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )358/3وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )118/1وحممد بن أمحد
احلنفي  ،بدائع الزهور (. ) 141/1
( - )5أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )343/3وابن تغري بردي  ،النجوم ( ، )135/8وعبد الرمحن السيوطي ،
حسن احملاضرة ( ، )183/3واملقريزي  ،السلوك ( ،)118/1وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )813/1
( - )1تقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )113/1وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. ) 814/1
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كما تويف أخوه الشيخ نور الدين علي بن الشيخ اإلمام سراج الدين عمر البلقيين ىف يوم االثنني
سلخ شعبان فُجاءة مبدينة بلبيس  ،ومحل منها إىل القاهرة  ،ودفن برتبة الصوفية  ،خارج باب
النّصر عند أبيه  ،وكان مولده ىف شوال سنة مثان وستني وسبعمائة  ،وكان بارعا ىف الفقه والعربية
ودرس بعد موت أبيه بع ّدة مدارس رمحه اهلل (. )1
ّ
بعد ستة أشهر من عزله  ،أعيد رابعة يف الثالث والعشرين من ذي القعدة ملنصب القضاء وعزل
اإلخنائي (. )3
ويف يوم السبت السادس من حمرم سنة (313ه) بعث ْاأل َِمري شيخ ؛ نَائِب الشَّام  ،إىل السلطان
السيد نَ ِ
اصر
شهاب ال ّدين أ ْ
َمحد ابْن حجي  -أحد خلفاء احلكم بِ ِد َم ْشق َ -و َّ
الناصر برسالته َ :
لي  -نقيب ْاألَ ْشَراف َ -والْ َف ِقري املعتقد ُحمَ َّمد بن قديدار
ال ّدين ُحمَ َّمد بن الشريف َع َالء ال ّدين َع ّ
ِ
ِ
ض َّمن الرتقق واالعتذار َع َّما َوقع
يسأل استقراره ِيف نيَابَة الشَّام َ ،وَم َع ُه ْم كتَابه يتَ َ
ويلبغا املنجكيَ ْ :
ِ
اهرة يَـوم ِاالثْـنَـ ْ ِ
ني ثَالِث عشرين َ ،ودخل ِمْنـ ُهم على الس ْلطَان ابْن حجي َوابْن
بينهم  ،فقدموا الْ َق َ ْ
اصة ؛ ألَهنم الر ُسل َ ،ومن عداهم رفقاؤهم  ،فَلم ي ْلتَفت الس ْلطَان إِ َىل قَـ ْوله ،
قديدار ويلبغا َخ َّ
وكان نوروز حاضراً لذلك  ،وخرج بعد قليل مسافراً إىل نيابة الشام  ،ورسم السلطان أَن ينزل
السيد نَ ِ
اصر ال ّدين ِعْند َكاتب السّر َ ،وينزل ابْن حجي َوابْن قديدار ِعْند اجلالل البلقيين ،
َّ
واملنجكي ِعْند ْاأل َِمري أينال بيه َ ،وأَن َال جيتمعوا بِأحد (. )8
ويف احلادي عشر صفر  ،صرف اجلالل عن منصب القضاء باإلخنائي (. )4
ضاة نَ ِ
ويف يوم اخلميس مستهل ربيع األول  ،استَقر مجال ال ّدين عبد اهلل بن قَ ِ
اصر
اضي الْ ُق َ
ْ
ضاة الْ َمالِ ِكيَّة ؛ وهو شاب صغري كان عند وفاة أبيه من أمجل
ضاء الْ ُق َ
ال ّدين التنسي ِيف قَ َ
أهل زمانه  ،فاتفق أنه خدم بعض األمراء ملا كان يف حبس اإلسكندرية  ،فتعصب له ،
فويل القضاء  ،فقام القاضي جالل الدين البلقيين ومجاعة على أهل الدولة  ،فعزل بعد يومني ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يوسف بن تغري بردي  ،النجوم (. ) 84/18
( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )343/3ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( ، )135/8وتقي الدين
املقريزي  ،السلوك ( ، )138/1وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )811/1
( - )8أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )811/3ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( ، )838/13وتقي الدين
املقريزي  ،السلوك (. )188/1
( - )4أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )818/3وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )184/1وحممد بن أمحد
احلنفي  ،بدائع الزهور ( ، )834/1ويوسف بن تغري بردي  ،املنهل الصايف (. )143/8
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وأعيد مجال الدين البساطي يف يوم السبت ثالث ربيع األول (. )1
ويف اخلامس من ربيع األول  ،استقر اجلالل للمرة اخلامسة يف قضاء الشافعية مع حرصه الشديد ،
ومسو نفسه للقضاء بعد أن استعان على اإلخنائي جبمال الدين األستادار  ،فألزمه بالسفر صحبة
العسكر إىل الشام  ،فسافر وفارقهم إىل القدس ملوال من السعي يف القضاء  ،وكان قد تناوب
معه أربع مرات (. )3
ني و َغريمها بِنَ ِ
فس ِه  ،فضبط َعلَْي ِهم ضبطاً َزائِدا  ،وخشي
مث تصدى حملاسبة مباشري أوقاف ا ْحلََرَم ْ ِ َ َ
ص َار يْنفق َما ْحيتَاج إِلَْي ِه من مصارف
من تفريطهم  ،فَجعل َما يتَ َح َّ
صل من الـ َمال َحتت يَده َ ،و َ
ا ْحلَرَم ْ ِ
اض َحتت يَده ََْنو َسْبـ َعة َآالف ِدينَار ِ ،مْنـ َها جلِ َهة حرمي َم َّكة َوالْ َمدينَة ِستَّة
ني َو َغريمهَا  ،فَـ َف َ
َ
ِ
ِ
ِ
َآالف دينَار  ،وجلهة ا ْجلَامع الطولوين واملدرسة األشرفية ألف دينَار َ ،وَه َذا َش ْيء مل يَقع لقاض
قبله ِيف الدولة الرتكية (. )8
ويف هذه األيام تسلطن امللك املنصور عبد العزيز على مصر بعهد من أبيه له بعد أخيه امللك
الناصر فرج  ،وباتفاق األمراء من أعيان مماليك أبيه ؛ بعد ما اختفى أخوه امللك الناصر فرج بن
امللك الظّاهر برقوق  ،بعد عشاء اآلخرة من ليلة االثنني سادس عشرين شهر ربيع األول سنة مثان
ومثامنائة  ،وقد ناهز االحتالم  ،بعد أن حضر اخلليفة والقضاة واألعيان من األمراء  ،وطلب عبد
وفوض عليه اخللعة
العزيز من الدور السلطانية إىل اإلصطبل السلطاين  ،وبويع بالسلطنة ّ ،
اخلليفتية  ،وركب فرس النوبة ىف الفوانيس والشموع  ،واألمراء مشاة بني يديه حىت طلع إىل
القصر  ،وجلس على ختت امللك  ،وقبّلت األمراء األرض بني يديه  ،ول ّقب بامللك املنصور أيب
العز عبد العزيز  ،ودقت البشائر -على العادة  ، -ونودي من الغد باألمان والدعاء للسلطان
امللك املنصور عبد العزيز (. )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )813/3وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )141/1وحممد بن أمحد
احلنفي  ،بدائع الزهور (. )881/1
( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( 813/3ـ ـ  ، )858ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( ، )135/8وتقي
الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )141/1وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور ( ، )881/1ويوسف بن تغري بردي ،
املنهل الصايف (. ) 143/8
( - )8املقريزي  ،السلوك (. )418/1
( - )4يوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( ، )41/18وأمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )814/3وتقي الدين
املقريزي  ،السلوك ( ، )148/1وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )885/1
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وملا كان صبيحة يوم السبت خامس مجادى اآلخرة  ،طلع امللك الناصر فرج إىل قلعة اجلبل
وملكها بعد غيابه ملدة سبعني يوما  ،وقبض على األتابك بيربس ومن معه  ،مث طلب اخلليفة
السلطنة ثانيا  ،وثبت خلع امللك املنصور عبد العزيز ،
والقضاة فحضروا  ،وج ّددت له بيعة ّ
انفض املوكب  ،ونزل
وتسلطن وعاد إىل ملك مصر  ،وخلع على اخلليفة والقضاة  ،ومتّ أمره  ،و ّ
اجلميع إىل دورهم  ،وسكن أمر الناس بعد هرج ومرج (. )1
ويف أواخر ربيع اآلخر سنة (314ه) دخل السلطان الناصر حلب لقتال جكم ونوروز ومن
معهما من البغاة  ،وصحبته القضاة اجلالل البلقيين  ،والكمال بن العدمي  ،والبساطي  ،وسامل ،
فهرب نوروز وجكم ومتربغا املشطوب عن حلب  ،وعدوا الفرات  ،فأقام الناصر حبلب إىل أن
استهل مجادى اآلخرة  ،وأرسل العساكر يف طلبهم  ،فلم يلحقوا منهم أحداً  ،فرجعوا إليه بذلك
ورجع متوجهاً إىل القاهرة .
مث مل تضع احلرب أوزارها حىت اهنزم جكم  ،فقتل وقطع رأسه  ،وأرسل إىل السلطان  ،فاسرتيح
منه(. )3
ويف هذه السنة  ،أجاز تلميذه حممد بن حممد بن عمر بن حممد القرشي اهلامشي اجلعفري الغزي
الشافعي ؛ املشهور بابن األعسر  ،قاضي القضاة  ،مشس الدين  ،باإلفتاء والتدريس  ،وكان قد
مسع منه جزء من عواليه (. )8
ويف يوم اخلميس الثالث رجب سنة (311ه) فتحت مدرسة ا ْأل َِمري مجال الدين يوسف البريي
البجاسي  ،أستادار السلطان  ،الَِّيت أَنْشأَها برحبة باب الْعِيد من الْ َق ِ
اهَرة َ ،وحضر هبَا مدرسو
ََ
َ
الْ ِف ْقه على الْم َذاهب ْاأل َْربَـ َعة  ،ومدرس احلَ ِديث  ،فَ َكا َن يَـ ْوًما مشهوداً َ ،وقرر ِيف تدريس ا ْحلَنَ ِفيَّة
بدر ال ّدين َْحم ُمود بن ُحمَ َّمد َ -ويعرف بِابْن الشَّْيخ َزاده اخلرزباين َ ،وِيف تدريس الْ َمالِ ِكيَّة مشس
ال ّدين ُحم َّمد الْبِس ِ
اط ّي َ ،وِيف تدريس ا ْحلَنَابِلَة فتح ال ّدين ُحمَ َّمد بن جنم ال ّدين ُحمَ َّمد الباهي َ ،وِيف
َ
َ
ِ
َمحد بن حجر  ،ومد يف أول يوم مساطاً هائالً ،
شهاب ال ّدين أ ْ
ي الشريف َ
تدريس احلَديث النَّبَ ِو ّ
ومأل الفسقية بالسكر املكرر  ،واستمر حضور املدرسني يف كل يوم  ،حيضر واحد وخيلع عليه عند
فراغه  ،فلما كان بعد أسبوع جدد فيها درس التفسري  ،وكان مسك اخلتام  ،فقرر املدرس قاضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1تقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )143/1ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( ، )43/18وأمحد بن حجر ،
إنباء الغمر ( ، )833/3وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )841/1
( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( 851/3ـ ـ  853ـ ـ  ، )858وتقي الدين املقريزي  ،السلوك (. ) 181/1
( - )8عمر بن فهد  ،معجم الشيوخ ص( ، )388وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )181/4
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القضاة جالل الدين البلقيين  ،وعمل له إجالساً يف قوله تعاىل  :ﭽﮙﮚﮛﮜﭼ

(التوبة ، )13:واستمر بعد ذلك يدرس من هذا املوضع .
كل من
وما منهم ّإال من حيضر معه  ،ويلبسه ما يليق به من املالبس الفاخرة ّ ،
وقرر عند ّ
املدرسني الستة طائفة من الطلبة  ،وأجرى لكل واحد ثالثة أرطال من اخلبز يف كل يوم  ،وثالثني
ّ
مدرس ثالمثائة درهم يف كل شهر  ،ورتب هبا إماما وقومة
درمها فلوسا يف كل شهر  ،وجعل لكل ّ
وفراشني ومباشرين  ،وأكثر من وقف الدور عليها  ،وجعل فائض وقفها مصروفا لذريته ،
ومؤذنني ّ
زي  ،وأبدع نظام ّ ،إال أهنا وما فيها من اآلالت
فجاءت يف أحسن هندام  ،وأمت قالب  ،وأفخر ّ
وما وقف عليها أخذ من الناس غصبا  ،وعمل فيها الصناع بأخبس أجرة مع العسف الشديد (. )1
ويف يوم األحد الثاين عشر من ذي احلجة سنة (311ه) فرغ من تأليف كتابه اإلفهام ملا يف
ي ِيف القلعة َ ،كا َن يدمن
البخاري من اإلهبام  ،وسبب تأليفه أنه ملا َ
لس َماع البُ َخا ِر ّ
صار حيضر َ
الص ِحيح
مطالعة َشرحه للسراج بن امللقن َ ،وُحيب ِاالط َالع على معرفَة أَمسَاء من أُهبم ِيف ا ْجلَ ِامع َّ
الص ِحيح  ،فَحصل من ذَلِك َشْيئا كثريا بإدمان املطالعة واملراجعة ،
الرواة َ ،وَما جرى ذكره ِيف َّ
من َ
صوصا أ َْوقَات اجتماعه بِابن حجر  ،ومذاكراته لَهُ  ،وكان كثري اإلرسال البن حجر  ،يلتمس
ُخ ُ
منه اجلواب عما يستشكله يف هذا الفن  ،خصوصا وإمنا معوله على الفتح كما شهد به احلافظ
الربهان احلليب  ،وليس يلحقه نقص من ذلك بل هو غاية يف الكمال  ،وقد وقف السخاوي على
مجلة من تلك الرسائل بينهما  ،وأثبتها يف كتابه اجلواهر والدرر  ،مجع اجلالل كتابه هذا َ ،وذكر
فِ ِيه فصال خيْتَص ِمبَا استفاده من مطالعته َزائِدا على َما حصله من الْكتب املصنفة ِيف املبهمات
والشروح  ،فَ َكا َن َشْيئا كثريا َ ،وَكا َن يتأسف على َما فَاتَهُ من ِاال ْشتِغَال ِيف احلَ ِديث  ،ويرغب ِيف
االزدياد ِمْنهُ  ،مع حبه لفنون احلَ ِديث حمبَّة مفرطة  ،وقال يف هنايته  :كان االبتداء يف تسويده يف
العشر اآلخر من شهر رمضان املعظم قدرة وحرمة سنة إحدى عشرة ومثامنائة  ،وكان الفراغ من
مبيضه يف يوم األحد الثاين عشر من ذي احلجة احلرام من السنة املذكورة (. )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )844/3واملقريزي  ،السلوك ( ، )313/1واملواعظ واالعتبار (. )311/4
( - )3عبد الرمحن البلقيين  ،اإلفهام ملا يف البخاري من اإلهبام  ،لوحة 181ب  ،وحممد صديق خان القنوجي ،
احلطة يف ذكر الصحاح الستة ص( ، )141وحممد بن جعفر الكتاين  ،الرسالة املستطرفة ص( ، )134وحممد
السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )114/4وأمحد بن حجر  ،رفع اإلصر ص( ، )333وحممد السخاوي  ،اجلواهر
والدرر (. )841/1
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ويف حمرم سنة (313ه) خرج صحبة السلطان إىل دمشق لقتال شيخ نائبها  ،واستغل تواجده
هناك بإلقاء دروس يف اجلامع األموي  ،وقد رتب له مجال الدين األستادار يف شهر صفر على
تصدره باجلامع األموي مخسمائة درهم يف الشهر يقبضها من مباشري اجلامع  ،مث مل يلبث
األستادار أن قتل وأحضر بني يدي السلطان  ،وصودرت أموال حيوزها يعجز عن حصرها (. )1
ويف يوم االثنني الرابع من ربيع األول سنة (318ه) ركب الس ْلطَان من قلعة اجللبل إِ َىل الريدانية
بعساكره بعد أن عمل املولد النبوي يف أول ليلة من ربيع األول  ،فَنزل مبخيمه َوبَات بِِه  ،مثَّ
َّصر ِيف سفح ا ْجلَبَل َ ،وقرر ِيف
َعاد من الْغَد إِ َىل الرتبة الَِّيت أَنْ َشأ ََها على قرب أَبِيه َخارج بَاب الن ْ
ِ
ِ
ني صوفياً  ،وأجرى
مشيختها صدر ال ّدين أ ْ
َمحد بن مجال ال ّدين َْحم ُمود العجمي  ،ورتب عْنده أَْربَع َ
الضأْن الْ َمطْبُوخ أنواعاً ِيف كل يَـ ْوم َ ،م َع املعاليم ِيف كل شهر  ،وفرشت
اخلبز َواللَّحم َّ
َعلَْي ِهم ْ
السجادة لصدر الدين املذكور باحملراب  ،وجلس عليها وقد جلس السلطان جبانب صدر الدين
ّ

ىف احملراب  ،وعن ميينه األمري تغري بردي من يشبغا األتابك  ،وحتته بقيّة األمراء  ،وجلس على
يسار السلطان الشيخ برهان الدين إبراهيم بن زقّاعة  ،وحتته املعتقد الكركي  ،فجاء القضاة فلم
السلطان فوق األمري الكبري  ،والعادة
جيسر قاضي القضاة جالل الدين البلقيين أن جيلس عن ميني ّ
السلطان  ،غري صاحب
أن ال جيلس أحد فوق األمري الكبري من القضاة وال غريهم  ،حىت وال ابن ّ

السلطان حتت ابن زقّاعة والكركي ،
املشرفة مراعاة لسلفه الطاهر ّ ،
مكة ّ
وتوجه وجلس عن ميسرة ّ

بالريدانية .
السلطان بأمرائه وخواصه  ،وعاد إىل خميّمه ّ
مثّ ركب ّ

الشامية
األول املذكور  ،يريد البالد ّ
وأقام به إىل أن رحل منه ىف يوم السبت تاسع شهر ربيع ّ
لفرض سيطرته على اخلارجني  ،ومتكني شوكته يف حلوق املرجفني  ،بعد أن صرح شيخ نائب
دمشق باخلروج عن السلطان  ،واستعد حملاربته  ،وكتب السلطان لنوروز وشيخ خيريمها  ،إما اخلروج
من مملكته  ،أو الوقوف حملاربته  ،أو الرجوع إىل طاعته  ،فوقعت الوقائع  ،وأريقت الدماء (. )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )481/3وتاريخ ابن حجي (. )411/3( ، )388/3
( - )3يوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( ، )118/18وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )311/1وتاريخ ابن
حجي ( ، )485/3وأمحد بن حجر  ،إنباء الغمر (. )444/3
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اضي الْ ُقضاة جالل ال ّدين من دمشق إِ َىل الْ َق ِ
ِويف ثامن شعبان يوم اجلمعة قبل العصر  ،توجه قَ ِ
اهَرة
َ
لتجهيز صرر الـمـ ـَال احملمولة َم َع ا ْحلَاج إِ َىل َم َّكة َوالْ َمدينَة على الْ َعادة  ،بعد أن استأذن من
السلطان يف حلب  ،فوصل إليه اجلواب قبل وصول السلطان بيوم أو يومني  ،فلما وصل
السلطان ودعه وأذن له (. )1
ويف سلخ سنة (314ه) قصد السلطان الناصر البالد الشامية للمرة السابعة ؛ لقتال شيخ
احلجة  ،ونزل من قلعة اجلبل ببقيّة أمرائه وعساكره
ونوروز  ،وركب يف يوم الثالثاء ثامن ذي ّ
بزي مل ير أحسن منه  ،وسار من القاهرة حىت نزل مبخيّمه من
السالح ّ -
 واجلميع عليهم آلة ّالريدانيّة جتاه مسجد التّنب  ،مثّ خرج اخلليفة املستعني باهلل أبو الفضل العبّاس  ،والقضاة األربعة ،
ّ
الشافعي  ،وقاضي القضاة ناصر الدين
وهم  :قاضي القضاة جالل الدين عبد الرمحن البلقيين ّ
حممد بن العدمي احلنفي  ،وقاضي القضاة املالكي  ،وقاضي القضاة احلنبلي  ،ونزل اجلميع
ّ
بالصحراء
بالريدانيّة إىل ّ
بالريدانيّة ّ ،
الرتبة اليت أنشأها على قرب أبيه ّ
السلطان يف م ّدة إقامته ّ
ّ
وتردد ّ
السلطان من تربة أبيه قبيل
خارج باب النّصر  ،وبات هبا ليايل  ،وَنر هبا ضحاياه  ،مثّ رحل ّ
احلجة  ،ودخل دمشق يف يوم الثالثاء سلخ ذي احلجة ،
الغروب من يوم اجلمعة ثاين عشر ذي ّ
وقد خرج أعيان دمشق وعو ّامها لتل ّقيه وللفرجة عليه  ،وزيّنت لقدومه دمشق (. )3
السلطان على نائب الشام تغري بردي  ،واستشاره ىف املأل
ويف أوائل حمرم سنة (315ه) دخل ّ
من النّاس فيما يفعل مع هؤالء األمراء العصاة  ،فقال له  :يا خوند تذبح ىف سنتك مخسمائة
وتتجرد ىف سنتك ؟! فرسك الذي حتتك عاص عليك  ،فقال له امللك الناصر  :الكالم
نفس ّ ،
السلطان انصلح به
يف الفائت فائت  ،أيش تشري عل ّي اآلن ؟ فقال  :عندي رأي أقوله  ،إن فعله ّ
حاله  ،قال  :وما هو ؟ قال  :ترجع من هنا إىل مصر  ،فمن كان له إليك ميل عاد صحبتك ،
ويتوجه إىل القوم  ،فإذا دخلت إىل مصر
الرعب منك فهو يفارقك من هنا ّ
ومن كان قد داخله ّ
كف عن قتل مماليك أبيك وغريهم  ،وأغدق عليهم باإلحسان  ،وأكثر إليهم من
ناد باألمان  ،و ّ
تطمئن
تدل على صفو النّـيّة فبهذا
حق غريهم  ،واسلك معهم قرائن ّ
االعتذار فيما وقع منك ىف ّ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
( - )1تقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )314/1وأمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )458/3وتاريخ ابن حجي
( ، )444/3وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )314/1
( - )3يوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( ، )181/18( ، )135/8واملنهل الصايف ( ، )13/8وتقي الدين
املقريزي  ،السلوك ( ، )815/1وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )311/1
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قلوب رعيتّك  ،ويعودون لطاعتك  ،فإذا صار معك منهم ألف مملوك  ،قهرت هبم مجيع
الرعب منك ،
أعدائك ؛ ملا شاع من إقدامك وشجاعتك  ،ولعظم ما يف قلب أعدائك من ّ
فإما أن
وأيضا فإ ّن هؤالء األمراء العصاة قد كثروا إىل الغاية  ،فالبالد ّ
الشاميّة ال تقوم بأمرهم ّ ،

وإما أن يتّفقوا وجيتمعوا على قتالك ويأتوك إىل مصر ،
يقع بينهم اخللف على البالد فيفرتقوا ّ ،
الرمل  ،فإن انتصرت عليهم فافعل ما بدالك  ،وإن كانت األخرى
فاخرج إليهم والقهم برأس ّ

فاخرج إىل البالد ؛ فمن قرا يوسف صاحب العراق إىل وايل قطيا يف طاعتك  ،فما عندي غري
هذا  ،فاستحسن مجيع عسكره هذا الرأي ّإال هو ؛ فإنّه مل يعجبه  ،وسكت طويال  ،مثّ رفع رأسه

وقال  :يا أطا  ،أنا قتلت هذه اخلالئق لتعظّم حرميت  ،فإذا رجعت من هنا أيش يبقى يل حرمة ،
لصيد اجملروح  ،واهلل إذا بقي معي
وأنا أعرف حبال هؤالء من غريي  ،واهلل ما صفتهم ق ّدامي ّإال كا ّ

عشرة مماليك قاتلتهم هبم  ،وال أطلب ّإال أن يثبتوا ويقفوا  ،ويقاتلوين حىت أنتصف منهم  ،فقال
له نائبه  :اعلم أ ّهنم اآلن يقاتلونك .
فكان ماكان  ،وانكسر السلطان مهزوما  ،ونزل بالقلعة  ،واستدعى القضاة  ،واألعيان ،
ووعدهم بكل خري  ،وحثهم على نصرته والقيام معه  ،فانقادوا له  ،فأخذ يف تدبري أموره ،
وتالحقت به عساكره شيئاً بعد شيء يف العاشر من حمرم  ،مث أحضر السلطان األموال وصبها ،
وأتاه الناس من كل فج من الرتكمان والعربان والعشري وغريهم  ،فكتب أمساءهم  ،وأنفق عليهم ،
وقواهم بالسالح  ،وأنزل كل طائفة منهم مبوضع حيفظه  ،فكان عدة من استخدمه من املشاة
زيادةً على ألف رجل  ،وحصن القلعة باملناجيق واملدافع الكبار  ،وأتقن حتصني القلعة حبيث إنه
مل يبق سبيل للتوصل إليها بوجه من الوجوه  ،وأمر القضاة أن يركبوا مع القاضي جالل الدين
البلقيين  ،وكان قد تقدم قبل الوقعة إىل دمشق  ،وينادي بأن الناصر قد أبطل املكوس  ،وأزال
املظامل  ،ويطلب منهم الدعاء  ،فتعصب له عوام الشام  ،فلما كان يف الثامن عشر من احملرم ،
نزل األمراء قبة يلبغا  ،فندب الناصر هلم عسكراً  ،فخرج هلم سودون اجللب  ،وسودون
احملمدي  ،فهزموهم  ،مث ارحتلوا فنزلوا غريب البلدة  ،ووقفوا من جهة القلعة فرتاموا بالنشاب ،
مث نزل نوروز بدار الطعم  ،وشيخ بدار غرس الدين األستادار  ،وضم معه اخلليفة  ،وكاتب
السر  ،والقضاة  ،ونزل بكتمر جلق وقرقماش  ،فمنعوا املرية عن الناصر  ،وقطعوا هنري دمشق
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فتعطلت احلمامات  ،وغلقت األسواق  ،وعظم األمر  ،واشتد القتال  ،وكثرت اجلراحات (. )1
ويف يوم السبت خامس عشرين احملرم  ،أشهر غلبة اخلليفة خبلع الناصر من امللك ؛ ملا ثبت عليه
من الكفريات  ،واالَنالل  ،والزندقة  ،وحكم ناصر الدين بن العدمي بسفك دمه  ،واستقر يف
السلطنة اخلليفة املستعني باهلل أبو الفضل العباس بن املتوكل العباسي  ،ومل يغري لقبه  ،وبايعه
األمراء ومن حضره  ،وكان رأي األمراء قد اجتمع على ذلك  ،فلم يوافقهم اخلليفة إال بعد شدة
وتوثق منهم باألميان  ،فاشتد امتناعه  ،وخاف أال يتم له ذلك فيهلك  ،وصمم على االمتناع ،
وخاف من امللك الناصر خوفاً شديداً  ،فلما عجز عنه األمراء دبروا عليه حيلةً  ،وطلبوا األمري
ناصر الدين حممد بن مبارك شاه الطازي  -وهو أخو اخلليفة املستعني باهلل ألمه  -وندبوه بأن
يركب ومعه ورقة تتضمن مثالب امللك الناصر ومعايبه  ،وأن اخلليفة قد خلعه من امللك  ،وعزله
من السلطنة  ،وال حيل ألحد معاونته وال مساعدته  ،فلما بلغ اخلليفة ذلك الم أخاه ناصر الدين
بن مبارك شاه على ذلك  ،وأيس اخلليفة عند ذلك من انصالح امللك الناصر له  ،فأذعن هلم
حينئذ بأن يتسلطن ؟ فبايعوه بأمجعهم  ،وحلفوا له باألميان املغلظة والعهود على الوفاء له وعلى
القيام بنصرته ولزوم طاعته  ،وأما امللك الناصر  ،فإنه ملا تسلطن اخلليفة  ،وخلع هو
من امللك  ،نفر الناس عنه  ،وصاروا حزبني  :حزباً يرى أن خمالفة اخلليفة كفر  ،والناصر
قد عزل من امللك  ،فمن قاتل معه فقد عصى اهلل ورسوله  ،وحزباً يرى أن القتال مع امللك
الناصر واجب  ،وأنه باق على سلطنته  ،ومن قاتله إمنا هو باغ عليه وخارج عن طاعته  ،ومن
ِ
ِ
ني إِ َىل أ َُمَراء مصر باجتماع الْ َكلِ َمة
حينئذ أخذ أمر امللك الناصر يف إدبار َ ،وكتب أَمري الْ ُمؤمن َ
على إِقَامته  ،وأَنه خلع الن ِ
َّاصر َ ،وقد أبطل املكوس واملظامل َ ،وبعث بذلك على يَد ْاأل َِمري
َ
َ
كزل العجمي (. )3
ويف يوم االثنني السابع والعشرين حمرم  ،عزل اخلليفة املستعني باهلل اجلالل عن منصب القضاء ،
وأقر عوضه برهان الدين الباعوين بالقاهرة  ،حبكم ختلفه يف دمشق لنصرة امللك الناصر املخلوع ،
وقد هجا الباعوين بعض الشعراء تعصبا للجالل :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )511/3ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( ، )144/18وتقي الدين
املقريزي  ،السلوك ( ، )818/1ويوسف بن تغري بردي  ،املنهل الصايف (. )13/8
( - )3عبد الرمحن السيوطي  ،حسن احملاضرة ( ، )35/3وتقي الدين املقريزي  ،السلوك (. )814/1
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يقول اجلامع األقصى  ........لو أن الناس راعوين
 ........يهوديا وباعون ـ ـ ـ ـ ــي (. )1
ملا جبوا حملراب ـ ـ ـ ـ ــي
ِ
ِ
اإلس َالم قَ ِ
ضاة جالل ال ّدين
اضي الْ ُق َ
َوِيف سادس عشرينه صفر  ،استدعى أَمري الْ ُمؤمن َ
ني شيخ ِْ ْ
ِ
ِِ
ضاة بالديار املصرية  ،فَ َكانَت َواليَة الباعوين ََْنو شهر ،
ضاء الْ ُق َ
ادهُ إِ َىل قَ َ
َع َ
يين وخلع َعلَْيه َ ،وأ َ
البُـ ْلق ّ
ِ
ضاة مصر .
مثَّ خلع على بَقيَّة قُ َ
بقي اخلليفة العباسي املستعني باهلل سلطانا بعد خلع السلطان الناصر فرج أول السنة  ،ولكن
األمري شيخ بيده كل شيء من أمر وهني وعزل  ،حىت تسمى باألمري الكبري  ،مث ملا عظم أمر
األتابك شيخ بعد موت بكتمر  ،وهو مقدم األلوف يف اجليش  ،ورأى أن اجلو قد خال له فال
مانع من سلطنته  ،فطلب األمراء وكلمهم يف ذلك  ،فأجاب اجلميع بالسمع والطاعة  -طوعاً
وكرهاً  -واتفقوا على سلطنته (. )3
ضاة ْاألَربع  ،و َِ
إِ َىل أَن َكا َن يَـوم ِاالثْـنَـ ْ ِ
مجيع ْاأل َُمَراء  ،وكافة
تمع قُ َ
ني مستهل ْ
شعبَان َ ،و ْ
اج َ
ْ
ضاة الْ ُق َ ْ َ َ
ِ
دمة َم َع احلراقة َ ،وعمل املوكب على الْ َعادة  ،وقَ َام فتح ال ّدين فتح اهلل
أ َْربَاب الدولة ِمبَ ْجلس ْ
اخل َ
َح َوال ضائعة َ ،ومل ْيع َهد أهل نواحي مصر
َكاتب السّر على قَ َد َمْي ِه َ ،وقَ َ
ال ملن حضر أَن ْاأل ْ
ِ
اخلَلِي َفة َ ،وَال تستقيم ْاأل ُُمور إَِّال بِأَن يقوم ُس ْلطَان على الْ َعادة  ،ودعاهم إِ َىل ْاأل َِمري
اسم ْ
عْندهم ْ
ال من حضر من
ال ْاأل َِمري شيخ َ :ه َذا أَمر َال يتم إَِّال برضى أهل ا ْحلل َوالْعقد  ،فَـ َق َ
شيخ فَـ َق َ
ْاألُمراء بِلِسان و ِ
احد ََ :نن راضون باألمري الْ َكبِري  ،فَمد قَ ِ
ضاة شيخ ِْ
اإل ْس َالم جالل ال ّدين
اضي الْ ُق َ
ََ َ َ
ِِ
يين يَده َ ،وبَايَـ َعهُ فَلم خيْتَلف َعلَْي ِه أحد َ ،وقَ َام من فوره إِ َىل خمدع
أَبُو الْفضل عبد َّ
الر ْمحَن بن البُـ ْلق ّ
السْي ِ
ف على الْ َعادة َ ،وخرج شيخ مركب فرس النّوبَة
جبانبه َولبس ْ
اخل ْلع السود اخلليفتية  ،وتقلد بِ َّ
واألمراء و َغريهم َ ِ
ِ
س على ختت الْملك وسرير
َ
مشاة إ َىل أَن عرب الْقصر الْ َكبري من قلعة ا ْجلَبَل  ،فَ َجلَ َ
ِ
ضاة إِ َىل
استَقر لَهُ ْاألَمر ؛ بعث َوُه َو بِالْقص ِر الْ ُق َ
السلطنة َ ،وقبل ْاأل َُمَراء األ َْرض بَني يَ َديْه  ،فَـلَ َّما ْ
ِْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ادة ُملُوك التّـ ْرك
اخلَلي َفة ليسلموا َعلَْيه  ،ويشهدوا َعلَْيه بِأَنَّهُ فوض إِلَْيه السلطنة َك َما جرت بِه َع َ
ِ
صر  ،فَ َد َخلُوا إِلَْي ِه وراودوه على َذلِك  ،فتوقف ِيف ِْ
اإل ْش َهاد َعلَْي ِه بتفويض السلطنة توقفاً َكبِريا .
مب ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )513/3ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( ، )135/8وعبد الرمحن
السيوطي  ،حسن احملاضرة ( ، )31/3وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )831/1ويوسف بن تغري بردي  ،املنهل
( ، )143/8وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )334/1
( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )513/3وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )833/1وحممد بن أمحد
احلنفي  ،بدائع الزهور (. )1/3
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مثَّ ا ْشرتط أَن يُؤذن لَهُ ِيف النـ ُزول من القلعة إِ َىل َداره َوأَن خيلص لَهُ الس ْلطَان بِأَنَّهُ يناصحه سرا
اخلََرب َعلَْي ِه ،
ضاة إِ َىل السلْطَان  ،وردوا ْ
وجهراً َويكون سلما ملن سامله َ ،حربًا ملن حاربه  ،فَـ َعاد الْ ُق َ
أجاب  :ليمهل علينا أَيَّ ًاما فَِإن ْاآلن َال ُميكن نـُُزوله إِ َىل بَيته  ،فنزلوا إِ َىل
عبارة َّ
الرد ؛ فَ َ
وحسنوا َ
اخلَلِي َفة َحاكما ُ -مْن ُذ جلسته َخارج دمشق إِ َىل َه َذا الْيَـ ْومَ -سْبـ َعة أشهر
ورهم َوَكانَت ُم َّدة إِقَ َامة ْ
ُد ْ
َومخَْ َسة أَيَّام (. )1
يف هذه األيام فوض السلطان شيخ حممودي نظر وقف دار ابن رجب للجالل البلقيين ،
علي بن
وقضيتها ؛ أن هذه الدار من مجلة أراضي البستان  ،كان إصطبال لألمري عالء الدين ّ
شاد الدواوين  ،فيما بني داره ودار األمري تنكز نائب الشام  ،فلما استقر ناصر
كلفت الرتكماينّ ّ
الدين حممد بن رجب يف الوزارة  ،أنشأ هذا اإلصطبل مقعدا صار جيلس فيه  ،وقصرا كبريا ،
واستوىل من بعده على ذلك كله أوالده  ،فلما عمر األمري مجال الدين يوسف األستادار مدرسته
خبط رحبة باب العيد  ،أخذ هذا القصر واإلصطبل يف مجلة ما أخذ من أمالك الناس وأوقافهم ،
فلما قتله امللك الناصر فرج  ،واستوىل على مجيع ما خلفه  ،أفرد هذا القصر واإلصطبل فيما أفرده
للمدرسة املذكورة  ،فلم يزل من مجلة أوقافها إىل أن قُتل امللك الناصر فرج  ،وقدم األمري شيخ
غرة شعبان سنة
نائب الشام إىل مصر  ،فلما جلس على ختت امللك وتلقب بامللك املؤيد يف ّ
علي بن كلفت  ،ومها امرأتان ،
مخس عشرة ومثامنائة  ،وقف إليه من بقي من أوالد عالء الدين ّ
كانت إحدامها حتت امللك املؤيد قبل أن يلي نيابة طرابلس  ،وهو من مجلة أمراء مصر يف أيام
امللك الظاهر برقوق  ،وذكرتا أن األمري مجال الدين األستادار أخذ وقف أبيهما بغري حق ،
الشافعي ،
البلقيين
ففوض أمر ذلك لقاضي القضاة جالل الدين
وأخرجتا كتاب وقف أبيهما ّ ،
ّ
ّ
فلم جيد بيد أوالد مجال الدين مستندا  ،فقضى هبذا املكان لورثة ابن كلفت  ،وبقائه على ما
وقفه حسبما تضمنه كتاب وقفه  ،فتسلم مستحقوا وقف ابن كلفت القصر واإلصطبل (. )3
ويف السادس عشر ذي احلجة سنة (311ه) ملا عزم السلطان شيخ إىل الشام  ،خشي من غائلة
اخلليفة املستعني  ،وأراد خلعه  ،فراجع اجلالل البلقيين يف ذلك  ،وكان يف نفسه من املستعني شيئا
لكونه عزله بالباعوين  ،فاستدعى الس ْلطَان َد ُاود بن املتَـ َوكل على اهلل أخو املستعني باهلل من َداره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1ابن تغري بردي  ،النجوم ( ، )311/18واملنهل ( ، )8/14( ، )338/1واملقريزي  ،السلوك (. )884/1
( - )3تقي الدين املقريزي  ،املواعظ واالعتبار (. )188/8
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ِ
ضاة الْ ُق َ
ضَر بَني يَ َديْه بقلعة ا ْجلَبَل َ ،وقد حضر قُ َ
فَ َح َ
ضاة ْاأل َْربَع  ،فعندما َرآهُ قَ َام لَهُ َوقد ألبسهُ
خلعة سوداء  ،وأَجلسه جبانبه بينه وبني قَ ِ
ِ
ِِ
يين ،
اضي الْ ُق َ
ََْ َ ْ ُ
َ ََ
ضاة شيخ ْاإل ْس َالم جالل ال ّدين بن البُـ ْلق ّ
اخلَلِي َفة
استَقر ِيف ا ْخل َالفَة َ ،ومل يَقع خلع ْ
فَ َد َعا الْ ُق َ
صرفُوا على أَن َد ُاود بن املتَـ َوكل على اهلل ْ
ضاة َوانْ َ
ِ
اخل َالفَة َعنهُ َ ،وَال بُويِ َع َد ُاود َه َذا  ،بل
يمت بَينة ِمبَا يُوجب شغور ْ
املستعني بِاللَّه تَـ َع َ
اىل َ ،وَال أُق َ
ِ
ِ
ِ
ني  ،وسري املستعني إىل
خلع َعلَْيه فَـ َقط  ،ولقب بِأيب الْ َفْتح املعتضد بِاللَّه أَمري الْ ُمؤمن َ
شهيدا بالطاعون  ،يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وثالثني (. )1
اإلسكندرية  ،فأقام هبا إىل أن مات ً
استهلت سنة (318ه) وقد صمم السلطان املؤيد شيخ احملمودي على السفر إىل الشام لقتال
ِ
ِ
ني املستعني بِاللَّه ،
نوروز َ ،والشَّام ُكلها بيده  ،يُِقيم اخلطة َ ،و ْ
يضرب الس َّكة باسم أَمري الْ ُمؤمن َ
َّصرف  ،فخرج السلطان يف رابع حمرم من القلعة إىل
َوُه َو ُمقيم ِيف َداره بقلعة ا ْجلَبَل َوقد منع من الت َ
استَقل السلْطَان بِالْ َم ِس ِري من طرف
الريدانية يف قليل من العسكر َ ،وِيف يَـ ْوم السبت تاسعه ْ
الريدانية ي ِريد حماربة ْاأل َِمري نوروز  ،ومعه ْ ِ
ضاة ْاأل َْربَع ،
اخلَلي َفة املعتضد بِاللَّه َد ُاود  ،وقضاة الْ ُق َ
َََُ
ُ
احملرم  ،وأقام هبا أيّاما إىل أن رحل
وأرباب الدولة  ،وسار حىت نزل ّ
بغزة ىف يوم الثالثاء تاسع عشر ّ
منها يف تاسع عشرينه  ،حىت نزل على قبّة يلبغا خارج دمشق ىف يوم األحد ثامن صفر  ،ومل خيرج
نوروز لقتاله  ،فحمد اهلل  -املؤيد -على ذلك  ،وعلم ضعف أمره ؛ فإنّه لو كان فيه قوة كان
حصن مدينة دمشق وقلعتها وهتيّأ لقتاله  ،فأقام السلطان
التقاه من أثناء طريقه  ،غري أن نوروز ّ
بقبّة يلبغا أيّاما  ،مث رحل منها ونزل بطرف القبيبات  ،وكان السلطان ىف طول طريقه إىل دمشق
يطلب موقّعي أكابر أمرائه خفية  ،ويأمرهم أن يكتبوا على لسان خمادميهم إىل نوروز أنّنا بأمجعنا
معك  ،وغرضنا كلّه عندك  ،ويكثر من الوقيعة ىف امللك املؤيد  ،مث يقول ىف الكتاب  :وإنّك ال
نفر من املؤيد  ،ونأتيك  ،مث يضع من نفسه ويرفع أمر
خترج من دمشق  ،وأقم مكانك فإننا مجيعا ّ
حسن
نوروز ويعد حماسنه ويذكر مساوئ نفسه  ،فمشى ذلك على نوروز واخندع له  ،مع ما كان ّ
له أيضا بعض أصحابه ىف عدم اخلروج والقتال  ،أرادوا بذلك ضجر امللك املؤيد  ،وعوده إىل
الديار املصرية بغري طائل  ،حىت يستفحل أمرهم بعوده  ،فكان مراد اهلل غري ما أرادوا  ،مث أرسل
الصلح ،
السلطان امللك املؤيد قاضي القضاة جمد الدين سامل احلنبلي إىل األمري نوروز ىف طلب ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )15/8والسيوطي  ،حسن احملاضرة ( ، )34/3وتقي الدين املقريزي ،
السلوك ( ، )858/1وابن تغري بردي  ،املنهل الصايف ( ، )13/8( ، )813/5وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع
الزهور (. )11/3
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فامتنع نوروز من ذلك وأىب ّإال احلرب والقتال  ،وكان ذلك أيضا خديعة من امللك املؤيد ،
وعندما نزل امللك املؤيّد بطرف القبيبات  ،خرج إليه عساكر نوروز  ،فندب إليهم السلطان مجاعة
كبرية من عسكره فخرجوا إليهم وقاتلوهم قتاال شديدا  ،فانكسر عسكر نوروز  ،وعاد إىل دمشق
فركب نوروز ىف احلال  ،وطلع إىل قلعة دمشق وامتنع هبا  ،فركب امللك املؤيد ىف سادس
ونزل بامليدان حياصر قلعة دمشق  ،وملا قيل للمؤيد  :إن نوروز طلع إىل قلعة دمشق  ،مل
عشرينه ّ ،
الصدق  ،وأرسل من يثق به ،فعاد عليه اخلرب بطلوعه إليها  ،فعند ذلك
حيمل الناقل له على ّ
اصه عن ذلك فقال  :ما كنت أظن أن نوروز يطلع القلعة
تعجب غاية العجب فسأله بعض خو ّ
ّ
وينحصر فيها أبدا ؛ ملا مسعته منه لـ ّما دخل امللك الناصر إىل قلعة دمشق  ،وهو أنه لـ ّما بلغنا أن
وعزة اهلل  ،فقلت  :وكيف ذلك ؟ فقال :
الناصر دخل إىل قلعة دمشق  ،قال نوروز :ظفرنا به ّ
الشخص ال يدخل القلعة وميتنع هبا إال إذا كان خلفه جندة  ،أو أخصامه ال ميكنهم حماصرته إال
م ّدة يسرية مث يرحلون عنه  ،وهذا ليس له جندة  ،وَنن لو أقمنا على حصاره سنني ال نذهب إال
توجه إىل
به فهو مأخوذ ال حمالة فبقى هذا الكالم ىف ذهين  ،وحتققت أنه مىت حصل له خلل ّ
الرتكمان  ،ويتعبين أمره ؛ لعلمي به أنه ال يدخل إىل القلعة -بعد ما مسعت منه ذلك -أبدا،
بالد ّ
تعجبت  ،وأخذ
فأتاه ما قاله ىف ّ
حق الناصر  ،وحسن بباله االمتناع بالقلعة حىت طلعها  ،فلهذا ّ
املؤيد ىف حماصرته  ،واستدام احلرب بينهم أيّاما كثرية ىف كل يوم حىت قتل من الطائفتني خالئق ،
فلما طال األمر ىف القتال أخذ أمر األمري نوروز ىف إدبار  ،وصار أمر امللك املؤيد يف استظهار ،
ّ
فلما وقع ذلك وطال القتال على النّوروزيّة  ،سئموا من القتال  ،وشرعوا يسمعون نوروز الكالم
ّ
الرمى
كل ذلك والقتال ّ
عمال ىف كل يوم ليال وهنارا  ،و ّ
اخلشن  ،وهدمت املؤيديّة طارمة دمشق ّ ،
مستدام من القلعة باملناجيق ومكاحل النّفط  ،وطال األمر على األمري نوروز حىت أرسل األمري
الصلح بينهم
الصلح ّ ،
مرة  ،حىت انربم ّ
قمش إىل امللك املؤيد ىف طلب ّ
وترددت الرسل بينهم غري ّ
بعد أن حلف امللك املؤيّد لنوروز باألميان املغلّظة  ،وكان الذي توىل حتليف امللك املؤيد كاتب
سره القاضي ناصر الدين حممد بن البارزي  ،قال كاتب السر  :لـ ّما أخذت ىف حتليف امللك
ّ
املؤيد حبضرة رسل األمري نوروز والقضاة قد حضروا أيضا  ،فشرعت أحلن ىف اليمني عامدا ىف ع ّدة
كلمات حىت خرج معىن اليمني عن مقصود نوروز  ،فالتفت القاضي ناصر الدين حممد بن العدمي
احلنفي  -وكان فيه خ ّفة -وقال للقاضي الشافعي اجلالل البلقيين  :كأ ّن القاضي ناصر الدين بن
البارزي ليس له ممارسة بالعربية والنّحو  ،فإنّه يلحن حلنا فاحشا  ،فس ّكته البلقيين لوقته  ،مث
عادت رسل نوروز إليه بصورة احللف  ،فقرأه عليه بعض من عنده من الفقهاء من تلك املقولة .
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وعرفه أن هذا اليمني ما بعده شيء  ،فاطمأ ّن لذلك  ،ونزل من قلعة دمشق مبن معه من األمراء
ّ
واألعيان ىف يوم حادي عشرين ربيع اآلخر بعدما قاتل امللك املؤيّد َنوا من مخسة وعشرين يوما
حىت دخل على امللك املؤيد  ،فلما رآه املؤيد قام له  ،فعند ذلك قبّل نوروز
أو أزيد  ،ومشى ّ
األرض وأراد أن يقبّل يده  ،فمنعه امللك املؤيد من ذلك  ،وقعد األمري نوروز بإزائه  ،وحتته
الرجيب
أصحابه من األمراء  ،وهم  :األمري يشبك بن أزدمر  ،وطوخ  ،وقمش  ،وبرسبغا  ،وإينال ّ
وغريهم  ،واجمللس مشحون بالقضاة  ،والفقهاء  ،والعساكر السلطانية  ،فقال القضاة  :واهلل هذا
بالصلح وحبقن ال ّدماء بني املسلمني  ،فقال القاضي ناصر الدين بن البارزي كاتب
يوم مبارك ّ
يتم وقد حلفنا له وحلف لنا ؟
السّر  :هنار مبارك لو متّ ذلك  ،فقال امللك املؤيّد  :وكيف ال ّ
ّ
صح ميني السلطان ؟ فقال قاضي القضاة
فقال القاضي ناصر الدين للقضاة  :يا قضاة  ،هل ّ
جالل الدين البلقيين  :ال واهلل مل يصادف غرض احمللف  ،فعند ذلك أمر امللك املؤيد بالقبض
على األمري نوروز ورفقته  ،فقبض ىف احلال على اجلميع  ،وقيّدوا وسجنوا مبكان من اإلصطبل إىل
أن قتل األمري نوروز من ليلته  ،ومحلت رأسه إىل الديار املصرية على يد األمري جرباش  ،فوصلت
مستهل مجادى األوىل  ،وعلّقت على باب زويلة  ،ودقّت البشائر ،
القاهرة ىف يوم اخلميس
ّ
وزيّنت القاهرة لذلك  ،وعاد السلطان ىف يوم اخلميس أول شهر رمضان  ،وسار إىل القلعة حىت
طلع إليها  ،فكان لقدومه القاهرة يوما مشهودا  ،ودقت البشائر لوصوله (. )1
ويف صفر سنة (313ه) كثر ضرب الدراهم املؤيدية  ،مث استدعى املؤيد القضاة  ،واألمراء
وتشاوروا يف ذلك  ،وأراد املؤيد إبطال الذهب الناصري  ،وإعادته إىل اهلرجة  ،فقال له البلقيين :
يف هذا إتالف شيء كثري من املال  ،فلم يعجبه ذلك  ،وصمم على إفساد الناصرية  ،وأمر
يشبك ما هو حاصل عنده وضربه هرجة  ،وأمر القضاة وغريهم أن يدبروا رأيهم يف تسعري الفضة
املضروبة فاتفقوا على أن يكون كل درهم صغري بتسعة دراهم  ،وكل درهم كبري بثمانية عشر ،
على أن يكون وزن الصغري سبعة قراريط فضة خالصة  ،ووزن الكبري أربعة عشر قرياطاً  ،واستمر
ذلك  ،وكثرت بأيدي الناس وانتفعوا هبا  ،ونودي على البندقية  :كل وزن درهم خبمسة عشر (. )3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1يوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( 31/14ـ ـ  ، )31وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )811/1وأمحد بن
حجر  ،إنباء الغمر (. )85/8
( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )54/8وتقي الدين املقريزي  ،السلوك (. )831/1
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ضاة ْاأل َْربَع َكثْـَرة نواهبم ِيف احلكم
َوِيف السابع والعشرين من شهر صفر  ،أنكر الس ْلطَان على الْ ُق َ
ِ ِ
ضاة نَ ِ
اهرةِ ومصر  ،وَكانُوا قد جتاوزوا ِمائَيت قَاض  ،فعزلوا نواهبم  ،مثَّ أذن قَ ِ
اصر ال ّدين
اضي الْ ُق َ
بالْ َق َ
َ
ُحم َّمد بن العدمي ِيف احلكم ِ
لستَّة من نوابه  ،ويف شهر ربيع األول أَوله ا ْجلمعة أذن قَ ِ
ضاة
اضي الْ ُق َ
َ
ُُ َ
ِِ
يين ألربعة عشر من نوابه ِيف احلكم َ ،وشرط َعلَْي ِهم
جالل ال ّدين أَبُو الْفضل عبد َّ
الر ْمحَن بن البُـ ْلق ّ
ُش ُروطًا ِمْنـ َها  :أَن من أَخذ َماال رشوة فَـ ُه َو َم ْع ُزول (. )1
ويف احلادي والعشرين من ربيع األول  ،قدم إِ َىل الْ َق ِ
اهَرة الشَّْيخ مشس ال ّدين ُحمَ َّمد بن َعطاء اهلل بن
ي  ،مدرس الصالحية بالقدس  ،بَـ ْع َد َما خرج ْاأل َِمري ألطنبغا العثماين ،
ُحمَ َّمد بن َْحم ُمود َّ
ي ا ْهلََرِو ّ
الرا ِز ّ
فَـتَلقاهُ َوصعد إِ َىل الس ْلطَان بقلعة ا ْجلَبَل  ،فاستأذنه أن حيضر إىل القاهرة فأذن له فحضر  ،فخرج
إىل لقائه مجاعة  ،وتعصب له كثري من مشايخ العجم  ،وشاع عنه أنه حيفظ اثين عشرة ألف
حديث  ،وأنه حيفظ صحيح مسلم بأسانيده  ،وحيفظ متون البخاري  ،فاستعظم الناس ذلك ،
ودار القمين على األمراء يلتمس أن يسألوا املؤيد أن حيضر اهلروي ويعقد له جملسا بالعلماء ؛
ليظهر له أنه مزجي البضاعة يف العلم  ،فلم يزل يسعى يف ذلك إىل أن أجاب السلطان  ،وكان
اهلروي قد اجتمع به وأحضره املولد اخلاص  ،وأرسل إىل القاضيني البلقيين وابن مغلي  ،فتكلموا
حبضرته ومل ميعنوا يف ذلك  ،وكان من مجلة ما سأل اهلروي عنه حينئذ  :هل ورد النص على أن
املغرب ال تقصر يف السفر ؟ فقال  :نعم  ،جاء ذلك من حديث جابر يف كتاب الفردوس أليب
الليث السمرقندي  ،فلما انفصلوا ؛ روجع كتاب أيب الليث  ،فلم يوجد فيه ذلك  ،فقيل له يف
ذلك  ،فقال للسمرقندي هبذا الكتاب ثالث نسخ  :كربى  ،ووسطى  ،وصغرى  ،وهذا احلديث
يف الكربى  ،ومل يدخل الكربى هذا البالد  ،فاستشعروا كذبه من يومئذ  ،وأنزله السلطان دارا
حسنة بالقاهرة  ،ورتب له رواتب جليلة  ،وهاداه أهل الدولة فأكثروا من فاخر الثياب وغريها ،
فلما كان يوم اخلميس ثامن عشر شهر ربيع اآلخر  ،أحضر املؤيد اهلروي املذكور  ،وأمر القضاة
األربعة ومشايخ الفنون من العلماء باحلضور  ،وكان جملساً حافالً باملنظرة اليت داخل احلوش
السلطاين  ،فكان أول شيء سئل عنه اهلروي  :على من مسع منه صحيح البخاري ؟  ،فاختلق يف
احلال إسنادا إىل أيب الوقت  ،زعم أن أباه حدثه عن شيخ يقال له أمحد بن عبد الكرمي البوشنجي
عاش مائة وعشرين سنة ،عن آخر يقال له اهلروي عاش أيضا مائة وعشرين سنة  ،عن أيب الوقت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1تقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )838/1وأمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )51/8وحممد بن أمحد
احلنفي  ،بدائع الزهور (. )14/3
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فقال له كاتبه  :أوالدنا يرون الصحيح إىل أيب الوقت مبثل هذا العدد برجال أشهر من هؤالء  ،مث
قال بعض خواص السلطان  :ينبغي أن يفتح السلطان املصحف  ،فأول شيء خيرج يقع الكالم
فيه  ،فأحضر مصحف  ،فتناوله السلطان بيده  ،وفتحه فخرج قوله تعاىل  :ﭽﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﭼ(النحل ، )11:فتكلموا يف معاين
(لو)  ،فبدر من الشيخ مهام الدين اخلوارزمي شيخ اخلانقاه اجلمالية  ،وكان قد حضر مع اهلروي
محية له ؛ ألنه كان يذكر أن اهلروي قرأ عليه  ،وكان اهلروي قد صاهره على ابنته  ،فتعصب اهلمام
للهروي على اجلالل البلقيين  ،وكان غرضهم إذا أغضبوه يتغري مزاجه ؛ ملا عرفوا من سرعة انفعال
اجلالل وعدم صربه على الضيم  ،فتواصوا على أن يغضبوه  ،فكلمه اهلمام بكالم أزعجه فقال :
مثلك يقول ملثلي هذا ! فقال  :نعم  ،أنا أفضل منك  ،ومن كل شيء  ،فبدر كاتبه فقال له :
يا شيخ ! هذا اإلطالق كفر  ،فجحد أن يكون قال ذلك  ،وكان السلطان قد مسعه ألنه كان
جالساً إىل جانبه  ،فأظهر مع ذلك انزعاجاً على كاتبه لكونه خالفه  ،فقال  :أنشد اهلل رجال
مسع ما مسعت إال شهد به  ،فشهد تقي الدين اجليين وآخر  ،فقال  :ما قصدت هبذا اإلطالق
إال احلاضرين  ،فقيل له  :إذا سلم ذلك ففيه دعوى عريضة  ،وإساءة أدب  ،واشتد انزعاج
البلقيين من ذلك حىت قال  :ما أساء أحد علي األدب منذ بلغت احللم مثل اليوم  ،وصار ال
ينتفع بنفسه بقية ذلك اليوم  ،فتم هلم ما أبرموه  ،إال أهنم خذلوا هبذا السقطة  ،واستمرت
املناظرات مع اهلروي إىل أن انكشف أمره  ،وكذبه وهفوه  ،واستمر مقيما بالقاهرة إىل أن خرج
صحبة ركاب السلطان إىل الشام  ،فقرره يف نظر القدس واخلليل زيادة على مشيخة الصالحية (.)1
ويف شوال تويف حاجي بن عبد اهلل زين الدين الرومي  ،املعروف حباجي فقيه  ،شيخ الرتبة
الظاهرية خارج القاهرة  ،كان عريا من العلم إال أن له اتصاالً بالرتك كدأب غريه  ،فاستقر يف
مشيختها الشيخ مشس الدين البساطي بعناية األمري ططر نائب الغيبة  ،وكان السبب يف ذلك أن
نائب الغيبة كان ال حيب القاضي جالل الدين البلقيين  ،فاتفق أن البلقيين أفىت فتيا فخالفه فيها
كاتبه  ،والبساطي املذكور  ،فنم إليه بعض أهل الشر بذلك  ،فوقف على ما كتب وتغري منه ،
واحتشم مع كاتبه  ،وتقوى على جانب البساطي لضعفه إذ ذاك  ،فأرسل وأحضره فأمسعه ما
يكره  ،وبالغ يف إهانته  ،فخرج وهو يدعو عليه  ،فطاف على من له به معرفة يشكوه  ،فبلغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )58/8وتقي الدين املقريزي  ،السلوك (. )834/1
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ذلك األمري ططر فغضب من ذلك  ،واتفق موت حاجي فقيه فعينه يف املشيخة مراغما للبلقيين
ومل يستطع البلقيين تغيري ذلك  ،بل استدعى البساطي املذكور  ،وأظهر الرضا عليه  ،وخلع عليه
فرجية صوف من مالبسه  ،واسرتضاه ملا علم من عناية األمري ططر به  ،فاهلل املستعان (. )1
ويف ذي القعدة  ،اشتد الغالء  ،وعز القمح جدا  ،واضطربت األحوال  ،فخرج اجلالل يف يوم
االثنني ثامن عشر من الشهر املذكور لَْي َستسقي بِالنَّاس َ ،وَم َعهُ َعامل َال حيصيهم إَِّال خالقهم
ِ
َّصر  ،فضجوا ودعوا اهلل
ُسْب َحانَهُ َوتَـ َع َ
اىل  ،فَ َسار من منزله َماشيا إِ َىل سفح ا ْجلَبَل قَ ِريبا من قبَّة الن ْ
ِ
يمة  ،وتيسر وجود
ُسْب َحانَهُ َوتَـ َع َ
اعة  ،مثَّ انصرفوا  ،فَ َكا َن من الْ َ
اىل وهم قيام ََْنو َس َ
مشاهد الْ َعظ َ
اخلبز إِ َىل يَـ ْوم السبت َرابِع عشرينه  ،مثَّ فقد (. )3
ويف هذه السنة  ،أنشأ اجلالل جبانب قيسارية اجلامع الطولوين قيسارية أخرى من مال اجلامع
املذكور  ،وكان املكان متأهال بالسكان  ،فرغب الناس يف سكناها لوفور العمارة بذلك اخلط (. )8
َش َار السلْطَان بِأَن من ْاأل ََدب أَنه إِذا
ويف يوم االثنني األول من مجادى اآلخرة سنة (314ه) أ َ
َد َعا اخلطباء ِيف يـَ ْوم ا ْجلُ ُم َعة للس ْلطَان أَن ينزلُوا َعن موقفهم الَّ ِذي َكانُوا فِ ِيه َد َر َجة  ،مثَّ يدعوا
اىل َوَر ُسوله صلى اهلل َعلَْي ِه
للس ْلطَان َح َّىت َال يكون ذكر الس ْلطَان ِيف الْموضع الَّ ِذي فِ ِيه يذكر اهلل تَـ َع َ
َش َار بِِه
َوسلم َ ،وأمر اخلطباء بذلك َ ،وِيف يَـ ْوم ا ْجلُ ُم َعة خامسه ْ :اعتمد خطباء مصر والقاهرة َما أ َ
الس ْلطَان  ،ومن بينهم الشَّْيخ زين ال ّدين أَبُو ُهَريْـَرة بن النقاش ؛ خطيب ا ْجلَ ِامع الطولوين َ ،والشَّْيخ
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر (. )83/8
( - )3املرجع نفسه ( ، )81/8وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )848/1وأمحد بن حممد احلنفي  ،بدائع الزهور
(. )35/3
( - )8أمحد بن علي املقريزي  ،املواعظ واالعتبار ( . )111/8وقال " :هذه القيسارية كان موضعها يف القدمي من
القبلي ،
مجلة قصر اإلمارة الذي بناه األمري أبو العباس أمحد بن طولون  ،وكان خيرج منه إىل اجلامع من باب يف جداره ّ
فلما خرب صار ساحة أرض  ،فعمر فيها القاضي تاج الدين املناوي خليفة احلكم عن قاضي القضاة عز الدين عبد
العزيز بن مجاعة قيسارية يف سنة مخسني وسبعمائة من فائض مال اجلامع الطولوين  ،فكمل فيها ثالثون حانوتا  ،فلما
كانت ليلة النصف من شهر رمضان من هذه السنة  ،رأى شخص من أهل اخلري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف
كرر هذا القول ثالث
منامه وقد وقف على باب هذه القيسارية وهو يقول  :بارك اهلل ملن يسكن هذه القيسارية  ،و ّ
مرات  ،فلما قص هذه الرؤيا رغب الناس يف سكناها  ،وصارت هي ومجيع ذلك السوق يف غاية العمارة " .
ّ
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َمحد بن حجر ؛ خطيب ا ْجلَ ِامع ْاأل َْزَهر  ،فامتثال ذَلِك  ،فنزلوا ِعْن َد َما
شهاب ال ّدين أَبُو الْفضل أ ْ
َ
أَرادوا الدعاء لَه درجة  ،مثَّ دعوا وامتنع من َذلِك قَ ِ
ِِ
يين ِيف َجامع القلعة ؛ ل َكونه
اضي الْ ُق َ
َْ
َ ُ ََ َ
َ
ضاة البُـ ْلق ّ
ِ
ِ
ِ
السنة  ،فَغري عزم الس ْلطَان َعن َذلك ،
سئل َعن ذَلك فَـ َق َ
س ُه َو ّ
مل يُؤمر بذلك ابْت َداء  ،فَ َ
ال  :لَْي َ
فَرتك النَّاس ذَلِك بعده (. )1
ويف سنة (314ه) توىل تربية صهره يوسف بن تغري بردي  ،كونه تزوج بأخته هاجر بنة تغري
بردي ملا تويف زوجها قاضي القضاة ابن العدمي الناصري احلنفي يف ليلة السبت تاسع شهر ربيع
اآلخر من السنة املذكورة  ،ومل يكن ليوسف كافل يكفله  ،فقد مات والده وهو على نيابة دمشق
يف يوم اخلميس سادس عشر احملرم سنة (315ه)  ،وصلى عليه امللك الناصر  ،وخلف من
األوالد عشرة أبناء كلهم غري أشقة ليوسف  ،غري أخته هاجر املولودة يف (838ه)  ،فكفلته يف
بيت ابن العدمي  ،وهو يومئذ مل يتجاوز ثالث سنني  ،مث انتقلت به إىل بيت اجلالل بعد أن
تزوجها خلفه  ،فنشأ فيها وأخذ عنه العلوم واحلكم (. )3
جتهز السلطان املؤيد للسفر  ،وأمر أمراءه وعساكره بالتّجهيز ،
ويف أوائل حمرم سنة (331ه) ّ
ويف خامس عشرين احملرم املذكور  ،ركب السلطان من قلعة اجلبل بأمرائه وعساكره ونزل مبخيّمه
الريدانيّة ىف يوم الثالثاء رابع
بالريدانية خارج القاهرة جتاه مسجد التّنب  ،مث سار ببقية عساكره من ّ
ّ
الشامية  ،وصحبته اخلليفة والقضاة األربعة  ،حىت دخل دمشق يف أول
صفر يريد البالد ّ
شهر ربيع األول  ،فأقام هبا أياما  ،مث خرج منها يريد حلب  ،مث إىل جهة العمق على درب
األتارب  ،وهو يف كل هذا ينتظر غنائم جنده ملا غاروا على الرتكمان يف أبلستني  ،فما سار هذه
السرية وتكلف التكاليف العظيمة إال يف طلب مدينة طرسوس  ،فما هي إال أيام من التهيؤ
واملباغتة حىت ظفروا هبا وزيادة ؛ كختا  ،وكرك  ،وسر السلطان بذلك  ،مث عاد إىل حلب  ،حىت
دخلها بكرة يوم اخلميس ثالث عشر شهر رجب بأهبة امللك  ،وقد تل ّقاه أهل حلب وفرحوا
بقدومه  ،لكثرة إرجافهم بقدوم قرا يوسف إليها  ،فاطمأنوا  ،وطلع السلطان إىل قلعة حلب ،
وفرق على الفقراء والفقهاء ماال جزيال  ،مث رجع إىل الديار املصرية خارجا من
ونادى باألمان ّ ،
دمشق بعد أن أقام هبا أياما يوم االثنني رابع عشر شهر رمضان وسار إىل أن قدم القدس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1تقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )414/1وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )33/3
( - )3يوسف بن تغري  ،النجوم الزاهرة ( 115/14ـ ـ  ، )148واملنهل الصايف( 41/4ـ ـ  ، )43وحممد السخاوي ،
الضوء الالمع (. )141/1
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وفرق به أمواال جزيلة وصلى اجلمعة  ،وجلس باملسجد
ىف بكرة يوم اجلمعة خامس عشرينه  ،فزاره ّ
األقصى  ،وقرىء صحيح البخاري  ،مث قام امل ّداح بعد فراغهم  ،وخلع السلطان عليهم  ،فكان
يوما مشهودا  ،مث سار السلطان من الغد إىل اخلليل -عليه السالم -فزاره وتصدق فيه أيضا
غزة حىت نزهلا ىف يوم االثنني ثامن عشرين شهر رمضان  ،وأقام هبا
جبملة  ،وخرج منه وسار يريد ّ
إىل أن خرج منها ىف آخر يوم السبت أول شوال بعد ما صلى صالة العيد على املصطبة
غزة  ،وصلى به وخطب شيخ اإلسالم قاضي القضاة جالل الدين عبد الرمحن
املستجدة ظاهر ّ
البلقيين ورحل من ِ
آخره (. )1
اضي الْ ُقضاة جالل ال ّدين إِ َىل الْ َق ِ
فَقدم قَ ِ
اهَرة ِيف ثامنه َ ،ونزل الس ْلطَان على خانكاه سرياقوس ِيف
َ
ِ
ات
يَـ ْوم ا ْجلُ ُم َعة تاسعه  ،فَأَقَ َام إِ َىل يَـ ْوم ْاأل َْربَـ َعاء َرابِع عشره  ،مثَّ َرحل َونزل َخارج الْ َقاهَرة  ،فَـبَ َ
وركب يـوم ْ ِ
َّصر (. )3
اخلَميس من الريدانية ِيف أمرائه وعساكره َ ،وعرب من بَاب الن ْ
َ َْ
ويف شهر ربيع األول سنة (331ه) تنكر الس ْلطَان على قَ ِ
ضاة جالل ال ّدين بن البُـ ْل ِق ِ
يين
اضي الْ ُق َ
ّ
الستكثاره من النواب  ،فكثرت القالة  ،وجترأ َعلَْي ِه رفاقه  ،فعزل من نوابه ستة عشر نفساً  ،مث
أمر بالتخفيف منهم  ،فعزل منه أيضاً أربعني نفساً َ ،واقْتصر على أ َْربَـ َعة عشر (. )8
ويف يوم األحد سابع عشرين مجادى األوىل  ،منع القاضي جالل الدين من احلكم بسبب شكوى
مجاعة للسلطان ملا نزل إىل اجلامع بباب زويلة من ابن عمه شهاب الدين العجمي قاضي احمللة ،
وذلك يف يوم السبت سادس عشرينه  ،فشغر املنصب يوم األحد واالثنني  ،فلما كان يوم الثالثاء
استقر مشس الدين اهلروي يف قضاء الشافعية بالقاهرة  ،ونزل معه جقمق الدويدار  ،ومجاعة من
األمراء والقضاة  ،وحكم بالصاحلية على العادة  ،ومضى إِ َىل داره  ،مثَّ بعث إِ َىل قَ ِ
ضاة
اضي الْ ُق َ
َ
َ
ِ
جالل ال ّدين بِأَن حيمل َما ِعْنده من َمال ا ْحلَرَم ْ ِ
ني واألوقاف فَأىب أَن يُسلمهُ ذَلك  ،وكان استأذن
َ
السلطان صبيحة عزله هل يدفع املال للهروي أم ال ؟ فأمر له أن يرتكه حتت يده  ،وقد كا َن
ِ
ِ
قَ ِ
ضاء ِيف شهر ربيع األول سنة َمثَان َوَمثَامنِائَة
ضاة جالل ال ّدين ملا أُعيد إِ َىل َوظي َفة الْ َق َ
اضي الْ ُق َ
ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يوسف بن تغري بردي  ،النجوم ( 44/14ـ ـ  ، )11وتقي الدين املقريزي  ،السلوك (. )451/1
( - )3تقي الدين املقريزي  ،السلوك (. )451/1
( - )8أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )158/8وتقي الدين املقريزي  ،السلوك (. ) 418/1
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ني وغَريمها بِنَ ِ
فس ِه  ،فضبط َعلَْي ِهم ضبطاً َزائِدا  ،وخشي من
تصدى حملاسبة مباشري أوقاف ا ْحلََرَم ْ ِ َ َ
صار يْنفق َما ْحيتَاج إِلَْي ِه من مصارف ا ْحلَرَم ْ ِ
ني
تفريطهم فَجعل َما يتَ َح َّ
صل من الـ َمال َحتت يَده َ ،و َ َ
َ
اض َحتت يَده ََْنو َسْبـ َعة َآالف ِدينَار ِ ،مْنـ َها جلِ َهة حرمي َم َّكة َوالْ َمدينَة ِستَّة َآالف
َو َغريمهَا  ،فَـ َف َ
ِدينَار  ،وجلهة ا ْجلَ ِامع الطولوين واملدرسة األشرفية ألف ِدينَار َ ،وَه َذا َش ْيء مل يَقع لقاض قبله ِيف
الدولة الرتكية  ،فصعب على اهلروي منعه من التصرف يف ذلك  ،وظهر ملن اطلع على ذلك من
حواشي السلطان أنه غري مؤمتن عند السلطان  ،وإمنا أراد بواليته نكاية البلقيين  ،وقد بلغ به
احلال أن دس اهلروي إىل أمحد احلنبكي ورقة يذكر فيها أنه ثبت يف جهة البلقيين جلهة األوقاف
واأليتام مائة ألف دينار  ،فعرضها أمحد على السلطان  ،وشنع على البلقيين  ،فاستعظم السلطان
ذلك  ،وحبث عن القضية  ،إىل أن حتقق أهنا من اختالق اهلروي  ،فأعرض عن ذلك (. )1
ويف أول شعبان  ،وجد السلطان يف جملسه ورقة فيها شعر وهو :
من خملص يف حبه لك ينص ـ ـح
يا أيها امللك املؤيد دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
فالقاضيان كالمها ال يصل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح
انظر لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحال الشافعية نظرة
وأخ وصهر فعلهم مستقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح
هذا أقاربه عقارب وابنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
ومىت دعاهم للهدى ال يفلـ ـ ـ ـح
غطوا حماسنه بقبح صنيعهـ ـ ـ ـ ـ ـم
وأخو هراةَ بسرية اللَّ ِ
فله سهام يف اجلوارح جتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرح
نك اقتدى
تدري وال حني اخلطابة يفصح
درسه يُقرى وال أحكام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
ال ُ
منهم يستص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلح
فافرج مهوم املسلمني بثال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث
فعسى فساد ُ
فعرضها السلطان على اجللساء من الفقهاء الذين حيضرون عنده  ،فلم يعرفوا كاتبها  ،وطارت
األبيات  ،فأما اهلروي فلم ينزعج من ذلك  ،وأما البلقيين فقام وقعد  ،وأطال البحث والتنقيب
عن ناظمها  ،فتقسمت الظنون  ،واهتم شعبان األثاري  ،وكان مقيماً بالقاهرة  ،وتقي الدين بن
حجة  ،وشخص ينظم الشعر من جهة هباء الدين املناوي أحد نواب الشافعي وغريهم  ،وكانت
هذه األبيات ابتداء سقوط اهلروي من عني السلطان  ،وكانت قد أعجبت السلطان حىت صار
حيفظ أكثرها  ،ويكرر قوله  :أقاربه عقارب (. )3
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1يوسف بن تغري  ،النجوم ( ، )11/14( ، )135/8واملنهل ( ، )148/8وحممد السخاوي  ،الضوء
( ، )113/4وأمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( 153/8ـ ـ  154ـ ـ  ، )118وتقي الدين املقريزي  ،السلوك
( 418/1ـ ـ . )413
( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )114/8والسيوطي  ،حسن احملاضرة (. )183/3
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شعبَان سنة (331ه) مجع السلطان ْاأل َُمَراء  ،واخلليفة  ،وقضاة
َوِيف يـَ ْوم الثالثاء سادس عشرين ْ
ِ
ِِ
يين  ،فلما اجتمعوا سأهلم عن البلقيين  ،وكان
الْ ُق َ
ضاة َ ،وطلب شيخ ْاإل ْس َالم جالل ال ّدين البُـ ْلق ّ
قد أمرهم بأن حيضر  ،فعرب بأنه مل يبلغ ذلك  ،فانزعج على بدر الدين العيين لكونه كان
رسوله  ،واستمر ينتظره إىل أن حضر  ،فلما حضر عظمه  ،وقص َعلَْي ِهم خرب قرا يوسف َوَما
حصل ألهل حلب من ا ْخلَْوف والفزع وجفلتهم  -هم َوأهل محاة َ ، -وأَن ا ْحلمار بلغ مثنه
مخَْ ِ
سمائَة ِد ْرَهم فضَّة  ،واألكديش إِ َىل مخسني ِدينَارا َ ،وأَن قرا يوسف ِيف عصمته أ َْربَـعُو َن ْامَرأَة ،
َوأَنه ال يدين بدين ِْ
مجلس فِ َيها كثري من قبائحه َ ،وأَنه قد
ص َورة فَـْتـ َوى ِيف الْ ْ
اإل ْس َالم َ ،وكتب ُ
ِ
ِِ
ضاة
يين وقضاة الْ ُق َ
هجم على ثغور الْ ُمسلمني َوََْنو َه َذا من الْ َك َالم  ،فَكتب شيخ ْاإل ْس َالم البُـ ْلق ّ
( )1
ِ
ِ
صرفُوا َوَم َع ُه ْم ْاأل َِمري مقبل الداودار  ،فَـنَادوا ِيف
جبواز قتَاله َ ،وكتب ا ْخلَلي َفة خطه هبَا أَيْضا َ ،وانْ َ
ِ ِ
ِ
اهرةِ بَني يَدي ا ْخلَلِي َفة َو َشيخ ِْ
يستَحل
اإل ْس َالم وقضاة الْ ُق َ
ضاة ْاأل َْربَع بأَن قرا يوسف ْ
النَّاس بالْ َق َ
الد َماء َ ،ويَ ْسِيب ا ْحلَ ِرمي َ ،وخيرب الديار  ،فَـ َعلَْي ُكم جبهاده كل ُك ْم بأموالكم َوأَنْـ ُفس ُكم  ،فدهى
النَّاس ِعْند مساعهم َه َذا َ ،وا ْشتَ َّد قلقهم َ ،وكتب إِ َىل ممالك الشَّام أَن يـُنَادي ِمبثل ذَلِك ِيف كل
م ِدينَة  ،وأَن الس ْلطَان واصل إِلَي ِهم بِنَ ِ
فس ِه وعساكره َ ،وكتب إِ َىل الْ َو ْجه القبلي بإحضار ْاأل َُمَراء ،
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
صبَـ َع ْ ِ
ني بَـ ْع َد َما
َوفيه بلغ َماء النّيل ِيف ِزيَ َ
َصابِع من ت ْس َعة عشر ذ َراعا َ ،ونقص ِيف يَـ ْومه إِ ْ
ادته عشر أ َ
ِ
ك قبل أ ََوان نَقصه  ،فارتفع سعر الغالل  ،وختوف النَّاس الغالء (. )3
نقص مخْسا َ ،وذَل َ
تأمل اجلالل كثريا من صرفه عن القضاء باهلروي َ ،وا ْشتَ َّد جزعه َوعظم مصابه  ،فَـلَ َّما كان يف
ي َكاتب السّر َ ،ح َّىت أذن
ي بالقلعة على العادة  ،وساعده الناصري بن الْبَا ِرِز ّ
رمضان قرئ البُ َخا ِر ّ
ِِ
ِ
ص َار
لَهُ الس ْلطَان الْ ُم َؤيد ِيف ا ْحلُ ُ
ي بَينه َوبَني الْ َمالكي َ ،و َ
س َعن َميني ا ْهلََرِو ّ
ضور َم َع ا ْهلََرِو ّ
ي  ،فَ َجلَ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ي َما يعد
يـُْبدي الْ َف َوائد الْف ْقهيَّة واحلديثية  ،وجياريه الْ َع َالء بن املغلي ا ْحلَْنبَل ّي َ ،وَال يَـْب ُدو من ا ْهلََرِو ّ
ِ
ي ويسرده من
صار ابْن املغلي يدرس قدر َما ي ْقَرأ ِيف الْ ْ
مهما  ،مثَّ َ
مجلس من البُ َخا ِر ّ
فَائ َدة َم َع َك َال َ
ِ ٍِ
َص َلها وجواهبا ،
َخاهُ صاحل ِيف أسئلة يبديها مشكلة  ،وحيفظه أ ْ
حفظه  ،فَحينَئذ رتب ا ْجل َالل أ َ
ِ
مراد من َه َذا ُكله
ي بالسؤال َعْنـ َها  ،فيضج ا ْهلََرِو ّ
ويستشكلها  ،وخيص ا ْهلََرِو ّ
ي من َذلك َ ،والْ َ
إظهار قصوره  ،والس ْلطَان ي َشاهد َِ
مجيع ذَلِك ويسمعه ؛ ل َكونه َجالِسا بَينهم  ،وكان حيضر مع
ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( 113/8ـ ـ  ، )114ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم (. )13/14

( - )3تقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )485/1وأمحد بن إبرامهيم العجمي  ،كنوز الذهب (. )138/3
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البلقيين كثري من أقاربه وحمبيه  ،فصار يركب يف موكب أعظم من اهلروي  ،وحتامى كثري من النواب
الركوب مع اهلروي خوفاً من البلقيين  ،ومما يقاسونه من السب الصريح من أتباعه  ،فتقدم اهلروي
إىل النواب واملوقعني بأن من مل يركب معه فهو ممنوع  ،فتحامى كثري من الناس النيابة عنه وأصر
آخرون  ،فوقع لواحد منهم يقال له عز الدين حممد بن عبد السالم املنويف حبث مع البلقيين ،
فسطا عليه  ،وسأل املالكي أن حيكم فيه  ،فاستدعى به إىل بيته وحكم بتعزيره  ،فعزر ومنع عن
احلكم  ،مث وقع آلخر منهم يقال له شهاب الدين السريجي  ،فأرسل إليه البلقيين يطلبه إىل بيته ،
فامتنع منه واعتصم باهلروي  ،مث حضر اخلتم فلم حيضر البلقيين  ،وخلع على اهلروي وعلى بقية
فاسرتضي فرضي  ،ويف
القضاة  ،فامتنع الديري من لبس خلعته ؛ لكوهنا دون خلعة اهلروي ،
َ
أحد املرات ؛ قال شعبان املوصلي ميدح اجلالل ويهجو اهلروي  ،واتفق مع ذلك زينة القاهرة
بسرياقات
لدوران احململ  ،فتغاىل ىف الزينة شخص يسمى الرتمجان  ،وعلق على باب بيته محارا ّ
على رؤوس الناس  ،بأحسن هيئة ؛ وتردد الناس إىل الفرجة على احلمار املذكور أفواجا  ،فقال
أقام الرتمجان لسان حـ ـ ـ ـال  ........عن الدنيا يقول هلا جهارا
شعبان :
()1
زمان فيه قد وضعوا جالال  ........عن العليا وقد رفعوا حـمارا
ويف هذه السنة رغب اجلالل ألخيه صاحل َعن درس التَّـ ْف ِسري وامليعاد بالربقوقية والظاهرية  ،فعمل
فِ َيها إِ ْذ ذَاك إجالسا حافال ْ ،ارتَفع ذكره بِِه (. )3
ِ
ي أَن خيرج
ويف يوم االثنني الرابع عشر ربيع األول سنة (333ه) نزل مرسوم الس ْلطَان إ َىل ا ْهلََرِو ّ
ِممَّا ثَبت َعلَْي ِه من االحتيال مبلغ ثََالثَة َآالف ِدينَار ،فشرع ِيف بيع موجوده إِ َىل يَـ ْوم الث َالثَاء نصفه
ِ ِ
ي  ،فَأخذ ِمْنهُ َما َحتت يَده من الـمـَال الْ َمأْ ُخوذ من
بعث الس ْلطَان من ثقاته أَمريا إ َىل بَيت ا ْهلََرِو ّ
ِ
ِ ِ
وسا  ،فَلم يُوجد سوى ألف ألف ِد ْرَهم ،
أجناد ا ْحلل َقة َ ،وُه َو ألف ألف وستمائَة ألف د ْرَهم فُـلُ ً
َوقد تصرف ِيف ِستّمائَة ألف ِد ْرَهم َعْنـ َها ََْنو ثََالثَة َآالف ِدينَار  ،فشنعت القالة َعلَْي ِه َ ،وا ْشتَ َّد
غضب السلْطَان ِمْنه  ،وبعث قَ ِ
ِ ِ
نعه ْم من
اضي الْ ُق َ
ي  ،فَ َم ُ
ضاة مشس ال ّدين ا ْحلَنَف ّي إ َىل نواب ا ْهلََرِو ّ
ُ َ
احلكم بني النَّاس مبقتضي أَنه ثَبت فسقه  ،وحكم الْ َف ِ
اسق َال ينفذ  ،وواليته َال تصح ِعْند ا ِإل َمام
َ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر ،إنباء الغمر ( )115/8و ( ، )854/8ويوسف بن تغري  ،النجوم (، )133/15
واملنهل ( ، )344/1وحممد السخاوي  ،الضوء (. )113/4
( - )3حممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )818/8وأمحد بن حجر  ،رفع اإلصر ص(. ) 181
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ِِ
حكموا بَني النَّاس  ،فانكفوا َعن احلكم َ ،وِيف يـَ ْوم ْاأل َْربَـ َعاء غده  :صعد
الشَّافعي  ،وهددهم َمىت ُ
ِ
ي إِ َىل الس ْلطَان وبلغه  -على ل َسان بعض خواصه  -أَنه تبني لَهُ
بعض الر ُسل املرمسني على ا ْهلََرِو ّ
كلهم بِِه ِيف َداره (. )1
ولرفقائه أَن ا ْهلََرِو ّ
ي هتَيَّأ ليهرب  ،فَبعث عدَّة من األجناد َو ْ
اخلَ ِميس َسابِع عشره  :نزل الس ْلطَان إِ َىل َجامعه جبوار بَاب زويلة  ،واستدعى شيخ
َوِيف يَـ ْوم ْ
اضي الْ ُقضاة جالل ال ّدين البـ ْل ِق ِيين  ،فارجتت الْ َق ِ
اإلس َالم قَ ِ
اهَرة َ ،وخرج النَّاس من الر َجال َوالن َساء
َ
ِْ ْ
ُ ّ
اختِ َالف طبقاهتم ُلرْؤيَته فَرحا بِِه  ،فعندما َرآهُ الس ْلطَان  ،قَ َام لَهُ وأجله َ ،وبَالغ ِيف إكرامه
على ْ
ِ
ِ ِ
مدرسة
وأفاض َعلَْيه التشريف  ،وشافهه بِ َواليَة الْ ُق َ
ضاة َ ،وتوجه جالل ال ّدين من ا ْجلَامع إ َىل الْ َ
الربع َ ،وعرب من بَاب زويلة  ،وسلك َحتت شبابيك ا ْجلَ ِامع َ ،وقد قَ َام
الصاحلية  ،فَمر من َحتت ّ
اخللق َوشدَّة فَـَرحهم وعظيم َما بذلوه ومسحوا بِِه من
الس ْلطَان ِيف الشباك لرياه  ،فأبصر من َكثْـَرة ْ
الز ْع َفَران للخلوق  ،والشموع للوقود َ ،م َع جمامر الْعود والعنرب  ،ورش َماء الْ ْورد  ،وضجيجهم
َّ
بِالد َع ِاء للس ْلطَان َما أذهله َ ،وقَوي رغبته فِ ِيه َ ،و َسار َك َذلِك َح َّىت أَن بغلته َال ت َكاد أَن َِجتد
موضعا حلوافرها  ،ح َّىت نزل بِالْم ْدرس ِة الصاحلية ومعه أهل الدولة عن ِ
آخرهم مل توجه إِ َىل َداره ،
َ
َََُ
َ ََ
َ
فَ َكا َن يـوما مشهوداً  ،واجتماعاً مل يعهد لقاض مثله  ،ومما قاله ُحم َّمد بن علي الْ ِ
بد ِري
قرشي الْ َع َ
َ
َْ
َْ ً
َ ّ
الْ َمك ّي ملا أعيد للقضاء :
عود ا ِإل َمام لَ َدى ْاألَنَام كعيدهم  ...بل عود َال عيد َعاد ِمثَاله
جل َج َالله
أجلى جالل ال ّدين َعنَّا َّ
غم ـ ـ ـ ــة َ ...زالَت بعون اهلل ّ
ومما أنشأه ابن حجة احلموي  ،وقد أرخه املؤرخون يوم قراءته باجلامع املؤيدي  ،وذكروا أنه مل
يتفق مبلك مصر يوم نظريه  ،وهو  " :احلمد هلل الذي أبان فضل العرب على العجم يف الكتاب
والسنة  ،وأظهر جالل سراجهم املنري فأوضح حبسن تدريبه طريق اجلنة  ،وأزال ظلم اجلهل بنور
هذا اجلالل فله احلمد على هذه املنة  ،ونكرر محده على نصرة أصحاب الشافعي وعود جريته إىل
منازهلا العالية  ،ونشكره على نيل الغرض بسهام ابن إدريس فمن جهل أحكام القضاء أمست
عليه قاضية  ،ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له شهادة نستعني حبسن أدائها على
حممدا عبده ورسوله الذي من قابل شريعته املطهرة بدنس اجلهل فقد
القضاء والقدر  ،ونشهد أن ً
كفر  ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه الذين أزالوا بفصاحتهم العربية كل عجمة  ،ومتيزوا على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1تقي الدين املقريزي  ،السلوك ()444/1
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العجم بقوله تعاىل :ﭽﮅﮆﮇﮈﭼ (الزخرف )8:وهذا التمييز نصبه مرفوع على كل
أمة  ،صالة نسن هبا سيوف السنة على من تسربل بدروع ضالله  ،ونقيم حدودها على من بدل
كثريا  ،أما بعد  :فاهلناء
حديث النيب ـ ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ـ وجهل أمساء رجاله  ،وسلم ً
تسليما ً
مقمرا وأنشدوا :
بنصرة هذا الدين القيم بني هذه األمة مشرتك  ،وكيف ال وقد ظهر جالله ً
يا ليل طل أو ال تطل  ...فليس نرعى قمرك
أيضا مواقع التورية
وقد حال مكرر احلمد بنشر األعالم املؤيدية على أئمتنا األعالم  ،وحلت ً
بنصرة شيخ اإلسالم  ،فهو الليث الذي كان لظما العلماء إىل إمامهم نعم الغوث والغيث  ،حىت
تأيدوا مبؤيدهم وأعز اهلل أنصارهم بالشافعي والليث  ،حجبناه عن غيوم العزل  ،وقلنا وقد ساعدنا
رأينا الشريف يف إظهاره :
أصالة الرأي صانتين عن اخلطل  ...وحلية الفضل زانتين لدى العطل
وويل غريه فأنشد كل عامل أظلم ضوء هناره :
ما كنت أوثر أن ميتد يب زمين  ...حىت أرى دولة األنذال والسفل
واعتلت كتب العلم فقالت وعيون سطورها باكية :
لعل إملامة باجلذع ثانية  ...يدب منها نسيم الربء يف عللي
وأنشد لسان حال شيخ اإلسالم وقطوف قربه دانية :
تقدمتين رجال كان شوطهم  ...وراء خطوي لو أمشي على مهل
وأشار إلينا وقال وخواطرنا الشريفة بإشارته راضية :
لعله إن بدا فضلي ونقصهم  ...لعينه نام عنهم أو تنبّه يل
فتنبهنا له وقلنا لضده وقد أهبطناه من تلك الرتبة العالية :
سلما يف اجلو فاعتزل
فإن جنحت إليه فاختذ نف ًقا  ...يف األرض أو ً
وكيف يطلب من نار خامدة هدى  ،أو جيعل السراب ماء  ،وإذا دعونا الري جاوبنا الصدى ،
ويأىب اهلل أن يطابق سحبان بباقل  ،أو جياري فارس العلم براجل :
ومن يقل للمسك أين الشذى  ...كذبه يف احلال من مشا
علما بعلو مقداره  ،وكان عزًال أظلمت بسببه الدنيا إىل أن
وتاهلل لقد زادنا حبجبه يف غيوم العزل ً
من اهلل على املسلمني بإبداره  ،وقالت األمة ذلك ما كنا نبغي  ،واستوىف كل عامل شروط احملبة
ّ
واستوعب  ،وعلمنا أن احلكم العدل حكم بتقدمي هذا اإلمام باملوجب  ،أنلنا وظيفته غريه فزلزلت
األرض زلزاهلا  ،وقلنا خيف على قلبنا فأخرجت األرض أثقاهلا  ،وأظهرنا جالل العرب فأطلقوا
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أعنة بالغتهم يف ميادين الفصاحة  ،وما أحقهم هنا بقول الفاضل  :وتناجدت أهل جند فكل
صاح يا صباحه  ،وعلمنا أن هذا فضل رفل به أبناء العرب يف حلل التقدمي  ،وأن الفضل بيد اهلل
يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم  ،وامتأل صحن جامع القلعة حبالوة هذه البشرى  ،وهلل
مؤذنوه وذكروا طلعته اجلاللية فكربوا وأنشدوا :
لو أن مشتاقًا تكلف فوق ما  ...يف وسعه لسعى إليك املنرب
وأزهرت هذه البشرى يف ربيع ولكنه ربيع األبرار الذي نزه اهلل روحه ورحيانه عن كل منام  ،وصان
فيه املسلمني ممن يأكل أموال الناس بالباطل ويديل هبا إىل احلكام  ،ونشر اهلل أعالم كتب العلم
وزاد اهلل بالسيف املؤيدي إسعافها  ،وكانت ستور اجلهل قد أسبلت على التفاسري فأظهر السر
لآلي كشافها  ،أما القراءات فهي يف قرى شيخ اإلسالم  ،وفضله فيها عاصم من اجلهل ونافع ،
وأما احلديث فهو جملي مبهماته بنور جالله الساطع  ،وأما العربية فقد ظهر بعد وعر العجم
تسهيلها  ،وشرعت بيوت العرب لشواهدها وأكرم نزيلها  ،وأما املعاين فقد أظهر اهلل بياهنا ،
وجليت هبا عروس األفراح واهتدينا بنور جالهلا  ،ففتحت لنا أبواهبا بغري مفتاح  ،وأما املنطق
فمقدمات منطقه العذب أرتنا نتائجه يقينًا  ،وأما العقليات فما رأينا ملن ناظره فيها يف هذه املدة
عقال  ،ولوال احلياء لقلنا وال دينا  ،وها هو قد نبه الفقه من سنة الغفلة بعدما أمرض اجلهل عيونه
ً
وأرمد  ،واحلاوي أظهر ما حواه من العلم بعدما كان هلك أسى وجتلد  ،والروضة أزهرت يف
حدائق هذه املسرة بني أوراقها فأينعت  ،ومدة الشافعية أصول دوحتها فتفرعت  ،وظهرت رفعة
الرافعي يف أفق كماله  ،ونور اهلل ضريح الشافعي بنور سراجه وهبجة جالله  ،وملا كان اجلناب
الكرمي اجلاليل هو الذي ناظرناه بغريه  ،فقال نور الشريعة وهو أشهر من نار على علم :
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره  ...إذا استوت عنده األنوار والظلم
فعلمنا أنه حجة للشافعي الذي منه االستقاء وإليه منتهى السؤال  ،وما أبدر يف أفق درس ال أزال
ظلم الشك بأنواره وأسفر أبداره عن التتمة واإلكمال  ،وهو أبو العلماء الذي ولد من األم
أفراحهم  ،وأبو املهمات الذي شهر من العدة الكاملة يف ميدان الفرسان سالحهم  ،وإليه انتهت
الغاية فإنه ما برح يأتينا يف وجيز تقريبه بالعجاب  ،ويغنينا عن موضح القشريي فإنه يغذينا يف
إبانته باللباب  ،اقتضت آراؤنا الشريفة أن نعيده إىل منال شرفه بعد التحجب وها هو قد ظهر ،
ويتسلسل يف أيامنا الشريفة عند الرواة حديث ابن عمر  ،فلذلك رسم باألمر الشريف العايل
املولوي السلطاين امللكي املؤيدي السيفي  ،ال زالت الشافعية يف أيامه الشريفة جبالهلم يف ترشيح
هبجة وابتهاج  ،وثبت اهلل القواعد وأقامها يف ملكه يف التحرير ومشى الرعية فيها على أوضح
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منهاج  ،أن تفوض إىل اجلناب املشار إليه وظيفة كذا وكذا  ،وقد وقع التمويه يف الفروق بينه وبني
غريه عند أهل التبصرة واهلداية وهو هناية املطلب  ،وعيون املسائل وتاج رؤوسها واملذهب الذي
هتذيبه يف أدب القاضي كفاية  ،وهو البحر الذي ما دخلنا بسيطه املبسوط  ،إال قالت التورية إنه
يف البسيط كامل  ،وال نظرنا إىل حليته اجلاللية إال غنينا عن املصباح بنوره الشامل  ،وقد ميزناه
على مناظريه ملا أقروا له بالتعجيز  ،وقرت عيون ابن البارزي -نور اهلل ضرحيه -هبذا التمييز ،
وألغينا ذكر علوم جيل قدره عن نسبتها إليه  ،ولكن ثغور سيناهتا تبسم عند ذكره وأفواه ميماهتا
تكثر الثناء عليه  ،فليتلق ذلك فإنه العزيز عندنا  ،واملنتقى هلذا التشريف الذي هو ديباجة رقمه ،
وإذا ذكرنا األصول فأصوله حمفوظة  ،وهو املعتمد عليه يف التمهيد واملستصفى ببديع عمله  ،ولو
عاش ابن احلاجب ما تغزل يف رفع حاجبه وخفض له جانبه  ،وعلم أن جاللنا عني اإلسالم فلم
نرفع على العني حاجبه  ،والوصايا كثرية ولكن جواهر ذخائرنا تلتقط من إمالئه وأماليه  ،وهو
جامع خمتصراهتا ومظهر زوائدها ببيانه ومعانيه  ،ال زال حديث فضله يتسلسل مع الرواة ويسند ،
وال برح أجل من أوضح الرسالة يف مسند حممد وأمحد " (. )1
وموا ثََالثَة أَيَّام
ويف يوم اخلميس الثامن ربيع اآلخر ؛ نُودي ِيف النَّاس من قبل الْ ُم ْحتَسب أَن يَ ُ
صُ
ِ
ِ
آخرها يـوم ْ ِ
رجوا َم َع الس ْلطَان فيدعوا اهلل بالصحراء ِيف رفع وباء
اخلَميس َخامس عشر ؛ ل ْ
يخ ُ
َ َْ
ِ
وموا من
الطّاعون هذا وقد فشا بالديار املصرية وبأعماهلا  ،مثَّ أُعيد النداء ِيف ثَ ِاين عشر أَن يَ ُ
صُ
ِِ
أصبح كثري من النَّاس صياما  ،فصاموا يَـ ْوم الث َالثَاء َويَـ ْوم
الْغَد  ،فتناقص عدد ْاأل َْم َوات فيه َ ،و ْ
ِ
ِْ
ضان .
َّهار َك َما ه َي الْ َعادة ِيف أول شهر َرَم َ
اخلَميس َوبَطل كثري من الباعة بيع األقوات ِيف أول النـ َ
علماء
َوِيف يَـ ْوم ْ
اخلَ ِميس َخ ِامس عشر ؛ نُودي ِيف النَّاس باملضي إِ َىل َّ
حراء من الْغَد َوأَن خيرج الْ َ
الص َ
َوالْ ُف َق َهاء ومشايخ اخلوانك وصوفيتها َو َعامة النَّاس َ ،ونزل الْ َوزير الصاحب بدر ال ّدين بن نصر اهلل
واألمري التَّاج األستادار بالصحبة إِ َىل تربة الْملك الظَّ ِ
اهر برقوق  ،ونصبوا املطابخ باحلوش القبلي
اك ِيف هتيئة ْاألَطْعِ َمة واألخباز  ،مثَّ ركب السلْطَان
ِمْنـ َها  ،وأحضروا األغنام واألبقار َ ،وبَاتُوا ُهنَ َ
بـع َدما صلى ص َالة الصبح  ،ونزل من قلعة ا ْجلبل وهو البس الصوف  ،وعلى َك ِ
تفيه مئزر صوف
َ
َ
َْ َ
ْ َ
ََ َ ُ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
صغِ َرية جدا َهلَا عذبة مرخاة من بَني حليته وكتفه ْاألَيْ َسر ،
مسدل َك َهيئَة الصوفيَّة َ ،و َعليه ع َم َامة َ
س فِ ِيه ذهب َوَال َح ِرير َ ،وقد أقبل النَّاس أفواجا ،
َوُه َو بتخشع وانكسار  ،وفرسه بقماش ساذج لَْي َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
( - )1يوسف بن تغري  ،النجوم ( ، )88/14والسيوطي  ،حسن احملاضرة ( ، )184/3وتقي الدين املقريزي ،
السلوك ( ، )444/1وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )18/4وابن حجة احلموي  ،خزانة األدب وغاية األرب
( ، )433/3وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )44/3
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اضي الْ ُقضاة جالل ال ّدين البـلْ ِق ِيين من منزله م ِ
اإلس َالم قَ ِ
اشيا ِيف َعامل َكبِري َ ،و َسار
َ
َو َسار شيخ ِْ ْ
َ
ُ ّ
ِ
َّصر ،
ُمعظم ْاأل ْ
هلم َما بَني ماش وراكب َح َّىت وافوا الس ْلطَان بالصحراء قَ ِريبا من قبَّة الن ْ
َعيَان من َمنَاز ْ

فعة  ،فَنزل الس ْلطَان َعن فرسه َوقَ َام
َع َالم واملصاحف َ ،وَهلُم بِذكر اهلل تَـ َع َ
َوَم َع ُه ْم ْاأل ْ
اىل أصوات ُم ْرتَ َ
ِ
ِ
ضاة واخلليفة َوأهل الْعلم َ ،ومن بَني يَ َديِْه َو َخلفه طوائف َال
على قَ َد َمْيه َ ،و َعن َميينه ومشاله الْ ُق َ
ِ
ِ
ِ
قها ُسْب َحانَهُ  ،فَبسط يَ َديْه ودعا اهلل َوُه َو يبكي وينتحب  ،واجلم الْغَفري َيراهُ
حيصيها إَِّال َخال َ
ويشهده زمانا طَويال  ،مثَّ ركب ي ِريد احلوش من الرتبة الظَّ ِ
اه ِريَّة َ ،والنَّاس ِيف قدمه َوبَني يَ َديِْه َح َّىت
ُ
ََ
نزل َوأكل َما هتَيَّأ َ ،وذبح بِيَ ِدهِ قرباناً قربَة إِ َىل اهلل مائَة َومخسني َكْب ًشا مسيناً من أَمثَان مخَْ َسة َدنَانِري
الْو ِ
ضَرة
احد  ،مثَّ ذبح عشر بقرات مسان  ،وجاموستني  ،ومجلني َ ،وُه َو يبكي ودموعه تنحدر ِ -حبَ ْ
َ
الْ َمأل  -على حليته  ،مث ترك القرابني على مضاجعها َك َما ِه َي َوركب إِ َىل القلعة  ،فَـتَـ َوّىل الْ َوزير
والتاج تفرقتها صحاحاً على ا ْجلََو ِامع الْ َم ْش ُه َورة واخلوانك وقبة ا ِإل َمام الشَّافِعِي وتربة اللَّْيث بن سعد
ومشهد السيدة نفيسة وعدة من الزوايا  ،محلت إِلَْيـ َها صحاحاً َ ،وقطع ِمْنـ َها عدَّة باحلوش ،
اخلبز النقي يَـ ْومئِ ٍذ عدَّة َمثَانِيَة َوع ْشرين ألف رغيف تنَاوهلَا الْ ُف َقَراء
وفرقت على الْ ُف َقَراء َ ،وفرق من ْ
من يد الْوزير  ،وبعث ِمْنـها إِ َىل كل سجن مخَْ ِ
سمائَة رغيف  ،وعدة قدور كبار ممَْلُوءَة بِالطَّ َع ِام
َ
َ
َ َ
ِ ِ
الْكثري واللَّ ْحم َ ،ه َذا َو َشيخ ِْ
يمة من النَّاس يقرؤون الْ ُق ْرآن َ ،ويدعو َن
اإل ْس َالم البلقيين ِيف طَائ َفة َعظ َ
ِ
َمحد بن حجر ِ -يف صرفية
شهاب ال ّدين أ ْ
اهلل َحْي ُ
يَ -
ث وقف الس ْلطَان َ ،و َشيخ احلَديث النَّبَ ِو ّ
خانكاة بيربس َ ،و َغريهم َك َذلِك َ ،وأهل كل َجامع ومشهد وخانكاه َك َذلِك َ ،ح َّىت ا ْشتَ َّد حر
َّهار إِ َىل منزله  ،فَ َكا َن يَـ ْوًما مشهوداً مل يدرك
َّهار  ،وانصرفوا َوركب الْ َوزير بعدهم قبيل نصف النـ َ
النـ َ
ِ
ِِ
َِّ
َمحد َ -عن شهر بن
السلف َّ
الصاحل  ،فقد خرج ا ِإل َمام أ ْ
مثله  ،إال أَنه خب َالف َما َكا َن َعلَْيه ّ
َيها النَّاس ؛ إِن
َح ْو َشب ِ -يف َح ِديث طاعون عمواس أَن أَبَا عُبَـْي َدة بن ا ْجلراح قَ َام َخ ِطيبًا فَـ َق َ
ال  :أ َ
ه َذا الوجع ر ْمحة من رب ُكم  ،ودعوة نَبِي ُكم  ،وموت َّ ِ
يسأَل اهلل
ََ
َ
ََْ
الصاحلني قبل ُك ْم َ ،وأَن أَبَا عُبَـْي َدة ْ
ِ
َيها
معاذ بن جبل فَـ َق َام َخ ِطيبًا بعده فَـ َق َ
أَن يقسم لنا حظاً مْنهُ  ،فطعن فَ َم َ
ال  :أ َ
ات  ،واستخلف َ
النَّاس ؛ إِن ه َذا الوجع ر ْمحة من رب ُكم  ،ودعوة نَبِي ُكم  ،وموت َّ ِ
معا ًذا
ََ
َ
الصاحلني قبل ُك ْم َ ،وأَن َ
ََْ
الر ْمحن فَمات  ،مثَّ قَام فَ َدعا ربه لنَ ِ
ِ
فس ِه
َ َ
معاذ َحظه مْنهُ  ،فطعن ابْنه عبد َّ َ َ َ
يسأَل اهلل أَن يقسم آلل َ
ْ
احته َ ،ولََقد َرأَيْته ينظر إِ َىل ال َّس َماء مثَّ يقبل َكفه َويَـ ُقول َ :ما أحب أَن يل ِمبَا فِيك َشْيئا
فطعن ِيف َر َ
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ِ
ِِ
من الدنْـيَا َوَمات  ،فاستخلف َع ْمرو بن الْ َع ِ
الص َحابَة ،
َفعال َّ
اص فَذكر احلَديث  ،فَـ َهذه ّ
أعزك اهلل أ َ
يسأَلُوا اهلل َرفعه َعْنـ ُهم (. )1
َوقد عكس أهل َزَماننَا ْاألَمر فصاروا ْ

َوِيف الثاين والعشرون ربيع اآلخر ؛ أنزل باهلروي َم َع معتقله بالربج بعد أن اعتقل َم َع ْاأل َِمري التَّاج
ِ
اإلس َالم قَ ِ
ِ
اضي
ضاة الْ ُق َ
اجتمع قُ َ
ضاة الث ََّالث عْند شيخ ِْ ْ
مدرسة الصاحلية بَني القصرين َ ،وقد ْ
إ َىل الْ َ
ِ
ِِ
ي َحتت حافة اإليوان  ،وادعي ْاأل َِمري
الْ ُق َ
يين بقاعته مْنـ َها  ،فَأوقف ا ْهلََرِو ّ
ضاة جالل ال ّدين البُـ ْلق ّ
ِ ِ
ضاة ِ -مبَا ثَبت َعلَْي ِه ِعْنده ِيف
شهاب ال ّدين أ ْ
َمحد بن حجر ِ -حبَ ْ
ضَرة الْ ُق َ
التَّاج َعلَْيه عْند الشَّْيخ َ
ِ
أجاب بِأَن َما ثَبت َعلَْي ِه قد ّأدى بعضه َ ،وأَنه حيمل بَاقِيه قَلِيال قَلِيال  ،فَطلب
ْجملس الس ْلطَان  ،فَ َ
ِ
ِِ
الصاحل  ،فسجن هبَا ،
أخرج بِِه إِ َىل قبَّة َّ
التَّاج حكم اهلل فيه  ،فَأمر بسجنه َح َّىت يؤدي َما َعلَْيه  ،فَ ْ
ِ
اعة َْحي َفظُونَهُ (. )3
ووكل بِه مجَ َ
عز ال ّدين عبد العزيز بن مظ ّفر بن أيب
ويف يوم اجلمعة الثالث والعشرين مجادى األوىل  ،تويف قريبه ّ
ِ
ِ
ُصول والعربية ،
بكر البلقيين  ،أحد خلفاء احلكم بِالْ َقاهَرةِ َ ،كا َن فَقيها شافعياً َعا ِرفًا بالفقه َو ْاأل ُ
اخللق  ،نَاب ِيف احلكم من سنة إِ ْح َدى َوتِ ْسعني َوسبع مائَة  ،وهو الذي استقرت عنده أم
رضي ْ
أخيه صاحل وابنها بعد أن اعتزهلا أبوه السراج  ،كوهنا أرضعت معه  ،وسكنه جبوار باب سر
املارستان ندة  ،وكان متصوفاً بالنسبة ألقاربه (. )8
ويف يوم السبت الفاتح من شوال ؛ صلى السلْطَان الْعِيد بِالْقص ِر لعجزه عن الْم ِ
ض ّي إِ َىل ا ْجلَ ِامع
َ َ ُ
من شدَّة أمل رجله  ،وامتناعه من النهوض على قَ َدمي ِه  ،وصلى بِِه وخطب قَ ِ
ضاة جالل
اضي الْ ُق َ
َْ َ
ِِ
ادته –
ادته  ،مثَّ أنْشد تَِق ّي ال ّدين أَبُو بكر بن َّ
ي  -على َع َ
يين على َع َ
حجة ا ْحلَ َم ِو ّ
ال ّدين البُـ ْلق ّ
قصيدة أبدع فِ َيها َما َشاءَ (. )4
َصل  ،القاهري الشَّافِعِي َ ،وصلى
ويف هذه السنة  ،تويف أَبُو بكر بن ُحمَ َّمد الزين السخاوي األ ْ
ِ
ِِ
يين ِيف م ْشهد حسن َ ،ودفن ِعْند أَبِيه حبوش البيربسية َرمحَه اهلل (. )5
َعلَْيه شيخه ا ْجل َالل البُـ ْلق ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يوسف بن تغري  ،النجوم ( ، )84/14وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( 445/1ـ ـ  441ـ ـ  )448والقصة
كاملة عنده .
( - )3تقي الدين املقريزي  ،السلوك (. )443/1
( - )8عبد احلي العكري احلنبلي  ،شذرات الذهب ( ، )338/4وتقي الدين املقريزي  ،السلوك (، )514/1
ويوسف بن تغري  ،النجوم الزاهرة ( ، )154/14وأمحد بن حجر  ،رفع اإلصر ص(. )181
( - )4تقي الدين املقريزي  ،السلوك (. )513/1
( - )5حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. ) 88/11
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ِ ِ
ي؛
ويف يوم اجلمعة فاتح مجادى اآلخرة سنة (338ه) صلى الس ْلطَان ا ْجلُ ُم َعة جبَامع ابْن الْبَا ِرِز ّ
الَّ ِذي جدد ِع َم َارته القاضي ناصر الدين بن البارزي جتاه بَيته الذي ببوالق  ،بعد أن كملت
عمارته َ ،وَكا َن يعرف قبل َذلِك ِجبَ ِامع األسيوطي  ،فلما جدده ابن البارزي عرف به  ،وخطب بِِه
اإلس َالم قَ ِ
ضاة جالل ال ّدين البُـ ْل ِق ِ
يين َ ،وفِيه نُودي أَن َال يتحدث ِيف ْاأل ُُمور
اضي الْ ُق َ
َوصلى شيخ ِْ ْ
ّ
ِ
ضاة َ ،وَال يشكو أحد َغ ِرميه على دين ألحد من احلجاب  ،فسعى األمراء يف
الش َّْرعيَّة إَِّال الْ ُق َ
نقض ذلك  ،فنقض بعد يومني  ،ونودي هلم باإلذن باحلكم (. )1
ادى على ذَلِك أَيَّ ًاما  ،فارتفع سعر
ادة َ ،ومتََ َ
ويف الثامن عشر مجادى اآلخرة  ،توقف النّيل َعن الزيَ َ
بيعها َ ،وكثر قلق النَّاس  ،مثَّ نُودي فيهم أَن ْيرتُكوا الْ َع َمل
الغالل َ ،و ْأمسك أ َْربَاهبَا أَيْديهم َعن َ
وموا ثََالثَة أَيَّام  ،وخيرجوا إِ َىل
مبعاصي اهلل َ ،وأَن يلتزموا ْ
اخلَْري  ،مثَّ نُودي ِيف ثَ ِاين عشرينه أَن يَ ُ
صُ
الصحراء  ،فَأصبح كثري من النَّاس ِ
صبَع ِممَّا نَقصه
ودي بِ ِزيَ َ
ادة إِ ْ
ْ
صائما َ ،و َ
َ
ص َام الس ْلطَان أَيْضا  ،فَـنُ َ
َّ َ
خيرجوا َغدا إِ َىل ا ْجلَبَل وهم صائمون  ،فبكر ِيف يَـوم ِاالثْـنَـ ْ ِ
ني
َحد غده أَن ُ
مثَّ نُودي من يَـ ْوم ْاأل َ
ْ
ِ
اإلس َالم قَ ِ
ِِ
يين َ ،و َسار من منزله َراكِبًا بِثِيَاب
اضي الْ ُق َ
َخامس عشرينه شيخ ِْ ْ
ضاة جالل ال ّدين البُـ ْلق ّ
ِ
ِ
اك ِمْن َرب  ،فَـ َقَرأَ
َّصر َ ،وقد نصب ُهنَ َ
ُجلُوسه ِيف طَائ َفة َ ،ح َّىت جلس عْند فَم الْ َوادي قَ ِريبا من قبَّة الن ْ
ِ
َّمس
اجا من كل ج َهة َ ،ح َّىت كثر ا ْجلمع َ ،ومضى من شروق الش ْ
ُس َورة ْاألَنْـ َعام َ ،وأَقْبل النَّاس أَفْـ َو ً
ََْنو ساعتني  ،أقبل الس ْلطَان مبفرده على فرس َ ،وقد تزيا ب ِزي أهل التصوف  ،فاعتم مبئزر صوف
س ِيف َس ْرجه َوَال َش ْيء
لطيف َ ،ولبس ثوب صوف أَبيض َ ،
وعلى عُنُقه مشلة صوف مرخاة َ ،ولَْي َ
ِ
جلس على األ َْرض من غري بِ َساط َوَال
من قماش فرسه ذهب َوَال َحرير  ،فَأنْزل َعن الْفرس َو َ
ِ
سجادة ِممَّا يلِي يسار الْ ِمْنرب  ،فصلى قَ ِ
ضاة جالل ال ّدين رْك َعتَـ ْ ِ
ص َالة الْعِيد ،
اضي الْ ُق َ
َ
ني َك َهيئَة َ
َ َ
َ
والنَّاس من ورائه يصلو َن بِ ِِ
ِ
فيهما على التـ َّْوبَة
َ
ص َالته  ،مثَّ رقي الْمْن َرب فَ َخطب خطبتني  ،حث النَّاس َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
است ْقبل الْقْبـلَة  ،ودعا
َواال ْست ْغ َفار وأعمال الْرب َوفعل ْ
اخلَْري  ،وحذرهم وهناهم  ،وحتول فَوق الْمْن َرب فَ ْ
ِ
جوده التـَراب جبهته  ،فَـلَ َّما
فَأطَال الد َعاء َ ،والس ْلطَان ِيف ذَلك يبكي وينتحب َ ،وقد بَاشر ِيف ُس ُ
ضت اخلطْبَة  ،انفض النَّاس َ ،وركب السلْطَان فرسه َ ،و َسار والعامة ُِحميطَة بِِه من أَربع جهاته
انْـ َق ْ
موفورا َ ،ومن أحسن َما نقل َعنهُ ِيف
يدعو َن لَهُ َ ،ح َّىت صعد القلعة  ،فَ َكا َن يَـ ْوًما مشهوداً ً ،
ومجعا ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )314/8ويوسف بن تغري  ،النجوم ( ، )41/14وتقي الدين املقريزي ،
السلوك ( ، )13/8وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )53/3
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ال  :اسألوا اهلل فيما َنن
االستِ ْس َقاء أَن ينصره اهلل  ،فَـ َق َ
َه َذا الْيَـ ْوم  ،أَن بعض الْ َع َّامة َد َعا لَهُ َحالَة ْ
بصدده  ،فَإَِّمنَا أَنا و ِ
احد ِمْن ُكم  ،فَللَّه دره لَو َكا َن قد أيد بوزر أصدق  ،وبطانة خري  ،ملا قصر َعن
َ
ْاألَفْـ َعال اجلميلة  ،بل إَِّمنَا اقْرتن بِِه فَاجر جريء  ،أَو خب شقي َ ،وِيف غده يَـ ْوم
ادتِِه اثْـ َين عشر إصبعا بـَ ْع َد َما رد النَّـ ْقص َ ،وُه َو قريب من سبع
الث َالثَاء  :نُودي على النّيل بِ ِزيَ َ
َوع ْشرين إصبعاً  ،فتباشر النَّاس باستجابة ُد َعائِ ِه ْم  ،ورجوا َر ْمحَة اهلل (. )1
ويف يوم اجلمعة السادس والعشرين شعبان ؛ صلى اجلالل بالسلطان اجلمعة ببيت كاتب السر ابن
البارزي ؛ لعجز السلطان عن القيام  ،وقد تزايد مرضه  ،واشتد أمل رجله  ،ومل يستطع النهوض إال
محال على األكتاف  ،كل ذلك والسلطان صائم ىف شهر رجب وشعبان مل يفطر فيهما إال َنو
احلر  ،فإ ّن الوقت كان يف فصل
عشرة أيّام عندما يتناول األدوية بسبب أمل رجله  ،هذا مع ش ّدة ّ
الصيف وزيادة النّيل (. )3
ّ
ويف يوم االثنني عشرين من شوال ؛ أشيع بالقاهرة موت السلطان  ،فاضطرب الناس  ،مث أفاق
السلطان  ،فسكنوا  ،وطلب السلطان اخلليفة والقضاة األربعة واألمراء واألعيان  ،وعهد إىل ولده
األمري أمحد بالسلطنة من بعده  ،وعمره سنة واحدة وَنو مخسة أشهر ومخسة أيام ؛ فإن مولده يف
مجادى األوىل من السنة اخلالية  ،وجعل األمري الكبري ألطنبغا القرمشي القائم بتدبري ملكه إىل أن
يبلغ احللم  ،وأن يقوم بتدبري ال ّدولة م ّدة غيبة األتابك ألطنبغا القرمشي إىل أن حيضر األمراء
الثالثة وهم  :قجقار القردمي أمري سالح  ،وتنبك العالئي ميق املعزول عن نيابة الشام  ،واألمري
ططر أمري جملس  ،وحلّف السلطان األمراء على العادة  ،وأخذ عليهم األميان والعهود بالقيام يف
طاعة ولده  ،وطاعة مدبّر مملكته  ،مث حلّف املماليك من الغد  ،مث أفاق السلطان  ،وحضرت
األمراء اخلدمة على العادة (. )8
ويف هذا الشهر  ،توقف اجلالل عن درس التفسري ؛ الذي كان يعقده كل مجعة من حني وفاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1يوسف بن تغري  ،النجوم ( ، )48/14وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )1/8وحممد بن أمحد احلنفي ،
بدائع الزهور ( ، )54/3وأمحد بن حجر  ،إنباء الغمر (. )314/8
( - )3يوسف بن تغري  ،النجوم الزاهرة ( ، )113/14وتقي الدين املقريزي  ،السلوك (. )18/8
( - )8يوسف بن تغري  ،النجوم ( ، )118/14وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )13/8وحممد بن أمحد احلنفي ،
بدائع الزهور (. )58/3
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والده سنة (315ه)  ،كان ابتدأ فيه من املوضع الذي انتهى أبوه  ،وقطع عند قوله  :ﭽﰎﰏ

ﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﭼ(فصلت ، )41:وكان يقرأ بني يديه
مجال الدين السنباطي الشافعي على الكرسي  ،فيقرأ ساعة  ،مث إذا سكت ابتدأ اجلالل يف عمل
امليعاد  ،وكان هذا دأبه مدة مثانية عشر سنة  ،وخلفه من بعده أخوه صاحل (. )1
استهل احملرم من سنة (334ه) والسلطان املؤيد مالزم للفراش  ،وقد أفرط به اإلسهال الدموي
مع تنوع األسقام وتزايد اآلالم  ،حبيث إنه مل يبق مرض من األمراض حىت اعرتاه يف هذه
الضعفة  ،غري أنه صحيح العقل والفهم طلق اللسان  ،وقد اشتد األمر بالسلطان من اآلالم
واإلرجاف تتواتر مبوته  ،والناس يف هرج إىل أن تويف قبيل الظهر من يوم االثنني تاسع احملرم ،
فارتج الناس ملوته ساعةً مث سكنوا  ،وطلع األمراء القلعة  ،وطلبوا اخلليفة املعتضد باهلل داود ،
والقضاة واألعيان إلقامة األمري أمحد بن السلطان املؤيد يف السلطنة  ،وكان أبوه قد عهد له
بذلك  ،فخلع عليه  ،فتسلطن  ،مث أخذوا يف جتهيز السلطان امللك املؤيد  ،وتغسيله  ،وتكفينه ،
وصلي عليه خارج باب القلعة  ،ومحل إىل اجلامع املؤيدي  ،فدفن بالقبة قبيل العصر  ،ومل يشهد
دفنه كثري من األمراء واملماليك لتأخرهم بالقلعة  ،ومات وقد أناف على اخلمسني  ،وكانت مدة
ملكه مثاين سنني  ،ومخسة أشهر  ،ومثانية أيام .
أما السلطان اجلديد ؛ فهو امللك املظفر أبو السعادات أمحد بن املؤيد شيخ  ،وعمره سنة واحدة
ومثانية أشهر  ،وسبعة أيام  ،وأركب على فرس من باب الستارة  ،فبكى  ،وساروا به وهو يبكي
وقوة احلركة  ،وصار من حوله من األمراء وغريهم
من صغر سنّه  ،مما أذهله من عظم الغوغاء ّ ،
يشغله بالكالم  ،ويتلطّف به  ،ويس ّكن روعه  ،ويناوله من التّحف ما يشغله به عن البكاء  ،حىت
السلطاين من القلعة  ،فأنزل من على فرسه  ،ومحل حىت أجلس على سرير امللك
وصل إىل القصر ّ
وهو يبكي  ،وقبّل األمراء األرض بني يديه بسرعة  ،ولقبّوه بامللك املظ ّفر حبضرة اخلليفة املعتضد
باهلل أىب الفتح داود  ،والقضاة األربعة  ،ونودي ىف احلال بالقاهرة ومصر بامسه وسلطنته  ،وقام
األمري ططر بأعباء الدولة (. )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )354/8ويوسف بن تغري  ،النجوم ( ، )444/15وأمحد بن حجر  ،رفع
اإلصر ص(. )181
( - )3يوسف بن تغري  ،النجوم ( ، )118/14وتقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )31/8وأمحد بن حجر  ،إنباء
الغمر (. )388/8
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وسف ا ْجلمال الصفي  ،مثَّ القاهري الْ َمالِ ِكي ،
وسف بن أ ْ
َمحد بن يُ ُ
ويف ربيع الثاين  ،تويف الشيخ يُ ُ
وقد َكا َن َشيخا مهابا ،كثري الْرب واإليثار ل ْل ُف َقَراء  ،قَائِما بأحواهلم  ،يَأْ ُخذ َهلُم من ْاألَ ْغنِيَاء َ ،وله
ِ
ِ
ِِ
ص ْح ِن َجامع ا ْحلَاكِم ِيف م ْشهد حافل َ ،ودفن
يين بِ َ
كرامات َكث َرية  ،صلى َعلَْيه شيخه ا ْجل َالل البُـ ْلق ّ
ِ
ِ ِ
ي ِيف َم ْق َربة سعيد الس َع َداء (. )1
بالْقرب من الْ َك َمال الدَّم ِري ّ
ِ
ِ
ضاة  ،وأمراء
ضاة الْ ُق َ
ويف العاشر من صفر  ،مجع ْاألَمري الْ َكبِري ططر عْنده باألشرفية من القلعة قُ َ
الدولة ومباشريها َ ،وَكثِ ًريا من املماليك الس ْلطَانِيَّة  ،وأعلمهم بِأَن نواب الشَّام  ،واألمري ألطنبغا
القرمشي َومن َم َعه من ْاأل َُمَراء اجملردين ،مل ْيرضوا ِمبَا عمل بعد موت الْ ُم َؤيد َ ،وَال بُد للنَّاس من
َحاكم يتَـ َوَّىل تَ ْدبِري أ ُُمورهم َ ،وَال بُد أَن يعينوا رجال ترضونه ليقوم بأعباء اململكة  ،ويستبد
اخلَلِي َفة َحاضرا فيهم  ،فَأ ْشهد َعلَْي ِه أَنه فوض
ال ا ْجلَ ِميع  :قد َر ِضينَا بك َ ،وَكا َن ْ
بالسلطنة  ،فَـ َق َ
ِ
الرعية إِ َىل ْاأل َِمري الْ َكبِري ططر َ ،وجعل إِلَْي ِه َواليَة من يرى َواليَته  ،وعزل من يُِريد َعزله
َمجيع أ ُُمور ّ
من َسائِر النَّاس َ ،وأَن يـُ ْعطي من َشاءَ َما َشاءَ َ ،وميْنَع من خيْتَار من الْ َعطاء ؛ َما عدا اللقب
امسه على َّ ِ
َّر ِاهم  ،فَِإن َه ِذه الث ََّالثَة أَ ْشيَاء
السلطاين َ ،والد َعاء لَهُ على املنابر َ ،وضرب ْ
الدنَانري َوالد َ
باقِية على ما ِهي علَي ِه ل ْلملك املظفر  ،وأثبت قَ ِ
الر ْمحَن التفهين َه َذا
ضاة زين ال ّدين عبد َّ
اضي الْ ُق َ
َ َ َْ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ضاة الث ََّالثَة  ،مثَّ حلف ْاأل َُمَراء لألمري الْ َكبِري
ضاة الْ ُق َ
اإل ْش َهاد َ ،وحكم بِص َّحته َ ،ونفذ حكمه قُ َ
ودة َ ،وَكا َن َسبَب َه َذا أَن بعض فُـ َق َهاء ا ْحلَنَ ِفيَّة تقرب إِ َىل ْاأل َِمري الْ َكبِري بِنَـ ْقل أخرجه
ميينهم الْ َم ْع ُه َ
ِ
أمجع أهل الش َّْوَكة على إِقَ َامة رجل ليتحدث
صغِريا َو ْ
إِلَْيه من فروع م ْذهبه  ،أَن الس ْلطَان إِذا َكا َن َ
َعنهُ َح َّىت يبلغ رشده  ،نفذت أَ ْح َكامه َ ،وأقَام أَيَّ ًاما حيسن لَهُ ذَلِك (. )3
ِ
ِ
السفر إىل الشام ألجل عصيان النواب ،
شهر ربيع اآلخر  ،أهل بيَـ ْوم ا ْجلُ ُم َعة  ،والعسكر يف أهبة ّ
وِيف يـَوم ِاالثْـنَـ ْ ِ
ني رابعه  ،ركب ْاأل َِمري الْ َكبِري نظام الْملك ططر من القلعة َوَم َعهُ ْاأل َُمَراء واملماليك
َ ْ
ِ
ِ
َّصر َ ،وخرج من بَاب زويلة إِ َىل القلعة  ،فَ َكا َن ِيف
الس ْلطَانيَّة َ ،ودخل إِ َىل الْ َقاهَرة من بَاب الن ْ
ِِ
ات
موكب سلطاين مل يفقد فيه إَِّال اجلاويشية والعصابة َ ،وَه َذا أول موكب َركبه  ،فَِإنَّهُ ُمْن ُذ َم َ
الْ ُم َؤيد شيخ مل يركب سوى يَـ ْومه َه َذا َ ،وِيف سادسه ؛ نُودي من قبل ْاأل َِمري الْ َكبِري نظام الْملك
ططر ِيف َسائِر املماليك السلْطَانِيَّة باجتماعهم لتنفق َعلَْي ِهم النَّـ َف َقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )811/11

( - )3تقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )81/8ويوسف بن تغري  ،النجوم (. )181/14
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اخلَ ِميس سابعه  ،جلس ْاأل َِمري الْ َكبِري نظام الْملك ططر بالقلعة َ ،وأنْفق ِيف املماليك نـَ َف َقة
َوِيف يَـ ْوم ْ
السفر ؛ لكل و ِ
احد ِمْنـ ُهم مائَة ِدينَار أفرنتية  ،وأعطى القضاة من النفقة لكل واحد كما لواحد
َ
ّ
من املماليك  ،وخلع على القضاة األربعة جبباً بسمور َ ،وفِيه خلع على مشس ال ّدين ُحمَ َّمد بن
الر ْمحن التفهين  ،واستقر قَ ِ
قَ ِ
ضاء الْ َع ْس َكر قد
اضي الْ َع ْس َكر َ ،وَكا َن قَ َ
اضي الْ ُق َ
ضاة زين ال ّدين عبد َّ َ
َْ
ِ
اخلََرب بِأَن َع َساكِر دمشق برزت ِمْنـ َها َ ،وأَنـَّ َها نزلت
عشرة ؛ قدم ْ
شغر ُمْن ُذ أ َْع َوام َ ،ويف ثامن َ
باللجون  ،فَركب ْاأل َِمري ططر ِيف يـوم الث َالثَاء تَ ِ
اسع عشر من قلعة ا ْجلَبَل َ ،وَم َعهُ السلْطَان الْملك
َْ
ِ
ِ
ِ
اجا
السفر إ َىل الشَّام َ ،ونزل هبم ِيف املخيم ظَاهر الْ َقاهَرة َ ،وخرج النَّاس أَفْـ َو ً
املظفر واألمراء  ،يُريد ّ
ِ
استَقل
ِيف إثره َ ،و ْ
أصبح يَـ ْوم ْاأل َْربَـ َعاء ْاألَمري تنبك ميق راحالً َوَم َعهُ عدَّة من ْاأل َُمَراء َو َغريهم  ،مثَّ ْ
ْاأل َِمري ططر بِالْ َم ِس ِري َوَم َعهُ الس ْلطَان  ،واخلليفة َ ،وبَِقيَّة الْ َع ْس َكر ِيف يـَ ْوم ا ْجلُ ُم َعة ثَ ِاين عشرينه .
َحد ِ ،يف ثَانِيَه دخل ْاأل َِمري ططر بالسلطان إِ َىل َغَّزة فَقدم إِلَْي ِه طَائِعا
شهر ُمجَ َ
ادى األوىل أَوله ْاأل َ
كثري ِممَّن خرج من َع ْس َكر دمشق .
ِ
ِ
ِ
َحد َخ ِامس عشر َ ،وقد تَلقاهُ ْاأل َِمري
بكرة يَـ ْوم ْاأل َ
َو َسار ْاألَمري ططر ممَّن َم َعه إ َىل دمشق فَ َدخلَ َها َ
ألطنبغا القرمشي واألمري ألطنبغا املرقيب واألمري جرباش قاشق  ،فَخلع على القرمشي َ ،ونزل ْاأل َِمري
ِ
وعلى
ططر بالقلعة َم َع الس ْلطَان َ ،وأول َما بَ َدأَ بِه أَن قبض على القرمشي واملرقيب وجرباش َ ،
ِ
ِ
وعلى ْاأل َِمري بدر الدَّيْر حسن بن حمب ال ّدين أستادار
ْاألَمري أردبغا من أ َُمَراء األلوف بِد َم ْشق َ ،
أصبح يَـوم ِاالثْـنَـ ْ ِ
خدمة بالقلعة  ،وخلع على جمموعة من
ني سادس عشره َ ،وقد جلس ل ْل َ
الْ ُم َؤيد َ ،و ْ ْ
ِ
عشرة أَيَّام .
األمراء فدقت البشائر بقلعة ا ْجلَبَل ُمدَّة ثََالثَة أَيَّام  ،وزينت الْ َقاهَرة َ
َوِيف سادس رجب ؛ دخل ْاأل َِمري ططر ِممَّن َم َعه إِ َىل حلب  ،وختلف القاضي جالل الدين بدمشق
بسبب ابتداء مرضه وتغري صحته (. )1
ملا انتهى األمري ططر من أمر جقمق يف دمشق  ،وكان هو املتويل لكل أمور السلطنة  ،عزم على
خلع املظفر من السلطنة  ،وخاصة أنه يراه صغريا جدا على هذا األمر  ،فخلعه يف تاسع عشرين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

( - )1تقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )85/8وحممد السخاوي  ،الضوء ( ، )44/4وأمحد بن حجر  ،إنباء الغمر
( ، )348/8وحممد بن أمحد احلنفي  ،بدائع الزهور (. )18/3
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شهر شعبان  ،وهو يف دمشق  ،فكانت مدة سلطنة السلطان املظفر أمحد بن املؤيد شيخ سبعة
أشهر وعشرين يوماً  ،وتلقب السلطان اجلديد بالظاهر سيف الدين أبو الفتح ططر بن عبد اهلل
الظاهري  ،وخطب له من يومه على منابر دمشق  ،وكتب إىل مصر وحلب ومحاة ومحص
وطرابلس وصفد وغزة بذلك  ،وحضر اخلليفة املعتضد باهلل داود والقضاة بقلعة دمشق  ،وبايعوه
اخلاصكيّة  ،بعد أن سأهلم اخلليفة ىف قيامه ىف السلطنة  ،فقالوا
بالسلطنة حبضرة املأل من األمراء و ّ
السلطنة  ،وقبّلت األمراء األرض بني
اجلميع َ :نن راضون باألمري الكبري ططر  ،ومتّ أمره ىف ّ
يديه  ،ومحلت القبّة والطّري على رأسه (. )1
وِيف يـَوم ِاالثْـنَـ ْ ِ
ني َسابِع عشر رمضان سنة (334ه)  ،برز الس ْلطَان من دمشق َعائِ ًدا إِ َىل مصر
َ ْ
ِ
بعد َما أثر بِد َم ْشق آثاراً مجيلَة  ،وصحبته اجلالل يف صحة متدهورة  ،وقد متادى به األمل ،
فاستقبله أخوه صاحل بقطية  ،فوجده ضعيفا جدا (. )3
ونزلوا بالصاحلية يف يوم االثنني مستهل شوال  ،فأرسل السلطان الظاهر ططر  -وذلك أول عيد
من سلطنته  -للقاضي جالل الدين البلقيين أن يتجشم املشقة  ،وخيطب هبم يف العيد  ،وإال
فليعني من يصلح للخطبة  ،فعرض ذلك على ولديه  ،فلم يكن فيهما من جسر على ذلك ،
فعني أخاه صاحل  ،وكان دخوهلم للقاهرة يف ليلة األربعاء ثالث شوال (. )8
واستمر به املرض وهو مباشر لقضاء الشافعية إىل ليلة اخلميس بعد عشاء اآلخرة بساعة  ،احلادي
عشر من شوال  ،رمحه اهلل رمحة واسعة  ،وأسكنه الفردوس األعلى (. )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1تقي الدين املقريزي  ،السلوك ( ، )84/8ويوسف بن تغري  ،النجوم (. )143/14
( - )3أمحد بن حجر  ،رفع اإلصر ص( ، )114ويوسف بن تغري  ،املنهل ( ، )148/8وحممد السخاوي  ،الضوء
( ، )818/8وتقي الدين املقريزي  ،السلوك (. )41/8
( - )8أمحد بن حجر  ،رفع اإلصر ص( ، )181وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )818/8ويوسف بن تغري ،
النجوم الزاهرة (. )318/14
( - )4أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )354/8ويوسف بن تغري  ،النجوم الزاهرة (، )388/14( ، )135/8
وتقي الدين املقريزي  ،السلوك (. )51/8
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املبحث الثالث  :شيوخه وتالميذه ومؤلفاته
املطلب األول  :شيوخه
مل يعرف للجالل مشايخ كثريون  ،مسع منهم  ،وتل ّقى علومه من أفواههم  ،مع علو كعبه يف
خمتلف األفانني من جهة  ،ومع وفرهتم يف زمانه وهتيئه للسماع بكثرة أسفاره ومكانة والده يف
منصب القضاء من جهة أخرى  ،حىت وصفه قرينه ؛ حافظ عصره ومؤرخ مصره ابن حجر
بقوله " :مل نقف له يف طول عمره على مساع شيء ال مبصر وال بدمشق إال على والده  ،ومع
ذلك فكان من عجائب الدنيا يف سرعة الفهم  ،وجودة احلفظ " (. )1
وبرر هذه القلة يف املشايخ بقوله  " :ومل يكن ألبيه عناية بتسميعه  ،وإمنا مسع اتفاقا شيئا نازال من
ّ

( السنن الكبري للبيهقي ) على الشيخ علي بن أيوب " ( ، )3إال أن هذه القلة يأيت يف مقابلها ما
ينسيها وجيّملها .
فقد حظي اجلالل ببأ ٍو زائد عند والده جم ّدد القرن الثامن  ،شيخ اإلسالم ؛ فبعد عوده من دمشق
إىل داره حبارة هباء الدين بالقاهرة  ،صرف مهّته إليه حىت مهر يف م ّدة يسرية ( ، )8وتفقه عليه ،
وسنّه دون العاشرة  ،مع ما كان يتمتع به من فرط الذكاء  ،وجودة احلفظ  ،وسرعة الفهم  ،وقوة
البديهة .

وهذان العطيّتان كافيتان لرتشيحه إىل ما وصل إليه  ،على ح ّد تعبري تلميذه ابن تغري بردي :
" وكان رمحه اهلل إماما بارعا  ،مفننا  ،فقيها َ ،نويا  ،أصوليا  ،مفسرا  ،عارفا بالفقه ودقائقه ،
ذكيا  ،مستحضرا لفروع مذهبه  ،مستقيم الذهن  ،جيد التصور  ،حافظا  ،فصيحا  ،بليغا " (.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر (. )354/8
( - )3أمحد بن حجر  ،اجملمع املؤسس (. )154/8
( - )8أمحد بن حجر  ،ذيل الدرر الكامنة ص(. ) 331
( - )4يوسف بن تغري بردي  ،املنهل الصايف (. )311/8
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وهذه بعض أمساء شيوخه الذين توصلت إليهم من خالل ما أتيح بني يدي من مراجع على
عزهتم :
ّ
* إبراهيم بن عبد الرحيم بن حممد بن إبراهيم بن مجاعة القاضي  ،برهان الدين أبو إسحاق .
قال احلافظ ابن حجر يف ترمجته  " :ذكر يل القاضي جالل الدين البلقيين أنه حضر دروسه
ووصفه بكثرة االستحضار ؛ قال  :وكانت طريقته أنه يلقي اآلية أو املسألة  ،فيتجاذب الطلبةُ
القول يف ذلك والبحث  ،وهو مصغ إليهم  ،إىل أن يتناه ما عندهم  ،فيبتدئ فيقرر ماذكروه ،
مث يستدرك ما مل يتعرضوا له  ،فيفيد غرائب وفوائد " (. )1
* أمحد بن حممد بن عبد اهلل  ،شهاب الدين املغراوي املالكي (. )3
* عبد الرحيم بن احلسن  ،أبو حممد  ،مجال الدين اإلسنوي

()8

 ،حضر عنده هو وأخوه البدر

بإشارة أبيهما (. )4
* جده عبد اهلل بن عبد الرمحن  ،هباء الدين بن عقيل الفقيه النحوي  ،أملى عليه شرحا على
ألفية ابن مالك  ،وشرحه على التسهيل البن مالك أيضا ( ، )5وأجازه قبل وفاته سنة تسع وستني
وسبعمائة برواية احلديث ( ، )1وعُ ْم ُر اجلالل حينها سبع سنوات  ،مث أجاز هو بدوره أخاه بدر

الدين بشرح األلفية والتسهيل  ،وانتشر اإلسناد  ،وبه يرويه عنه صاحل بن حممد الفالّين
املالكي(1313ه) (.)8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1أمحد بن حجر  ،رفع اإلصر ص( ، )34وعلي اجلوهري  ،نزهة النفوس (. )184/1
( - )3حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. ) 183/3
( - )8أبو بكر بن شهبة  ،طبقات الشافعية ( ، )43/8وعبد الرمحن السيوطي  ،حسن احملاضرة (. )434/1
( - )4حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. ) 113/4
( - )5يوسف بن تغري بردي  ،املنهل الصايف (. )41/8
( - )1صاحل البلقيين  ،ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين  ،لوحة  8أ  ،وعبد الرمحن السيوطي  ،بغية الوعاة (. )431/3
( - )8صاحل الفالين  ،قطف الثمر يف رفع أسانيد املصنفات يف الفنون واألثر ص(. )311
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* عبد اهلل بن حممد  ،أبو حممد  ،البهاء بن خليل العثماين املكي الشافعي  ،مسع منه وهو صغري
دون البلوغ (. )1
* عثمان بن أمحد بن عثمان التَّالَوي البكري  ،املعروف بالطَّاغي  ،خازن الكتب باملدرسة
احملمودية  ،كان يف أول أمره أقرأ اجلالل البلقيين القرآن (. )3
* علي بن أيوب بن منصور املقدسي  ،أبو احلسن  ،عالء الدين األصبهاين نزيل القاهرة  ،مسع
منه اتفاقا شيئا نازال من السنن الكبري للبيهقي (. )8
أكثر اشتغاله عليه  ،وأخذ منه مجيع علومه  ،ومسع
* والده عمر بن رسالن بن صاحل البلقيين ُ ،

منه غالب الكتب الستة  ،وكتب أبوه ألجله التدريب  ،وخمتصر ابن احلاجب األصلي  ،وكان مما

حبثه معه احلاوي  ،وغريهم الكثري (.)4
وملا دخل دمشق سنة تسع وستني وهو صغري مع أبيه حني ويل قضاءها  ،استجاز له الشهاب
ابن حجي ـ ـ بعد وفاة ج ّده ابن عقيل ـ ـ من شيوخ ذلك الوقت َنو مائة نفس فأزيد  ،منهم (: )5
* أمحد بن إمساعيل بن أمحد بن عمرو بن الشيخ أيب عمر بن قدامة الصاحلي  ،جنم الدين
املعروف بابن النجم (888ه) (. )1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )118/4وعبد الرمحن السيوطي  ،ذيل طبقات احلفاظ ص(. )383
( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )851/8وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )144/5
( - )8أمحد بن حجر  ،اجملمع املؤسس ( )138/1و ( ، )154/8وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )118/4
( - )4أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )354/8وحممد السخاوي الضوء الالمع (. )118/4
( - )5أمحد بن حجر  ،اجملمع املؤسس ( ، )154/8وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )118/4
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )31/1وحممد الفاسي  ،ذيل التقييد ( ، )341/1ولقبه السخاوي بشهاب
الدين  ،الضوء الالمع (. ) 118/4
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* أمحد بن عبد الكرمي بن أيب بكر بن احلسني  ،شهاب الدين  ،أبو العباس البعلي الصويف
(888ه) (. )1
* احلسن بن أمحد بن هالل بن فضل بن سعيد بن اهلُبَل  ،بدر الدين  ،أبو علي الصاحلي
(884ه) (. )3
* عمر بن إبراهيم بن نصري بن إبراهيم  ،زين الدين الكناين الصاحلي  ،املعروف بابن النقييب
(883ه) (. )8
* عمر بن احلسن بن مزيد بن أميلة  ،أبو حفص  ،املزي الدمشقي (883ه) (. )4
* حممد بن أيب بكر بن علي السوقي الصاحلي  ،عز الدين (888ه) (. )5
* حممد بن أمحد بن إبراهيم  ،أبو عبد اهلل  ،صالح الدين بن أيب عمر املقدسي مث الصاحلي
احلنبلي (831ه) (. )1

احلراين  ،مشس الدين  ،املعروف بابن البيع
* حممد بن محد بن عبد املنعم بن محد بن منيع ّ
(883ه) (. )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،اجملمع املؤسس ( ، )541/3والدرر الكامنة له (. )311/1
( - )3أمحد بن حجر  ،الدرر الكامنة ( ، )118/3وحممد الفاسي  ،ذيل التقييد (. )511/1
( - )8أمحد بن حجر  ،اجملمع املؤسس ( ، )134/3وإنباء الغمر له (. )41/1
( - )4أمحد بن حجر  ،الدرر الكامنة ( ، )138/4ويوسف بن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة (. )144/11
( - )5أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )34/1وحممد السالمي  ،الوفيات (. )835/3
( - )1أمحد بن حجر  ،الدرر الكامنة ( ، )81/5وإنباء الغمر (. )131/1
( - )8حممد السالمي  ،الوفيات ( ، )814/3وأمحد بن حجر  ،الدرر الكامنة (. )181/5
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وممن أجازه من احلفاظ :
* إمساعيل بن عمر بن كثري  ،أبو الفداء  ،عماد الدين الدمشقي الشافعي (884ه) (.)1
* عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن العراقي  ،حافظ العصر زين الدين (311ه) (. )3
* حممد بن احملب عبد اهلل بن أمحد بن احملب عبد اهلل الصاحلي  ،أبو بكر بن احملب املقدسي
احلنبلي  ،املعروف بالصامت  ،احلافظ مشس الدين (834ه) (. )8
ومن العلماء :
* عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف  ،أبو نصر  ،تاج الدين السبكي (884ه) (. )4
قال ابن حجر " :وملا دخل أبوه قادما إىل دمشق سنة تسع وستني  ،استجاز له بعض احملدثني
من شيوخ ذلك العصر  ،فعملت له عنهم بسؤاله ( فهرسة مروياهتم بالكتب املشهورة ) فكان
حيدث منها عنهم " (. )5
وذكر الفهرسة السخاوي يف ترمجته البن حجر  ،ضمن خترجيه لشيوخه وغريهم باسم ( :فهرست
مرويات القاضي جالل الدين باإلجازة ) وقال  :يف كراسه (. )1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )84/1ويوسف بن تغري بردي  ،املنهل (. )414/3
( - )3أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )385/3وعبد الرمحن السيوطي  ،حسن احملاضرة (. )811/1
احلي احلنبلي  ،شذرات الذهب (. )534/3
( - )8أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )848/1وعبد ّ
( - )4أبو بكر بن قاضي شهبة  ،طبقات الشافعية ( ، )114/8وأمحد بن حجر  ،الدرر الكامنة (. )383/8
( - )5أمحد بن حجر  ،اجملمع املؤسس (. )154/8
( - )1حممد السخاوي  ،اجلواهر والدرر (. )181/3
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املطلب الثاين  :تالميذه
* إبراهيم بن أمحد برهان الدين  ،أبو إسحاق الرقي الدمشقي (334ه) (. )1
* إبراهيم بن حجاج بن حمرز  ،برهان الدين أبو إسحاق األبناسي (381ه) (. )3
صوِري (353ه) (. )8
* إبراهيم بن ِخ ْ
ضر بن أمحد  ،برهان الدين أبو إسحاق ال ُق ُ
* إبراهيم بن علي بن عمر  ،برهان الدين أبو الوفاء التلواين (348ه) (. )4
* إبراهيم بن عمر بن إبراهيم  ،برهان الدين السوبيين (353ه) (. )5
* إبراهيم بن حممد بن إبراهيم  ،برهان الدين النَّيين (331ه) (. )1
* إبراهيم بن موسى بن بالل  ،برهان الدين الكركي (358ه) (. )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )11/1
( - )3نفسه ( ، )88/1وأنشد فيه قصيدة مجيلة .
( - )8حممد السخاوي  ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ( ، )44/1وعبد الرمحن السيوطي  ،نظم العقيان
ص(. )15
( - )4حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )34/1
( - )5نفسه (. ) 111/1
( - )1نفسه (. )131/1
( - )8نفسه ( ، )185/1وعمر بن فهد  ،معجم الشيوخ ص(. )51
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* أبو بكر بن علي بن حممد  ،احلريري (351ه) (. )1
* أبو بكر بن حممد بن أيب بكر  ،زين الدين السخاوي القاهري (333ه) (. )3
* أمحد بن إبراهيم  ،عز الدين أبو الربكات الكناين الصاحلي (381ه) (. )8
* أمحد بن أيب بكر  ،شهاب الدين املي ُد ِ
ومي (313ه) (.)4
ْ
* أمحد بن أيب بكر  ،أبو العباس شهاب الدين البوصريي (341ه) (. )5

* أمحد بن أسد  ،شهاب الدين أبو العباس األسيوطي (383ه) (. )1
* أمحد بن احلسني  ،شهاب الدين أبو العباس الرملي املقدسي (344ه) (. )8
* أمحد بن عثمان  ،هباء الدين أبو الفتوح املناوي (335ه) (. )3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )51/11وأذن له يف التدريس واإلفتاء  ،وعمر بن فهد  ،معجم الشيوخ
ص(118ه) .
( – )3حممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )88/11وصلى عليه اجلالل البلقيين يف مشهد حسن .
( - )8نفسه (. )315/1
( - )4نفسه (. ) 353/1
( - )5أمحد البوصريي  ،إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة (. )411/8
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. ) 338/1
( - )8نفسه ( ، )338/1وعبد الرمحن العليمي  ،األنس اجلليل (. )184/3
ِِ
اجل َالل
يين فيستكثر ْ
( - )3حممد السخاوي الضوء الالمع ( ، )831/1قال السخاوي  " :وحيضر دروس ا ْجل َالل البُـلْق ّ
ِ
ث أ ََّداهُ إِ َىل أَخذ الن ْس َخة الَِّيت َكا َن يطالع ِمْنـ َها من َخا ِزن كتب
َما يبديه من األحباث والنقول ويضج من ذَلك ِحبَْي ُ
ريها َول ِزَم
َص َحاب الَِّيت باحملمودية َو َغ َ
اخلطريي واستكتمه َ ،وَم َع َه َذا فَلم خيف على الْبَـ َهاء َوعدل لنظر َغريه من كتب ْاأل ْ
َستَم ّد من الْملك احملمود ".
صار ْ
اجل َالل يـَ ُقول لَهُ  :أَنْت تطالع من خزانَة َْحم ُمود َوأَنا أ ْ
طَ ِري َقته ِيف املباحثة وغريها َ ،ح َّىت َ
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* أمحد بن علي  ،شهاب الدين أبو العباس النشريت (311ه) (. )1

الرتوحي (311ه) (. )3
* أمحد بن عمر  ،شهاب الدين ّ
* أمحد بن حممد  ،شهاب الدين أبو العباس الفيشي احلِناوي (343ه) (. )8
* أمحد بن حممد  ،شهاب الدين الفوالذي (318ه) (. )4
* أمحد بن حممد بن عبد الرمحن  ،الشهاب البلقيين أبو حممد  ،حفيد اجلالل (331ه) (. )5
* أمحد بن حممد بن عبد اهلل  ،حمب الدين أبو العباس بن ظهرية املكي (338ه) (. )1
* أمحد بن حممد بن حممد بن عمر بن رسالن  ،أبو الفضل الولويل (315ه) (. )8
* أمحد بن يوسف  ،أبو العباس احللوجي السريجي (313ه) (. )3
* إمساعيل بن إبراهيم  ،عماد الدين أبو الفداء القدسي ابن شرف (353ه) (. )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )4/3
( - )3املرجع نفسه (. )51/3
( - )8املرجع نفسه (. )14/3
( - )4املرجع نفسه (. )114/3
( - )5املرجع نفسه (. )114/3
( - )1املرجع نفسه ( ، )184/3وابن قاضي شهبة  ،طبقات الشافعية (. )33/4
( - )8حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )134/3
( - )3املرجع نفسه (. )344/3
( - )4املرجع نفسه (. )335/3

86

ِ
الربَماوي (384ه) (. )1
* إمساعيل بن أيب احلسن  ،جمد الدين أبو الفداء ْ
* خليل بن أمحد احلسيين  ،ويعرف بالفقيه خليل (348ه) (. )3
* رضوان بن حممد  ،زين الدين أبو النعيم العقيب القاهري (353ه) (. )8
* صاحل بن عمر بن رسالن  ،علم الدين أبو البقاء البلقيين  ،أخو اجلالل (313ه) (. )4
* عبد الرمحن بن أمحد  ،جالل الدين أبو املعايل القمصي (385ه) (. )5
* عبد الرمحن بن عبد الوارث  ،جنم الدين البكري (313ه) (. )1
* عبد الرمحن بن حممد  ،زين الدين أبو الفضل السندبيسي(353ه) (. )8
* عبد الرمحن بن حممد  ،جالل الدين أبو حممد الغزاوي (384ه) (. )3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن حجر  ،اجملمع املؤسس (. )34/8
( - )3حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. ) 141/8
( - )8نفسه (. ) 331/8
( - )4نفسه ( ، )814/8وعبد الرمحن السيوطي  ،حسن احملاضرة (. )444/1
( - )5حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )51/4
( - )1حممد خملوف  ،شجرة النور الزكية (. )881/1
( - )8حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )151/4
( – )3املرجع نفسه (. )134/4
ِ
ِِ
يين َ ،وُه َو امللقب لَهُ باجلالل  ،واملكىن لَهُ بِأيب الْفضل ؛ لنكتة َغ ِريبَة  ،فَإِنَّهُ
قال السخاوي َ " :وحضر عْند ا ْجل َالل البُـ ْلق ّ
ال ِحينَئِ ٍذ لَ ْوَال
امسه  ،فخفض َرأسه َ ،وقبل يَده  ،ففهم من َه َذا ُم َوافَـ َقته لَهُ ِيف ِاال ْسم َ ،وقَ َ
ملا عرض َعلَْي ِه َ ،سأَلَهُ َعن ْ
ِ
نحن ل َذلِك نلقبك ونكنيك كلقبنا وكنيتنا " .
حمبَّة والدك فينَا َما مساك بامسنا  ،فَ ْ
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* عبد العزيز بن علي النويري املكي الشافعي (335ه) (. )1
* عبد العزيز بن يوسف  ،عز الدين املنهاجي السنباطي (384ه) (. )3
* عبد القادر بن حممد  ،أبو البقاء الطوخي القاهري (331ه) (. )8
* عبد اللطيف بن أمحد  ،جنم الدين أبو الثناء الفاسي املكي (333ه) (. )4
* عبد اهلل بن أيب بكر  ،مجال الدين السنباطي القاهري (341ه) (. )5
*عبد امللك بن عبد اللطيف  ،جمد الدين الشهري بابن املنقار القاضي (351ه) (. )1
* علي بن إبراهيم  ،موفق الدين أبو احلسن ا ِإليب (354ه) (. )8
* علي بن أمحد  ،علي الدين أبو الفتوح القلقشندي (351ه) (. )3
* علي بن جار اهلل  ،الشيباين املكي احلنفي (341ه) (. )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. ) 331/4
( - )3املرجع نفسه (. ) 388/4
( - )8املرجع نفسه (. ) 343/4
( - )4املرجع نفسه ( ، )833/4وحممد الداودي  ،طبقات املفسرين (. )853/1
( - )5يوسف بن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة ( ، )444/15وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )14/5
( - )1عمر بن فهد  ،معجم الشيوخ ص( ، )814وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )35/5
( - )8حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. ) 158/5
( - )3يوسف بن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة ( ، )13/11وعبد احلي بن العماد  ،شذرات الذهب (. )438/4
( - )4عمر بن فهد  ،معجم الشيوخ ص(. )181
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* علي بن حممد  ،النويري املكي املالكي (333ه) (. )1
* علي بن حممد  ،عالء الدين أبو احلسن بن خطيب الناصرية (348ه) (. )3
* علي بن حممد  ،نور الدين بن الربقي املخزومي (385ه) (. )8
* علي بن حممد بن عبد الرمحن  ،العالء البلقيين أبو احلسن  ،حفيد اجلالل (338ه) (. )4
* عمر بن إبراهيم  ،نظام الدين الراميين املقدسي (381ه) (. )5
* عمر بن خليل  ،الركن  ،سبط الشهايب أصلم  ،ربيب اجلالل البلقيين (333ه) (. )1
* عمر بن عيسى  ،سراج الدين الوروري القاهري (311ه) (. )8
* عمر بن حممد  ،سراج الدين أبو حفص الكازروين (315ه) (. )3
* عمر بن حممد بن حممد بن فهد  ،سراج الدين أبو القسم اهلامشي (335ه) (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )13/1
( - )3املرجع نفسه (. ) 815/5
( - )8املرجع نفسه (. ) 11/1
( - )4املرجع نفسه (. )811/5
( - )5عبد احلي بن العماد احلنبلي  ،شذرات الذهب ( ، )411/4وإبراهيم بن مفلح  ،املقصد األرشد (. )343/3
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )35/1
( - )8املرجع نفسه (. ) 113/1
( - )3املرجع نفسه (. ) 118/1
( - )4املرجع نفسه (. ) 131/1
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* عمر بن موسى  ،سراج الدين بن احلمصي القرشي (311ه) (. )1
البزار (مات وقد زاد عل السبعني) (. )3
* عوض بن موسى املكي َّ
* عيسى بن سليمان  ،شرف الدين أبو حممد الطُنُويب (318ه) (. )8
* فاطمة بنت تقي الدين أيب الفضل حممد بن فهد  ،ست قريش أم أبيها (. )4
* قاسم بن اجلالل البلقيين  ،أبو العدل (311ه) (. )5
* حممد بن إبراهيم  ،تاج الدين األمخيمي (341ه) (. )1
* حممد بن أيب بكر  ،بدر الدين ال ّدماميين (338ه) (. )8
* حممد بن أيب بكر  ،هباء الدين أبو الفتح املشهدي القاهري (334ه) (. )3
* حممد بن أيب بكر  ،حسام الدين أبو عبد اهلل احلسين املغريب (388ه) (. )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد السخاوي ( ، )141/1وعمر بن فهد  ،معجم الشيوخ ص( ، )144وعبد الرمحن العليمي  ،األنس
اجلليل (. )114/3
( - )3حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )144/1
( - )8املرجع نفسه (. )158/1
( - )4عمر بن فهد  ،معجم الشيوخ ص(. )414
( - )5حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )131/1
( - )1املرجع نفسه (. )353/1
( - )8حممد خملوف  ،شجرة النور الزكية (. )841/1
( - )3حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )184/8
( - )4املرجع نفسه (. )141/8
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* حممد بن أيب بكر  ،بدر الدين أبو عبد اهلل الباجباري املارديين (388ه) (. )1
* حممد بن أمحد  ،أبو عبد اهلل جالل الدين احمللي (314ه) (. )3
* حممد بن أمحد  ،الشريف جالل الدين اجلرواين (333ه) (. )8
* حممد بن أمحد  ،الولوي السفطي (354ه) (. )4
* حممد بن أمحد  ،هباء الدين أبو الفتح األبشيهي (مات بعد اخلمسني ) (. )5
* حممد بن أمحد  ،رضي الدين أبو الربكات الغزي الشافعي (314ه) (. )1
* حممد بن أمحد  ،مشس الدين األسيوطي املنهاجي (331ه) (. )8
* حممد بن أمحد  ،مشس الدين البامي املخزومي (335ه) (. )3
* حممد بن أمحد بن أيب بكر  ،نور الدين أبو الفتح بن الشهاب البوصريي (341ه) (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن إبراهيم  ،أبو ذر سبط ابن العجمي  ،كنوز الذهب (. )441/1
( - )3حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )84/8
( - )8املرجع نفسه (. )84/8
( - )4املرجع نفسه (. )113/8
( - )5املرجع نفسه (. )114/8
( - )1حممد بن أمحد الغزي  ،هبجة الناظرين ص(. )141
( - )8حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )18/8
( - )3املرجع نفسه (. )43/8
( - )4املرجع نفسه (. )341/1
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* حممد بن أمحد  ،مشس الدين البساطي املالكي (343ه) (. )1
* حممد بن أمحد  ،ناصر الدين أبو الفتح الفقيه البوصريي (. )3
* حممد بن إمساعيل  ،مشس الدين الونائي (344ه) (. )8
* حممد بن حسن  ،هباء الدين أبو الفتح العلقمي (333ه) (. )4
* حممد بن صدقة  ،مشس الدين القاهري الناصري (388ه) (. )5
* حممد بن عباس  ،أبو أمحد بن الشرف العاملي (355ه) (. )1
* حممد بن عبد الرمحن  ،تاج الدين أبو سلمة بن اجلالل البلقيين (355ه) (. )8
* حممد بن عبد الرمحن  ،جالل الدين أبو البقاء البكري (341ه) (. )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أمحد بن إبراهيم  ،أبو ذر سبط ابن العجمي  ،كنوز الذهب (. )441/1
( - )3حممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )341/1وعبد الرمحن السيوطي  ،بغية الوعاة ( ، )431/3واملنجم يف
املعجم ص(. )183
( - )8حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )141/8
( – )4املرجع نفسه ( ، )318/8قرأ عليه التحفة وهي من نظمه  ،وتقع يف ألف بيت وثالمثائة  ،قال السخاوي :
ِ
" وعلِ ِيه قَـرأَ َِ
ث أَنه ركب من بَاب منزله َوُه َو
مجيع الت ْح َفة لَهُ ِيف ثََالثَة جمَالس َ ،وأ َْعطَاهُ جائزهتا ألفا َ ،وبَالغ ِيف إكرامه ِحبَْي ُ
ََ َ
َواقِف " (. )313/8
( - )5حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )381/8
( - )1املرجع نفسه (. )385/8
( - )8املرجع نفسه (. )344/8
( - )3املرجع نفسه (. )334/8
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* حممد بن عبد السالم  ،عز الدين املالكي  ،ناسخ مواقع العلوم (. )1
العز البلقيين (383ه) (. )3
* حممد بن عبد العزيز  ،هباء الدين أبو البقاء بن ّ
* حممد بن عبد اللطيف  ،عز الدين أبو اليمن بن الكويك (841ه) (. )8
* حممد بن عبد اهلل  ،مشس الدين الطنبدي القاهري (قريب من سنة 311ه) (. )4
* حممد بن عبد اهلل  ،ناصر الدين بن الكمال التوريزي (قريب من سنة 341ه) (. )5
* حممد بن عبد اهلل  ،مشس الدين أبو عبد اهلل  ،ويعرف بابن ناصر الدين الدمشقي(343ه)(. )1

* حممد بن عثمان  ،مشس الدين أبو عبد اهلل اللؤلؤي (318ه) (. )8
* حممد بن علي  ،مشس الدين أبو عبد اهلل احلسيين ويعرف بابن قمر (381ه) (. )3
* حممد بن علي  ،مشس الدين القاهري البهائي ويعرف بابن املرخم (333ه) (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. ) 51/3
( - )3املرجع نفسه (. )13/3
( - )8عبد الرمحن السيوطي  ،بغية الوعاة ( ، )431/3وأمحد بن حجر  ،الدرر الكامنة (. )388/5
( - )4حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )31/3
( - )5املرجع نفسه (. )114/3
( - )1ابن ناصر الدين  ،التبيان لبديعة البيان (. ) 883/3
( - )8حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )141/3
( - )3املرجع نفسه(. )181/3
( - )4املرجع نفسه (. ) 315/3
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* حممد بن علي  ،ناصر الدين املصري ويعرف بابن مسلم (311ه) (. )1
*

حممد بن حممد  ،ابن أخ اجلالل البلقيين  ،والد الولوي (383ه) (. )3

* حممد بن حممد  ،أبو املعايل  ،ويعرف باحملب الطربي (344ه) (. )8
* حممد بن حممد  ،اجلالل الدنديلي  ،ويعرف بابن الشيخة (قريب من الستني ومثامنائة ) (. )4
* حممد بن حممد بن عمر بن قطلوبغا  ،سيف الدين احلنفي (331ه) (. )5
* حممد بن حممد القاهري  ،ويعرف بناصر الدين اجلعفري (338ه) (. )1
* حممد بن حممد  ،هباء الدين بن القطان العسقالين (355ه) (. )8
* حممد بن حممد  ،مشس الدين أبو الربكان الغراقي (353ه) (. )3
الغزي ويعرف بابن األعسر (341ه) (. )4
* حممد بن حممد  ،مشس الدين ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

( - )1املرجع نفسه (. ) 314/3
( - )3املرجع نفسه ( ، )181/4وعمر بن فهد  ،معجم الشيوخ (. ) 841
( - )8حممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )141/4وعمر بن فهد  ،معجم الشيوخ ص(. )841
( - )4حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )11/11
( - )5املرجع نفسه (. ) 188/4
( - )1املرجع نفسه (. )311/4
( - )8املرجع نفسه (. ) 154/4
( - )3املرجع نفسه (. )358/4
( - )4املرجع نفسه ( ، )181/4أذن له باإلفتاء سنة (314ه)  ،ومسع عليه جزءً من عوايل والده  ،وعمر بن
فهد  ،معجم الشيوخ (. ) 388
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الغزي  ،ويعرف بابن عمر (بعد السبعني ومثامنائة) (. )1
* حممد بن حممد  ،مشس الدين ّ
* حممد بن حممد  ،حمب الدين أبو اخلري وأبو السعادات العقيب (بضع وتسعني ومثامنائة) (. )3
* حممد بن يوسف  ،بدر الدين أبو الرضى القاهري  ،ويلقب بكتكوت (338ه) (. )8
* حيي بن حممد بن أمحد  ،احمليوي الدماطي (384ه) (. )4
* يوسف بن أيب بكر  ،مجال الدين أبو عبد اهلل القاهري (بعد األربعني ومثامثائة) (. )5
الصفي املالكي (334ه) (. )1
* يوسف بن أمحد  ،مجال الدين ّ
* يوسف بن تغري بردي  ،أبو احملاسن مجال الدين الظاهري (384ه) (. )8
قال أخوه صاحل علم الدين يف ترمجته  " :وتفقه عليه وخترج به مجاعة كثريون  ،ال ميكن حصرهم
يعول يف
وضبطهم  ،واليستطاع استيعاهبم وع ّدهم  ،وغالبهم شيوخ مصر والشام اآلن  ،وعليهم ّ

الفتاوى واألحكام يف هذا الزمان " (. )3

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )114/4
( - )3املرجع نفسه (. )41/4
( - )8املرجع نفسه (. )41/11
( - )4املرجع نفسه (. ) 344/11
( - )5املرجع نفسه (. ) 814/11
( - )1املرجع نفسه ( ، )811/11صلى عليه اجلالل البلقيين بصحن جامع احلاكم يف مشهد حافل .
( - )8يوسف بن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة (. )388/14
( - )3ينظر  :ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  8 :أ .
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ومن النكت املليحة ؛ ما أورده السخاوي يف ترمجته نقال من خط ابن حجر  ،قال  " :وكتب
احلافظ ويل ال ّدين بن َشيخنَا ا ْحلَافِظ أيب الْفضل ؛ أنه مسع َشيخنَا اإلمام سراج ال ّدين يَـ ُقول :
َِمسعت ولَدي أَبا الْفضل جالل ال ّدين ينشد ملا ِجْئـنا نعزي الْملك الظَّ ِ
اهر برقوق بولده ُحمَ َّمد :
َ
َ
َ
أَنْت املظفر َح ًقا وللمعايل ترقى

ات تلقى تعيش أَنْت َوتبقى
َوأجر من َم َ

ال الْ َوِيل  :فَقلت لَهُ  :نروي َه َذا َعْن ُكم َعن ولدكم  ،فَيكون من ِرَوايَة ْاآلبَاء َعن ْاألَبْـنَاء ،
قَ َ
فَـ َقا َل  :نعم " (. )1
وممن نُسب إليه من تالمذته ؛ عبد احلق بن حممد بن عبد احلق السنباطي الشافعي  ،وهو غلط
ظاهر  ،فوالدته كانت سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة  ،ووفاة اجلالل كانت سنة أربع وعشرين
ومثامنائة (. )3
املطلب الثالث  :مؤلفاته
كثرت مؤلفات اجلالل  ،فمنصب القضاء مل يشغله عن تسخري جزء من وقته  ،لكتابة أفكاره
واستدراكاته وأنظامه يف أجزاء لطيفة  ،تنوعت ختصصاهتا ؛ من تفسري وعلومه  ،إىل فقه ،
وأصول  ،وحديث  ،ولغة  ،وتراجم  ،وأجوبة  ،وفوائد متنوعة اجملال  ،فكان رمحه اهلل مكثار
التصنيف .
هذه املؤلفات العديدة عرفت منطني  ،منها ما مت ختمه والفراغ منه  ،ومنها ما بقي مسودة وانقطع
عن إكماله  ،بفجأة موته  ،وبتزاحم األعمال عليه يف منصب قاضي القضاة  ،وما يعرض عليه
من الفتاوى اليت جييب عنها دون كتابة  ،ومشاغل البلد وما عرفه من تأزم يف أوضاعه السياسية
واالجتماعية والدينية ؛ وهو شيخ اإلسالم  ،وابن شيخ اإلسالم  ،وحسبها مكانة .
متطري الشهرة  ،ومجهورها خافت الذكر ،
تفاوتت كتاباته إجادة وإتقانا  ،إجيازا وتطويال  ،نزرها ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )111/4
()3

-

ذكر هذا  :عبد احلي بن العماد يف الشذرات ( ، )343/11وتابعه عليه الكتاين يف فهرس الفهارس

( ، )1111/3والساعايت يف إمتاع الفضالء (. )158/3
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وهلذه أسباب يطول شرحها .
حصر أخوه صاحل ؛ وهو يرتجم له  -يف رسالة مفردة به  -مصنفاته يف فصل مستقل  ،وهو هبذا
يغنينا من تطلبها ونقبها من جهة  ،ويكفينا من جهة ثانية يف صحة نسبتها إليه قطعا  ،مع
امسها  ،وحجمها  ،وفنها  ،ومتامها من عدمه .
قال صاحل بن عمر البلقيين  " :ذكر تصانيفه احلسنة الناطقة له بكل منقبة :
فمنها ما أكمله  ،ومنها ما مل يكمله رضي اهلل عنه  ،فمن الذي أكمله  :املعلن بفضل حم
املؤمن ؛ جزء واحد  ،تصديران يف قوله تعاىل  :ﭽﮙﮚﮛﮜﭼ(التوبة )13:؛ ألقى
أحدمها باملدرسة اجلمالية بالقاهرة  ،واألخرى بالباسطية بالشام  ،مواقع العلوم يف مواقع النجوم ؛
جزء واحد بديع مل يسبق مبثله  ،شرح األمساء احلسىن ؛ جزء واحد  ،مبهمات البخاري ؛ جزء
واحد مل يسبقه إليه أحد  ،لقط الدر يف التمييز بني الذر ؛ جزء لطيف  ،االعتناء واالهتمام مبا
جيب من طاعة اإلمام  ،جزء يف فضل العلم وأهله لطيف  ،وبآخره مقامات اليقني  ،وغري ذلك
من التصوف  ،ملخص ما ذكره اإلمام أبو بكر بن أيب شيبة يف خمالفته أيب حنيفة ؛ جزء لطيف ،
(الفصاص من القصاص) ( )1؛ جزء لطيف  ،تعريف أويل البصائر الفرق بني الكبائر والصغائر ؛
جزء لطيف  ،النكت على احلاوي الصغري ؛ جزء لطيف  ،حواشي الروضة ؛ جزءان ضخمان
(مجعهما  )3( ) ...وقرأت معظمهما عليه  ،رفع اجلناح عن من علق الطالق على
النكاح ؛ جزء لطيف  ،إظهار املسند مبنع بيع أم الولد ؛ جزء لطيف  ،األجوبة اجلاللية على
األسئلة املكية ؛ جزء  ،األجوبة اجلاللية على األسئلة اليمنية ؛ جزء لطيف  ،حتفة الطالب يف نظم
أصول ابن احلاجب  ،وكان مدة نظمها مثانية وعشرين يوما  ،وعدة أبياهتا ألف بيت ومائة بيت
من حبر الرجز  ،األجوبة اجلاللية على األسئلة اهلروية ؛ جزء لطيف  ،األجوبة اجلاللية على
األسئلة املغربية ؛ جزء لطيف  ،اإلبريز اخلالص عن الفضة يف إبراز معاين اخلصائص اليت يف
الروضة ؛ جزء  ،ترمجة والده رضي اهلل عنه ؛ جزء  ،مواعظ امليعاد وما قيل يف كتب احلديث من
اإلنشاد ؛ جزء  ،املستفاد يف ضابط التعدد واالحتاد ؛ جزء لطيف  ،الفوائد املعلمة بفروع الرتمجة ؛
جزء لطيف  ،تكذيب اجلاحظ اجلحود يف القول يف الكسوفني بتكرير السجود ؛ جزء لطيف ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1كذا تأولت قراءهتا .
( - )3غري ظاهرة .
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املسائل اليت يدعى فيها باجملهول ؛ جزء لطيف  ،الفوائد السفرية ؛ جزء لطيف  ،اجلواب احلاضر
عن سؤال امللك الظاهر ؛ جزء لطيف  ،اخلطب اجلمعية ؛ جزء لطيف .
وأما اليت مل يكملها ؛ فمنها  :هنر احلياه يف تفسري كتاب اإلله ؛ كتب منه من قوله تعاىل :
ﭽﯙﯚﯛﯜﯝﭼ (آل عمران  )181:إىل أثناء سورة النور ؛ سبع جملدات
ضخمة  ،ومثان كراريس من ال ُكشاف على ال َكشاف ؛ من املكان الذي وقف عليه والده
باملدرسة الظاهرية ؛ وهو قوله تعاىل  :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﭼ (البقرة )83:إىل قوله
تعاىل  :ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﭼ (النساء )35:يف سورة النساء ست جملدات ضخمة ،
مث نزل يل رضي اهلل عنه عن الدرس املذكور  ،فابتدأت من املكان الذي وقف عليه  ،وأرجو من
فضل اهلل تعاىل إكمال الكتاب املذكور إن شاء اهلل تعاىل  ،وكتب أيضا من ال ُكشاف على
ال َكشاف ؛ من قوله تعاىل  :ﭽﮙﮚﮛﮜﭼ(التوبة )13:إىل أخريات سورة براءة
جملدا وكراريس  ،ملا درس باملدرسة اجلمالية درس التفسري  ،مث نزل عنه للقاضي مشس الدين التباين
رمحه اهلل تعاىل  ،تصديران ؛ ألقامها بالزاوية اخلشابية ؛ أحدمها يف قوله تعاىل  :ﭽﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭼ(البقرة ، )385:واآلخر من أول سورة النساء  ،تصدير
آخر ؛ يف قوله تعاىل  :ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﭼ (البقرة )134:ألقاه باملدرسة املؤيدية ملا
عاد إىل منصب الشافعية يف سنة اثنتني وعشرين ومثامنائة من تفسري امليعاد  ،ومن أوائل سورة
هود ؛ من قوله تعاىل :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﭼ(هود )38:إىل
قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭼ (فصلت )81:من سورة فصلت ستة
أجزاء وسبع كراريس  ،مث تويف رضي اهلل عنه  ،فابتدأت امليعاد بعده من اآلية اليت وقف عليها إىل
آخر القرآن العظيم يف ثالث جملدات ضخمة  ،مث شرعت من أول القرآن على هذا املنوال ،
واملرجو من فضل اهلل تعاىل اإلكمال إن شاء اهلل تعاىل ( ، )1شرح خمتصر املزين ؛ من أول باب
إقرار الوارث إىل أثناء قسم الصدقات ؛ ثالث جملدات  ،وكراريس من الفوائد احملضة على
الرافعي  ،والروضة ؛ من باب الربا إىل أثناء التفليس ؛ ثالث جملدات وتسع كراريس  ،ومن أول
النكاح إىل أثناء الباب الرابع يف بيان األولياء ؛ جملد واحد  ،وسبعة عشر كراسا ملا كان يدرس يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

( – )1قال حمشيا  :مث كمل بعد ذلك وهلل احلمد .

98

الزاوية من هذا املوضع  ،مث ملا توليت الدرس املذكور بعده  ،ابتدأت من أول املكان الذي وقف
عليه  ،وأرجوا إن شاء اهلل تعاىل إكمال الكتاب  ،فهو الكرمي الوهاب  ،وكتب من الفوائد احملضة
أيضا من الطرف الرابع يف جناية العبد وأم الولد  ،إىل أثناء اجلزية جملدين وكراريس  ،نكت
املنهاج ؛ جزء واحد خبطه ضخم  ،وصل فيه إىل أثناء اجلنايات  ،جماميع ؛ مثان جملدات يف
التفسري واحلديث والفقه وغري ذلك ضخمة خبطه  ،وله غري ذلك  ،كالقول الصيت يف القضاء
على امليت  ،ومبهمات احلديث غري خمتصة بكتاب  ،ولغات صحيح البخاري وما أشكل من
لفظه  ،وقطعة من شرح جامع املختصرات  ،والسماوي على احلاوي  ،وتعليقة على احلاوي ،
وتعليقة على املنهاج ومعتمد الفقيه يف شرح التنبيه  ،والروضة األريضة يف قسمة الفريضة ،
والذهب املفضض يف أحكام املبعض  ،وذيل على طبقات اإلسنوي  ،وقطعة من التاريخ ،
واالنتقام القريب ممن حصل منه اللؤم العجيب  ،والتحقيق يف إيضاح حال الزنديق  ،وقطعة من
شرح الغاية القصوى من البيع  ،ومسائل وفوائد وزوائد كثرية " (. )1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1صاحل البلقيين  ،ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  8ب  ،مث ذكر بعدها فصال حسنا  ،يتعلق بذكر املدارس
احلسنة اليت ألقى فيها العلم الغزير  ،حيسن مراجعتها .
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املبحث الرابع  :صفاته وثناء العلماء عليه
أكتفي يف هذا املقام بتسجيل ما شهد به أبناء طبقته واليت تليها ؛ من الشيوخ  ،واألقران ،
والتالمذة  ،نقال هلا كما هي  ،حىت تتضح شخصيته على وجه أقرب للحقيقة  ،من انتقاء ما
كمل من األوصاف تغطية جلانب دون آخر  ،فإن النفس تتوق لكتابة ومساع ما يعجبها  ،إذا
امتزجت بطول مصاحبتها للعلم املدروس  ،وإن كان يف كثري مما أورده تزيّد حبكم التلمذة خاصة ،
ويعز يف الشيخ  ،ولكن مع تلك العزة والقلة  ،صدق هلجة  ،وشهادة مطلقة .
ويقل يف القرين ّ ،
ّ
قال ابن ناصر الدين الدمشقي  " :وكان عني أعيان األمة  ،خلف والده يف االجتهاد  ،واحلفظ ،
وعلوم اإلسناد  ،رأيته يناظر أباه يف دروسه  ،ويناقشه فيما يلقيه من نفيسه  ،مع لزوم حرمة
اآلباء  ،وحفظ مراتب العلماء " (. )1
وقال تقي الدين أمحد املقريزي  " :وكان ذكيا قوي احلافظة  ،وقد اشتهر امسه وطار ذكره بعد
موت أبيه  ،وانتهت إليه رياسة الفتوى  ،وابتلي حبب القضاء  ،ومل خيلّف بعده مثله يف
االستحضار وسرعة الكتابة على الفتاوى الكثرية  ،والعفة يف قضائه " (. )3
وقال أيضا  " :ومل خيْلف بعد مثله ِيف َكثْـرة علمه بالفقه وأصوله  ،وبِا ْحل ِد ِ
يث َ ،والتَّـ ْف ِسري
َ َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
عبارة
والعربية َ ،م َع الْعفَّة والنزاهة َع َّما يَـ ْرمي بِه قُ َ
ضاة السوء  ،ومجال الص َورة  ،وفصاحة الْ َ
َوبِا ْجلُ ْملَ ِة ؛ فَـلَ َقد َكا َن ِممَّن يتجمل بِِه الْ َوقْت " (. )8

،
،

وقال حممد بن قاضي شهبة يف طبقاته  " :وَكا َن فصيحا  ،بليغا  ،ذكيا  ،سريع ِْ
اإل ْد َراك َ ،وَكا َن
َ
ِ
ضاء
مرة  :نسيت من الْعلم بِ َسبَب الْ َق َ
قد نقص َع َّما َكا َن َعلَْيه قبل َواليَة الْ َق َ
ضاء  ،قَا َل يل ّ
ضة بِ َسبَبِ ِه َ ،ما لَو حفظه شخص لصار َعاملا َكبِريا " (. )4
واألسفار الْ َعا ِر َ
وقال  " :وَكا َن ي ْكتب على الْ َفتَاوى كِتَابة مليحة بِسرعة  ،وَكا َن سليم الْب ِ
اخلبث
اطن َ ،ال يعرف ْ
َ
َ
َ
ُْ َ َ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

( - )1التبيان لبديعة البيان (. ) 883/3
( - )3درر العقود الفريدة (. )348/3
( - )8السلوك (. ) 51/8
( - )4طبقات الشافعية (. )34/4
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اىل "
رمحهما اهلل تَـ َع َ
َوَال الْ َم ْكر كوالده َ

()1

.

وقال ابن حجر يف إنباء الغمر  " :وكان شديد البأو تياها  ،ومن مل يقل له  :قاضي القضاة ،
يغضب منه  ،وله مع القضاة وغريهم وقائع " (. )3
وقال يف ذيل الدرر الكامنة  " :مث كان له يف القاهرة صيت ؛ لذكائه  ،وعظمة والده يف النفوس ،
وكان من عجائب الدنيا يف سرعة الفهم وجودة احلفظ  ،وكانت نفسه تسمو إىل منصب القضاء
إىل أن وليه  ...وكان من حماسن القاهرة رمحه اهلل تعاىل " (. )8
وقال يف رفع اإلصر  " :واستمر وباشر املنصب حبُرمة وافرة  ،مع لني اجلانب والتواضع  ،وبذل
املال واجلاه  ،كل ذلك جتدد له من شدة ما قاساه من سعي اإلخنائي  ،لكنه كان كثري
ص ِحبته قدر عشرين
االَنراف  ،قليل االحتمال  ،سريع الغضب  ،لكن يندم ويرجع بسرعة  ،وقد َ
سنة  ،فما أضبط أنه وقعت عنده حماكمة فأمتها  ،بل يسمع أوهلا ويفهم شيئاً فيبين عليه  ،فإذا
روجع فيه خبالف ما فهمه  ،أكثر النزق والصياح  ،وأرسل احملاكمة ألحد النواب  ،وما رأيت
أحداً ممّن لقيته أحرص على حتصيل الفائدة منه  ،حبيث إنه كان إذا طرق مسعه شيء مل يكن
يعرفه  ،ال يَقر وال يهتدي وال ينام  ،حىت يقف عليه  ،وحيفظه  ،وكان مع ذلك مكباً على
االشتغال  ،حمباً يف العلم حق احملبة  ،وكان يذكر أنه مل يكن له تقدم اشتغال يف العربية  ،وأنه
حج يف حياة والده فشرب من ماء زمزم لفهم هذا العلم  ،فلما رجع  ،أدمن النظر فيه  ،فمهر يف
مدة يسرية فيه  ،وال سيما منذ مات والده  ...وكان يتأسف على ما فاته من االشتغال يف
احلديث  ،ويرغب يف االزدياد منه  ،حىت كتب خبطه فصالً من القصد املتعلق بالعلل من فتح
الباري  ،وقابله معي بقراءته إلعجابه به " (. )4
وقال تلميذه حممد بن أمحد الغـ ـ ـزي  " :وكان سهل االنقياد  ،حسن ال ـخـَلق والـخـ ــُلق  ،كثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1طبقات الشافعية (. )34/4
( - )3ينظر . )354/8( :
( - )8ينظر  :ص(. )331
( - )4ينظر  :ص(. )338
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االستحضار  ،له حرمة وعظمة يف النفوس " (. )1
وقال أخو زوجته وتلميذه ابن تغري بردي  " :وكان رمحه اهلل إماماً بارعاً  ،مفنناً  ،فقيهاً َ ،نوياً ،
أصولياً  ،مفسراً  ،عارفاً بالفقه ودقائقه  ،ذكياً  ،مستحضراً لفروع مذهبه  ،مستقيم الذهن  ،جيد
التصور  ،حافظاً  ،فصيحاً  ،بليغاً  ،جهوري الصوت  ،مليح الشكل  ،للطول أقرب  ،أبيض
مشرباً حبمرة  ،صغري اللحية مدورها  ،منور الشيبة مجيالً  ،وسيماً ديناً  ،عفيفاً عما يرمي به قضاة
السوء  ،وأنا أعرف بأموره من غريي ؛ فإنه كان تأهل بكرمييت  ،وما نشأت إال عنده  ،وقرأت
عليه غالب القرآن الكرمي  ،وهو أنه ملا كان يتوجه إىل منزه يأخذين صحبته إىل حيث سار  ،فإذا
أقمنا باملكان املذكور يطلبين ويقول يل  :اقرأ املاضي من حمفوظك  ،فأقرأ عليه ما شاء اهلل أن
أقرأه  ،مث يقول يل بعد الفراغ  :الذي فاتك اليوم من الكتاب أخذته من درس املاضي  ،وكان
رمحه اهلل مهاباً  ،جليالً  ،معظماً عند السالطني وامللوك  ،حلو احملاضرة  ،رقيق القلب  ،سريع
الدمعة  ،وكان عنده بادرة وحدة مزاج  ،إال أهنا كانت تزول بسرعة  ،ويأيت بعد ذلك من حماسنه
ما ينسي معه كل شيء " (. )3
للرعية  ،متجمال ىف ملبسه ومركبه  ،ومدحه خالئق من العلماء
وقال  " :وكان حمبّبا ّ
والشعراء " (. )8
وقال تلميذه حممد بن فهد املكي  " :وكان  -رمحة اهلل تعاىل عليه  -عفيفا نزها  ،حسن البشر
والود  ،حمبا يف العلم  ،ماهرا يف الفقه  ،كثري املطالعة يف كتب احلديث " (. )4
وقال علي بن داود الصرييف  " :وكانت عنده عفة ظاهرة  ،ولكن من كان حوله ما يسلمون من
تناول ما ليس هلم " (. )5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1هبجة الناظرين ص(. ) 141
( - )3املنهل الصايف (. ) 144/8
( - )8النجوم الزاهرة (. )388/14
( - )4حلظ األحلاظ ص(. )138
( - )5نزهة النفوس واألبدان (. )538/3
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ضاء ِحب ْرَمة وافراة  ،وعفة َزائِ َدة إِ َىل الْغَايَة  ،وأنه
وقال حممد السخاوي  " :واستفيض أَنه بَاشر الْ َق َ
ِ
ِ
ِ
ضاء َ ،م َع لني
ادة باألهداء إِلَْيه قبل الْ َق َ
الصديق َو َغريه َ ،ح َّىت ممَّن لَهُ َع َ
ْامتنع من قبُول ا ْهلَديَّة من ّ
الص ِ
احلني َوََْنوهم  ،كثري
َجانب  ،وتواضع  ،وبذل لِْل َم ِال واجلاه َ ،وََْنو ذَلِك َ ...زائِد ِاال ْعتِ َقاد ِيف َّ
اجتمع بِِه الْبُـ ْرَهان ا ْحللَِيب
اخلضوع َهلُم َ ،وله ِيف التعفف والتحري حكايات َ ،وملا دخل حلب ْ
النع َم ِة َح ْسبَ َما قيل  " :وظيفيت أجل املناصب  ،وزوجيت َغايَة ،
َو َسأَلَهُ َعن َحاله ؛ فَـ َق َ
ال معرتفا بِ ْ
َوَك َذا سكين َ ،وِيف ملكي ألف ُجمَلد نقاوة "  ،وتصانيفه َكثِ َرية " (. )1
وخصوصا
وقال السيوطي  " :وكان ذكيًّا قوي احلافظة  ،واشتهر امسه  ،وطار ذكره يف البالد ،
ً
قامعا
بعد موت والده  ،وانتهت إليه رياسة الفتيا  ،وكان حسن السرية يف القضاء  ،عفي ًفا ً
نزها ً ،
للمبتدعة " (. )3
هذه النقول تلمستها من كتب الرتاجم العامة بأبناء قرنه  ،أو طبقته  ،أو فقهاء مذهبه  ،وعلماء
سرية مصره .
وأما املدائح من الشعراء واألدباء ؛ فهي كثرية وطويلة  ،منثورة يف بطون السري  ،أوردت طرفا منها
يف مراحله العلمية والعملية  ،وأقتصر يف هذا املقام على جزء يسري من وفرهتا  ،منها :
مدحه حممد بن أمحد أبو املعايل  ،جالل الدين بن خطيب داريّا بقصيدة المية طويلة جدا ،
مسعها ابن حجر من لفظه وفيها  :جالل الدين ميدحه اجلاليل (. )8
وأثىن عليه جالل الدين بن ظهرية املكي  ،قال بن تغري بردي  " :أنشدين قاضي القضاة
جالل الدين أبو السعادات حممد بن ظهرية قاضي مكة وعاملها  ،من لفظه لنفسه مبكة
املشرفة مدحيا يف قاضي القضاة جالل الدين املذكور ىف سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة  ،قال
رمحه اهلل :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1الضوء الالمع ( )113/4وما بعده .
( - )3حسن احملاضرة (. ) 483/1
( - )8أمحد بن حجر  ،إنباء الغمر ( ، )843 /3وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )811/1
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هنيئا لكم يا أهل مصر جاللكم عزيز فكم من شبهة ق ّد جال لكم
()1
جل جالل ـ ـ ـك ـم "
ولوال اتّقاء اهلل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل جالل ـ ـ ـه لقلت لفرط ّ
احلب ّ
وأنشده إبراهيم األبناسي بقصيدة أيضا  ،قال السخاوي ... " :وأنشدين لَهُ ِممَّا نظمه على لِ َسانه
ِِ
يين :
للجالل البُـ ْلق ّ
يقبل األ َْرض َداع َال يفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـده
يسأَل َم ْوَالنَا َو َسيدنـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
َوالْ َعْبد ْ
َحبر الْعُلُوم الَّ ِذي َال يَـْنتَ ِهي أبـ ـ ـدا
جالل دين ا ْهلدى َوُه َو ا ْجل َالل لَهُ
جنل ا ِإل َمام الَّ ِذي شاعت إِ َم َامت ـ ـه
إن ْامر وحامل الْ ُق ْرآن احفظ مـن ـ ـ
ِ
جل موقعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
و َغريه يف عُلُوم ّ
فَالْ َعْبد يسألكم َشْيئا يقرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ
الص َالة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلى
أهنيتها شاكرا مثَّ َّ

َعن الد َعاء لكم َش ْيء فيقع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـده
ضاة غياث الْمرء يـ ْق ِ
قَ ِ
صده
اضي الْ ُق َ
َْ َ
وكل َحبر لَهُ بر حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدده
مؤيد ا ْحلق َوالْموىل مؤي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـده
َح َّىت ارتضاها أعاديه وحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـده
هاج الْ ُف ُروع الَّ ِذي حييي مشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـده
هتدي الْ َفىت ولعلم الش َّْرع ترش ـ ـ ـ ـ ـ ــده
من ا ْشتِغَال فَِإن الْفقر يبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـده
()3
َمحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَده "
خري ْاألَنَام وحسيب اهلل أ ْ

وملا أعيد اجلالل إىل القضاء أيام الناصر  ،أنشده سليمان بن عبد النـ ـ ـ ـاصر األبشيطي بقولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه :
هلل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمد مدى ْاأل َْزَمان َم ْو ُجود
جالل دين ا ْهلدى َال َز َال ِيف دعة
اختَ َارهُ الْملك السلْطَان نـ ـ ـ ـ ـ ــاصرنا
ْ
يـَ ْر ُجو ُسلَْي َمان األبشيطي ن ـ ــاظمها

َعاد ا ِإل َمام لنا َوالْعود َْحم ُمود
لَهُ من اهلل إقبال وتأيي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
( بياض باألصل )
()8
أَن َال يكون حمبا َوُه َو مطرود

َج َازهُ َعلَْيـ ـ ـ ـ ـ ـ َها،
ومدحه كذلك حممد نـ ـ ـ ـ ـ ـاصر الدين بن سويدان بقصيدة رائية طنـ ـ ـان ـ ـة  ،فَأ ْ
َع َجبتهُ َوأ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يوسف بن تغري  ،النجوم الزاهرة ( ، )388/14وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع ( ، )311/4وعبد احلي
بن العماد العكري  ،شذرات الذهب (. )343/4

( - )3الضوء الالمع (. )83/1
( - )8املرجع نفسه (. )311/8
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ال  :فشق قَـوله َذلِ
ال  :ليته يسكن الْ َق ِ
لي  ،مثَّ أَين مل أر ِيف بَِالدنَا بعد عيشة
ع
ك
ق
،
ة
ر
اه
َ
َوق َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
مرضية  ،فعددت َذلِك َكَر َامة لَهُ (. )1
هذا بعضه  ،وكثري منه مل يدون  ،أو ضاع مع تراثنا التليد البايل على حني غفلة من أهلها ،
وأمجع حمفل لسرية اجلالل  ،ما كتبه أخوه وتلميذه صاحل البلقيين عنه يف مصنف حسن  ،ناطق
بكل منقبة ؛ من النشأة  ،والتعليم  ،والتوظيف  ،والتصنيف  ،إىل املبعث  ،ومارثي به  ،ومدح
عليه  ،وقطوف من فوائده  ،ولو تعمدت نقله خلرج عن السبيل  ،وحسيب أن أشري إىل بعض
املقدمة ؛ قال  " :هو اإلمام العالمة  ،واهلمام الفهامة  ،والبحر الذي ال تكدره دالء السائلني ،
واحلرب الذي أمد بفوائده الطالبني  ،وهو احلاوي ألقوال العلماء ومداركهم  ،واحملرر ألدلتهم
واستدراكهم  ،واملرشد لطريق صواهبم  ،واملعني على فهم مقاهلم  ،واملهذب املنتقى من خالصة
األعيان  ،وهناية مطلب فقهاء الزمان  ،صاحب املقام األمسى  ،وشيخ اإلسالم حقيقة ورمسا ،
الداب عن
واجملتهد املطلق الذي قيد شوارد املذهب  ،والعلم الفرد العزيز املثال والطراز املذهب  ،و ّ
شريعة املصطفى باللسان والعلم  ،واملناضل عن الدين احلنيفي وكم أبدى من احلكم  ،جتاوزت
فتاواه كثرًة اآلالف  ،وطبقت طلبته األرض وكم جرب قلوهبم حبسن االئتالف  ،وفاقت عدهتم
على احلصر  ،وما منهم إال من لو شئنا لقلنا عنه عني العصر  ،وسار علمه يف سائر اآلفاق ،
مصر والشام وخراسان والعراق  ،وطار امسه إىل أقصى البالد  ،وركن الناس إليه وجعلوا على فتواه
االعتماد  ،انفرد بعد والده بالفتوى وحتقيق العلوم  ،وانتهت إليه رياسة العلم واحلكم وذلك
مشاهد معلوم
إال على أكمه ال يعرف القمرا
لقد ظهرت فال ختفى على أحد
إن تكلم يف التفسري فهو اإلمام  ،أو يف النحو فهو الذي تلقى إليه الزمام  ،أو يف األصلني فهو
املبني السقيم من الصواب  ،أو يف الفقه فهو
االستناد بال ارتياب  ،أو يف احلديث فهو احلافظ ّ
اإلمام على اإلطالق  ،وهو اجلامع بني طريقي خراسان والعراق  ،وإن تكلم يف الوعظ والتصوف
فروضة علومه صار إليها املنتهى  ،وحضور ميعاده املبارك هو املختار واملشتهى  ،وكان من العلوم
حبيث يقضى له يف كل علم باجلميع " (. )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )84/11
( - )3ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  3أ .
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مث خصص له بابا بعد باب  -ذكر املدارس اليت ألقى فيها العلم الغزير  ،واملناصب اليت باشرها
وأحسن فيها السري والتدبري  -أمساه  :ذكر ثناء مشاخيه عليه وأقرانه ؛ ومن مجلة مشاخيه والده ؛
وما كتبه ألجله ونوه به يف فضله  -وهي كثرية  -مع حترزه وتثبته الشديد فال يقول إال ما يصح
عنده  ،وعلى اتساع الباب  ،وما خط فيه بقلم سياب  ،قال  " :هذا الباب واسع جدا  ،ولكن
نذكر نبذة من ذلك يستدل هبا على ما مل يذكر . )1( " ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  1ب .
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املبحث اخلامس  :وفاته وما رثي به
بعد عودة اجلالل إىل بيته من سفره األخري إىل الشام صحبة السلطان  ،استقبله أخوه صاحل
بقطية  ،مث نزلوا بالصاحلية يف مستهل شوال  ،ومل يستطع أن خيطب هبم لصالة العيد فعني أخاه
صاحلا  ،وأصبح يف ثاين شوال طيبا  ،واجتمع به الشيخ زين الدين القمين  ،والقاضي مجال الدين
الطنبدي  ،ومجاعة كثريون من األعيان  ،مث دخل القاهرة ليلة األربعاء ثالث شوال  ،وهو يف طول
الطريق حيادثهم ويباسطهم  ،إىل أن وصل إىل اجلامع احلاكمي  ،فنزل من احملفة  ،ومشى من
اجلامع إىل بيته متوكيا على ولديه  ،ودخل بيته طيبا  ،وأصبح طيبا  ،لكن آثار الضعف باقية ،
ومل يزل كذلك إىل يوم األحد سابع شوال بكرة النهار  ،انطرب طربة عظيمة  ،مث أفاق منها بعد
مدة طويلة  ،ودخل عليه ناظر اجليوش وغريه آخر النهار  ،وسلم عليهم وعرف الداخلني إليه  ،مث
حصلت له نوبة أخرى من الليل  ،ومل يزل يرتادف عليه النواب  ،إىل ليلة اخلميس املستقرة عن
حادي عشر شهر شوال سنة أربع وعشرين ومثامنئة  ،تويف فيها رضي اهلل عنه بعلة القولنج
 وكانت قد اعرتته بالشام  -والزمته يف العود  ،وحصل له صرع كتموه  ،ويقال  :إنه سم  ،وإنهمل ميت حىت غارت عيناه يف جوفه  ،وإنه صرع يف يوم واحد زيادة على عشرين مرة (. )1
عظم مصابه  ،ووقع عليه النوح يف تلك الليلة  ،مث جهز صبيحة يوم اخلميس  ،وملا وضعوه على
املغتسل مسعوا شخصا يقول :
بيع اهلوان رحبت أم مل تربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح
عال من بعده
يَا دهر بِ ْع رتب الْ َ
ات الَّ ِذي قد كنت ِمْنهُ تَ ْستَحي
أردت من الورى
قدم َوأخر من ْ
َم َ
وقدم أوالده الشيخ مشس الدين الديري احلنفي للصالة عليه جبامع احلاكم  ،وكان مشهدا عظيما
للغاية  ،ومحل نعشه على رؤوس األصابع  ،ودفن على والده  ،وأخيه بدر الدين  ،مبدرستهم
املعروفة حبارة هباء الدين  ،داخل الباب املفتوح  ،ورويت له منامات حسان  ،دالة على أنه يف
عرف اجلنان  ،قدس اهلل روحه  ،ونور ضرحيه (. )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

( - )1صاحل البلقيين  ،ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  44ب  ،وأمحد بن حجر  ،اجملمع املؤسس (، )154/8
وإنباء الغمر ( ، )311/8وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع (. )113/4
( - )3صاحل البلقيين  ،ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  44ب  ،وحممد السخاوي  ،الضوء الالمع (، )113/4
وحممد بن أمحد الغزي  ،هبجة الناظرين ص(. )141
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رثي بأشعار كثرية ؛ ساق بعضها أخوه صاحل  ،وختم بأبياته هو  ،فقال يف مطلعها  " :وقلت أنا
من أبيات أرثيه هبا رضي اهلل عنه :
قليب لفقدكم مازال جمروحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا واحلال بعدكم ماكان مصلوحا
مذ غبتموا مهلت عيين بأدمعها واجلفن مما جرى قد نال تقرحيا
وقال يف هنايتها :
هو الوزير الذي أشدد ب ـ ـ ـ ـ ـه أزري ومن أتى سائال يعطيه مسموحا
له يف على فقده قد صرت حمرتقا من بعده واألسى أبديه تصرحي ـ ـ ـا
آخر الرتمجة  ،واحلمد هلل أوال وآخرا  ،باطنا وظاهرا  ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه
وسلم " (. )1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  44أ .
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الفصل الثاين :
دراسة الكتاب
وحتته ستة مباحث :
املبحث األول  :توثيق النسبة ووصف النسخ
املبحث الثاين  :مسائل خطبة املواقع
املبحث الثالث  :القيمة العلمية
املبحث الرابع  :أثره فيمن بعده
املبحث اخلامس  :منهجه واختياراته ومصادره
املبحث السادس  :مناذج من املخطوطني
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متهيد :
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد :
عرف مصطلح علوم القرآن عرب طيلة قرون من وضعه واصطالحه إىل اتفاق غري خمروم باشتماله
على ما تعلق بأحوال القرآن  ،سواء كان خادما له أو مستفادا منه باتساع أو إجياز  ،فكان
املصطلح أصال متضمنا لفروع تعددت مناهج العلماء يف حصرها  ،والعارفني يف عدها
وتعدادها  ،فهذا اإلمام الشافعي رمحه اهلل يعدد صنوفا  ،وذلك اإلمام الشعراين يزيده ألوفا ،
ومهما تنوعت األنواع ؛ فهي دائما تصب يف رحى القرآن الكرمي .
من خالل رصد جهود العلماء املتقدمني وفاةً ؛ بتتبع كتب السري  ،والرتاجم  ،والفهارس ،
والطبقات  ،يتضح جبالء أن مباحث هذا الفن غزيرة  ،وأن مصنفاته تبلغ اجمللدات الضخمة ،
مربزا يف علوم القرآن)
ومن ذلك ( :وكان ّ
القرآن ) (( ، )8صاحب املصنفات يف علوم القرآن ) ( ( ، )4صنف يف علوم القرآن أربع مائة ونيفا
()1

( ،ماهر يف علوم القرآن )

()3

( ،إماما يف علوم

وأربعني كتابا ) ( )5إىل غريها  ،ويكفي التعبري عن اجلمع والكثرة بلفظ العلوم  ،وهذا ما يعطينا
داللة على وفرة تقسيمات الفن وكثرهتا من نشأة هذا العلم وبروزه  ،غري أن معظم تواليفهم
تعرضت ألسباب التلف .
املاء يغرقها والنار حترقها

والفأر خيرقها واللص يسرقها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد بن أمحد  ،أبو نصر الرامشي  ،ينظر  :عبد الرمحن بن اجلوزي  ،املنتظم ( . ) 88/18
( - )3الشافعي بن داود املختار  ،أبو عمرو  ،ينظر  :عبد الكرمي القزويين  ،التدوين يف أخبار قزوين ( . ) 81/8
( - )8علي بن عمر  ،أبو احلسن الدارقطين  ،ينظر  :إمساعيل املؤيد  ،املختصر يف أخبار البشر ( . )181/3
( - )4أمحد بن علي  ،أبو طاهر املقرئ  ،ينظر  :إمساعيل بن كثري  ،البداية والنهاية ( . )134/11
( - )5أمحد بن جعفر  ،أبو احلسني بن املنادي  ،ينظر  :يوسف بن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة (. ) 341/8
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وميكن تلمس حمتويات الفن محال على تعاقب التصنيف يف إحداث فوارق  ،وخلق فضاءات ،
وحقول معرفية  ،تتمايز يف انتقاء مضامينها من عامل آلخر  ،إما يف مصنفات مستقلة  ،أو
مقدمات تفسريية تابعة  ،غري أن امللحظ يف مجيع ما كتب ال تغدو أن تكون اجتهادات شخصية
حرة يف دمج املسائل وتفريعها  ،أو زيادات إضافية  ،أو ترتيب يف التقدمي والتأخري  ،ومل َّ
حيد
املصطلح أبدا  ،ومل ي ِ
نب الالحق على السابق يف مللمة الفروع وتصنيفها حتت املسمى الواحد إال يف
قرون متأخرة  ،وبعد تبلور علوم كثرية كان األحق هبا أن تُذيَّل يف اللواحق ال أن تكون أُّماً .
وال يعين هذا أن بعض األنواع اليت عرفت استقاللية  ،وكانت مركز الثقل يف االهتمام والتفرغ مل
تضبط  ،بل تطورت بشكل ملفت للنظر  ،خاصة ما تعلق باللّغة كالغريب  ،أو الرواية كأسباب
النزول والقراءات  ،إذ اتسمت يف كل حماولة بغوص واستيعاب أكثر  ،وجنحت إىل التقصي يف
التدقيق والتحرير ؛ كل هذا عن كتاباهتم اجلزئية  ،واليت ميكن أن ُحتصر قبل القرن السادس .
مث عرف املصطلح يف القرن السادس والسابع كتابات بدأت تتخذ شكل االستيعاب ملباحث الفن
على يد ابن اجلوزي  ،وأيب شامة  ،والسخاوي  ،تضمنت تقاطعا مع أصول النحو والفقه .
هل القرن الثامن ؛ قرن اجملاميع واملوسوعات العلمية التخصصية  ،فكانت مسامهة الزركشي
مث َّ
بالربهان يف علوم القرآن حماولة جددت معامل الطريق  ،وصاغت املصطلح بتنويعاته اليت أثرت
استحداثا  ،وتوسيعا  ،ومتثيال .
مث تتابعت وتوالت يف القرن التاسع الذي عرف انفجارا بعد كبت شديد على يد البلقيين ،
والكافيجي  ،والشوشاوي  ،والسيوطي .
ضفي يف تاريخ
ولكل جهوده اليت ال ختفى  ،وما خفي واسترت من نسخ ضائعة ميكن أن تُ ْ
املصطلح إشارات دقيقة ُحت ّدد منحى املسار  ،وتُوقفه على ملء فراغات  ،وسد فجوات أعظم ،
حيث يكسو الضباب فرتات مهمة ال يعرف عن منتوجها الفكري  ،وإرثها احلضاري املبذول إال
مهسا  ،وما كتاب مقدمة املباين يف نظم املعاين ملؤلفه اجملهول من القرن اخلامس ببعيد ؛ إذ
يستلهم من حمطته روافد تُغ ّذي الدارس املتأمل مبا اكتنز يف حقبة منسية من عطاءات  ،ولو ال
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نسخته اجملهولة اليت حفظت يف برلني  ،ملا عرفت العقلية املبكرة املبتَكرة  ،إىل درجة غياب
الكتاب كمصدر يف التفسري  ،وعلومه  ،للمفسرين واملتخصصني .
وكذلك من احللقات البارزة يف تاريخ املصطلح اليت طويت ألربعة قرون طويلة يف مستودعات
تركيا ( الزيادة واإلحسان البن عقيلة املكي)  ،فلم حيظ بالنشر إال قبل سنوات معدودة ؛ وهو من
املوسوعات املهمة اليت تشكل إضافة يف فن علوم القران  ،وتارخيه الطويل احلافل ؛ وهذا ما يعين
أن سلسلة التصنيف ممدودة يف التاريخ إىل القرن األول  ،غري مرسلة أو منقطعة  ،و َّ
أن حباهتا
تكتمل يوما بعد يوم  ،بنضوج حلل غميسة ازدان اخليط هبا .
ومل يعرف تراثنا القرآين فجوات هائلة يف أطوار التصنيف  ،وإن بنسب متفاوتة  ،بيد أن هذا
الفرض املزعوم حيتاج إىل تأمالت طويلة بني األوراق والدفاتر  ،وكتابات مهتمة يف تاريخ علوم
القرآن الذي مل يعرف إال حماوالت متفرقة يف تارخيه املتعثر .
وال يزال املخطوط القرآين اجملهول يزودنا بأدوات ناجزة  ،بإطالله املشرق حتت أيادي الباحثني بني
الفينة والفينة  ،وهذا كله مصادقا لقوله تعاىل  :ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﭼ
(احلجر  ، )4 :ومن متام احلفظ حفظ علومه .
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املبحث األول  :توثيق النسبة ووصف النسخ
املطلب األول  :توثيق النسبة
من

األدلة

. 1

املعتربة

يف

توثيق

مواقع

العلوم

جلالل

الدين

البلقيين

:

اتفاق النسختني على العنوان نفسه  ،مثبوتا يف الغالف  ،منسوبا .

 جاء يف النسخة الطولـﭭـية  :كتاب مواقع العلوم يف مواقع النجوم للعالمة البلقيين يف علومالقرآن .
 جاء يف النسخة الزكية  :كتاب مواقع العلوم يف مواقع النجوم  ،على التمام والكمال  ،واحلمدهلل على كل حال  ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وصحبه أمجعني آمني  ،ومل ينسب للبلقيين ،
فأثبت صاحب وقف خمطوطات الزكية أمحد زكي باشا ما أداه إليه حبثه  ،فنسبه للزركشي أوال  ،مث
تراجع عنه إىل البلقيين ؛ قال  :هذا الكتاب للعالمة الزركشي  ،مث كتب حتته خبط مغاير  :ليس
الكتاب للزركشي  ،بل جلالل الدين عبد الرمحن البلقيين املتوىف سنة 334ه  ،أمحد زكي .
 . 3نص تلميذه حممد عبد السالم املالكي على نسبته إليه يف النسخة
الطولـﭭـية

،

مطلعا

ومقطعا

،

مصرحا

مبكان

وسنة

إمالئه

:

 .قال يف مطلعها  :قال سيدنا وموالنا وشيخنا الشيخ اإلمام ُ ،ح َّجة اإلسالم ،
إمام األئمة األعالم  ،آية املفسرين  ،عُمدة احمل ّدثني  ،فصيح البلغاء  ،بليغ
الفصحاء  ،قاضي املسلمني  ،خالصة أمري املؤمنني  ،أبو الفضل جالل ال ّدين عبد
الرمحن البلقيين  ،أفاض اهلل عليه من ِحبا ِر ِ
كرم ِه  ،وأدام النفع بِعُلومه .
َ
وقال يف هنايتها  :فرغ إمالءً من مصنفه شيخنا وسيدنا وموالنا الشيخ اإلمام  ،إمام األئمة
األعالم  ،قاضي املسلمني  ،جالل الدين  ،أيب الفضل  ،عبد الرمحن البُلقيين الشافعي  ،مبدرسة

والده شيخ اإلسالم  ،دار العلم حبارة هباء الدين  ،بالقاهرة املعزية احملروسة  ،لطف اهلل هبما ،
وأحسن إليهما  ،وأدام نعمه عليهما  ،وأسبغ عليهما سوابغ اإلنعام  ،وأبقامها لكافة األنام ،
واحلمد هلل رب العاملني  ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل  ،على يد تلميذه حممد عبد السالم املالكي ،
يف ثاين احملرم افتتاح عام تسع وتسعون سبعمائة .
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 . 8كما صرح املؤلف نفسه باسم العنوان  ،قال يف اخلطبة  :ومسيته مواقِع العلوم يف مواقِع
النُجوم  ،نَـ َفع اهلل به آمني واحلمد هلل رب العاملـني .
 . 4أفرد أخوه صاحل البلقيين للجالل ترمجة كاملة عن حياته من النشأة إىل املمات  ،وعقد فصال
مستقال باسم  :ذكر تصانيفه احلسنة الناطقة له بكل منقبة  ،وعد يف تواليفه اليت أكملها هذا
الكتاب ؛ قال  " :مواقع العلوم يف مواقع النجوم ؛ جزء واحد بديع مل يسبق مبثله " (. )1
السيوطي هبذا الكتاب  ،قال السيوطي يف اإلتقان :
 . 5أفاد أخوه صاحل بن عمر بن رسالن
َّ
" مث أوقفين شيخنا  ،شيخ اإلسالم  ،قاضي القضاة  ،خالصة األنام  ،حامل لواء املذهب
املطليب  ،علم الدين البلقيين  -رمحه اهلل تعاىل  -على كتاب يف ذلك ألخيه قاضي القضاة جالل
الدين  ،مساه  :مواقع العلوم من مواقع النجوم  ،فرأيته تأليفا لطيفا  ،وجمموعا ظريفا  ،ذا ترتيب
وتقرير  ،وتنويع وحتبري " (. )3
 . 1اعتمده السيوطي ناقال مادته يف النقاية  ،والتحبري  ،واإلتقان  ،وقد صرح باسم الكتاب مع
صاحبه  ،غري أن مجيع نسخ السيوطي اتفقت على إبدال "من" مكان "يف"  ،فجاء العنوان :
مواقع العلوم من مواقع النجوم  ،ولعل هذا يرجع إىل سهو منه  ،أو إىل النسخة اليت اعتمدها .
 . 8اتفقت ك ـتب الت ـراجم والفهارس أن لـ ـه كت ـ ـابا يف علوم القرآن  ،وق ـد صـ ـرح بـامسه يف بعضها ،
لكن كما مساه السيوطي  ،ما يرجح أهنم مل يطلعوا عليه (. )8
وظن ـي أن األدلـ ـة كـ ـافـيـة شـاف ـي ـة  ،تُطَ ْمئِ ـ ُن ال ـنـفس لصحة نسبة الكت ـاب إىل مؤل ـف ـه  ،مــع االسـ ـ ــم
الصحيح الكامل له ( مواقع العلوم يف مواقع النجوم ) كما أثبته الـمؤلف ن ـفس ـه  ،وأخ ــوه صـاحل ،
واتفاق النسختني املعتمدتني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين لوحة  8ب .
( - )3ينظر )5/1( :
( - )8ينظر  :أمحد األدهنوي  ،ط ـبـقـات ال ـمفس ـرين ص( )444وقال  " :ه ـك ـذا ذكره احلـ ـاف ـظ اجلـ ـالل ال ـسي ـوط ـ ـي يف
اإلتقان "  ،وحاجي خليفة  ،كشف الظنون ( ، )1341/3وإمساعيل البغدادي  ،هدية العارفني (. )581/1
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املطلب الثاين  :وصف النسخ
أ  .وصف النسخة األم
أول النسخة  :بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،اللَّهم ِ
صل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم ،
قال سيدنا وموالنا وشيخنا الشيخ اإلمام ُ ،ح َّجة اإلسالم  ،إمام األئمة األعالم  ،آية
املفسرين  ،عُمدة احمل ّدثني  ،فصيح البلغاء  ،بليغ الفصحاء  ،قاضي املسلمني  ،خالصة أمري
املؤمنني ( ، )1أبو الفضل جالل ال ّدين عبد الرمحن البلقيين  ،أفاض اهلل عليه من ِحبا ِر ِ
كرم ِه  ،وأدام
َ
النفع بِعُلومه .
آخر النسخة  :فرغ إمالءً من مصنفه ؛ شيخنا  ،وسيدنا  ،وموالنا  ،الشيخ اإلمام  ،إمام األئمة
األعالم  ،قاضي املسلمني  ،جالل الدين  ،أيب الفضل  ،عبد الرمحن البلقيين الشافعي  ،مبدرسة

والده ؛ شيخ اإلسالم  ،دار العلم  ،حبارة هباء الدين  ،بالقاهرة املعزية احملروسة  ،لطف اهلل هبما
وأحسن إليهما  ،وأدام نعمه عليهما  ،وأسبغ عليهما سوابغ اإلنعام  ،وأبقامها لكافة األنام ،
واحلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هلل رب العــامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني  ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل  ،على يد تلميـ ـذه ؛ حممد عبد
الس ـالم املـالـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـي  ،يف ثاين احملرم  ،افتتاح عام تسع وتسعـون سبعمائة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1هذه الديباجة مما جرى كتابته يف عصر املؤلف لقاضي القضاة ؛ قال حممد املنهاجي  " :فَالَّ ِذي يكْتب ل َق ِ
اضي
ِِ
اىل  ،الشَّْيخ  ،ا ِإل َمام ،
العْبد الْ َف ِقري إِ َىل اهلل تَـ َع َ
الْ ُق َ
ضاة الشَّافعي بالديار املصرية  ،ورفقته الث ََّالثَة  ،سيدنَا  ،وموالنا َ ،
ِ
ضاة َ ،فالن ال ّدين  ،شيخ ِْ
اإل ْس َالم  ،ملك
المة  ،ا ْحل َّجة  ،الرحلة  ،احلرب  ،الْبَ ْحر  ،الفهامة  ،قَاضي الْ ُق َ
الْ َعامل  ،الْ َع َ
احل َّكام  ،عم َدة ْاألَح َكام  ،نَ ِ
الش ِر َيعة
احلق  ،مؤيد َّ
اصر ْ
ْ
ُْ
علماء ْاأل َْع َالم َ ،وذخر ْاألَنَام َ ،ح َسنَة اللَّيَ ِايل َو ْاألَيَّام َ ،حاكم ُْ
الْ َ
ِ
ِ
صة
رحلَة الْ ُمحدثني  ،بَِقيَّة الْ ُم ْجتَهدين  ،لِ َسان الْ ُمتَ َكلمني َّ ،
السنة ْ ،
حجة املناظرين  ،قامع املبتدعني َ ،خال َ
أَو نَاصر ّ
ِ
ِ
الش ِري َفة اإلسالمية  ،أدام اهلل
َح َكام الش َّْر ِعيَّة بالديار املصرية  ،واملمالك َّ
أَمري الْ ُمؤمن َ
ني  ،أَبُو َفالن َ ،فالن النَّاظر ِيف ْاأل ْ
اىل أَيَّامه الزاهرة  ،وأسبغ َعلَْي ِه نعمه باطنة وظاهرة َ ،ومجع لَهُ بَني خريي الدنْـيَا َو ْاآل ِخَرة " .
تَـ َع َ
ينظر :مشس الدين األسيوطي  ،جواهر العقود ( ، )484/3وعمر البلقيين  ،الفتح املوهب  ،حاشية احملقق
ص(. )311
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نسخة تامة من إمالء املصنف  ،مصححة  ،مشكولة جزئيا  ،مهملة التنقيط  ،مكتوبة خبط
مشرقي  ،واضح  ،حسن  ،خال من التشطيب  ،حبرب أسود  ،مع استعمال األمحر  -يف عنوانات
أنواع العلوم ويكون خبط عريض  ،وبعض الكلمات املهمة واحلروف  ،ويف تسطري بعض رؤوس
ـحـق  ،منظمة بالتعقيبة املائلة  ،مع
الفقر من فوق  ،وعالمة الفصل يف اجلملة  ، -عليها لَ ْ
استخدام نصف الدائرة املنقوطة يف هنايات النصوص  ،خمتومة بالوقف غري ظاهر القراءة  ،أصابت
الرطوبة أعالها ووسطها بني اللوحتني لكن سلم إال السطر األول من غري ضرر  ،لصقت هبا
قصاصة عرضيا ملحقة باألصل ؛ فيها بيتان وقبلهما سطر أتى مقص املسفر على نصفه فاستحال
قراءته  ،يف نصفها األول خلط بني بعض األوراق  ،عالوة على ؛ حتويطة " يا كبيكج احبس "

()1

على الدفة اخلارجية  ،والعنوان هكذا  :كتاب مواقع العلوم يف مواقع النجوم للعالمة البلقيين يف
علوم القرآن  ،وتقييدة بالقلم الرصاص فيها  :نسخة تلميذه حممد عبد السالم املالكي  ،تقييـ ـ ـ ـ ـ ـد
اخلتام ؛ باسم الناسخ  ،ومكان النسخ  ،وتارخيه باخلط املائل  ،تسفري حديث بكرتون ؛ ظاهره
املورد بالزهور البيضاء  : 51لوحة ،
باألمحر تتخلله متوجات باللون الرمادي  ،وباطنه باألخضر ّ

 : 18سطر  ،مبقياس  34/18 :سم  ،حمفوظة بزاوية الشيخ عمر بن علي بطولـﭭـة  -اجلزائر.-

ب  .وصف النسخة الثانية
ِ
وح ِفظَه ،
كر َ
أول النسخة  :بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،وبه نستعني  ،احلمد هلل الذي َّنزل الذ َ
وخصه . .........
َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1اختلف يف تفسري معناها إىل أقوال يصعب اجلزم بأحدها  ،منها  :أهنا تعويذة باسم اجلن ليحمي الكتاب من
الديدان ( األرضة والسوس) واحلشرات ؛ لذلك يسبقها دائما حرف النداء " يا "  ،وقيل  :هي نبتة برية نوع من
نبات املقدونِس الربي ذي سم قاتل طارد للحشرات  ،وقيل  :هي اسم ملك ذي سلطان على احلشرات  ،العتقاد
خرايف أن احلشرات حتجب عن إيذاء الكتاب قداسة له  ،وقد تكرر ( كبيكج ) مرات  ،ويتصرف يف اصطالحها
كثريا .
ينظر  :أمحد شوقي بنبني ومصطفى الطويب  ،مصطلحات الكتاب العريب املخطوط ص( ، )384وعصام حممد
الشنطي  ،كبيكج يف املخطوطات العربية ص(. )38
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آخر النسخة  :اللهم صل وسلم على سيدنا حممد  ،وعلى آله  ،وصحبه  ،واجعلنا يا ربنا من
نظرك إىل أحبابك  ،آمي ـ ـ ـ ــن  ،واحلمـ ـ ـ ــد
أتباعه  ،وحزبه  ،ووفقنا للعمل بعلوم كتابك  ،وانظر إلينا َ
هلل رب العـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ــني  ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم  ،مت .

نسخة تامة ( ، )1قليلة التشكيل واإلعجام  ،خبط مشرقي ليس بسيء  ،عليها حلق  ،وطرة  ،بعض
رؤوس الفقر مسطر من فوق  ،يكثر فيها البياض والطمس  ،مليئة بالتصحيفات والتحريفات
والتكرارات واألخطاء الفاحشة ونقص األصل ما يرجح عجمة الناسخ وجهله بالعربية  ،وصلة
مائلة  ،مرقمة من فوق باآلحاد  ،يف األصل إقحام حبجم لوحة ليس من كالم املصنف  ،عليها
ختم الوقف بأوهلا وآخرها ؛ فيه  :وزارة األوقاف  ،اخلزانة الزكية  ،ويتوسطهما رقم احلفظ :
 ، 184وقد اختذ حرد املنت شكل هرم منكوس خال من اسم الناسخ وتارخيه ومكانه  ،وكذلك
عنوان الكتاب على الدفة مكتوب داخل هرم منكوس باألمحر  ،وجبنبه تعليق حلافظ اخلزانة
األستاذ أمحد زكي باشا ما قوله  " :هذا الكتاب للعالمة الزركشي  ،مث كتب حتته خبط مغاير :
ليس الكتاب للزركشي  ،بل جلالل الدين عبد الرمحن البلقيين املتوىف سنة 334ه  ،أمحد زكي " ،
وجبواره فائدة مستحسنة عن شهور األقباط  ،تسفري حديث بكرتون  ،مفككة األوراق ،
 : 53لوحة  : 18 ،سطر  ،مبقياس  14/4 :سم  ،حمفوظة يف دار الكتب والوثائق القومية
بالقاهرة  ،حتت رقم  ، 184 :خمطوطات الزكية .
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1نسخيت غري ملونة  ،فقد حصلت عليها بتصوير ميكروفيلم  ،إال وجه الدفة األوىل .
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املبحث الثاين  :مسائل خطبة املواقع
ص ّدر البلقيين مواقعه مبقدمة  ،فيها ذكر طرف من املمهدات ؛ من تنوع علوم القرآن  ،ووجوب
االعتناء هبا  ،وفضلها  ،وبيان مصدر االقتباس  ،وحدود االجتهاد  ،حبصر ما بلغه علمه من
أنواع علمه املنيف  ،وأن هذا التأليف سيكون مقدمة لتفسريه الكبري  ،وهذا احلفل من الركائز
يستحق جتزيئه إىل أفراد  ،ودراسة كل فرد مبزيد توضيح وتفصيل  ،خاصة وقد اتفقت مقدمة
الزركشي  ،والسيوطي يف النقاية والتحبري واإلتقان  ،مع مقدمته يف نقاط أساسية  ،مع تفاوت يف
التطويل والتقصري  ،تستحق التوقف  ،فطلبت املقارنة بينهم وأرجعتها إىل مطلبني :
املطلب األول  :القرآن كتاب تعددت علومه إىل درجة يصعب حصرها على العاد  ،مع اإلملاح
إىل بعض صفات املفسر .
قال البلقيين  " :فإن علوم القرآن ال يقدر على حصرها إال العامل بلفها ونشرها  ،أو من أهلمه
سبحانه الطريق إىل بعض معانيها  ،و استخراجها من مبانيها  ،إذ حتت ُك ِل َكلِ ٍ
مة من َكلِ ِم ِه ،
َ
ٍ
ِ ِ ِِ
ِ
يقصر عن إدراكِها األمل "  ،وقال  " :وأنواع القرآن
حكمةٌ من ح َكمه  ،وُكل مجلة ُمجل ُ ،

شاملة  ،وعلومه كاملة  ،فأردت أن أذكر يف هذا التصنيف  ،ما وصل إىل علمي مما حواه القرآن
الشريف  ،من أنواع علمه املنيف "

()1

وقال الزركشي يف الربهان َ " :ال يستَـ ْق ِ
ص ِف ِه َعلَى ِْ
اإلطْ َال ِق
صي َم َعانِيه فهم ْ
اخلَْل ِق َ ،وَال ُِحيي ُ
ط بَِو ْ
َْ
ان الطَّْل ِق  ،فالسعِيد من صر ِ
ِ
ذُو اللس ِ
ف فِ ْكَرهُ َو َع ْزَمهُ َعلَْي ِه َ ،والْ ُم َوفَّ ُق َم ْن
َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
ف مهَّتَهُ إِلَْيه َ ،وَوقَ َ
َ
ِ
اض َ ،ويَ ْكَرعُ ِمْنهُ ِيف ِحيَ ٍ
اصطََفاهُ لِلتَّ ْذكِ ِري بِِه َوتَ َذك ِرهِ  ،فَـ ُه َو يَـ ْرتَ ُع ِمْنهُ ِيف ِريَ ٍ
اض
َوفَّـ َقهُ اللَّهُ لتَ َدب ِرهِ َ ،و ْ
َّدى  ...وأَلَذ ِيف ْاألَج َف ِ
ان ِم ْن ِسنَ ِة الْ َكَرى
أَنْ َدى َعلَى ْاألَ ْكبَ ِاد ِم ْن قَطْ ِر الن َ
ْ
َ
ِ
ميََْألُ الْ ُقلُوب بِ ْشرا  ،ويـبـع ُ ِ
وحا
َ ً َ َْ َ
ث الْ َقَرائ َح َعبِ ًريا َونَ ْشًرا ُْ ،حييِي الْ ُقلُوب بأَوراده َ ،وهلََذا َمسَّاهُ اللَّهُ ُر ً
وحا ِألَنَّهُ يـُ َؤدي إِ َىل
فَـ َق َ
ال  :ﭽﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﭼ(غافر ، )15:فَ َس َّماهُ ُر ً
ِ ِ
وح سببا لالقتدار  ،وعلما على االعتبار
وح لَ َم َ
ات ا ْجلَ َس ُد  ،فَ َج َع َل َه َذا الر َ
َحيَاة ْاألَبَد َ ،ولَ ْوَال الر ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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ِ ِ
يد َعلَى طُ ِ
ول التَّأَم ِل بَـ ْه َجةً َ ...كأ َّ
صيَاقِ ُل
يَِز ُ
َن الْعُيُو َن النَّاظَرات َ
وإَِّمنَا يـ ْفهم بـعض معانِيه  ،ويطَّلِع علَى أ ِِ ِ ِ
َّس َع جماله يف الفكر
ََ ُ َ ْ
َ َ َ ُ َْ َ ََ
َسَراره َوَمبَانيه َ ،م ْن قَ ِو َ
ي نَظَُرهُ َ ،وات َ
()1
وتدبره  ،وامتد باعه  ،ورقّت طباعه  ،وامتد يف فنون األدب  ،وأحاط بِلُغَ ِة الْعر ِ
ب"
ََ
مث أورد نقـوال عـن احلـ ّـرايل يف مفتـاح البـاب املقفــل  ،والشـافعي  ،ومجـع مــن السـلف  ،تـدور يف هــذا
الفلك ؛ منها قول ابن مسعود " :من أراد العلم فليثور القرآن ؛ فإن فيه علـم األولـني واآلخـرين" ،
وأن ابن عبـاس هـو الـذي تف ّـرد باسـم البحـر الختصاصـه دون األصـحاب بالتفسـري والتأويـل  ،وأثـر
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
سهل رضي اهلل عنه  " :لَ ْو أ ُْعط َي الْ َعْب ُد بِ ُكل َح ْرف م َـن الْ ُق ْـرآن أَلْ َ
ـف فَـ ْهـ ٍم َملْ يَـْبـلُـ ْغ هنَايَـةَ َمـا أ َْوَد َعـهُ
ِ
اللَّه ِيف آي ٍة ِمن كِتابِِه ؛ ِألَنَّه َك َالم اللَّ ِه  ،وَك َالمه ِص َفته  ،وَكما أَنَّه لَي ِ ِ
ك َال ِهنَايَـةَ
س للَّ ِه هنَايَـةٌ  ،فَ َكـ َذل َ
ُ َ ْ َ
ُ ُ
َ ُ ُ ُُ َ َ ُ ْ َ
لَِفه ِم َك َال ِم ِه وإمنا يفهم كل مبقدار ما يـ ْفتَح اللَّه علَي ِه  ،وَك َالم اللَّ ِه َغيـر خمَْلُ ٍ
وق َ ،وَال تَـْبـلُ ُغ إِ َىل ِهنَايَ ِـة
ْ
َ َ ُ ُ َْ َ ُ
ُْ
ِِ
وم ُْحم َدثَةٌ خمَْلُوقَةٌ " مث قال  " :وملا كانـت علـوم القـرآن التنحصـر  ،ومعانيـه ال تستقصـى ،
فَـ ْهمه فُـ ُه ٌ
وجبت العناية بالقدر املمكن " .
وخـ ــتم بقولـ ــه بع ـ ــد إي ـ ـراده فهرسـ ــة أنواع ـ ــه ؛ وهـ ــي سـ ــبعة وأربعـ ــون نوعـ ــا َ " :و ْاعلَـ ـ ْـم أَنَّـ ــهُ َمـ ــا ِم ـ ـ ْـن
ِِ
اإلنْسـ ـ ــا ُن ِ
ِ
َِّ
ِ
غ عُ ُمـ ـ ـ َـرهُ ُمثَّ َملْ ُْحي ِكـ ـ ـ ْـم
صـ ـ ــاءَهُ َ ،ال ْس ـ ـ ـتَـ ْفَر َ
ْ
است ْق َ
نَـ ـ ـ ْـوٍع مـ ـ ـ ْـن َهـ ـ ــذه ْاألَنْ ـ ـ ـ َـو ِاع  ،إال َولَـ ـ ـ ْـو أ ََر َاد ْ َ
ـض فُ ِِ
ِ
ِ
ُص ـ ـولِِه َ ،و َّ
اعةَ
ص ـ ـوله  ،فَـ ـِإ َّن الص ــنَ َ
الرْم ـ ـ ِز إِ َىل بَـ ْع ـ ِ ُ
ص ـ ْـرنَا م ـ ْـن ُك ــل نَـ ـ ْـوٍع َعلَ ــى أ ُ
أ َْم ـ َـرهُ َ ،ولَك ـ ـ ِن اقْـتَ َ
طَ ِويلَةٌ  ،والْعمر قَ ِ
صريٌ  ،وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصري" (. )3
َ ُ َُ
أم ـ ــا الس ـ ــيوطي فل ـ ــم يبتع ـ ــد ع ـ ــن ه ـ ــذا احلم ـ ــى  ،ب ـ ــل ح ـ ــام حول ـ ــه  ،ق ـ ــال يف التحب ـ ــري ؛ وه ـ ــو مل
يطل ــع عل ــى الربه ــان بع ـ ُـد  ،ومل يؤل ــف اإلتق ــان  ،ول ــه م ــن العم ــر ث ــالث وعش ــرون س ــنة  " :فَـ ـِإ َّن
اخلَ ـ ـ ـ ـ ـ ــافِ َق ْ ِ
ني م ـ ـ ـ ـ ـ ــددها  ،فغايته ـ ـ ـ ـ ـ ــا حب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـر قع ـ ـ ـ ـ ـ ــره
ـوم َوإِ ْن َكثُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ُد َها َ ،وانْـتَ َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ِيف ْ
الْعُلُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ك  ،وهلَـ ـ َذا يَـ ْفـ ــتَح لِ َعـ ـ ٍِ
ـامل بَـ ْعـ ـ َـد
ُ
َال يُـ ـ ْد َرُك َ ،وهنَايَـتُـ َهـ ــا طَـ ـ ْـوٌد َشـ ــام ٌخ َال يُ ْسـ ــتَطَاعُ إ َىل ذُ ْرَوتـ ــه أَ ْن يُ ْس ـ ـلَ َ َ
ِ
ِِ
آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ْاألَبْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِ
اب " (. )8
اب َ ،م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َملْ يَـتَطَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر ْق إِلَْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن الْ ُمتَـ َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم َ
ني ْاأل ْ
َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبَ ُ
َ
َ
َ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقال يف اإلتقان  " :وأودعه من فنون العلوم واحلكم العجب العجاب َ ...وإِ َّن كِتَابَـنَا الْ ُق ْرآ َن َهلَُو
ِ
ِ ِ
اىل ِع ْل َم كل شيء  ،وأبان
ع فِ ِيه ُسْب َحانَهُ َوتَـ َع َ
ُم َفج ُر الْعُلُوم َوَمْنبَـعُ َها َ ،وَدائَرةُ َمشْس َها َوَمطْلَعُ َها  ،أ َْوَد َ
ِ
ِ
ك ِم ْن عُلُ ٍوم َال
فيه ُك َّل َه ْد ٍي َو َغ ٍّي  ،فَـتَـَرى ُك َّل ذي فَ ٍّن ِمْنهُ يَ ْستَ ِمد َو َعلَْي ِه يَـ ْعتَ ِم ُد  ...إِ َىل َغ ِْري َذل َ
ِ
صَرَها "  ،مث قال بعد سرد الفهرسة  " :فَـ َه ِذهِ َمثَانُو َن نـَ ْو ًعا َعلَى َسبِ ِيل
يـُ َقد ُر قَ ْد َرَها إَِّال َم ْن َعل َم َح ْ
ِ ِ
اج  ،ولَو نَـ َّو ْعت بِ ِْ
ِْ
ت َعلَى الث ََّالِمثِائَة " (. )1
اعتبَا ِر َما أ َْد َْجمتُهُ ِيف ض ْمن َها لََز َاد ْ
ُ
اإل ْد َم ِ َ ْ
اتفق الشوافع الثالث على الفكرة نفسها تصديرا ؛ من أن كتاب اهلل حمل للتأمل والتدبر  ،ومهما
تقصى املفسرون علومه  ،واستنفذوا جهودهم اخرتاجا وانتزاعا ؛ إال أنه ال يقع حتت احلصر  ،وال
حييط به مقول من القول  ،وقد سبق املتقدمون إىل هذا التعداد  ،فأوصل باملئات بل األلوف كما
هو احلال عند عبد الوهاب الشعراين يف اجلوهر املصون قائال وهو يعدد صنوف ما تكشفه طريق
اخللوة  " :ومنها االطالع على معرفة استخراج مجيع علوم القرآن  ،وأحكامه  ،من سورة الفاحتة ،
مث استخراج مجيع علوم الفاحتة من البسملة  ،مث استخراج مجيع علوم البسملة من الباء  ،مث
استخراج مجيع علوم الباء من النقطة  ،مث استخراج مجيع ذلك من حرف األلف  ،كما وقع ألخي
الشيخ أفضل الدين  ،وقال يل مرة  :استخرجت حبمد اهلل تعاىل من علوم سورة الفاحتة مائيت ألف
علم  ،وسبعة وأربعني ألف علم  ،وتسعمائة وتسعني علما  ،قال  :وهي أمهات علومها  ،وأما
فروعها فال تنحصر لبشر " ( ، )3والطريق عنده معروف باخللوة وأسرارها  ،وما تنتجه من الفتوح ،
وهو تكلف يف االجتاه الصويف .
وكذلك ما نقله ابن العريب يف قانون التأويل من كالم العلماء  ،فقال  " :إن علوم القرآن مخسون
علماً  ،وأربعمئة علم  ،وسبعة آالف  ،وسبعون ألف علم  ،على عدد كلم القرآن  ،مضروبة يف
أربعة  ،إذ لكل كلمة منها ظاهر وباطن  ،وحد ومطلع  ،هذا مطلق دون اعتبار تركيبه  ،ونضد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بعضه إىل بعض  ،وما بينها من روابط على االستيفاء يف ذلك كله  ،وهذا مما ال حيصى  ،وال
يعلمه إال اهلل تعاىل " (. )1
كما يف العد
والذي يهم من كل هذه النقول ؛ أهنم متفقون ُمجال على اإلكثار  ،وخمتلفون ًّ
واالقتصار .
تقودنا هذه النقول إىل حقيقة مفادها ؛ أن املصطلح إىل غاية هذه الرقعة الزمنية وهي القرن
العاشر مطاط  ،غري منضبط  ،وال حيصر فقط مبباحثه املتعلقة بغريبه  ،ونزوله  ،وقراءاته  ،بل
شامل أيضا لتفسريه  ،وال أدل على هذا من كون مبحث تفسريه  ،وتأويله  ،ومعناه  ،من
مباحث الربهان للزركشي .
كما أن املصطلح مل يعرف ضبطا  ،بل اضطرابا  ،وخلطا  ،وتشويشا  ،فهذا السيوطي اختصر
املواقع يف النقاية  ،أمساها  :علم التفسري  ،مع علمه مبحتواها  ،وأهنا يف علوم القرآن قطعا  ،مث
ضعفا اخلمسني إىل املائة يف رسالة أمساها  :التحبري يف علم التفسري  ،أو يف علوم التفسري
هذهبا ُم ّ
_ على اختالف النسخ _  ،شبه فيها علم التفسري مبصطلح احلديث  ،مث ثلث باإلتقان يف علوم
القرآن بزيادات وتتمات  ،وصفها يف كتابه قطف األزهار بقوله  " :وهو كاملقدمة ملن يريد
التفسري  ،وأكثره قواعد كلية " ( ، )3فجاءت كتاباته خمتلفة العنونة  ،ومؤتلفة الفحوى  ،فجاءت
على هذا الرتتيب :
لكل
علم التفسري  ،مث علوم التفسري  ،مث علوم القرآن  ،واملعمول به عند بعض َ
احملدثني ؛ أن ٍّ
ح ّده  ،ومثرته  ،وموضوعه .
وهذا ما جيرنا إىل مناقشة مسألة أخرى  :هل حرر البلقيين املصطلح أم املباحث ؟ وما سبب هذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( _ )1ينظر  :ص (. )541
( _ )3ينظر . )41/1( :
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االضطراب عند السيوطي يف التسمية من علم التفسري إىل علوم التفسري إىل علوم القرآن ؟ وما
املربر من غياب احلد حىت وقتهم ؟ واجلواب يف كل ما أسلفناه  ،يتطلب مزيدا من األسئلة
املتشعبة ؛ واليت يطول إيرادها بأجوبتها  ،وال جرو أن إثبات طرح واحد  ،خري من التشعب يف
ذيول يضيع األصل بطلبها  ،مع طوهلا  ،وقلة البضاعة  ،وإىل اهلل املشتكى .
وهذا اإلثبات هو  :أن علوم القرآن شاملة لكل ما تعلق به من نزوله  ،وغريبه  ،وتأويله  ،وفقه
ألفاظه  ،ومعانيه  ،وأدائه  ،وغريها  ،وأن املصطلح يف القرن التاسع والعاشر مل يعرف حدا ضابطا
بعد من األعمدة الثالث _ وهي فرتة التلقيح واملهمة يف حياة البلورة والبناء _ ال من الزركشي وال
ُ
البلقيين وال السيوطي  ،وكلٌ اجتهد مبا أهلمه اهلل  ،وجاد مبا خربه من الصناعة الطويلة  ،يف حماو ٍلة
حلصر بعض أنواع هذه العلوم  ،وهذا لسان حال الزركشي واصفا عظمة القرآن  ،وقصر فكر املرء
ِ ِِ
اإلنْسا ُن ِ
ِ
صاءَهُ
عن اإلحاطة َ " :و ْاعلَ ْم أَنَّهُ َما م ْن نـَ ْوٍع م ْن َهذه ْاألَنْـ َو ِاع  ،إَِّال َولَ ْو أ ََر َاد ِْ َ ْ
است ْق َ
ِ
ِ
ِ
الرْم ِز إِ َىل بـَ ْع ِ
ض
َال ْستَـ ْفَر َ
ُصولِِه َ ،و َّ
ص ْرنَا م ْن ُكل نـَ ْوٍع َعلَى أ ُ
غ عُ ُمَرهُ ُمثَّ َملْ ُْحيك ْم أ َْمَرهُ َ ،ولَك ِن اقْـتَ َ
فُصولِِه ؛ فَِإ َّن الصنَاعةَ طَ ِويلَةٌ  ،والْعمر قَ ِ
صريٌ  ،وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصري" (. )1
َ
ُ
َ ُ َُ
فكان انتقاء حرا ملواضيعه  ،عرف مجعا متوسطا من الزركشي  ،وهندسة بديعة من البلقيين ،
ومجهرة موسوعية من السيوطي يف اإلتقان  ،فجاءت أعماهلم متفاوتة يف التنويع  ،والرتتيب ،
والتبويب  ،فكان االتفاق على بعضها  ،والتشجري يف البعض اآلخر  ،والتصنيف املمنهج ألنواع
حتت فصل واحد  ،وما كان غُفال عند واحد  ،كان بارزا عند اآلخر  ،وما عدم التدقيق يف
جانب  ،عرف التفصيل يف جانب  ،فاتسمت كتاباهتم بالتكامل واالتساق .
أما الشق الثاين من احملور األول ؛ فهو  :اإلملاح إىل بعض صفات املفسر  ،وهي الشروط الالزمة
اليت متكن املتضلّع فيها من فهم ألفاظ القرآن ومدلوالته مث تفهيمها جريا على املعمول به باتساع
أو إجياز  ،وهذه األخرية شتيتة الطرح  ،غري جمتمعة يف كتب مقصودة  ،غري أن العادة تقضي بأن
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :الربهان يف علوم القرآن ( . )114/1
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من وجد من نفسه األداة  ،وبلغ درجة االجتهاد  ،باشر الوظيفة التفسريية كصناعة قد مجعت
فيها أفانني عديدة  ،وما أكثر املتسلقني على حرمة التأويل  ،من يسري فيها وهو راجل هزيل
البضاعة  ،ال يلجمه زاجر  ،واليردعه صادٌّ  ،فكانت تعريضات الشوافع الثالث يف طوالع
مصنفاهتم لبعض شروط املفسر  ،كداللة على جسامة اخلطل يف التفسري  ،ووعورة العملية
االجتهادية  ،وإن كان البيان هلا حيتاج إىل أكثر من هذا بكثري  ،وحىت ما كتبه السيوطي يف النوع
الثامن والسبعني عن شروط املفسر وآدابه ؛ فهي ال تعدو نقوالت مطولة من جامع البيان ،
ومقدمة شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وغريها  ،ومل يستقل التصنيف يف شروطه إال حديثا على يد
السنوسي

()1

 ،وإبراهيم بن أيب بكر القراري

()3

 ،ومها خمطوطان  ،وحمل الدرس عند بعض

اجتهادات املتأخرين يف تصاريف مباحث أصول التفسري  ،قياسا على شروط اجملتهد عند علماء
أصول الفقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( _ )1يف كتابه املسمى  :نزهة اجلنان يف أوصاف مفسر القرآن  ،ينظر  :حممد بن األمني بوخبزة  ،فهرس املخطوطات
واملصورات املوجودة يف مكتبة الشيخ بوخبزة ص(. )81
( _ )3يف رسالة شروط املفسر  ،ينظر  :حممد بسكر  ،أعالم الفكر اجلزائري (. )18/1
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املطلب الثاين  :املوازنة بني علوم القرآن وعلوم احلديث يف اإلطار التارخيي
جنح البلقيين يف خطبته للداللة على تقريب هذا العلم بوضع مصنف مستقل الرمز إىل مصنفات
علوم احلديث  ،وما تعرضه من موضوعات يف مباحثها ختدم السند واملسند  ،خبالف أنواع القرآن
العامرة تناوال  ،واآلهلة تنوعا وكماال  ،وهذا الرمز عرضه كل من الزركشي والسيوطي  ،لكن
بطريقة أكثر مالمسة  ،على جهة املوازنة االعتنائية أو اإلمهالية يف سياق تدوين العِْلمني  ،فجاءت
عبارتامها صرحية بتقدم علم احلديث على قرينه الذي مل يلق تشكال ونضجا إىل قرون متأخرة ،
وهذه اجلزئية أثارت فضويل  ،واستفزت عقلي  ،فبسطتها بوجه يدنيين من املعرفة  ،ويسهم النظر
يف أسس هذا العلم وجذوره البنيوية  ،اليت من شأ ِهنا أن تكشف املالبسات  ،وحتل اإلشكاالت ،
ويعاد مبقتضاها تنظيم املفاهيم للعلم يف متثالت االجتهادات العصرية .
عرفت حركة التأليف يف تاريخ الرتاث العريب بداية مبكرة  ،أفرزت مسامهات يف فنون متنوعة من
جوانب خمتلفة  ،يف التفسري  ،والفقه  ،واحلديث  ،واللغة  ،وكان لكل ِ
أصل ُرَّواده وطالبُه ،
وواضعوه ومبدعوه  ،فعرف التفسري بدايته على طريقة اإلقراء الشفوي  ،وكذلك البقية  ،مث دب
النسيان مبوت األكابر  ،ودخول املتطفلني على غري صناعتهم  ،فاستقر احلديث يف املسانيد
واملعاجم  ،واللغة يف قوالب حيكمها اللفظ أو الرتكيب من َنو وصرف وبالغة  ،وأما التفسري
والفقه فتوزع يف دواوين على النقل والعقل  ،وهذه األصناف األربعة حتتاج إىل ما مييزها ويصقلها
التساعها وعسرها  ،فكان للغة نصيب ظاهر العيان ؛ فهو مفتاح العلوم  ،كما عرف الفقه
تأصيال وتطبيقا يف مدارسه املتباعدة األقطار  ،فاعوز إىل أصول الفقه وقواعده  ،فكتب على يد
مؤسسه الشافعي اإلدريسي  ،كما أسس قواعد علوم احلديث يف كتابه الرسالة ؛ وهو يعد أول من
سطرها ؛ لكثرة الدخيل وانتشار الضعف بني الرواة  ،وحداثة الفرق الضالة  ،فاضطر العلم إىل
التوسع يف اجلرح والتعديل  ،مع بيان بعض اهلِنات يف السند  ،فعرف استقاللية التأليف على يد
الرامهرمزي  ،مث تتابع التطور على يد احلاكم  ،وابن الصالح  ،وغريهم  ،كما لقي التفسري
اعتناء  ،فوصلنا الكثري من النسخ املستملحة  ،والقطع املستطرفة  ،تناولت النص القرآين شرحا ،
وحتليال  ،واستنباطا  ،ومتيز بعضها بوضع بعض النكات يف خطبة االفتتاح ؛ كتفسري الطربي ،
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والقرطيب من بعض أنواع علومه  ،وبعضهم آثر فصلها كرسالة مستقلة يف عدد من األنواع  ،لكن
مقارنة بالفقه  ،واحلديث  ،واللغة  ،وحىت العقائد  ،كان التصنيف يف علوم القرآن وليدا ،
والتجميع فيه حديثا  ،يف سياق تاريخ العلوم  ،واإلطار التأسيسي يف أطوار الكتابات اإلسالمية ؛
لكن ال ميكن أن نُقيم حياة علم يف أزمان بائدة  ،وقرون عائدة  ،وإن حفظت لنا الذاكرة
الكثري  ،فنغمط حق أسالفنا  ،ونقع يف موقع اهلضيمة  ،وإن كان البد فاالستقراء سبيل اليقني ،
بيد أن املشتغلني هبذا العلم سجلوا بعض األسطر اليت من املمكن أن نستل منها قطوفا تشري إىل
هذا التأخر ؛ وقصدي باملتأخر ؛ رسوم الفن برتتيبات  ،وتقعيدات  ،واهتمامات  ،وإليك بعض
التقييدات :
ف يف علوم احلديث  ،مجاعة يف القدمي واحلديث  ،وتلك األنواع هي يف
صنّ َ
قال البلقيين  " :وقد َ
ِ
أهل فنه  ،وأنواع القرآن شاملة  ،وعلومه ِ
سندهِ دون ِ
متنه  ،ويف ُمسنديه و ِ
كاملة " (. )1
ُ
وقال السيوطي يف التحبري  " :وإِ َّن ِممَّا أ َْمهل املتقدمون تَ ْد ِوينِ ِه ح َّىت َحتلَّى ِيف ِ
آخ ِر َّ ِ
َح َس ِن
َ َ
الزَمان بِأ ْ
َ
ََ
يث  ،فَـلَم ي َدونْه أَح ٌد َال ِيف الْ َق ِد ِمي وَال ِيف ا ْحل ِد ِ
ِزينَ ٍة ِ ،ع ْلم التَّـ ْف ِس ِري ؛ الَّ ِذي هو َكمصطَلَ ِح ا ْحل ِد ِ
يث
َُ ُ ْ
َ
ُْ ُ َ
َ
َ
اإلس َالِم  ،وعم َدةُ ْاألَنَام  ،ع َّالمةُ الْعص ِر  ،قَ ِ
ضاةِ َج َال ُل الدي ِن الْبُـ ْل ِق ِيين
اضي الْ ُق َ
ُ َ َ َْ
َح َّىت َجاءَ َشْي ُخ ِْ ْ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ
اعهُ ،
َرِمحَهُ اللَّهُ تَـ َع َ
َّحهُ َوَه َّذبَهُ َوقَ َّس َم أَنْـ َو َ
اىل  ،فَـ َعم َل فيه كتَابه َم َواق ُع الْعُلُوم م ْن َم َواق ِع الن ُجوم  ،فَـنَـق َ
َوَرتـَّبَهُ َ ،وَملْ يُ ْسبَ ْق إِ َىل َه ِذهِ الْ َم ْرتَـبَ ِة " (. )3
وقال يف إمتام الدراية  " :وهو علم نفيس مل نقف على تأليف فيه ألحد من املتقدمني  ،حىت جاء
شيخ اإلسالم جالل الدين البلقيين ؛ فدونه ونقحه وهذبه ورتبه يف كتاب مساه مواقع العلوم من
مواقع النجوم  ،فأتى بالعجب العجاب  ،وجعله مخسني نوعا على منط أنواع علوم احلديث ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( _ )1ينظر  :مواقع العلوم ص(. )185

( _ )3ينظر  :ص ( ، )48وفيه إشارة أيضا إىل أن العلم كان موجودا غري معدم  ،واحلاجة إىل التنقيح  ،والتهذيب ،
والرتتيب .
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فكان استنباط هذا العلم من البلقيين  ،ومتامه على يدي " (. )1
ِ
ب أَتَـع َّج ِ
وقال يف اإلتقان  " :ولََق ْد ُكْن ِ ِ
ِ
ني إِ ْذ َملْ يُ َدونُوا كِتَابًا ِيف
ب م َن الْ ُمتَـ َقدم َ
ُ
َ
ت يف َزَمان الطَّلَ َ ُ
ِ
ك بِالنسب ِة إِ َىل ِع ْل ِم ا ْحل ِد ِ
أَنْـو ِاع علُ ِوم الْ ُقر ِ
يث " (. )3
آن َ ،ك َما َو َ
َ ُ
ضعُوا ذَل َ ْ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ضع كِتَ ٍ
اب يَ ْشتَ ِم ُل على أنواع علومه كما
وقال الزركشي يف الربهان َ " :وممَّا فَ َ
ات الْ ُمتَـ َقدمني ؛ َو ْ ُ
وضع الن ِ
ِ ِ
ِ ِ
ض ِع كِتَ ٍ
اب
ت اللَّهَ تَـ َع َ
اىل َ -ولَهُ ا ْحلَ ْم ُد ِ -يف َو ْ
َّاس َذل َ
استَ َخ ْر ُ
ك بِالن ْسبَة إِ َىل ع ْل ِم ا ْحلَديث  ،فَ ْ
َ ََ ُ
ِِ
ِِ
ِِ
ِيف َذلِ َ ِ
َّ
ض َّمْنتُهُ ِم َن الْ َم َع ِاين
اضوا ِيف نُ َكته َوعُيُونه َ ،و َ
َّاس ِيف فُـنُونه َ ،و َخ ُ
ك َجام ٍع لَ َّما تَ َكل َم الن ُ
ِ
ِ
ْاألَنِي َق ِة  ،وا ْحلِ َك ِم َّ ِ ِ
احا ِألَبْـ َوابِِه ،
وب طََربًا َ ،ويـُْب ِه ُر الْعُ ُق َ
الرشي َقة َ ،ما يَـ ُهز الْ ُقلُ َ
ول َع َجبًا ؛ ليَ ُكو َن م ْفتَ ً
َ
ِِ ِ
َوعُْنـ َوانًا َعلَى كِتَابِِه ُ ،معِينًا لِْل ُم َفس ِر َعلَى َح َقائِِق ِه َ ،وُمطْلِ ًعا َعلَى بـَ ْع ِ
َسَرا ِرهِ َوَدقَائقه َ ،واللَّهُ
ض أْ
الْمخلص والْمعِني  ،وعلَي ِه أَتَـوَّكل وبِِه أ ِ
ني َ ،و َمسَّْيتُهُ ( :الربهان يف علوم القرآن) " (. )8
َستَع ُ
ُ َ ُ َ ُ ُ ََْ َ ُ َ ْ
كما نلمح تلميحا أيضا يف بعض مصنفات املتقدمني وإليكم بعضها :
قال الكافيجي  " :قد دونت يف علوم التفسري كتابا مل أسبق إليه " (. )4
وقال الطويف  " :فإنه مل يزل يتلجلج يف صدري إشكال علم التفسري  ،وما أطبق عليه أصحاب
التفاسري  ،ومل أر أحدا منهم كشفه فيما ألفه  ،وال َناه فيما َناه  ،فتقاضتين النفس الطالبة
للتحقيق  ،الناكبة عن مجر الطريق  ،لوضع قانون يعول عليه  ،ويصار يف هذا الفن إليه  ،فوضعت
لذلك صدر هذا الكتاب  ،مردفا له بقواعد نافعة يف علم الكتاب  ،ومسيته ( :اإلكسري يف قواعد
التفسري) . )5( " ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :ص (. )31
( - )3ينظر . )4/1( :

( - )8ينظر . )113/1( :
( - )4ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )5/1

( - )5ينظر  :اإلكسري يف علم التفسري ص(. )38
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أيت أن تأليف كتاب
كتاب (التلقيح يف غرائب علوم احلديث)  ،ر ُ
وقال ابن اجلوزي  " :ملا أَلَّ ُ
فت َ

فشرعت يف سؤال التوفيق قبل شروعي  ،وابتهجت مبا أُهلمته
يف عجائب علوم القرآن أوىل ،
ُ
وم ْن راعى ُروعي " (.)1
وأُلقي يف ُروعي  ،وها أنا أُراعي عرفان املنن َ ،
قل فيها املشاركون ،
وقال صاحب كتاب املباين يف نظم املعاين  " :وأخدم كتاب اهلل تعاىل خدمة َّ
وكثر هلا التاركون " (. )3
بعد قراءة هذه النقول ؛ نستطيع أن نقرر حقيقة مفادها  :مل يعنت املتقدمون بوضع كتب منفصلة
مركزة بقوانني وفنون القرآن  ،جتمع شتاته  ،وتفصل معامله ( )8لو استدعينا املقارنة بأحد العلوم ،
وهي علوم احلديث مثال ؛ لكن اإلشكال الذي يقفز إىل الذهن هو سبب التأخر  ،وال أدل على
املقصود من قول السيوطي  " :ولقد كنت يف زمان الطلب أتعجب من املتقدمني إذ مل يدونوا
كتابا يف أنواع علوم القرآن " (. )4
فأثارت القضية تعجبه  ،ويكأنه زال عنه االستغراب  ،وأقنع نفسه باجلواب  ،يف مرحلة
متقدمة من اختاذ األسباب  ،فربر ذلك باإلمهال  ،وجاءت عبارة الزركشي مسيحة لطيفة ؛ فقال :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(- )1

ينظر  :فنون األفنان ص(. )141

( - )3ينظر  :جمهول  ،مقدمة كتاب املباين ص(. )1
( - )8وال داعي للتفريق بني علوم القرآن وأصول التفسري وَنن َنلل تراث السابقني ؛ إذ مل يكن هلم اعتناء بالفصل ؛
لذلك جند اضطراب السيوطي يف التسمية وإدخاله كل ماتعلق بالقرآن حتت الدفة الواحدة  ،وهو ماجنده عند الزركشي
وكذلك البلقيين بوضوح  ،فهذا األخري يصرح باملسامهة يف علوم القرآن  ،وجند مباحث صرفة كالعام واخلاص  ،واملطلق
احملدثون ختصيصها بأصول التفسري  ،وإدراجها يف فن خيدم التفسري تأصيليا  ،وإن كانت متضمنة حتما
واملقيد  ،رغب َ
يف علوم القرآن  ،إذ العام حيوي اخلاص ؛ لكن التخصص فرض تغريات يف القسمة  ،والتصنيف املرتب  ،لذلك
فاملباحث لصيق بعضها ببعض  ،والتفكيك بناء على التقسيم األخري يف ميزان حتليل تراث املتقدمني شطط .
( - )4ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )4/1
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" ومما فات املتقدمني " ( ، )1مث أبدى رغبته يف املسامهة  ،وخطر يف خواطر ابن اجلوزي أن
التصنيف يف علوم القرآن أوىل وسكت  ،وعرب صاحب كتاب املباين بالرتك وعدم املشاركة ومل
يعلل .
وأحسن التفات وقفت عليه هو للبلقيين  ،حيث يضيئنا بكالم قصري  ،ومعىن غزير  ،ميكن أن
نعدها جوابا وإن مل يصرح هو بالتأخري  ،يستشف منها أن التصنيف يف علوم احلديث منصب
على السند ورواته  ،فمساحة اإلبداع منحصرة  ،وتنوع األنواع حيكمها العد واحلساب  ،وهو ما
نعدمه يف علوم القرآن  ،فأنواعه شامله  ،وعلومه كاملة ؛ ختدم السند  ،والقراء  ،واآلية القرآنية ،
وأي كتاب ؛ كتاب رب األرباب  ،الذي طفح إعجازا ألويل األلباب  ،تتفجر منه املعاين البديعة
واحلكم الرشيدة  ،والعرب اجلميلة  ،والقصص املليحة  ،ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (فصلت. )43:
ومن كان هذا وصفه  ،وأكثر من ظنونا مسته  ،بل حتت كل كلمة من كلمه  ،حكمة من حكمه
وكل مجلة مجل  ،يقصر عن إداركها األمل  ،فاألوىل بالعارف التسليم ملالك املعارف  ،وإن كان يف
ذلك إفادة ما علم  ،فاللبيب من سلم  ،استنفر بعض عقول األذكياء امللهمني حبسب اجلهد
والوسع ؛ هذا مؤدى كالمه  ،وغاية قصده  ،يف التفاتة ميكن أن تغوص بنا إىل دقائق أكثر
جوهرية وصدى  ،تليق بعمق الطرح  ،وقعره البعيد .
بعد تقلييب لعشرات الكتب املتخصصة حبثا عن اإلجابة  ،مل يوقفين تطرق هلذه اجلزئية  ،اللهم إال
كتابة الربوفيسور عبد الرمحن احلاج صاحل  ،ومنشور الدكتور عداب احلمش على ملتقيات
التواصل االجتماعي  ،وإن كان يف كالمهما شيء من الطول  ،لكن استحببت النقل ولو إجيازا .
اهتم علماء املسلمني بكتابة مصنفات كثرية يف (علوم احلديث) ،
قال األستاذ احلمش  " :ملاذا ّ

جامع نسبيّاً قبل كتاب (الربهان) للزركشي يف هناية القرن الثامن ؟ واجلواب
ومل يُكتب ٌ
كتاب ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
( _ )1ينظر  :الربهان (. )113/1
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العلمي هو أ ّن علوم القرآن العظيم شاقّة  ،حيتاج إىل من يكتب فيها أن يستجمع علوماً كثريةً
واح ٌد منها (علم الرواية)  ،ناهيك عن انصراف األمة إىل علم احلديث ؛ لعدم حاجته إىل علوم
العربية الكثرية اليت ال يعلم أن نسبة

()%1

من الرواة واحملدثني ميتلكون منها إال النزر اليسري ،

القراء  ،وليس على عواتق احملدثني
وهلذا فقد وقع تفسري القرآن العظيم على كواهل اللغويني و ّ
والرواة .
أدل على هذا من كتب التفاسري (السلفية) من مثل تفسري سفيان الثوري  ،وتفسري سفيان بن
وال ّ
عيينة  ،وتفسري عبدالرزاق الصنعاين  ،وتفسري النسائي  ،وغريها كثري  ،ليس فيها سوى تفسري
كلمات باملرادف  ،يغين عنها جمتمعة (جماز القرآن) أليب عبيدة معمر بن املثىن  ،الذي اعتمد
لتطمئن أكثر ؛ فقارن بني تفسري سورة البقرة لإلمام
عليه البخاري يف صحيحه اعتمادا كبريا  ،و ّ

الطربي  ،وتفسريها لإلمام عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي  ،ومها متعاصران  ،فستجد يف تفسري
ّ
الطربي  :اللغة والبالغة والفقه والرواية واالستنباط والرتجيح  ،ولن جتد يف تفسري ابن أيب حامت إال
املهم
حدثنا وأخربنا  ،ويف هناية اإلسناد الواهي أو املنكر أو الضعيف تفسري كلمة باملرادف ّ ....
حتب ح ّدثنا وأخربنا  ،وتبتعد عن (وأوىل األقوال عندي بالصواب يف تفسري هذه
أ ّن أمتنا أثرية ّ

يتجرأ العامل على قوهلا  ،ال ميتلكها
اآلية) أل ّن مثل هذا القول ؛ حيتاج إىل مجلة من العلوم  ،حىت ّ
احمل ّدثون يف القدمي وال يف احلديث  ،ولألسف ! " (. )1

وحاصل ما ذكره ؛ انصراف األمة إىل علم احلديث لسهولته ويسره  ،خبالف علوم القرآن احملتاجة
إىل املستجمع علوما كثرية ؛ وهي علوم شاقة ومتعددة  ،أوهلا اللغة العربية  ،وجوابه يطابق إىل حد
بعيد لفتة البلقيين ؛ لكن اختلفت زاوية النظر  ،فاجلالل يعزز القرآن بوفرة علومه  ،واحلمش
يتناول الدارس واملفسر بشرطه الثقيل  ،لكن هل ما تفرد به احلمش انتقاصا من احملدثني
يربر علة التأخري ؟ وماذا يعين الزراية بعقول احلفاظ  ،هل يفتح لنا صمام
واستعظاما للمفسرين ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
()1

أرشيف

حساب

فيسبوك

(عداب

احلمش)

على

شبكة

األنرتنيت

:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691811577581993&id=1000025
94721582
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الرتك وعدم االشتغال  ،أم سيغرقنا يف متاهة التفضيل بني احملدثني واملفسرين ؟  ،وهل ينفي هذا
وجود املتحكمني يف اللّغة واألصول والتفسري يف قرون سبقت الزركشي  ،أم يعين أن األهلية
تع ّذرت حىت َّبز الربهان واملواقع ؟ .
َّ
إن ما ذهب إليه احلمش من عظم شرط املفسر من الذهنية الوقادة املشتعلة حتكما بالفنون على
تنوعها _ كون القرآن أم العلوم ومفتاحه جممع اآلالت املتزامحة _  ،قد جييب على طرف من
االستشكال  ،ويكشف جزء من احلقيقة ؛ لكن أن يكون هو اجلواب فليس مبتجه .
إذ ال خيفى على احلصيف أن املفسرين على قلتهم وخفة وزهنم يف الكفة املرجوحة املقابلة
للمحدثني  ،كانت تفاسريهم مشحونة بعلوم القرآن  ،وأصول التفسري  ،يف مضامني التحليل ،
وأثناء العملية االجتهادية  ،كما أن املفسرين تباينت اهتماماهتم  ،فالبيضاوي عُرف بالتأصيل
تبحر يف حبره احمليط بالتدقيق النحوي  ،وغاص أبو عبد اهلل
الفقهي  ،وأيب حيان األندلسي ّ
رتمجني يف طبقات املفسرين يف فرتات
القرطيب يف جامعه يتتبع أحكام القرآن  ،وغريهم من امل َ

األدهنوي إىل ثالمثائة واثين عشر مفسرا قبل املائة
اإلمهال على ح ّد تعبري السيوطي اليت أوصلها َ
السابعة  ،فكانت نفوسهم مستودع األنواع  ،وعقوهلم مركوزةً بالضوابط واألصول  ،وما احملاولة
احلديثة يف نظرية التأسيس والتجديد والرتكيب َّإال حفٌر من مناجم هؤالء اليت ما فتئت تنبجس يف
ضربة ِم ْعول باخلام الذي ال ينضب  ،وعليه فالتأخر مل يرتبط بغياب األهلية  ،إذ التأصيل
كل َ
قدمي بقدم املؤولني  ،وإمنا التبس واحتف باإلطار التارخيي عوامل أخرى  ،أخرت التصنيف يف
ِ
اسة والتأهيل .
علوم القران على طريقة التنويع واإلحاطة والبلورة غري الـ ـمر َ
صحيح أن البلورة عرفت استنهاضا بعقول يطبعها قالب األصول  ،كالكافيجي أو الزركشي أو
البلقيين أو السيوطي ؛ لكن ما أشرت به من املفسرين قبل الطبقة السابعة  ،وتوسعهم يف العلوم
العقلية والنظر  ،يُهزز هذا االحتمال ويبقيه بعيدا .
تبقى مقاربة البلقيين من أن القرآن بشمول أنواعه وكمال علومه مقارنة بأنواع احلديث اليت تَضيق
عدا وتناوال غدا التأليف فيه قليال  ،صامدة أكثر من طرح احلمش املوحي بغياب املتأهلني
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املستجمعني حىت هناية القرن الثامن  ،وإن كان يف بداية كالمه توفيق  ،وذلك مبشقة علوم القرآن
وهو اجلانب املستساغ املقبول .
كل هذا حماولة مين للخلوص بنتيجة ليست قطعية أو حتمية  ،وإمنا قراءات يف تاريخ هذا العلم
املشرق  ،وتأمالت يف نقول سطرهتا أعمدة الفن  ،تضفي مع غريها بسياج منيع  ،وتغ ّذي فلسفة
البناء بأرضية رصينة .
وأما كالم احلاج صاحل ؛ فأغرتف منه ما خيدم الفكرة وينميها  ،وإن كان كالمه متوجها إىل أصول
التفسري بالدرجة األوىل ؛ إال أنه يتقاسم مع علوم القرآن  ،والتشابه بني العلمني يف إطالقات
املتقدمني واستعماالهتم يبيح لنا هذا  ،ويف ما يلي بعض كالمه مع طوله الرتباطه ؛
قال  " :إن مثة ما يقارب ثالثة قرون تفصل بني تأسيس علم أصول التفسري  ،وبني تأسيس العلوم
العربية اإلسالمية األخرى  ،وهي مسافة زمنية كبرية جداً  ،تثري السؤال عن سبب تأخر بلورة هذا
العلم وتدوينه نسبة إىل العلوم األخرى ؟ وإذا كان جواب السيوطي هو «إمهال املتقدمني»  ،فإن
هذا اجلواب السهل ال جنده كافياً  ،إذ البد من مربرات علمية كانت حتف باإلطار التارخيي طيلة
هذه القرون اخلمسة  ،وعلى ما يبدو فإن تاريخ نشأة العلوم العربية واإلسالمية األخرى تكشف
حبد ذاهتا عن السبب احلقيقي الكامن خلف هذه الظاهرة  ،فقد كانت أوىل القضايا اليت واجهت
اجملتمع اإلسالمي بعد الفتوحات مسألة "العجمة"  ،و "إعجاز القرآن"  ،و "عربية القرآن" يف
سياق اجلدل الكالمي مع الفرق  ،فأما مسألة العجمة فقد أفرزت ما مسي بـ"علم النحو"  ،الذي
تبلور على يد العالمة سيبويه (ت138ه) يف كتابه الشهري "الكتاب" ؛ إذ يُرجع الباحثون نشأة

هذا العلم إىل انتشار "اللّحن" بدخول الشعوب غري العربية يف اإلسالم  ،وألن اللحن حيول دون
التواصل مع الكتاب الكرمي  ،بل ويعرضه للخطأ وسوء الفهم  ،فقد كان الدرس النحوي لتقومي

اللسان حفظاً لفهم القرآن الكرمي وحسن أدائه  ،وأما قضية "إعجاز القرآن" فقد كانت الشغل
الشاغل للمتكلمني  ،وقد أوصل البحث فيها إىل والدة "علم البالغة"  ،وليس غريباً أن يكون
ذلك على يد متكلمني مثل املعتزلة  ،وحتديداً اجلاحظ الذي ابتكر أهم مصطلحاته خصوصاً
مصطلح "اجملاز" ،وأدى أيضاً البحث يف إعجاز القرآن إىل إنشاء علم "مشكل القرآن" على يد
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ابن قتيبة (ت381ه) يف كتابه "تأويل مشكل القرآن"  ،الذي يبحث يف انسجام القرآن ومتاسك
نظمه  ،هذا فيما ّأدت قضية "عربية القرآن" إىل مجع اللغة وتدوين املعجم  ،فولَّد "علم املعاجم"
أو املعجمة العربية مع اخلليل الفراهيدي (ت181ه) يف معجمه النفيس "العني" ،كما أن توسع

تغريات يف أمناط احلياة ويف مستجدات فتحت باب االجتهاد
ديار املسلمني بالفتوحات فرض ّ
الفقهي على مصراعيه  ،مبا يعين ذلك من تأويل للنصوص وحبث يف داللتها ّ ،أدت هذه

األحداث بعمومها إىل حماولة ضبط الفوضى الفقهية  ،بعدما كثر اجملتهدون بتأسيس "علم أصول
الفقه" على يد اإلمام الشافعي (ت 314ه) -رمحه اهلل -يف كتابه "الرسالة"  ،وقد فتحت ظاهرة
الفرق الوضع يف احلديث النبوي الشريف  ،مما استدعى تدوين احلديث  ،وابتكار شروطه  ،وألن
التدوين كان الشاغل الرئيسي فإن البلورة النظرية لعلم املصطلح بدأت مب ّكرة جداً (سنجدها لدى
اإلمام مالك (ت184ه) والبخاري (ت351ه) ومسلم (ت311ه)..اخل)  ،لكن تدوينها كان
متأخراً ؛ إذ مل ِ
يأت حىت تأليف احلسن الرامهرمزي (ت811ه) كتابه "احملدث الفاضل بني
الراوي والواعي" مث ابن الصالح (ت148ه) يف مقدمته الشهرية يف علوم احلديث  ،وإن كان
أصول علم احلديث جندها عند الشافعي يف رسالته مبفاهيمه ومصطلحاته  ،وقد تطورت الحقاً
بشكل كبري يف باب رئيس من أبواب أصول الفقه هو "السنة"  ،وما أن تأسست هذه العلوم حىت
ٍ
باهتمام ثانو ٍي  ،فقد انتقل
وتغريت وظيفتها  ،وأصبحت مسألة فهم عموم القرآن حتظى
استقلت ّ
النحو مثالً من مهمة ضوابط يسرية يقيم هبا املعربون ألسنتهم بعد أن ضاعت السليقة العربية إىل

علم دقيق مع ّقد ومتطور يُدرس لذاته  ،فلم يعد يقتصر على كونه أداةً لصون العربية من اللحن

والزلل  ،بينما انتقلت البالغة لدراسة "الفصاحة"  ،وأسست املعجميّة حبوث اللغة (الصرف ،
املعجم)  ،وأصبحت دراسة غريب القرآن جزءاً من الدراسة اللغوية تستثمر يف التفسري  ،لكن هذا
االنفصال الطبيعي يشري إىل أن هذه العلوم قد أجنزت املهمة الرئيسية اليت قامت ألجلها  ،وهي
مهمة حمصلتها صيانة العربية لصيانة التواصل مع القرآن وفهمه  ،وبالتايل حلّت هذه العلوم
باالشرتاك مع اخلرب والرواية (النبوية واآلثار) مقام علم مستقل للتفسري ؛ ولذلك كان منطقياً أن
املفسر دوماً على علوم اللغة  ،وأحياناً قليلة على علم األصول (خصوصاً فيما يتعلق بآيات
حييل ّ

األحكام) ؛ ولذلك أيضاً احتل السلف الصاحل -رضي اهلل عنهم -موقع املرجعيّة يف التفسري ،
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فقد نظر إليهم باستمرار على أهنم "أعرف باللغة"  ،و"أعلم" هبا وبأساليب العرب يف التعبري
والبيان  ،فضالً عن شهادهتم عصر الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم  ،ويف حدود هذا اإلطار كان
يتم الرتكيز على دور اللغة يف التفسري ؛ فقد اعتربت هذه العلوم أدوات ناجزة لتفسري القرآن
يتفسر إالّ بتصريف مجيع العلوم فيه"  ،والعلوم اللغوية هي
الكرمي  ،حىت قيل إن كتاب اهلل "ال ّ
أهم هذه العلوم  ،وبذلك فقد استغين عن تأسيس "علم أصول التفسري" بوصفه علماً مستقالً ،
املفسر" بشكل موجز يف مقدمات التفاسري ،
واكتُفي باإلشارة إىل "شروط التفسري"  ،و "شروط ّ
وهذا يكشف لنا عن سبب بروز أداتني رئيسيتني يف التفسري " :علوم اللغة" اليت غالباً ما يشار

إليها بوصفها أساس منهج "التفسري بالرأي"  ،و"الرواية" اليت غالباً ما يشار بوصفها أساس منهج
"التفسري بالنقل"  ،حبيث بقي علم األصول هامشياً يف املناهج اليت سادت كتب التفسري حىت
اليوم  ،وأياً ما يكن تفسرينا لغياب أو تأخر تأسيس (علم أصول التفسري) فإن هذا ال يلغي أن
املسألة تستحق الدرس والبحث "

()1

.

سدد األستاذ أميا تسديد يف حتليله لفلسفة العلم  ،وطريقة إنتاجه  ،والظرف احلايل الذي أخر
نشأه وتشكله  ،بعيدا عن لزومية الصواب من خطئه .
وأما رأيي واهلل أعلم( : )3فهو أن القانون الضروري يف والدة العلوم هو احلاجة  ،ال العبث أو
ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1عبد الرمحن احلاج  ،تأسيس أصول التفسري وصلته مبنظور البحث األصويل ص(. )58
( – )3ومتثلي يف هذا املقام بقول الطاهر بن عاشور  ،يف حديثه عن وجوه إصالح التعليم وأسباب تأخره  ،بعد
إسهابه القول عن أطوار التعليم ومناهجه ووصفه يف البالد اإلسالمية مث يف تونس خاصة  ،ما نصه  " :وصلنا إىل
إصالح العلوم  ،وكنا على نظرة من ذلك  ،ولكن بعد الغاية ووعورة الطريق وقفت يب أياما عن متابعة اإلمالء يف هذا
الشأن ألنظر من قبل جهات اخللل فيها حىت أضع اهلِــناء موضع الــنـ ـ َقب  ،وقد وجدت نفسي بعد طول التفكر مل تزل
موقنة بأن هذا حبث عصيب  ،وأن املتكلم فيه ال خيرج منه وهو يف مجيعه مصيب  ،ولكن لو انتظر كل شارع أن يصل
إىل الغاية  ،لوقفت األشياء كلها "  ،وقال أيضا  " :رأيت الذي يطمع يف البحث عن موجبات تدلـي العلوم يرمي
بنفسه إىل متسع رمبا ال جيد منه خمرجا يف أمد غري طويل " وهو كما قال  -رمحه اهلل –  ،مث تكلم بكالم ملهم .
ينظر  :أليس الصبح بقريب ص( 815و  ، )818ويُرغب يف قراءة هذا الكتاب لكل فئات املتعلمني .
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الصدفة  ،فلم ُخيلق إال و َغائيته التفعيلية منوطة بأبعاده اهليكلية  ،وأدواته املوضوعية الوقتية  ،وما
إن تطور هبا الزمن إال وأخذت شكل األم احلاضنة لفروع تابعة ختصصية  ،عرفت باألصول
والقواعد واألنواع  ،اتسمت بالنتيجة احلتمية حملامل اجلرب والزمن  " ،وبني أن كلما كانت العلوم
أكثر تشعبا  ،والناظرون فيها مضطرون يف الوقوف عليها إىل أمور مل يضطر إليها من تقدمهم ،
كانت احلاجة فيها إىل قوانني حتوط أذهاهنم عند النظر فيها أكثر "

()1

 ،وهذه العلوم التابعة

وصال  ،تسمى بالعلوم املوصلة هدفا  ،فهي آالت تضبط العملية االجتهادية  ،وتصوب النظر ،
فعلم التفسري علم مطلوب باالعتبار األول  ،والعقل التفسريي قديس يف طبقات العقول ومراتب
الفحول  ،إذ كتاب اهلل ال يتفسر إال بتصريف مجيع العلوم فيه ؛ من لغة  ،وفقه  ،وقوة عارضة ،
تشرف حبرزها قالئل معدودون مفارقة بطبقات الفقهاء واحملدثني والقراء واللغويني  ،وما ذاك إال
أن النص القرآين مرتع متشابك يستقي منه ذوو الفن املتخصص املتعدد  ،وحصرها يف رجل
استقامت عنده التخصصات عملة نادرة حىت يف رجاالت التفسري ؛ كالطربي وجامعه بني الرواية
والدراية  ،وما املناهج املطروقة شرحا  ،واخرتاجا  ،إال خري تدليل  ،فكان التفسري الفقهي ،
واإلعرايب  ،والغرييب  ،والنحوي  ،والصريف  ،والنقلي  ،والعقلي  ،واجلامع  ،واملوضوعي ،
واملقارن  ،واإلمجايل ؛ فينزع املفسرون يف تفسرياهتم هذه املناهج توافقا مع التهيء العلمي القدرايت
من جهة  ،واحلاجي الوقيت من جهة أخرى .
ولتأخر التصنيف يف فنون القرآن وشائج بالعلوم األخرى  ،فالفقه ملتصق باإلمام الذي يطعم
البطون

()3

 ،يوّكل عادة فقهاءه وأصحابه  ،مرتبط يف ازدهاره باملذهب الذي تدين به الطبقة

احلاكمة  ،وتتبناه يف كل صغري وكبري منتصرة له  ،نابذة بقية املذاهب بتعصب جلف  ،كما أنه
علم عملي من جهة ثانية  ،يستعمل يف احلياة اليومية  ،من طهارة اللباس  ،وأقسام املياه  ،إىل
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد بن رشد احلفيد  ،الضروري يف أصول الفقه ص( ، )85واحلسان شهيد  ،نشأة العلوم اإلسالمية
وتطورها  :تأسيس علم مقاصد الشريعة أمنوذجا ص( )15وتكلم بكالم متني رصني حيتاج لتوقف .
علي يف استفساري له بقوله  " :الفقه يوّكل " .
( - )3مما أشار به األستاذ الطيار ّ
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أحكام اجلنائز  ،والنكاح  ،والعدة  ،واحلدود  ،والضمان  ،واجلهاد  ،فكل مكلف مفتقر يف كل
حركة خيطوها بعلم الفقه  ،مث يضطر اجلاهل ثالثا إىل دفع الفقيه ليوقع له الفتاوي  ،وينظم له
اجلواب يف ورقة أو كراسة أو جملدة  ،ف ُـربِــط العلم بتعصب اإلمام  ،واالحتياج اليومي  ،والتصنيف

القصدي  ،ناهيك عن تفرقه إىل مذاهب متنوعة  ،ومسامهة كل قطر وربع يف العامل مبساجلة

رأيه  ،واجتهادات األصوليني يف إخضاعه لقواعد تذلله لسالكيه  ،ما تغيب جمتمعة أو متفرقة يف
علوم القرآن .
وكذلك احلال بالنسبة لعلم الكالم ( كنزعة أمالها باعث التعصب والتحزب )  ،ومسائل اإلمامة
والصفات ؛ اليت شغلت الساحة أكثر من غريها  ،اَنرفت عن أصلها  " ،فأصبحت ال ترى
التآليف إال مناقشات وخصومات على األلفاظ والعبارات  ،ويف ذلك يضيع عمر الطالب  ،وخيور
فكره  ،ويصبح رجال قادرا على املكابرة واللجاج بغري حجاج " ( ، )1م ْغرقة األمة يف جدل كالمي
عقيم  ،أثرت يف تشكل علوم القرآن  ،بل يف قعود األمة عن النهوض بلهَ رجعيتها  ،ويظهر هذا

األمر جبالء لكل ناظر يف فهارس املخطوطات  ،إذ تغطي معظمية األجزاء هي وسابقتها ،

ونصيب علوم القرآن كقاعدة مطردة  :النزر اليسري  ،والندرة  ،ولك أن تسأل كل أمني خزانة عن
كتب علوم القرآن وكتب العقيدة ؟ لتستبني .
وأما بالنسبة لعلم احلديث  ،فعرف تشكال ونضجا يف بداية مبكرة  ،والسبب الكامن خلف
تعجيله  ،أن كتب متون احلديث ليس فيها إال الرواية مطلقة  ،جمردة من أي قواعد حديثية مييز
هبا الصحيح عن الضعيف  ،وكيفية التحمل واألداء  ،وآداب احملدث والسماع  ، ...فوضع العلم
كحاجة لضبط الفوضى  ،خاصة مع فشو الكذب والوضع  ،فتولّد علم احلديث  ،وتشجر
احلديث إىل رواية ودراية (مصطلح احلديث)  ،أما بالنسبة لعلوم القرآن  ،فلم تكن احلاجة فيه
ملحة الستظهاره  ،وتشقيقه من التفسري ؛ إذ التفسري يتوزع على منطني من البداية  :رواية ودراية،
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الطاهر بن عاشور  ،أليس الصبح بقريب ص(. )343
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وعلوم القرآن ثلته يف األول  ،وغالبيته يف الثاين  ،فلم يكن ملتحم البنية على شاكلة علم احلديث
لوجوده أصال ملن طلبه  ،كما أنه آلة حملية  ،يتموقع مع اآلية القرآنية ويزيل لبسها يف حيزها ،
فكل آية جيتمع فيها من علوم الكتاب ما يكشفها ؛ من سبب نزوهلا  ،وغريبها  ،وقراءاهتا ،
ومكيها  ،ومدنيها  ،ومشكلها  ،ومناسبتها  ،وطريقة االستنباط منها بإعمال قواعد اللغة
واألصول  ...إخل .
هذا  ،والستقاللية النوع القرآين يف االهتمام والتأليف مسامهة فاعلة يف دفع التشكل قرنا بعد قرن
من الوهلة األوىل

()1

 ،فغالبية األنواع اليت تكلم عنها الزركشي والبلقيين والسيوطي ؛ كأسباب

النزول  ،والوجوه والنظائر  ،والناسخ واملنسوخ  ،وأحكام القراءة وفضلها ورمسها  ،عدا األنواع
األصولية الصرفة  ،واللغوية الصرفة  ،من الوفرة والتطور مبكان  ،حىت أن بعضها بلغ املئات ككتب
القراءات والغريب  ،وبعضهم يصنف ثالثة كتب أو أربعة يف النوع الواحد  ،ماحدا بعلوم القرآن
متماسكة يف الربوز إىل حني عصرها  ،مع زيادة الدقة واالختصار ( ، )3فكان من بعضها  :فنون
األفنان البن اجلوزي (548ه) يف تسعة أنواع  ،والربهان للزركشي (844ه) يف سبعة وأربعني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1مع وضوحها وجتليها من القرن األول  ،كمخاطبة الشافعي لبعض خلفاء بين العباس  ،وجوابه له مبا يزيد
السبعني نوعا جبمع الروايات  ،كما سيأيت يف مطلع النص احملقق ص(. )185
ِ
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َكالْبَ ْح ِر يَ ْس ِق ِيه َّ
اب َوَما لَهُ  ...فَ ْ
الس َح ُ
ِ ِ
ِ
ني " .
نـَ َع ْم فَ ْ
ين َعلَى أ َْمثَالنَا م ْن الْ ُمتَـ َعلم َ
ض ُل الْ ُمتَأَخ ِر َ
ينظر  :حممد بن عابدين احلنفي  ،رد احملتار على الدر املختار ( ، )33/1وعبد احلكيم األنيس  ،الرتاث وإشكالية
النضج واالحرتاق ص(. )38
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نوعا  ،ومواقع العلوم للبلقيين (334ه) يف اثنتني ومخسني نوعا  ،والتحبري للسيوطي (411ه)
يف مائة ونوعني  ،وهذبه يف اإلتقان إىل مثانني نوعا  ،والزيادة واإلحسان البن عقيلة املكي
(1151ه) يف مائة وأربعة ومخسني نوعا  ،وهذا اإلشراق صاحبه قلة مشاركة  ،وأعقبه أفول
وانستار  ،احتجب سببه  ،وتوارى عيبه  ،والَنطاط املسلمني يف اجلملة يد مربرة  ،إن مل يكن
إمهاهلا لعلوم القرآن علة الفتور  ،وباعث االقعنساس والضمور .
هذه بعض البواعث اليت احتفت باإلطار التارخيي  ،عالوة على ما التفت إليه البلقيين  ،وأحكمه
األستاذ احلاج صاحل  ،مع ما غاب عين قطعا استنتاجا وحتليال  ،أنسأ جتميع علوم القرآن يف بنية
مرتاصة  ،وحىت ما ولّد فهو خداج ،مل تستو سوقه  ،والنظر يف األسباب املهملة واملبطّئة قد تعيد
احلظوة واالعتبار .
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املبحث الثالث  :القيمة العلمية
خلو أهله يف زمانه أو كاد  ،ومل يبق
ملا رأى البلقيين دروس التصنيف يف التفسري  ،وما صاحبه من ّ
فيهم من له لذلك استعداد  ،احتذى حلث الشارع املبين على االمتثال  ،فأفرد مقدمة لتفسريه هنر

احلياة كأداة تيسريية  ،ومدخل يتيح للدارس ماحواه القرآن الشريف من أنواع علمه املنيف  ،يف
اثنتني ومخسني نوعا  ،منقسمة إىل قسمني  ،ما حيصر  ،وما ال يدخل حتت احلصر  ،مصنفا
احملصور إىل ستة أمور متفاوتة نوعا  ،وتأيت قيمة هذا الكتاب يف :
املطلب األول  :اهلندسة املوضوعية
حسبُك جبهده أنه ابتكر هندسة لفنون القرآن مل يسبق هلا نظري يف تاريخ هذا العلم  ،فلم يستولد

املتقدمون صياغة تقوميية تليق مع شدة الفاقة هلا  ،ومل حيرص املتأخرون كذلك على بنيته فقلدوا

عنها  ،وغايتهم يف كل ما أوجدوه لنا جمموعا متناثر األحباث القرآنية باتساع أو إجياز يف العرض
والتحليل والتمثيل  ،وعلمي أن التصنيف مل يقصد فيه اإلحاطة واالستقراء منذ البداية  ،فلم يدع
أصحابه ذلك  ،بل صدروا كتبهم بعارضة جتريهم عن احملاكمة يف التقصري  ،وهي بلوغ علوم
القرآن مبلغ التعجيز يف حصره وعده على العاد  ،اللهم إال عبارة واحدة من السيوطي قد جتعله
عريض التقريض مبحادته سلوك سبيل االستقراء .
وعليه فالرمز إليهم بعدم اإلحاطة يف سياق التفريط جتن بعيد  ،ومل يقصد فيه كذلك البناء املستقل
كعلم له أدواته وأبعاده ومسائله  ،حيث إن الواقف على الكتب املتخصصة بسرد العلوم وتبيينها
املعروفة باملوسوعات العلمية ( اإلنسكلوبيديا )  ،كمقدمة ابن خلدون  ،أو الدر النظيم يف أحوال
العلوم والتعليم املعروف بإرشاد القاصد البن األكفاين  ،أو سعد السعود يف النفوس للرضي  ،أو
أمنوذج العلوم للطرسوسي أو الفناري  ،أو ينابيع العلوم البن سعادة  ،ال يلحظ انتجاعهم بذكر
فن مستقل يطلق عليه علوم القرآن  ،معدود من مجلة العلوم املستقلة املتماسكة  ،وغاية ما ذكروه
علم التفسري  ،كما مل يوضح أحد منهم التعريف اخلاص هبذا العلم  ،وهذا ما يقوي هذه النظرة ،
ب ْلهَ جند االلتباس حىت يف االسم وهذا ما أوضحته سابقا  ،وصيغة اجلمع يف امللفوظ تشد على
هذا الطرح وتربيه  ،فعلوم القرآن يدل على جمموعة علوم متناسلة من عروة واحدة  ،فهي علوم
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تكون مبجموعاهتا التقطيعية علم علوم القرآن من الناسخ واملنسوخ  ،وأسباب النزول ،
جتميعية ّ
والقراءات والغريب واملبهمات  ،وغريها  ،وال يهم إن كانت قواعد كلية أم قبسات حتليلية  ،أم
ترمجات توصيفية  ،مابرحت مستوطن القرآن  ،كما ال ضري يف ذلك إن انتزعتها علوم أخرى
احتواء وتضمينا  ،تأصيال وممارسة؛ كمسائل اختصت هبا العلوم اللسانية أو األصولية أو احلديثية،
فاملمازجة بني العلوم والتقاسم االشرتاكي ال يسلم منها صنف حمرتق  ،بل التالقح قوام األعمدة
ومنتهى التهذيب  ،وعلة اإلنشاء ال تفيد االحتكار  ،وكماله يف التنقيد والتنقيل بني الصناعات .
تأيت قيمة املواقع يف ابتكاره املثمر  ،حيث نقل هذه العلوم القرآنية املتداخلة واملشوشة الرتتيب إىل
أنواع حسنة التقريب  ،بديعة التهذيب  ،يف بناء قد استوى سوقه  ،وتناسبت فروعه  ،وهذا
االستثمار املتأهل مل يسبق له واضع  ،ومل يطلع هو فيه على صانع  ،بل كان منشئا وناقدا يف
طرح منطقي ممتاز .
تقرب الفن جبعله
هذه النقلة النوعية يف الفن حمط األنظار ملن رام وصوال أو راج بلوغا  ،فهي ّ
سهل املنال مصونا من الدلدال  ،بقسمة ثنائية حتوي مجيع األنواع  ،وهي :
 ما يقع حتت احلصر ما ال يقع حتت احلصرفما تعذر تصنيفه يف القسم احملصور  ،فال جرم أن يودع ضرورة يف اجملال املفتوح من القسيم الغري
حمصور  ،وهو احلقل ملن جرى قلمه باستوالد أنواع حديثة اصطادها بكثرة خمالطته للفنون قلبا
وردا  ،وال سبيل لناقد أو متبصر أن يسد بابا مفتوحا لألنظار والرؤى بتسويد مسودة أو تسطري
مسطرة  ،وضمنها البلقيين نوعني :
 األمساء والكىن واأللقاب -املبهمات
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وغايته يف كل هذا االختصار والتقريب  ،ال التتبع والتوسع  ،ويكأنه ترك االجتهاد ملن بعده
بقوله  " :ومن األنواع ما ال يدخل حتت احلصر " ) ، (1فكان ما كان من استدراكات وتتمات ،
وضمن القسم األول  -مما حصره هو  ،ال مما هو حمصور يف حقيقة األمر معتذرا مبا وصل إليه
علمه مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه املنيف  -الكالم على أمور ستة هي :
_ مواطن النزول وأوقاته ووقائعه
_ السند
_ األداء
_ األلفاظ
_ املعاين املتعلقة باألحكام
_ املعاين املتعلقة باأللفاظ
مفرعا كل أمر من الستة املذكورة إىل أنواع كثرية تكملت اخلمسني حبصرها .
ّ
هذا التنظري موصول احللقات مرتاصها  ،وهو الغائب واملنعدم عند الكل  ،حيث يصفف األنواع
بكسرها على ستة أبواب يف سلسلة مستقيمة كما مير هبا القرآن الكرمي يف أطواره احلملية  ،فكان
احلصر دقيق الرتصد خلطوات اهلداية من نزوله ابتداء  ،مث انتظامه يف طبقات احلفاظ بدرجة معينة
من التلقي ؛ إما تواترا أو آحادا أو شذوذا مصطبغة بالقراءات  ،مث عن أداء القراءة بأحكامها
التجويدية ليفقه لفظها بانرباء غريبها ومعرهبا وجمازها  ،فيستنطق النص هداية يف األخري مبعرفة
عامه وخاصه ومطلقه ومقيده وجممله ومبينه وناسخه ومنسوخه فصال ووصال  ،إجيازا أو إطنابا أو
قصرا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( – )1ينظر  :ص(. )188
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فكان انطالقه يف التنويع من أول نقطة مير هبا التنزيل  ،إىل آخر حمطة من العلم به وتفهمه ،
جتديدا يف الدرس النظري .
مللمة ما تناثر مبسوغات حيكمها العقل واملنطق  ،من شأنه أن ينقد العقلية الواضعة  ،ويدين النظم
املكرّر بعيدا عن مطارح االجرتار ،
للمستفهم  ،وحيصل امللكة برسوخ الصفة يف النفس ملن زاول ّ
ٍ
متساوقة متسايرةٍ قد جتارت أطرافها إىل غرض واحد .
كما يهيئ اللسان الراجز ليسلكه يف فقر
فمن ضيق املنطق وتعسري الدرس أن ينقش يف ذهن املريد ما إحكامه وإملامه موقوف على ما
بعده  ،كمن سبق بالناسخ واملنسوخ على املكي واملدين ومراتب القراءة وطبيعة امللفوظ كونه
مشرتكا أو جمازا  ،عاما أو خاصا  ،فال ميكن له أن يشيّد الدرس بالناسخ واملنسوخ مثال ؛ إال بعد
أن يعرفه تاريخ السابق عن الالحق  ،وهل يف اإلمكان اجلمع بني النصني عالوةً على صحة

القراءة من شذوذها .
توزع
ويل أن أزمع أن الفراغ والعزوف عن لوح العلوم القرآنية _ وهو ما ارتسم على قليب ووعاه _ ّ
متسين التحصيل  ،يرهق اخلاطر  ،ويعنت
جزئيات الفن يف خليط غري مطرد التنسيق قريب املنال َّ

الرويّةَ .

املطلب الثاين  :استحداث أنواع جديدة
إنه ملن الصعب عقد موازنة بني املواقع ومن تقدمه من املؤلفني يف علوم القران إذا أردنا أن َندد
بالضبط املضيف واملوسع واملمثّل لكل نوع  ،إذ كما هو معلوم مل تكن الكتابة فيه كخط
مستقيم  ،بل متعرجة املنحى  ،منثورة املسائل  ،ومتشعبة األغراض  ،خاصة ما مل يكن التأليف
فيه قصدا استقالليا  ،بل مفاتيح يف ديباجة تفسري من دواوين التفسري  ،وهذا القسم منيز فيها بني
نوعني :
_ قسم مل يكسر علوم القرآن على فصول أو أبواب أو أنواع أو أقوال  ،بل سرد مجلة من فنونه
موضحا
يف حمفل مقتضب كتفسري العز بن عبد السالم  ،وفتح البيان للقنوجي  ،أو أفرد نوعا ّ

ومفهما كالسمرقندي يف حبر العلوم ؛ إذ خصص سطورا عن احلث يف طلب علم التفسري  ،وقسم
ُ
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طوى علوم القرآن على مايقتضيه الوادع والشارح ؛ فمن مفرع هلا على أقوال كالطربي  ،أو مبوب
هلا على أبواب كالقرطيب  ،أو مقدم مبقدمات كابن جزي  ،أو مفصل لفصول كابن عادل يف
اللباب  ،أو مقعد لقواعد كالقامسي يف احملاسن  ،يف حني يغيب التنويع إىل أنواع يف خطب
االفتتاح وصدر التفاسري  ،فلم أقف على تفسري يع ّد ُد علوم القرآن على طريقة التنويع ( النوع
األول والثاين  ، )...وامللحظ يف صيغ األبواب والفصول واألقوال واملقدمات ؛ الوجازة يف عدها
من حيث الكثرة والوفرة  ،ال من حيث التعمق وتأييد املذهب بشواهد املعقول واملنقول يف
سردها  ،إذ ال تزيد على العشرة غالبا  ،وقد تفوق بزيادة نصفها على األكثر  ،كما جند تداخال
بني الفصول أو األبواب  ،واستطرادات تطول أو تقصر تلتقف بني املطاوي كان باإلمكان
اجتزاؤها إىل أبواب أخرى .
هذا القسم من مقدمات التفاسري بنوعيه آثرت استبعاده وأنا أقارن لعدم انضباطه  ،وجزالة
تشجرياته  ،كما أن علوم القرآن ركزت فيها على طبع يستشفها الناظر ويستخرجها بإعمال فكره
ودقيق فهمه غالبا  ،وال يستفيدها من عنوان الكالم ورموز العبارة .
أما القسم األول وهو ما قصد التأليف فيه قصدا استقالليا ؛ كفنون األفنان  ،ومجال القراء ،
واملرشد الوجيز  ،واإلكسري يف علم التفسري  ،فهي ال ختتلف كثريا عن قسيمتها  ،حيث إن
إحصاء العلوم وتصنيفها مل يعرف النقل والتأثر بالواضع األول إال عند السيوطي  ،حيث ختري من
مجيع األزهار ليخرج لنا عسال مصفى  ،كما يعرف حمدودية الصرح والبناية  ،فابن اجلوزي كان
سباقا إىل الفكرة  ،والسخاوي عاصره ومل ينقل عنه  ،مث جاء أبوشامة فتتلمذ عن السخاوي وأكثر
النقل عنه حيث يقول  " :وقال شيخنا أبو احلسن "

()1

وهو يقصده  ،ومل يقاربه يف املنهج

املوضوعي وال الرتتييب  ،وال نقل كذلك عن ابن اجلوزي  ،فهذه ثالثة كتب مستقلة املبىن  ،وغري
جديرة بااللتفات ملن رغب مجعا أو شكال يف فنون القرآن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( – )1ينظر  :املرشد الوجيز ص(. )..81 ، 41 ، 31
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يطوف بالعلوم وهو شرطه يف املقدمة ،
املفسر  ،ومل ّ
أما اإلكسري فبسط علوم القرآن كوهنا ضرورة ّ

فاجته إىل قواعد التفسري وهي جزء من علوم القرآن فكشفها لطالهبا  ،والظن أنه أول من شق هذا

العلم باجتباء قواعد الفن يف سفر مستقل  ،وإن مل يتحكم يف مشولية الطرح باختصاصه احلديث
عن القاعدة البالغية وإسهامها يف تنشئة املفسر ؛ إال أن انتخابه يعترب إرهاصا يف التخصص
سوي للمفارقة قصدا
الدقيق  ،ولبنة يف التجرؤ على الفكرة ملن أتى بعده ْ ،
ورومي املقارنة به غري ّ

ومضمونا .

يبقى يف األخري كتاب الربهان كأحسن متثيل ميكن املوازنة به ضمن جمموع املؤلفات السابقة على
املواقع  ،وهذا الرتشيح يرجع للتقارب املنهجي املطروق  ،وأحسن ميزة مشرتكة كطفرة مل يك هلا
بال يف ذكر السابقني ؛ هو الرتتيب النوعي ال الفصلي أو البايب  ،ووفرة األنواع من أخرى ،
والعجب الذي ال ينقضي أهنما تعاصرا وما أخاهلما إال التقيا  ،فقد كان الزركشي تليمذ سراج
الدين عمر البلقيين والد اجلالل  ،وأخذ عنه الفقه واألصول والزمه  ،وهذه قرينة قوية يف اللقي
باجلالل وتعريفه بالربهان  ،إال أننا ال جند إشارة يف املواقع توحي إىل االقتباس أو الذكر أو
اإلشادة  ،مع العلم أن وفاة الزركشي كانت يف سنة أربع وتسعني وسبعمائة  ،ونسخة املواقع
املعتمدة يف التحقيق من إمالئه كانت يف افتتاح احملرم سنة تسع وتسعني وسبعمائة  ،حيث كان له
من العمر حني اإلمالء سبع وثالثون سنة  -وهو يف درجة الفتوى  ، -وكفيل جدا وكاف
بالسماع عن الربهان الذي ضاع صيته واشتهر يف األمصار  ،واالحتمال الوارد ال خيرج عن
اثنتني :
 .إما أن يكون مسع بالربهان وقرأه فتأثر به  ،ما حداه إىل أن ينسج منواله  ،ويؤلف برمسه يف
التجميع الوفري  ،والتلقيب باألنواع ؛ لكن مصففا هلا إىل وضع منطقي مبتكر  ،فلم يتقيد
باالقتباس أو اإلشارة .
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 .أو غاب الربهان عن حلظه  ،ومل يفق بنسقه  ،فاستدرك الفراغ باستيعاب أصول العلم  ،فأنشأ
تقص ًدا  ،وهي عندي
التلقيب والرتتيب منزها عن التعقيد والتعمية  ،فيكون التقارب اعتباطا ال ّ

نقطة استفهام .

وحىت لو ق ّدر له أن يتأثر بالربهان ويغفله عن مصادره  ،والتنويه بسبقه ؛ إال أن تنضيده لألنواع
على فصلني مما حيصر ومما ال حيصر  ،وقسمه احملصور إىل ستة أمور متدرجا يف سردها باعتبار
أمهيتها يف الدرس القرآين يع ّد ْفيدا وتقريبا مقاصديا يف التنقيح والتهذيب والبذل ملن أتى بعده ،
وهذه لعمري عالمة املزامحة بل التفرد .

إذن يبقى اخليار الوحيد القائم للمقارنة بني املواقع ومن سبقه يف التصنيف َ ،خطّيّةُ الزركشي
الفائقة زركشة وإبداعا  ،فهي متاثل املواقع يف الوفرة والتنويع  ،كما أهنا تغطي كتابات السابقني
اشتماال وتضمينا إال ما ندر  ،ومل أنس جهود احملدثني يف صحاحهم وسننهم وأجزائهم تقييدا
لفنون القرآن وتسجيال هلا  ،وما إقصائي كذلك هلا إال ملباينتها لنهج الكتابة القرآنية واقتصارها
على املنقول دون املعقول .
املتفرد هبا  ،واملشرتكة  ،معتمدا على ما صرح به كل واحد يف
ترتكز املقارنة على إبراز األنواع ّ
افتتاح كتابه  ،وتنتظم يف اجلدولني اآلتيني :
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جدول يبني األنواع املشرتكة بني املواقع والربهان
رقم النوع يف
املواقع

رقم النوع يف الربهان اسم النوع يف
املواقع

النوع األول
والثاين

النوع التاسع

املكي واملدين

يف معرفة املكي واملدين

النوع العاشر

النوع األول

أسباب النزول

معرفة سبب النزول

النوع احلادي
عشر

النوع العاشر

أول ما نزل

معرفة أول ما نزل

النوع الثالث
عشر

النوع التاسع
والثالثون

املتواتر

معرفة وجوب تواتره

النوع السادس
عشر

النوع الثاين
والعشرون

قراءات النيب
صلى اهلل عليه
وسلم

معرفة اختالف األلفاظ بزيادة
ونقص

النوع السابع
عشر والثامن
عشر

النوع الثالث عشر

الرواة واحلفاظ

يف بيان مجعه ومن حفظه من
الصحابة

الوقف واالبتداء

معرفة الوقف واالبتداء

النوع الرابع
النوع التاسع
عشر والعشرون والعشرون

اسم النوع يف الربهان

النوع السادس
والعشرون

النوع السابع عشر

امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب معرفة ما فيه من غري لغة
العرب

النوع الثامن
والعشرون
والتاسع
والعشرون

النوع الرابع

املشرتك واملرتادف معرفة الوجوه والنظائر
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الغريب

النوع اخلامس
والعشرون

النوع الثامن عشر

النوع الثالث
واألربعون
والرابع
واألربعون
واخلامس
واألربعون

النوع الرابع والثالثون الناسخ واملنسوخ
ونوع من الناسخ
واملنسوخ

معرفة غريبه
معرفة ناسخه ومنسوخه

النوع الثاين
واخلمسون

النوع السادس

املبهمات

علم املبهمات

النوع السابع
والعشرون

النوع الثالث
واألربعون

اجملاز

بيان حقيقته وجمازه

النوع احلادي
والثالثون

النوع احلادي
والثالثون

التشبيه

معرفة األمثال الكائنة فيه
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جدول يبني األنواع اليت انفرد هبا كل من املواقع والربهان
األنواع اليت انفرد هبا املواقع عن
الربهان

األنواع اليت انفرد هبا الربهان عن املواقع

النوع الثاين  :معرفة املناسبات بني اآليات
النوع الثالث والرابع :
النوع الثالث  :معرفة الفواصل
السفري واحلضري
النوع اخلامس :علم املتشابه
النوع اخلامس والسادس :
النوع السابع  :يف أسرار الفواتح
الليلي والنهاري
النوع الثامن  :يف خوامت السور
النوع السابع والثامن  :الصيفي
النوع احلادي عشر  :معرفة على كم لغة نزل
والشتائي
النوع الثاين عشر  :يف كيفية إنزاله
النوع التاسع  :الفراشي
النوع الرابع عشر  :معرفة تقسيمه
النوع الثاين عشر  :آخر ما نزل
النوع اخلامس عشر  :معرفة أمسائه
النوع الرابع عشر واخلامس عشر :
النوع الساس عشر  :معرفة ما وقع فيه من غري لغة
اآلحاد والشاذ
احلجاز
النوع احلادي والعشرون  :اإلمالة
النوع التاسع عشر  :معرفة التصريف
النوع الثاين والعشرون  :املد
النوع الثالث والعشرون :ختفيف اهلمزة النوع العشرون  :معرفة األحكام
النوع احلاي والعشرون  :معرفة كون اللفظ أو
النوع الثاين والعشرون  :اإلدغام
الرتكيب أحسن وأفصح
النوع الثالثون  :االستعارة
النوع الثالث والعشرون  :معرفة توجيه القراءات
النوع الثاين والثالثون :
النوع اخلامس والعشرون  :علم مرسوم اخلط
العام املبقى على عمومه
النوع السادس والعشرون  :معرفة فضائله
النوع الثالث والثالثون والرابع
النوع السابع والعشرون  :معرفة خواصه
والثالثون :
العام املخصوص والعام الذي أريد به النوع الثامن والعشرون  :هل يف القرآن شيء أفضل
من شيء
اخلصوص
النوع التاسع والعشرون  :يف آداب تالوته
النوع اخلامس والثالثون والسادس
والثالثون  :ما خص فيه الكتاب
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السنة وما خصصت فيه السنة
الكتاب
النوع السابع والثالثون والثامن
والثالثون :
اجململ واملبني
النوع التاسع والثالثون  :املؤول
النوع األربعون  :املفهوم
النوع احلادي واألربعون والثاين
واألربعون  :املطلق واملقيد
النوع السادس واألربعون والسابع
واألربعون :
الفصل والوصل
النوع الثامن واألربعون والتاسع
واألربعون :
اإلجياز واإلطناب
النوع اخلمسون  :القصر
النوع احلادي واخلمسون :
األمساء والكىن واأللقاب

النوع الثالثون  :يف أنه هل جيوز يف التصانيف
والرسائل واخلطب استعمال بعض آيات القرآن
النوع الثاين والثالثون  :معرفة أحكامه
النوع الثالث والثالثون  :يف معرفة جدله
النوع اخلامس والثالثون  :معرف موهم املختلف
النوع السادس والثالثون  :يف معرفة احملكم من
املتشابه
النوع السابع والثالثون  :يف حكم اآليات املتشاهبات
الواردة يف الصفات
النوع الثامن والثالثون  :معرفة إعجازه
النوع األربعون  :يف بيان معاضدة السنة للكتاب
النوع احلادي واألربعون  :معرفة تفسريه
النوع الثاين واألربعون  :معرفة وجوب املخاطبات
النوع الرابع واألربعون  :يف الكناية والتعريض
النوع اخلامس واألربعون  :يف أقسام معىن الكالم
النوع السادس واألربعون  :يف ذكر ما يتيسر من
أساليب القرآن
النوع السابع واألربعون  :يف معرفة األدوات

املبدعة  ،فهي حتدث اثنني وثالثني نوعا يف احلقل
املربزة َ
نستفيد من اجلدولة أن املواقع من الكتب ّ
القرآين  ،تناسب فضاء الطرح  ،وتسهم يف إعالء صرحه  ،وإن كانت أصول مفرداهتا منثورة عند
الزركشي أو من سبقه ؛ إال أن استقالليتها كنوع مفصول  ،يصبغها بدالالت تسهب يف رحب
الساحة مفعول االجتهاد والتجديد  ،ومتهد الطريق لبلورة التطور حىت بلوغ ذروته .
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املبحث الرابع  :أثره فيمن بعده
شاءت مشيئة اهلل سبحانه وتعاىل أن حيتجب كتاب املواقع عن َمالحظ املصنفني واحملققني ،
فتوارى منذ تأليفه واسترت إىل حني السيوطي مث رجع إىل حمله من الغيوب  ،والسر يف هذا
 حسب توقعي واهلل أعلم : - .غموض العنوان وغرابته إىل حد التعمية واإللغاز  ،حيث إنه ملن العسر تنبؤ املراد وفكه  ،إذ
يطوح بالناظر فيه بعيدا عن مرماه وفحواه  ،وكأنه جزء
يه ّدي إىل علم النجوم واألفالك  ،وهو ما ّ

يف العلوم العلمية ال الشرعية  ،حىت إن السيوطي  -رمحه اهلل  -مل يتيقظ له إال بعد أن أوقفه

أستاذه صاحل  -أخو اجلالل  -عليه  ،ونبّهه إىل حظوه ورفعة شأنه  ،كما أن النسخة املعتمدة

مكتوب على أوهلا  :كتاب مواقع العلوم يف مواقع النجوم للعالمة البلقيين يف علوم القرآن  ،فجلى
الكاتب طبيعة العنوان بقوله  " :يف علوم القرآن " لِما رآه من الغموض املكتنف على خالف
تسميات املؤلفني يف هذا الشأن  ،فنجد فنون األفنان يف عيون علوم القرآن  ،واملرشد الوجيز إىل
علوم تتعلق بالكتاب العزيز  ،واإلكسري يف علم التفسري  ،والربهان يف علوم القرآن  ،ومؤلفات
السيوطي الثالث  ،والزيادة واإلحسان يف علوم القرآن البن عقيلة  ،وغريها كثري  ،فهي توحي إىل
املضمون ضرورة  ،وتسعف املفهرسني يف تصنيفها على مقامات فروع العلم لتطاوع الباحثني اقتناء
والتقاطا .
وال أستبعد أن حتوي اخلزائن واملكاتب مثيالهتا من الدرر املش ّفرة اليت يتخطاها احملققون
نغب الطائر من البحر الزاخر البن األكفاين  ،وهو
أثناء التنقيب  ،وأليق ما أدلل به كتاب ّ
وقيد البحث  ،تناول مؤلفه فيه أصول التفسري  ،قال يف
كتاب مفقود حىت الساعة ْ

كتابه إرشاد القاصد بعد أن أفاد ببعض القواعد عن علم التفسري  " :وهذا ال يستغين
عن قانون عام يعول يف تفسريه عليه  ،ويرجع يف تفسريه إليه  ،ومسبار تام مييز ذلك ،
بنغب الطائر من البحر الزاخر  ،وأردفناه
تتضح به املسالك  ،وقد أودعناه كتابنا املسمى ّ
هناك بالكالم على احلروف الواقعة مفردة يف أوائل السور  ،اكتفاء باملهم عن اإلطناب
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ملن كان صحيح النظر " (. )1
هذا مثال يشري إىل مغايرة االسم للمسمى يف ساحة علوم القرآن املرتاحبة  ،وهو من الكتب
املهمة الضائعة اليت تؤسس لعلم أصول التفسري  ،وقيمته ترجع لقيمة املؤلف وتقدم وفاته سنة
تسع وأربعني وسبعمائة  ،حيث ميكن أن يع ّد ثالث اثنني بعد اإلكسري ومقدمة شيخ اإلسالم ،
أخلَق بالربوز واالنتشار واهلل
وقصدي أنه لو أمساه بأصول التفسري لكان أنسب باملضمون  ،و ْ
أعلم .
اجملمعني لعلومه حتت الدفة الواحدة خاصة  ،فال نقع
 .ندرة الكاتبني يف احلقل القرآين عامة  ،ويف ّ
ألعمال استوعبت أطراف الفن ومجعت فوائده ومنثور مسائله املتب ّددة بعد العصر التاسع إال نزرا ،
ثلة من األولني وقليل من اآلخرين  ،وهذا ما جيعل االستفادة باملواقع زهيد  ،وتطلب مصادر الفن
خافت  ،واستشراحه وإقراءه وحتشيته باهت .
حتوط مسرى حياة علوم القرآن الضافية وتغمر
مع ما تقدم وغريها من األسباب الضامرة اليت ّ
خطاه  ،نقف على أول امللهمات احلافلة اليت تأيت يف طليعة املستفيدين واملتأثرين والناهلني من
جممعات
مواقع العلوم  ،وهي املستقى الذي ليس وراءها مذهب لطالب  ،وال مراد لباحث ّ ،

السيوطي يف علوم التفسري .

ال ميكن أن ين َكر جهد السيوطي وجتحد يده املتدفقةَ  ،فقد أثرى املكتبة مبشاركاته املنتقية واحملربة
واملتقنة  ،توزعت على ثالثة كتب  :النقاية  ،التحبري  ،واإلتقان  ،وهذه األصول ختريت املواقع
كمادة أصلية وفاعلة  ،وتفصيلها كاآليت :
النقاية  :ذكر يف هذا الكتاب خالصة أربعة عشر علما مراعيا اإلجياز واالختصار  ،مودعا يف طي
ألفاظها ما نشره الناس يف الكتب الكبار  ،حبيث ال حيتاج الطالب معها إىل غريها  ،وال حيرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :لوحة  33ب .
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الفطن املتأمل لدقائقها من خريها  ،ويتوقف كل علم ديين عليها  ،مرتبا العلوم فيها حبسب جلل
مسائلها  ،مصدرا بأصول الدين مث بعلم التفسري مث بعلم احلديث  ،وهكذا .
ويأل جهدا يف وضع مادة جديدة يف علم التفسري  ،بل اختصر املواقع اختصارا شديدا
مل يتعنت ُ
احتفظ فيه بتنويعاته وترتيباته  ،وزاد عليه مبقدمة فيها تعريف علم التفسري والقرآن والسورة واآلية ،
وأشار إىل تفاضله وحرمة قراءته بالعجمية وباملعىن وتفسريه بالرأي ال تأويله  ،قال  " :وينحصر يف
مقدمة ومخسة ومخسني نوعا " ( ، )1واملواقع كما هو معلوم يف اثنتني ومخسني نوعا  ،فاستحدث
ثالث أنواع جديدة ؛ لكن خمالفا له يف بعض كيفيات التفريع فقط  ،وتوضيحها :
_ جعل البلقيين اجململ واملبني نوعني منفصلني  ،ودمج بينهما السيوطي .
_ جعل البلقيين نوعا من الناسخ واملنسوخ يضم قسمني  ،وفصل بينهما السيوطي فقال :
" الثالث عشر والرابع عشر  :املعمول به مدة معينة وما عمل به واحد " ( ، )3ومها عند البلقيين
نوع واحد .
_ جعل البلقيين نوعني متضادين ومها  :اإلجياز واإلطناب  ،وذكر وسطهما املساواة أثناء الشرح
هلما  ،أما السيوطي فقد خصه بنوع مستقل .
_ جعل البلقيين األمساء والكىن واأللقاب نوعا واحدا  ،وفك السيوطي بينهما إىل ثالثة أنواع
مفردة .
فكان تقليدا ملرسوم املواقع  ،ومتثل هذه الكتابة أول حماولة له يف مجع علوم القرآن  ،ولذلك مل
يتحرر عن طوق النقل إال مبقدار ماكان متهيئا له من الكفاءة يف صدر العشرين  ،ومالئما
لقدراته الذهنية  ،وحمدوديته املرجعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر ص(. )31
( - )3ينظر ص(. )44
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حمربة
التحبري يف علم التفسري  :ثىن عمله املستهل يف النقاية بصحيفة أخرى يف علم التفسري ّ

وص َل فيها عمله األول على عادته يف تواليفه  ،فرغ منها سنة اثنتني وسبعني  ،وهو ابن
حمسنة َ ،
ّ

ضمنها مجيع أنواع املواقع برتتيبها على ستة أمور  ،وزاد فيها ملبغ الضعف
ثالث وعشرين سنة ّ ،
من احملصور  ،فجاءت يف مائة نوع ونوعني  ،وق ّدم مبقدمة فيها تعريف علم التفسري والقرآن

والسورة واآلية بشيء من البسط والتفصيل مقارنة مبقدمة النقاية  ،وهذا بعض كالمه عنه يف
ِ
ٍ
اج إِ َىل َْحت ِري ٍر
اإلتقان  ،قال بعد حديثه عن املواقع ُ " :مثَّ تَ َكلَّ َم ِيف ُكل نَـ ْوٍع مْنـ َها بِ َك َالم خمُْتَ َ
ص ٍر َْحيتَ ُ
ِ ِ
ات  ،فَصنَّـ ْفت ِيف ذَلِ َ ِ
ات  ،وزوائِ َد م ِه َّم ٍ
وتَتِ َّم ٍ
ض َّمْنتُهُ ما
َّحبِريُ ِيف عُلُوم التَّـ ْفس ِري َ ،
َ ُ
ك كتَابًا َمسَّْيتُهُ  :الت ْ
َََ ُ
َ
ذكره الْبـ ْل ِق ِيين ِمن ْاألَنْـو ِاع  ،مع ِزيادةٍ ِمثْلِها  ،وأَض ْفت إِلَي ِه فَـوائِ َد َمسح ِ
ت الْ َق ِرحيَةُ بِنَـ ْقلِ َها " ( ، )1مث
َ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
ُ
ٍ
قال بعد إيراده خطبة التحبري  " :فَظَهر ِيل ِ
ََ َ ْ
اج أنواع مل يسبق إليها  ،وزيادة ُم ِه َّمات َملْ
است ْخَر ُ
ِ
ض ِع كِتَ ٍ
اب ِيف َه َذا الْعِْل ِم  ،أ ْ
يُ ْستَـ ْو َ
ف الْ َك َال ُم َعلَْيـ َها  ،فجردت ا ْهل َّمة إِ َىل َو ْ
َمجَ ُع فيه إِ ْن َشاءَ اللَّهُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
اىل َشوا ِرده  ،وأ ِ ِ ِ
ِِ ِ
تَـ َع َ َ َ ُ َ ُ
َضم إلَْيه فَـ َوائ َدهُ َ ،وأنظ ُم يف س ْلكه فَـَرائ َدهُ ؛ ألَ ُكو َن يف إجيَاد َه َذا الْع ْلم ثَاينَ
اح ًدا ِيف َمج ِع َّ ِ ِ ِ
ني  ،وو ِ
ني  ،ومصيـرا فَـ َِّين التَّـ ْف ِس ِري وا ْحل ِد ِ
ٍ
ِ
ِ
يث ِيف
ْ
َ َ
اثْـنَـ ْ َ َ
الشتيت مْنهُ َكأَلْف أ َْو َكأَلْ َف ْ َ ُ َ ً
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اح َ ،وطَلَ َع بَ َد ُر َك َماله َوَال َح َ ،وآذ َن فَ ْج ُرهُ
ْ
است ْك َمال التَّـ َقاسي ِم إلْ َف ْني َ ،وإذا برز زهر كمامه َوفَ َ
ِِ
َّحبِ ِري ِيف عُلُ ِوم التَّـ ْف ِس ِري " ( )3وقال يف هناية اخلطبة :
الصبَ ِ
بِ َّ
اح َ ،ونَ َ
ادى َداعيه بالفالح َ ،مسَّْيتُهُ بالت ْ
آخر ما ذَ َكرتُه ِيف خطْب ِة التَّحبِ ِري  ،وقَ ْد َمتَّ ه َذا الْ ِكتَاب ولِلَّ ِه ا ْحلم ُد ِمن سنَ ِة اثْـنَتَـ ِ ِ
ِ
ني ،
ني َو َسْبع َ
ْ
َ
" َه َذا ُ َ ْ ُ ُ َ ْ
ُ َ َْ ْ َ
َ
وَكتَبه من هو ِيف طَبـ َق ِة أَ ْشي ِ
اخي ِم ْن أ ِ
َّح ِق ِيق " (. )8
ُويل الت ْ
َ َ
َ َُ َ ْ َُ
يعترب كتاب التحبري هتذيبا للمواقع  ،حيث حافظ فيه على على مجيع أنواع املواقع هبندسته
املوضوعية  ،وزاد عليها بزيادة مثلها من احملصور منبّها إلضافته على َّ
املهذب  ،وقد ع ّد عمله هذا
من معدودات القسم الثالث ضمن جرده ملكتوباته يف فهرسه التحدث بنعمة اهلل  ،حيث قال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1ينظر . )8/1( :
( - )3ينظر . )3/1( :
( - )8ينظر . )11/1( :
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" القسم الثالث  :ما مت من الكتب املعتربة الصغرية احلجم ؛ اليت هي من كراسني إىل عشرة ،
وذلك سبعون مؤلفا  _ 1 :التحبري يف علم التفسري " (. )1
وع ّد يف الرقم مثانية وثالثني وتسعة وثالثني النقاية وشرحها املسمى " إمتام الدراية لقراء
النقاية " ( ، )3وهو شرح يع ّد استكماال لألصل ( النقاية )  ،وفك مقفله  ،حيث اتسمت عبارة
تربزها  ،وكان الفراغ من الشرح بعد
األصل بالضغط وشدة االختصار ما أحوجها إىل حاشية ّ
تأليفه التحبري سنة اثنتني وسبعني  ،حيث جاء يف حتشيته حلد علم التفسري متعقبا على املواقع :
" وقد استدركت عليه من األنواع ضعف ما ذكره  ،وتتبعت أشياء متعلقة باألنواع اليت ذكرها مما
أمهله  ،وأدعتها كتابا مسيته التحبري يف علم التفسري " (. )8
نستفيد من هذا الكالم يف ضبط تاريخ الشرح ؛ وأنه بعد الفراغ من التحبري  ،وقبل تأليف
ينوه بكتابه اإلتقان  ،ولو كان مسطورا ملا أغفله  ،خاصة وهو من املعجبني به
اإلتقان  ،إذ مل ّ
غاية اإلعجاب  ،فلم يزد على أن كان حييل للتحبري إذا تطلّب املقام تفصيال واستطرادا يف كل
مرة  ،وقد جاء التصريح بأن احلاشية كانت مبيّضة قبل سنة مخس وسبعني .
قال السيوطي يف فهرسه التحدث بنعمة اهلل  " :ومن سنة مخس وسبعني أخذت مصنفايت تسري
يف اآلفاق  ،حدثين بعض أصحايب أنه رأى مناما يتعلق يب  ،فقصه على الشيخ الصاحل حمب
الدين الفيومي الذي كان يعظ الناس جبامع عمرو  ،فقال له يف تأويله  :ما ميوت حىت ينتشر
علمه باملشرق واملغرب  ،ففي هذه السنة قدم من املغرب الشيخ الفاضل الصويف حيىي بن أيب بكر
املشهور بابن اجملحود املصرايت  ،فاشرتى من تصنيفي " تكملة تفسري الشيخ جالل الدين
احمللي "  ،و " شرح ألفية املعاين "  ،و " شرح النقاية "  ،و " الكلم الطيب " ،وسافر هبا إىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :التحدث بنعمة اهلل ص(. )111
( - )3ينظر  :املرجع نفسه ص(. )118
( - )8ينظر  :إمتام الدراية ص(. )31
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بالده  ،مث قدم هذا الرجل سنة اثنني ومثانني بإخوته  ،فسمع هو وإخوته مين احلديث وكتبوه
عين  ،وأخربين أن مؤلفايت اليت أخذها تداوهلا الناس يف بلده واشتغلوا هبا " (. )1
وخالصة ما تقدم :
 .استهل أول عمل له يف مجع علوم القرآن قبل سنة اثنتني وسبعني يف كراسه النقاية  ،خمتصرا
املواقع .
 .ثىن خطوه بالتحبري سنة اثنتني وسبعني مهذبا املواقع  ،وهو ابن ثالث وعشرين سنة .
 .مث عاد للنقاية  ،فشرحها يف كراسة أمساها إمتام الدراية لقراء النقاية قبل سنة مخس وسبعني ،
واتكل على املواقع كمصدر ّأويل  ،وهذا قبل تأليفه اإلتقان .
دجبته يراع املتفنن جالل الدين السيوطي  ،اإلتقان يف علوم
اإلتقان يف علوم القرآن  :آخر ما ّ
غين عن التعريف  ،مل يصنّف يف بابه أمجع منه  ،وال أمنت سردا مما حيويه ،
القرآن  ،وهو كتاب ّ

وهذه شهادة منه  ،قال يف فهرسه التحدث بنعمة اهلل  ،يف القسم األول من ذكر أمساء املصنفات

اليت صنفها وهي سبعة أقسام  " :القسم األول  :ما أدعي فيه التفرد  ،ومعناه أنه مل يؤلف له
نظري يف الدنيا فيما علمت  ،وليس ذلك لعجز املتقدمني عنه  ،معاذ اهلل ؛ ولكن مل يتفق أهنم
تصدروا ملثله  ،وأما أهل العصر فإهنم ال يستطيعون أن يأتوا مبثله ؛ ملا حيتاج إليه من سعة النظر ،
وكثرة االطالع  ،ومالزمة التعب واجل ّد  ،والذي هو هبذه الصفة من كتيب مثانية عشر مؤلفا :
 - 1اإلتقان يف علوم القرآن " (. )3
بعد حماولته األوىل يف النقاية  ،ومغالبته الثانية يف التحبري  ،اعتزم يف الثالثة على اإلجادة واالمتياز
فأبدع أميا إبداع وهو دون الثالثني  " ،فألف  -رمحه اهلل  -كتابه اإلتقان يف سنة مثانية وسبعني
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :ص(. )155
( - )3ينظر  :ص(. )115
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وعمره إذ ذاك تسعة وعشرون عاما  ،سوى أشياء من إضافات وتتمات أحلقها بعد هذا التاريخ
املذكور  ،وقد صرح هبذا التاريخ وتلك اإلحلاقات تلميذه مشس الدين حممد بن علي الداودي ،
املصورة من وزارة األوقاف الكويتية  ،فعلى هذا التاريخ يكون ما
فيما ورد يف هناية نسخة اإلتقان ّ

بني تأليفه التحبري واإلتقان ست سنوات " (. )1

هم به وهجس  ،مؤلَّف الربهان للزركشي  ،قال يف مقدمة
ومما ّقوى عزمه على أن يسلك ما ّ
ِ
ف يف هذا املعىن
اإلتقان بعد هناية حديثه عن املواقع والتحبري ُ " :مثَّ خطر يل بَـ ْع َد ذَل َ
ك أَ ْن أ َُؤل َ
ضبوطًا  ،أَسلُ ُ ِ ِ
ِ
يق ِْ
اج
ص ِاء َ ،وأ َْم ِشي فِ ِيه َعلَى ِمْنـ َه ِ
كتَابًا َمْب ُسوطًا َ ،وَْجم ُم ً
ك فيه طَ ِر َ
ْ
اإل ْح َ
وعا َم ْ ُ
ِاالستِ ْق ِ
ِِ
ك َغيـر مسب ٍ
ض ِيف ه ِذهِ الْمسالِ ِ
ك،
وق بِ ْ
ْ َ
صاء َ ،ه َذا ُكلهُ َ ،وأَنَا أَظُن أَين ُمتَـ َفرٌد ب َذل َ ْ ُ َ ْ ُ
اخلَْو ِ َ َ َ
فَـبـيـنا أَنَا أ ُِجيل ِيف ذَلِ ِ
َن للشَّْيخ ِْ
ُخَرى  ،إِ ْذ بَـلَغَِين أ َّ
اإل َمام بدر الدين
ََْ
َ
ك ف ْكًرا أُقَد ُم ِر ْج ًال َوأ َُؤخ ُر أ ْ
ُ
ِ
ِِ
حممد بن عب ِد اللَّ ِه َّ ِ
ك َحافِ ًال يُ َس َّمى :الْبُـ ْرَها ُن
ني كِتَابًا ِيف ذَل َ
َص َحابِنَا الشَّافعي َ
َحد ُمتَأَخ ِري أ ْ
َْ
الزْرَكش َّي أ َ
ِ
ِ
ت َعلَْي ِه فَـ َو َج ْدتُهُ " ( ، )3مث قال بعد أن أورد خطبته َ " :ولَ َّما
ِيف عُلُوم الْ ُق ْرآن فَـتَطَلَّْبتُهُ َح َّىت َوقَـ ْف ُ
مح ْد َّ ِ
اب ْازد ْد ِ
ِ
ِ
ي الْ َع ْزُم َعلَى إِبْـَرا ِز َما أ ْ
ت بِه ُس ُر ًورا َ ،و َ ُ
ت َعلَى َه َذا الْكتَ ِ َ ُ
َوقَـ ْف ُ
َض َم ْرتُهُ
ت اللهَ َكث ًريا َ ،وقَ ِو َ
وش َددت ا ْحلزم ِيف إِنْش ِاء الت ِ ِ ِ
ِ
الشأْ ِن  ،ا ْجلَلِ َّي
اب الْ َعلِ َّي َّ
َ
ص ْدتُهُ  ،فَـ َو َ
ض ْع ُ
ْ
َّصنيف الَّذي قَ َ
َ َ ْ ُ َْ َ
ت َه َذا الْكتَ َ
ِ
ان  ،الْ َكثِري الْ َفوائِ ِد و ِْ ِ
الْبـره ِ
اعهُ تَـرتِيبًا أَنْسب ِم ْن تَـرتِ ِ
ت
يب الْبُـ ْرَهان َ ،وأ َْد َْجم ُ
اإلتْـ َقان َ ،وَرتـَّْب ُ
َُْ
ْ
ت أَنْـ َو َ ْ
َ َ َ
َ َ
ض  ،وفَص ْلت ما حقه أَ ْن يـبا َن وِزْدتُه علَى ما فِ ِيه ِمن الْ َفوائِ ِد والْ َفرائِ ِد والْ َقو ِ
اع ِد
بَـ ْع َ
ض ْاألَنْـ َو ِاع ِيف بَـ ْع ٍ َ َ ُ َ َ ُ َُ َ ُ َ َ
َ َ َ َ َ َ
آن " ( )8وعلق على موضوعاته  " :فَـه ِذهِ
والشَّوا ِرِد ما ي َشنف ْاآلذَا َن  ،ومسيته باإلتقان ِيف علُ ِوم الْ ُقر ِ
ُ
َ َ َ ُ ُ
َ
ْ
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :مقدمة التحقيق  ،اإلتقان ص( ، )81وقد وقفت على تاريخ قبل هذا  ،وذلك سنة أربع وسبعني ،
فعلى هذا يكون له من العمر حني ألف اإلتقان مخس وعشرون سنة  ،قال يف فهرسه  " :ويف سنة أربع وسبعني سافر
بعض أصحاب والدي إىل البالد الشامية  ،واحللبية  ،وبالد الروم ؛ بصرى واسطنبول  ،صحبة قاصد السلطان وهو
األمري يشبك اجلمايل  ،فأدخل معه إىل تلك البالد مجلة من مصنفايت ك (اإلتقان)  ...ومجلة كثرية من املؤلفات
املختصرة " التحدث بنعمة اهلل ص(. )155
( - )3ينظر . )11/1( :
( - )8ينظر (. )14/1
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ِ ِ
اج  ،ولَو نوعت بِ ِْ
َمثَانُو َن نـَ ْو ًعا َعلَى َسبِ ِيل ِْ
ت َعلَى
اعتبَا ِر َما أ َْد َْجمتُهُ ِيف ض ْمن َها لََز َاد ْ
اإل ْد َم ِ َ ْ
الث ََّالِمثِائَِة " (. )1
إن املعاين لتقييده  ،جيد مالمح مواقع العلوم بازغة يف نربة كالمه  ،وطلعة تنويعاته  ،وإن هتاون
مقوما  ،ورابعة موجها  ،وغايته التحرر من قيد التقليد ،
مقتبسا ومستفيدا إال مرتني  ،وثالثة ّ
قاصدا التقصي واالستقصاء بعد أفول ليل الطلب وشروق صباح االجتهاد ؛ إال أن جتليات املواقع
صوُر كعمود فقري يف تكوينه النظري  ،وهتيئه الفكري  ،واستعداده الكتايب  ،متثّلت يف مقرراته
تُ َّ
الثالث للدرس القرآين بوضوح .

كان لإلتقان أوفر نصيب يف االشتهار على التحبري والنقاية ملا تفوق به من كمال املادة  ،وغزارة
املنهل  ،وتفتق املهارة واملراسة يف احلقل القرآين  ،فكثرت خمطوطاته وطبعاته يف األمصار  ،وترجم
إىل لغات عدة  ،ما سنح ملن تراخ بعده يف الزمن أن يعتمده وجيعله أصال  ،خاصة مع عزة
املؤلفات يف علوم القرآن  ،وقلة اليد املتميّزة  ،وال سبيل حلصر املغرتفني من معينه يف هذا املقام
توسيعا واختصارا  ،فال جرم أن يكون املواقع مصدرا غري مباشر الَنالله يف بوتقة اإلتقان
مزبودا  ،وتبعثره يف وسطه منخوال  ،كيف ال وهو الركيزة يف دعامة سوقه واستوائها .
تنبيه  :ال خيتلف اثنان يف إجادة اإلتقان وبروع صاحبه ؛ إال أين ال أقره من حيث املنهجية املتبعة
يف تصنيف األنواع  ،ومل أقتنع هبا  ،على عكس ما سطّره يف النقاية  ،وبىن عليه العمل فيه حمافظا
على البناء التنظيمي ألركان العلوم القرآنية األساسية الستة كما وضعها البلقيين  ،فاختزل هذا
التصنيف يف اإلتقان ومل يلتزمه  ،وليس الشأن يف التقيد به على وجه املطابقة واملضارعة  ،وإمنا
الشأن يف تنقيحه وتقوميه ليتناسب مع األنواع املستولدة  ،ويستوعب أطراف الفن
يف لعلوم القرآن حصني املداخل من
ومسائله ومواضيعه الشاردة املشتتة  ،ويصاغ مبقتضاها تعر ٌ
نظر الناقد واملسوئ  ،مرتفع عن مقام املتعقب واملخطئ  ،يشكل حلمة النظرية العصرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1ينظر . )18/1( :
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التفسح يف رحاب املدرسة بال رقيب
َ
وسداها  ،ويعصم أقالم املخالفني من صدع االنفالت وث ْلم ّ

مصطلح وال حفيظة ح ّد ؛ والظن لو أنه رتّب األصناف  -وياليت  -على قسمة منطقية مقلدا
أو جمتهدا  ،العتدل النظر بعده  ،وتشكلت معرفة الضبط للفهوم  ،وبرءت من أعباء التأسيس ،
ومحولة الضغط املعريف احلديث .
ومن أوائل بشائر عوائد تصنيف املتناظرات حتت املسمى الواحد  ،استمالة النظّام ليسلكوه يف
منظومات رجزية متناسقة  ،تَـتُوق األنفس حلفظها  ،وتنافس الناشئة يف املقارعة بسرعة
استحضارها  ،قد سبكت يف ميئية أو ألفية رائقة مرسلة ومسجعة  ،تسر حىت الشراح واحملشني ،
فيولد معها تصحيح املعوج  ،وتدقيق العبارة  ،وتنقيح الكتابة  ،على عادة احلواشي يف تسريع
عجلة انتعاش العلم  ،وتقدمه وتشذيبه  ،ودليل الفكرة ما مت نظمه من أصل النقاية يف علم
تنضم وتنضاف إىل آثار املواقع فيمن بعده أيضا ؛ غري أهنا خممولة الذكر إال ما
التفسري  ،واليت ّ
كان من نظم الزمزمي الذي عرف بعض الذيوع يف الساحة .
ومن هذه املنظومات اليت وقفت عليها :
_ أدعية العلوم يف نظم نقاية العلوم للسنباطي .
_ نظم الزمزمي .
مم اجلكين .
_ نظم ّ
_ نظم املختار الكنيت .
_ األقنوم يف مبادئ العلوم للفاسي .
_ سلم الصغري يف علوم التفسري جلعفر بن حمسن بومني باعلوي ت 1884 :ه .
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املبحث اخلامس  :منهجه واختياراته ومصادره
املطلب األول  :منهجه
هنج اإلمام يف مواقعه هنجا فريدا يوائم الصناعة القرآنية  ،وجيانس حجم املادة  ،يف أسلوب مطرد
مشرق الداللة  ،سديد املنحى  ،ويتجلى يف العناصر اآلتية بصورة مركزة :
 _ 1يص ّدر بفضل النوع  ،ومثرته  ،واستمداده ؛ بذكر مظانه ومن صنف فيه استقالال يف سطرين
أو ثالثة _ إن كان التصنيف فيه متوافرا _ .
 _ 3يوضح حمل اخلالف يف بعض املصطلحات بذكر املشهور وض ّده  ،ويفيد بالراجح الذي عليه
اجلمهور مدلّال  ،ويتوقف أحيانا عن الرتجيح باجلمع إن أسعف النظر .
 _ 8يتحرى الصحيح يف استشهاده ويتوخاه .
 _ 4يصرح باسم من نقل عنه غالبا  ،وقد يبهمه بقوله  :ومن الناس .
 _ 5يشري للقول الضعيف بقوله  :وقيل .
 _ 1يتصرف يف النقول اختصارا  ،وإذا التزم النقل يعقبه بقوله  :انتهى .
ذكره مضربا عن التَّكرار واحلشو  ،أو يف حمله من الكتب املوضوعة
 _ 8حييل للمتقدم أو الالحق ُ
يف ذلك الشأن ملن رغب استزادة .

فسرا .
يفسر املنقول من حديث أو أثر أو قول إن اقتضى املقام ْ
ّ _3
 _ 4يعتين باختيار مادته من مصادرها األصلية واملتخصصة .
 _ 11ال يتوسع يف السند  ،ويكتفي مبخرجه أو من دونه .
 _ 11يتورع يف االستنباط والتحليل وال جيزم  ،كقوله  " :فالظاهر "  " ،ولعل هذا "  " ،ففي
قوله نظر " . ...
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 _ 13يورد طرف احلديث الشاهد فقط ويعقبه بقوله  :احلديث .
 _ 18يورد جزء من اآلية الشاهدة كذلك فقط ويعقبها بقوله  :اآلية .
 _ 14يدمج بني النوعني إىل الثالثة يف عرض املادة  ،كقوله يف النوع اخلامس والسادس :
" الليلي والنهاري "  ،ويفصل أخرى  ،وليس له فيها علة ظاهرة أو قصد منطقي  ،وإمنا سيالن
القلم  ،ورمبا تالزم املعروض .
املقربة والدالة على املراد  ،ومل يكن من مهه التكثري أو التضخيم  ،بل
 _ 15أغىن كتابه باألمثلة ّ

مبا فيه املقنع والرمز واإلشارة  ،راغبا تفعيل املصطلح ؛ حىت ال يكون الكتاب نظريا صرفا ينكف

عنه الدارسون .
يقوم اآلراء ويوجهها  ،فله وقفات تقوميية تعلن عن شخصيته العلمية ورسوخه املعريف
ّ _ 11
احلصيف من شحن األقوال وسردها دون انتخاهبا وغربلتها .
 _ 18يستند يف الرواية إىل كتب السنة املشهورة  ،ويكتفي حبكمهم ناقال  ،وقد جيتهد  ،ويتتبع
الشواهد واملتابعات إن دعت احلاجة .
 _ 13أفعم شواهده بكم هائل من األحاديث النبوية  ،حماوال أن يربط بني الوحيني .
 _ 14اقتصر يف مسائل األداء ؛ وهي الوقف  ،واالبتداء  ،واإلمالة  ،واملد  ،وختفيف اهلمزة ،
واإلدغام  ،على النقل اجملرد من كتاب التيسري للداين  ،ومل خيرج عن كالمه إال موضحا أو ممهدا
بضابط وهذا قليل  ،وجمموع ما نقل أصول املسائل  ،مستغنيا عن حتريرها بأرباب شؤوهنا .
 _ 31إذا كان لإلمام الشافعي رأي يف ما يسوقه أورده  ،وبىن عليه  ،ورجح به متأثرا بشافعيته ،
ومل يتعرض للمذاهب األخرى ؛ خاصة يف املباحث األصولية .
 _ 31يفنّد القول الضعيف اهلزيل بعبارات تدل على ضحالته وسفاهته  ،كقوله  " :وهذا
بعيد "  " ،وقد يتكلم من ال أدب له "  " ،وهذا جحد للضروريات " .
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 _ 33يتحكم يف املصطلحات الشرعية والعلمية  ،ويتخري أسلمها وأليقها  ،وال يتكلف يف
التقعر مما ثقل على السمع  ،وجتانف عن مذاهب السالسة .
ت يف
 _ 38يتنكب عن االستطراد واالسرتسال يف العرض والتحليل  ،موجزا ومتقيّدا  ،وتفلّ َ
مباحث العام واخلاص .
 _ 34يتعرض يف بعض األنواع لذكر سبب إفراده بالعزل  ،ويستعمل ألفاظا تنبه القارئ وتشعره
باألمهية  ،كقوله  " :هذا النوع مهم وهو عزيز الوجود " .
 _ 35يعتين باملنهجية والرتتيب ؛ إذ ما من نوع إال ويف موضعه من الصف بدقة متناهية ،
كقوله  " :ومل نعد احملكم نوعا برأسه . "...
 _ 31يلتزم باملوضوعية  ،كقوله  " :فليس من مقصدنا "  " ،وَنن إمنا نتكلم يف علوم القرآن "،
" والرد عليهم مبسوط يف كتب األصول "  " ،وذلك مبسوط يف كتب النحو "  " ،واخلالف يف
ذلك مبسوط يف التفسري " .
املطلب الثاين  :اختياراته
مسائل علوم القرآن كغريها من مسائل الفنون األخرى  ،مل تسلم من االختالف واالفرتاق إىل
قولني أو ثالثة أو أكثر  ،واجلالل ببصمته االستقاللية  ،اختار أقواال وضحت عنده رجحانا
ففضل ذكرها بعبارة صرحية  ،وسكت عن أقوال لقوة مأخذها  ،أو متقيا خوضها
بالدليل ّ ،
ألبعاد منهجية  ،وحسيب تقصيا الختياراته املصرح به يف املواقع  ،وتنحصر يف املسائل اآلتية :
 _ 1مل ينزل القرآن على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو نائم القلب  ،إذ تنام عيناه وال ينام
قلبه .
 _ 3أول ما نزل من القرآن ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﭼ (العلق )1:إىل قوله  :ﭽﮎﮏﮐ

ﮑﮒﭼ (العلق. )5:
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 _ 8القراءات املتواترة هي القراءات السبع فقط  ،وأما ما عداها فهي إما آحاد أو شاذ .
 _ 4مل يقع املعرب يف القرآن  ،بل كله عريب .
 _ 5احلروف املقطعة من غريب القرآن .
 _ 1القول بإثبات اجملاز يف القرآن الكرمي  ،خالفا للظاهرية والزم قول أيب إسحاق اإلسفراييين .
 _ 8وقوع املشرتك واملرتادف يف القرآن .
 _ 3الناسخ واملنسوخ مبعىن الرفع واإلزالة أثبته بأنواع  ،خالفا لبعض املتأخرين  ،ويظهر أنه ليس
من املوسعني فيه  ،بل معتدل .
 _ 4القول مبفهوم الصفة خالفا أليب حنيفة وأصحابه  ،وبعض الشافعية واملالكية وأئمة اللغة .
 _ 11إذا ورد مطلق ومقيد يف حكم واحد  ،وسببني خمتلفني  ،فيحمل املطلق على املقيد من
جهة القياس .
 _ 11االلتفات من أقسام اخلطاب  ،وليس من اجملاز كما عده أبو عبيدة .
املطلب الثالث  :مصادره
تنوعت مصادر اجلالل يف مرجعيته  ،فكان منها املهمل وهو كثري ؛ خاصة ما شهرت مسائله عند
األكثرين  ،وإذا اقتبس باحلرف ذكر املصدر ومؤلفه  ،وأما ما كان خارجا عن املوضوع أو طال
ذكره  ،أحاله إىل مظانه األصلية ؛ ككتب اللغة أو األصول أو تفسريه هنر احلياه  ،وغالبية
املصادر إمنا هي أم يف باهبا ؛ لذلك تنوعت يف كل الفنون  ،وهذا ما يعطي قوة للكتاب ،
كما أنه حفظ بعض األجزاء املفقودة من حتقيقاهتا  ،وكانت سالمة النص يف
البعض اآلخر أحسن من موجودها .
وقد حصرهتا فيما يلي مرتبة على حسب العلوم :
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علم القرآن :
تفسريه ؛ هنر احلياه يف تفسري كتاب اإلله
أسباب النزول للواحدي
املكتفى يف الوقف واالبتدا  ،والتيسري يف القراءات السبع ؛ كالمها للداين
حرز األماين للشاطيب
إبراز املعاين من حرز األماين أليب شامة املقدسي
جماز القرآن أليب عبيدة
لعز الدين بن عبد السالم
اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز ّ
معاين القرآن لألخفش
احملرر الوجيز البن عطية
الكشاف للزخمشري
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها البن جين
علم احلديث :
صحيحا البخاري ومسلم
السنن األربعة
املستدرك
املعجم الكبري واألوسط للطرباين
الغيالنيات
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املختار من الطيوريات للسلفي
جزء أيب العباس الكدميي
علم الفقه :
الرسالة للشافعي
األم للشافعي
احلاوي الكبري للماوردي
خمتصر املزين
قواطع األدلة البن السمعاين
علم اللغة :
الصحاح للجوهري
شرح تسهيل الفوائد البن مالك
التلخيص يف علوم البالغة للقزويين
التبيان للطييب
الكتاب لسيبويه
مفتاح العلوم للسكاكي
مصادر أخرى :
خماطبة الشافعي هلارون الرشيد ببعض علوم القرآن
اجملتىب واملدهش البن اجلوزي
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تاريخ الطربي
قمع احلرص بالقناعة للخرائطي
هتذيب األمساء واللغات للنووي
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املبحث السادس  :مناذج من املخطوطني
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القسم الثاين :

قسم التحقيق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللَّهم ِ
صل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم .
قال سيدنا وموالنا وشيخنا الشيخ اإلمام ُ ،ح َّجة اإلسالم  ،إمام األئمة األعالم  ،آية املفسرين ،

عُمدة احمل ّدثني  ،فصيح البلغاء  ،بليغ الفصحاء  ،قاضي املسلمني  ،خالصة أمري املؤمنني  ،أبو
الفضل جالل ال ّدين عبد الرمحن البلقيين  ،أفاض اهلل عليه من ِحبا ِر ِ
كرم ِه  ،وأدام النفع بِعُلومه .
َ
ِ
ِ
الوصف وما عداه من ال ُكتُ ِ
ب استح َفظَه َ ،ج َع َل
وخصه ِهبذا
وح ِفظَه ،
َّ
كر َ
احلمد هلل الذي َّنزل الذ َ
الكتاب العزيز ِ
ِ
ِ
باملنطوق والـ َمفهوم  ،ﭽ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ
جامعاً ِألنواع العلوم ،
(األنعام  ، )83 :فتبارك من أَبا َن فيه طُر َق ِ ِ
أشهد أن ال إله إال اهلل ،
الغي  ،و ُ
الرشد واجت َ
َ
ُ ُ
ناب ّ
وحده ال شريك له  ،وأن حممداً عبده ونبيه ِ ،
وجلمي ِع اخلَ ِلق أرسله صلى اهلل عليه وسلم  ،وعلى
وشَّر َّ
ف َوكـ َّـرم .
آله وصحبه َ
َّأما بَـ ْع ُد :
فإن علوم القرآن ال يقدر على حصرها  ،إال العامل بل ّفها ونشرها ( ، )1أو من أهلمه سبحانه
الطريق إىل بعض معانيها  ،واستخراجها من مبانيها  ،إذ حتت ُك ِل َكلِ ٍ
مة من َكلِ ِم ِه ِ ،حكمةٌ ِمن
َ
ٍ
ِ ِِ
يقصر عن إدراكِها األمل  ،فَاألوىل بالعارف  ،التسليم لِمالك
ح َكمه  ،وُكل مجلة ُمجل ُ ،
املعارف  ،وإن كان يف ذلك إفادة ما علِم  ،فاللبيب من َسلِم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1اللف والنشر ؛ أسلوب بالغي  ،متعدد األغراض .
عرفه السكاكي بقوله  " :وهي أن تلف بني شيئني يف الذكر  ،مث تتبعهما كالما مشتمال على متعلق بواحد وبآخر من
غري تعيني  ،ثقة بأن السامع يرد كال منهما على ما هو له  ،كقوله عزوجل

:ﭽﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ (القصص" )88 :
ينظر  :يوسف بن أيب بكر السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )435وملزيد توسع ينظر  :عطا اهلل بن جضعان بن مسري
العنزي  ،بالغة اللف والنشر يف النظم القرآين .
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ِ
ث الشارع على تَـعل ِم ِه وتَـعلِ ِ
الكافة
فوجب على
يم ِه ( ، )1وهو شامل ِحلفظه وتفهيمه ،
لكن قد َح َّ
ْ
َ
َ

املبين على االمتثال .
اإلقبال  ،على هذا األمر ّ

قتفيت آثار العلماء يف مجع تفسري عند إلقاء الدروس .
وقد ا ُ
وقصدت بِِه إحياء طُُرق التصنيف بعد الدروس ( ، )3فإن الزمان خال من ِ
أهل ذلك أو كاد  ،ومل
ُ
يبق فيهم من له لذلك استعداد .

ِ
ِ
املبعوث على رأس املائة
األمة  ،املفزوع إليه يف القضايا املهمة ،
ين بِعامل َّ
لكن قد حفظ اهلل الد َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال تعاىل  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ ( القمر )18 :
علق البخاري بصيغة اجلزم عن مطر الوراق قوله  " :هل من طالب علم فيعان عليه " .
وقال الشارع سبحانه وتعاىل يف بيان تعليمه  :ﭽﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﭼ
( آل عمران . )84 :
ومجع الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم بينهما يف قوله  ( :خريكم من تعلم القرآن وعلمه ) .
أخرجه

البخاري

ك/

التوحيد

ب/

قوله

تعاىل

:

ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﭼ

( القمر  ، )154/4 ( )18 :وأيضا يف ك /فضائل القرآن ب /خريكم من تعلم القرآن وعلَّمه (، )143 /1
رقم 5138 :
( - )3درس يدرس ،درسا ودروسا ،فهو دارس  ،ومنه درس املكان والرسم امن َّحى وذهب أثره  ،ودرست العادة تقادم
عهدها .
ينظر  :حممد بن احلسن األزدي  ،مجهرة اللغة ( ، )138/3وإمساعيل بن محاد اجلوهري  ،تاج اللّغة وصحاح العربية
( ، )438/8وأمحد خمتار عبد احلميد عمر  ،معجم اللّغة العربية (. )888/1
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الثامنة ( ، )1رضي اهلل عنه وأجزل ميامنَهُ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1ويقصد هبا والده سراج الدين عمر بن رسالن .
قال حممد الغزي بعد أن أورد قصيدة لناصر الدين بن عشائر ميدح فيها عمر البلقيين  ،وهي من أحسن ما وقف عليه
ويف أبياهتا :
ع
وحسيب اليوم عامل ور ٌ
َ

يف رأس ذا القرن باإلرسال مهمول

" قول الشيخ ناصر الدين بن عشائر يف بعض هذه األبيات  ( :يف رأس ذا القرن ) إشارة إىل احلديث املشهور املرفوع
ولفظه َّ " :
األمة دينها " ...
إن اهلل يبعث على رأس كل مائة عام من يصحح هلذه َّ
صرح بذلك مجاعة منهم احملدث ناظم هذه القصيدة
والذي يظهر أن املبعوث يف الثامنة الشيخ صاحب الرتمجة  ،وقد َّ
وقد مات قبل الشيخ مبدَّة قبل انقضاء القرن  ،وكذلك غريه كما وقفت عليه من كالم أئمة هذا الشأن ...
جم أنه العامل الذي على رأس
قال شيخنا حافظ عصره قاضي القضاة ابن حجر يف ترمجة الشيخ  " :وشهد مجْع ّ

القرن " .

وممن رأيت خطه بذلك يف ح ّقه احلافظ أبو الفضل بن العراقي "...
وقال ابن حجر  " :وذكر الشيخ كمال الدين الدَّمريي أن بعض األولياء قال له إنه رأى قائال يقول  :إن اهلل يبعث
على رأس كل مائة سنة هلذه األمة من جي ّدد هلا دينها  ،بُدئت بعمر  ،وختمت بعمر " .
وقد مجع السيوطي اجملددين يف أرجوزة ؛ أمساها  :حتفة املهتدين بأمساء اجملددين  ،وقال يف ثامنها :
والثامن احلرب وهو البلقيين

أو حافظ األنام زين الدين

وتبعه حفيد الغزي ممن بعده يف ثامنها  ،فقال :
والثامن البلقيين قد بعثت على

إعطائه هذا املقام بواعث

ينظر  :أمحد بن علي بن حجر  ،اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس ( ، )811/3وحممد بن أمحد الغزي  ،هبجة
الناظرين ص( ، )84وعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حسن احملاضرة ( ، )834/1وحممد بن حممد بن حممد
الغزي  ،املطالع البدرية يف املنازل الرومية ص( ، )188وأمحد بن حممد املقري  ،أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض
(. )51/8

174

وقد اشتهرت عن اإلمام الشافعي
فيها ِذكر بعض أنواع القرآن ( ، )3حيصل منها ملقصدنا االقتباس .
()1

رضي اهلل عنه خماطبةٌ لبعض خلفاء بين العباس ،

وقد صنّف يف علوم احلديث  ،مجاعة يف القدمي واحلديث  ،وتلك األنواع هي يف ِ
سندهِ دون
َ َ
ِ
متنه  ،ويف ُم ْسنِديه و ِ
أهل فنه .
وأنواع القرآن شاملة  ،وعلومه ِ
كاملة  ،فأردت أن أذ ُكَر يف هذا التصنيف  ،ما وصل إىل علمي
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1حممد بن إدريس بن العباس  ،أبو عبد اهلل  ،اهلامشي  ،القرشي  ،أحد األئمة األربعة عند أهل
السنة  ،وإليه تنسب الشافعية كافة  ،من شيوخه  :مالك بن أنس ( ،ت314:ه)  ،من مؤلفاته ( :الرسالة) ( ،مجاع
العلم) .
ينظر  :أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ( ، )18/4وأمحد بن علي البغدادي  ،تاريخ
بغداد ( ، )843/3وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص(. ) 81
( - )3وهي املناظرات واالجتماعات مع حممد بن احلسن ـ ـ ـ ـ صاحب أيب حنيفة ـ ـ ـ ـ اليت كانت تعقد بني يدي هارون
مرة  ،وقد جاء فيها بعض أنواع علوم القرآن  ،حصل منها االقتباس ملقصود البلقيين  ،حتدى فيها الشافعي
الرشيد غري ّ
اخلليفة العباسي .

ومما جاء فيه ؛ قال  " :كيف علمك بكتاب اهلل فإنه أوىل أن يبتدأ به ؟ قال  :مجعه اهلل يف صدري  ،وجعل دفتيه
جنيب  ،فقال  :كيف علمك به ؟  ،قال  :أي علم تريد يا أمري املؤمنني  ،علم تأويله أم علم تنزيله  ،مكيه أم مدنيه ،
ليليه أم هناريه  ،أم سفريه أم حضريه  ،أم إنسيه أم وحشيه  ،أم نسقه وصفته  ،أم تسمية سوره ؟ " قال  " :فأعجب
الرشيد ذلك فقال  :لقد ادعيت من القرآن أمرا عظيما " .
وقد طالت املناظرة يف بعض الروايات  ،وفيها ذكر أنواع أخرى  ،وجاء يف بعضها  " :حىت ع ّد الشافعي ثالثة وسبعني
حكما يف القرآن " .
ينظر  :حممد بن احلسني اآلبري  ،مناقب اإلمام الشافعي ص( ، )83وأمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،حلية األولياء
وطبقات األصفياء ( ، )34/4وأمحد بن احلسني البيهقي  ،مناقب الشافعي ( ، )181/1وحممد بن عمر الرازي ،
مناقب اإلمام الشافعي ص( ، )84وعبد اهلل بن أسعد اليافعي  ،مرآة اجلنان (. )18/3
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أجعل ذلك مقدمة للتفسري  ،واملسؤول
و
ممَّا حواه القرآن الشريف  ،من أنواع علمه الـ ُمنِيف (، )1
َ
من اهلل التسهيل والتيسري .

وتَـْنح ِ
ص ُر األنواع يف الكالم على أمور :
َ
األول  :مواطن النزول وأوقاته ووقائعه ؛ وذلك يف اثين عشر نوعاً  :املكي  ،املدين  ،السفري ،
َّ
احلضري  ،اللّيلي  ،النهاري  ،الصيفي  ،الشتائي  ،الفراشي  ،أسباب النزول  ،أول ما نزل  ،آخر
ما نزل .
اآلحاد  ،الشاذ  ،قِراءات النيب صلى اهلل عليه
السنَد ؛ وهو ستة أنواع  :املتواتر ،
األمر الثاين َّ :
ُ

وسلم  ،الرواة  ،احلُفاظ .

األمر الثالث  :األداء ؛ وهو ِستة أنواع  :الوقف  ،االبتداء  ،اإلمالة  ،املد  ،ختفيف اهلمزة ،
اإلدغام .
ادف ،
املعرب  ،اجملاز  ،املشرتك  ،املرت ُ
األمر الرابع  :األلفاظ ؛ وهو سبعة أنواع  :الغريب ّ ،
االستعارة  ،التشبيه .
األمر اخلامس  :املعاين املتعلقة باألحكام ؛ وهو أربعة عشر نوعاً  :العام املبقَّى على عمومه ،
خص فيه ِ
صت
الكتاب السنَّة  ،ما َّ
يد به اخلصوص  ،ما َّ
العام املخصوص  ،العام الذي أ ِر َ
خص َ
فيه السنَّة ِ
املؤَّول  ،املفهوم  ،املطلق  ،املقيَّد  ،الناسخ  ،املنسوخ  ،نوع
الكتاب  ،اجململ َّ ،
املبني َ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف  ،إنافة فهو منيف  ،ومنه أناف العدد  :زاد على العقد  ،ونيَّف فالن على السبعني
( - )1أناف على ينيف  ،أنِ ْ
أي  :زاد .
ْ

ويقال لكل مشرف على غريه إنه ملنيف  ،والنيف من واحدةٍ إىل ٍ
ثالث  ،والبضع من أربع إىل تسع .
ّ
ينظر  :حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي  ،لسان العرب ( ، )843/4وحممد بن يعقوب الفريوز آبادي  ،القاموس
احمليط ص( ، )353وأمحد خمتار عبد احلميد عمر  ،معجم اللغة العربية املعاصرة (. )3818/8
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العامل به واح ٌد من املكلفني .
من الناسخ واملنسوخ ؛ وهو ما عُمل به من األحكام مدَّة معيَّنة و ُ
األمر السادس  :املعاين املتعلقة باأللفاظ ؛ وهو مخسة أنواع  :الفصلُ  ،الوصل  ،اإلجياز ،
تكملت األنواع مخسني .
اإلطناب  ،القصر  ،وبذلك َّ
يدخل حتت احلصر ؛ األمساء وال ُكىن واأللقاب  ،املبهمات .
ومن األنواع ما ال ُ
فهذا ِهناية ما ح ِ
صَر من األنواع  ،واملسؤول من اهلل تعاىل ُحسن اإلتباع  ،والتسهيل للفوائِد
ُ
واإلمتاع  ،ومسيتُه مواقِع العلوم يف مواقِع النُجوم  ،نـَ َفع اهلل به آمني  ،واحلمد هلل رب العاملـني .
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األول والثاين  :املكي واملدين
النوع َّ

()1

ِ
منسوخه ،
ف بذلك تأخر الناسخ عن
هذان النوعان َّ
عر ُ
مهمان عظيما الفائدة يف األحكام ؛ إذ يُ َ
وقد وضع العلماء يف ذلك مصنفات (.)3

وُكتب التفسري مشحونةٌ يف أوائل السور بذكر ذلك  ،وكذلك املصاحف .
()8
املشهور َّ
أن ما نزل قبل اهلجرة فهو مكي  ،وما نزل
واختلف الناس يف االصطالح يف ذلك  ،و ُ

بعد اهلجرة فهو مدين  ،سواء نزل مبكة  ،أو باملدينة  ،أو يف سفر من أسفار رسول اهلل صلى اهلل

عليه وسلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد بن عبد اهلل الزركشي  ،الربهان يف علوم القرآن ( ، )388/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان
يف علوم القرآن ( ، )48/1وفضل حسن عباس  ،إتقان الربهان يف علوم القرآن (. )884/1
( - )3كمصنف مكي بن أيب طالب محوش  ،وعبد العزيز ال ّدمريي  ،وحممد بن شريح الرعيين  ،وغريها مما هو مفقود
حىت اآلن .
ومل يصلنا إال آحاد مع وجازهتا ؛ كتنزيل القرآن البن شهاب الزهري إن سلمنا بنسبته إليه  ،ومنظومة اجلعربي  ،ويتيمة
الدرر أليب عبد اهلل حممد بن أمحد .
ينظر  :حممد بن عبد الرمحن الشايع  ،املكي واملدين يف القرآن الكرمي ص( ، )35وحممد بن مسلم الزهري  ،الناسخ
واملنسوخ وتنزيل القرآن مبكة واملدينة ص( ، )88وتقريب املأمول يف ترتيب النزول  ،إبراهيم اجلعربي ص(، )113
وحممد بن أمحد  ،يتيمة الدرر ص(. )18
( - )8وزاد الزركشي والسيوطي قوال ثالثا ؛ وهو أن املكي ما وقع خطابا ألهل مكة  ،واملدين ما وقع خطابا ألهل
املدينة  ،والراجح توقيفها على الزمن وهي اهلجرة ؛ لداللته الزمانية يف ترتيب احلدث  ،وخللوها من عوارض النقد ،
والنضباطها .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان يف علوم القرآن ( ، )388/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )45/1وابن عقيلة
املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )314/1
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ومنهم من جعل الـ َم ِك َّي ما َنزَل ِمبَ َكةَ ( )1ولو ْبع َد اهلِجرةِ .
األول هو الذي عليه اجلمهور .
واملدينّ ما نزل باملدينة ( ، )3و َّ
نزل يف َح َّج ِة الوداع يوم اجلمعة بعرفات (، )4
وقد أمجعوا ( )8على أن املائدة مدنيَّة  ،وفيها ما َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1بيت اهلل احلرام  ،وأم القرى  ،ومهبط الوحي  ،ومبعث خري البشر  ،مدينة يف واد بني جبلني مشرفني عليها من
نواحيها وهي حميطة بالكعبة  ،مسيت مكة ألهنا متلك أعناق اجلبابرة  ،أي  :تذهب خنوهتم  ،وقيل  :لتمكك النّاس هبا
أي  :ازدحامهم  ،وتسمى بكة  ،وتاريخ مكة ميأل عشرات اجمللدات .
ينظر :إسحاق بن احلسني املنجم  ،آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان ص( ، )35وعبد املؤمن بن
عبد احلق البغدادي  ،مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع ( ، )1818/8وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم
املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية ص(. )811
( - )3مدينة الرسول عليه السالم  ،وعاصمة اإلسالم  ،وهبا مرقد خري البشر  ،هي يف مقدار نصف مكة  ،واملدينة
كما مساها رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم طيبة يف مستواها من األرض  ،عذبة  ،برية  ،جبلية  ،وذلك أن هلا جبلني
أحدمها أحد واآلخر عري  ،وأهلها املهاجرون واألنصار والتابعون  ،وهبا قبائل العرب من قيس بن عيالن من مزينة
حرة سبخة األرض  ،وهلا خنل كثرية ومياه  ،واملسجد يف َنو وسطها  ،أمساؤها كثرية ،
وجهينة  ،وغريهم  ،وهي يف ّ
ومناقبها جليلة  ،وهلا من التاريخ ما مأل عشرات الكتب .
ينظر  :أمحد بن إسحاق اليعقويب  ،البلدان ص( ، )151وياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان (، )33/5
وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية ص(. ) 334
( - )8قال السيوطي يف التحبري  " :العجب منه أنه ادعى هنا اإلمجاع  ،مث يف آخر النوع استثىن منها النازل بعرفات ،
وقال إنه على االصطالح الثاين  ،فأين اإلمجاع " .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،التحبري يف علم التفسري ص(. )11
( -)4عرفات بالتحريك  ،وهو واحد يف لفظ اجلمع  ،املشعر األقصى من مشاعر احلج على الطريق بني مكة والطائف
على ثالثة وعشرين كيال شرقا من مكة  ،وهي فضاء واسع حتف به اجلبال من الشرق واجلنوب والشمال الشرقي ،
وبعرفات جبلها املشهور  ،وهو أكمة صغرية شبيهة بالربث  ،يصعد عليها بعض احلجاج يوم الوقوف  ،ويسمى جبل
الرمحة وال ُقرين وإالَالً .

=
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وهو قوله تعاىل ﭽﭻﭼﭽﭾﭼ (املائدة  ، )8 :على ما يف الصحيح

()1

عن

عمر (ِ )3
رضي اهلل عنه (.)8
َ
بذلك َّ
أن كلَّ ما نزل بعد اهلجرة فهو مدينّ ؛ سواء نزل باملدينة  ،أو يف السفر  ،أو يف
ي َ
فَـ َق ِو َ

مكة َّ ،
يوس ُم باملكي ما نزل قبل اهلجرة .
وإمنا َ
وقيل  :املدين مخس ِ
وعشرون سورة (: )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )114/4وعاتق بن غيث احلريب  ،معامل مكة التارخيية
واألثرية ص( ، )133وحممد بن حممد حسن ُشَّراب  ،املعامل األثرية يف السنة والسرية ص(. )134
( - )1رواه البخاري يف صحيحه ك /اإلميان ب /زيادة اإلميان ونقصانه ( ، )13/1رقم  ، 45 :وك  /املغازي ب/
حجة الوداع ( ، )188/5رقم  ، 4418:وك /تفسري القرآن ب /قولهﭽﭻﭼﭽﭾﭼ(املائدة )8 :
( ، )51/1رقم 4111 :
( - )3يف نسخة "ز"  :عن ابن عمر  ،وهو وهم .
( - )8عمر بن اخلطاب بن نفيل  ،أبو حفص القرشي العدوي  ،صحايب جليل من اخللفاء األربعة  ،كثري املناقب ،
استشهد (38ه)  ،وقُرب مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وأيب بكر .
ينظر  :يوسف بن عبد الرب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1144/8وعلي بن أيب الكرم بن األثري  ،أسد
الغابة ( ، )188/4وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. )434/4
( - )4وقيل غري ذلك  ،فللعلماء يف عد املكي واملدين أقوال ؛ فأيب بن كعب يوصلها سبعا
وعشرين  ،وعكرمة واحلسن بن أيب احلسن قاال  :تسعا وعشرين  ،وابن عباس يتوسطها بثمان وعشرين  ،وعلي
بن أيب طلحة قال  :مخسا وعشرين  ،وقال قتادة  :ستا وعشرين  ،وقيل غري ذلك  ،وهي خاضعة لالجتهاد
والقياس .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )331/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )43/1وابن عقيلة املكي  ،الزيادة
واإلحسان ( ، )315/1وحممد بن عبد الرمحن الشايع  ،املكي واملدين يف القرآن ص(. )55
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البقرة  ،وآل عمران  ،والنساء  ،واملائدة  ،واألنفال  ،وبراءة  ،والرعد  ،واحلج  ،والنور ،
واألحزاب  ،والقتال  ،واحلجرات  ،واحلديد  ،إىل متام عش ِر سور بعدها ِ ،
آخرهن التحرمي ،
والقيمة  ،والزلزلة  ،والنصر .
ومن َّ
عد هذا مل يذكر الفتح ؛ وهي نازلة يف السفر يف عمرة احلديبية (. )1
على ما يف الصحيح عن ابن عمر ( )3رضي اهلل عنهما  ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
إيل ِممَّا طَلَعت عليه الشمس  ،مثَّ
علي اللَّيلةَ سورةٌ  ،هي أحب َّ
لعمر رضي اهلل عنه  ( :لقد أُنزلت َّ
قرأ :ﭽﭑﭒﭓﭔ ﭕﭼ (الفتح) )1:

( )8

عد ذلك َم َشى على َّ
َّ
فكأن من َّ
أن املدين ما نزل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1احلديبة بالضم وفتح الدال  ،وياء ساكنة  ،وباء موحدة مكسورة  ،وياء مفتوحة خفيفة  ،وقيل  :مش ّددة
وهاء  ،قرية مسيت ببئر هناك عند مسجد الشجرة اليت بايع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أصحابه عندها ،
ومالَّكها األشراف ذوو ماصر .
احلل ُ ،
وبينها وبني مكة مرحلة  ،وبعضها يف ّ
ينظر  :عبد اهلل بن عبد العزيز األندلسي  ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ( ، )481/3وعبد املؤمن بن
عبد احلق البغدادي  ،مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع ( ، )831/1وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم املعامل
اجلغرافية يف السرية النبوية  ،ص(. )44
( - )3عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  ،أبو عبد الرمحن  ،القرشي  ،العدوي  ،صحايب عرف بالصالح والزهد
والتقوى  ،آثر احلياد يف اخلالف بني علي ومعاوية  ،هو من أكثر الصحابة رواية عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،
له يف كتب احلديث ( )3181حديثا  ،كما ورد عنه اليسري من التفسري  ،تويف مبكة (88ه) .
ينظر  :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )451/8وعبد الرمحن بن علي
بن اجلوزي  ،صفة الصفوة ( ، )111/1وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة
(. )155/4
( - )8رواه البخاري يف صحيحه ك /املغازي ب /غزوة احلديبية ( )131/5رقم  ، 4188 :وك /تفسري القرآن
ب /ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭼ (الفتح )185/1( ، )1:رقم  ، 4388 :وك /فضائل القرآن ب /فضل سورة الفتح
( )134/1رقم  5113 :من حديث زيد بن أسلم عن أبيه وليس عن ابن عمر .
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باملدينة  ،ويف سورة الفتح أمثلة ِألنواع ؛ منها أهنا ليليَّةٌ سفرية  ،ففي لفظ احلديث السابق أن
عمر بن اخلطاب رضي
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يسري يف بعض أسفاره ليالً  ،فسأله ُ

ِ
ت
مت أمام القوم  ،فما نَ َشْب ُ
كت بعريي وتق ّد ُ
فحر ُ
اهلل عنه عن شيء فلم ُجيبهُ  ،قال عمر ّ ( :
أن مسعت صارخا يصرخ يب ِ ،
فجْئت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فسلمت عليه  ،فقال :
ُ
ِ
املصاحف مدنية .
علي اللّيلةَ سورةٌ " ) احلديث ( ، )3وقد ُكتِبَت يف
" لقد أنزلت َّ
()1

ِ
مرًة مبكة ،
وقد اختُل َ
ف يف سورة الفاحتة فقيل  :مكية  ،وقيل  :مدنية  ،وقيل  :نزلت مرتني ؛ ّ
ومرةً باملدينة  ،ويف ِ
بعض ما ذُكَِر اختِالف (. )8
ّ
مخس آيات ؛
أما البقرة فقيل  :إهنا مدنية  ،إال َ
إحداها قوله تعاىل  :ﭽﮣﮤﮥﭼ (البقرة. )114:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينشب نَ َشبا ونُشوباً ونُ ْشبةً فهو ِ
ِ
ناشب  ،ومنه  :مل ينشب أن فعل كذا  :أي مل يلبث  ،وحقيقته  :مل
َ
( - )1نشب َ ُ
يتعلق بشيء غريه  ،وال اشتغل بسواه .

ينظر  :املبارك بن حممد بن األثري اجلزري  ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ، )53/5وحممد بن مكرم بن منظور
اإلفريقي  ،لسان العرب ( ، )858/1وحممد بن يعقوب الفريوز آبادي  ،القاموس احمليط ص(. )183
( - )3سبق خترجيه أعاله .
( - )8قال ابن عباس  ،وموسى بن جعفر عن أبيه  ،وعلي بن احلسني  ،وقتادة  ،وأبو العالية  ،وحممد بن حيىي بن
حبان  ،واألكثرون  :إهنا مكية  ،وروي عن عطاء بن يسار  ،وسوادة بن زيادة  ،والزهري  ،وجماهد  :أهنا مدنية .
واألول هو الصحيح ؛ ألن الصالة فرضت مبكة  ،وما حفظ أنه كان يف اإلسالم قط صالة بغري احلمد هلل رب
العاملني .
ينظر  :عبد احلق بن غالب بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )15/1وحممد بن أمحد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن
( ، )114/1وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )333/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )11/1وابن عقيلة
املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )311/1
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الثانية  :ﭽﭺﭻﭼﭽﭼ ( البقرة )1( )383:فإهنما نزلتا مبكة (. )3
الثالثة  :ﭽﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﭼ (البقرة )331:نزلت بـِ ِمىن ( ، )8وعاش رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم بعدها نيفا ( )4ومثانني يوماً  ،وقيل  :تسعة أيَّام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1قال ابن ظفر  " :قيل إن عبد الرمحن بن أيب بكر كان مشركا مبكة  ،فكتب إىل أبيه يستوصله  ،فكره أن يصله
بشيء لشركه  ،وإن أمساء بنت أيب بكر قدمت عليها أمها قتيلة مشركة تستوصلها فحجبتها ومنعتها  ،فنزلت اآلية إذنا
يف الصدقة على الكفار "  ،قال ابن حجر معلقا  " :ماعرفت سلفه فيه " .
وهو كما قال  ،فلم أجد هذا القول ألحد سبقه  ،واملصنف يعول كثريا يف تفسريه (هنر احلياه) على تفسري ابن ظفر ،
ورمبا اعتمده هنا .
ينظر  :أمحد بن علي بن حجر  ،العجاب يف بيان األسباب (. )188/1
( - )3أي  :قبل اهلجرة  ،واالستثناء األول قول أيب عبيد يف اجملاز خترجيا على قاعدة  :كل أمر هني عنه عن جماهدة
الكفار  ،فهو قبل أن يؤمر بالقتال ؛ وهو مكي  ،قال ابن عطية  " :وحكمه بأن هذه اآلية مكية ضعيف ؛ ألن
معاندات اليهود إمنا كانت باملدينة "  ،قال القرطيب معلقا  " :وهو الصحيح " .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )51/1وحممد بن أمحد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن ( ، )83/3وعبد
الرمحن السيوطي  ،التحبري يف علم التفسري ص( ، )88واإلتقان ( ، )35/1وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان
(. )338/1
( - )8بالكسر والتنوين  ،يف درج الوادي الذي ينزله احلاج  ،ويرمي فيه اجلمار من احلرم  ،اختلف يف سبب تسميتها
حمسر  ،وعليه أعالم منصوبة  ،وهي ىف داخل احلرم  ،وبه
على أقوال  ،قيل  :ح ّده من مهبط العقبة إىل ّ
مسجد اخليف  ،ومسجد الكبش  ،ومسجد الكوثر  ،وهو اليوم من أحياء مكة  ،حيث اتصل العمران به ،
وألهل كل أفق مكان ينزلون به منها  ،وبينها وبني مكة فرسخ  ،أكثر الشعراء من ذكره ومسوه املنازل  ،أو أضافوا
املنازل إليه .
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )143/5وعبد املؤمن البغدادي  ،مراصد االطالع على أمساء
األمكنة والبقاع ( ، )1813/8وحممد بن حسن شراب  ،املعامل األثرية يف السنة والسرية ص(. )384
( - )4نيفا  :ينظر يف تفسريها ص(. )181
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آخر آية نزلت يف قول ابن عباس(. )3()1
وهي ُ
الرابعة واخلامسة  :ﭽﮗﮘﭼ (البقرة )335:إىل ِ
آخ ِرها  ،نزلتا يوم فتح مكة (.)8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1صحيح البخاري ك /تفسري القرآن ب /ﭽﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﭼ(البقرة)88/1( ، )331:
رقم  ، 4544 :ومتام اللفظ  " :آخر آية نزلت على النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم آية الربا " .
وقد جاء ما يفسر آية الربا يف تبويب البخاري حتت ك  /البيوع  ،ب /موكل الربا لقول اهلل تعاىل  :ﭽﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈﭼ (البقرة ، )331-383:قال ابن عباس  " :هذه آخر آية نزلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم "
(. )54/8
( - )3عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب  ،أبو العباس  ،القرشي  ،اهلامشي  ،صحايب جليل  ،من أكابر العلماء
بالفقه واحلديث والتفسري  ،وهو ابن عم النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم .
قال ابن مسعود  " :نعم ترمجان القرآن ابن عباس "  ،كف بصره يف آخر عمره  ،وتويف بالطائف (ت 13ه) .
ينظر  :أمحد بن علي البغدادي  ،تاريخ بغداد ( ، )533/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء
الكبار على الطبقات واألعصار ص( ، )33وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء
(. )435/1
( - )8مل أقف على من قال هبذا  ،ولعله وهم منه  ،وقد ورد يف سبب نزوهلا أقوال من غري تعيني املكان  ،وروي عن
احلسن  ،وجماهد  ،والضحاك  ،وابن سريين  ،ويف بعض الروايات عن ابن عباس  :أهنما نزلتا يف قصة املعراج ،
ومسعهما الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم بال واسطة جربيل " .
ويف رواية أخرى عن ابن عباس  ،وابن جبري  ،وعطاء  " :أن جربيل نزل عليه هبما باملدينة " .
قال السيوطي  " :ومل أقف له على دليل "  ،يعين البلقيين .
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وهذا االستثناء على االصطالح الثاين (.)1
األولِيان (. )3
يستَثْىن َّإال اآليتان ّ
وعلى االصطالح األول ؛ ال ْ
و ّأما النِساء فقيل  :هي مكية ( ، )8وقال اجلمهور  :مدنية ( )4إال آيةً واحد ًة نزلت ِمبكة عام الفتح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :نصر بن حممد السمرقندي  ،حبر العلوم ( ، )134/1وعبد الكرمي بن هوازن القشريي  ،لطائف اإلشارات
( ، )311/1وحممد بن أمحد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن ( ، )435/8وحممد بن يوسف بن حيان  ،البحر
احمليط ( ، )855/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )111/1
( - )1على اصطالح أن ما نزل مبكة فهو مكي  ،وما نزل باملدينة فهو مدين  ،وعليه فالبقرة كلها نزلت باملدينة ؛ إال
هذه اآليات اخلمس  ،نزلت مبكة سواء قبل اهلجرة أو بعدها ؛ فهي مكية .
( - )3على اصطالح ما نزل قبل اهلجرة فهو مكي  ،وما نزل بعد اهلجرة فهو مدين  ،ال يستثىن إال اآليتان األوليان ؛
ألهنما نزلتا قبل اهلجرة يف قول  ،وينضاف إليه اآليتان األخريتان كوهنما نزلتا ليلة املعراج  ،ومل يرد نص فيما ذهب إليه
املؤلف .
ورد عليه السيوطي يف استناده إىل أن قوله تعاىل ﭽﯙﯚﯛﭼ(النساء )53:نزلت مبكة
( - )8قاله النحاس َّ ،
اتفاقا يف شأن مفتاح الكعبة  ،ألنه ال يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزل معظمها باملدينة أن تكون
مكية  ،خصوصا أن األرجح أن ما نزل بعد اهلجرة مدين .
ينظر  :أبو جعفر النحاس  ،معاين القرآن ( ، )8/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )14/1ولباب
النقول ص( ، )85وأمحد بن حممد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )1334/5وابن عقيلة املكي ،
الزيادة واإلحسان ( ، )313/1وحممود بن عبد اهلل األلوسي  ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين
(. )834/3
( - )4قال العويف عن ابن عباس  " :نزلت سورة النساء باملدينة "  ،وكذا روى ابن مردويه عن عبد اهلل بن الزبري ،
وزيد بن ثابت .
وقال الفريوز آبادي  " :هذه السورة مدنية بإمجاع القراء " .
تبني أحكامها  ،علم أهنا مدنية الشك فيها "
وهو قول غالب املفسرين ؛ قال القرطيب  " :ومن ّ
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يف شأن عثمان بن طلحةَ ( ، )1وهي قوله تعاىل  :ﭽﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﭼ

(النساء. )3( )53:
وهذا االستثناء على االصطالح الثاين  ،وقيل  :نزلت عند هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم
من مكة إىل املدينة ( . )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :حممد بن أمحد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن ( ، )1/5وإمساعيل بن كثري  ،تفسري
القرآن العظيم ( ، )314/3وحممد بن يعقوب الفريوز آبادي  ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز
(. )114/1
( - )1عثمان بن طلحة بن أيب طلحة القرشي العبدري  ،شهد فتح مكة فدفع رسول اهلل مفاتيح الكعبة إليه  ،وإىل
شيبة بن عثمان بن أيب طلحة  ،وقال  :خذاها خالدة تالدة ال ينزعها منكم إال ظامل  ،مات يف مكة (43ه) ،
وقيل  :إنه قُتل يوم أجنادين .
ينظر  :يوسف بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1184/8وعلي بن أيب الكرم عز الدين
بن األثري  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )583/8وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز
الصحابة (. )888/4
( - )3أخرجه الطربي يف تفسريه ( ، )441/3والواحدي يف أسباب النزول ص( ، )111والسيوطي يف الدر املنثور
(. )581/3
( - )8نسبه ابن عطية للنقاش  ،وتبعه القرطيب  ،ومل يوردا يف ذلك دليال عنه .
ذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين بإسناده إىل حيي بن سالم قوله  " :ما نزل مبكة  ،وما نزل يف طريق املدينة قبل
أن يبلغ النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم املدينة  ،فهو من املكي " .
قال السيوطي  " :وهذا أثر لطيف  ،يؤخذ منه أن ما نزل يف سفر اهلجرة مكي اصطالحا " .
ينظر  :عبد احلق بن غالب بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )8/3وحممد بن أمحد القرطيب  ،اجلامع
ألحكام القرآن ( ، )1/5وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )385/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان
(. )45/1
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وصح عن عائشة ( )1رضي اهلل عنها أ ّهنا قالت  ( :ما نزلت سورة النساء إال وأنا عند رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ) ( )3تعين  :أنّه قد بَـ َىن ( )8هبا .
ومنهم من استثىن قوله تعاىل  :ﭽﮱﯓﯔﯕﭼ(النساءَّ ، )138:
فإهنا نزلت

()4

يف

سؤال جابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنه ( )5مبكة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1بنت الصديق أيب بكر عبد اهلل بن أيب قحافة  ،أم عبد اهلل  ،القرشية  ،زوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
املربأة من فوق سبع مسوات ُ ،روي عنها ( ) 3311حديثا ( ،ت58:ه) ،
وسلم  ،وأم املؤمنني  ،وأعلم النساء ّ ،
وأوصت أن تدفن بالبقيع مع صواحبتها .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )41/3وحممد بن إسحاق بن منده العبدي  ،معرفة
الصحابة ص( ، )484وأمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،معرفة الصحابة (. )8313/1
( - )3ينظر  :صحيح البخاري ك  /فضائل القرآن  ،ب /تأليف القرآن ( )135/1رقم. 4448 :
( - )8بىن بـ  /بىن على يبين بناء وبنيانا وبناية فهو ٍ
بان  ،ومنه االبتناء والبناء  :الدخول بالزوجة  ،واألصل فيه أن
ً
الرجل كان إذا تزوج امرأة بىن عليها قبة ليدخل هبا فيها  ،فيقال  :بىن الرجل على أهله  ،مث كثر حىت ُك ِين به عن

اجلماع .
ينظر  :املبارك بن حممد بن األثري اجلزري  ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ، )153/1وأمحد بن حممد الفيومي ،
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ( ، )13/1وحممد بن حممد الزبيدي  ،تاج العروس (. )384/8
( - )4أخرجه الطربي يف تفسريه ( ، )358/4وابن أيب حامت يف تفسريه ( ، )1188/4والسيوطي يف الدر املنثور
( ، )813/3ومل يرد يف اآلثار أهنا نزلت مبكة أو باملدنية  ،ولعله استنباط من واقع احلال وطبيعة الزمان .
( - )5ابن عمرو بن حرام  ،أبو عبد اهلل  ،السلمي  ،األنصاري  ،شهد تسع عشرة غزوة  ،كان من املكثرين احلفاظ
عمر طويال  ،وأوصى أن اليصلي عليه
للسنن  ،كف بصره يف آخر عمره  ،مات (84ه) على الصحيح بعد أن ّ
احلجاج .
ينظر  :أمحد بن حممد الكالباذي  ،اهلدايـة واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ( ، )141/1يوسف بن عبد اهلل بن
عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )314/1وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف
متييز الصحابة (. )541/1
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وهذا االستثناء أيضا على االصطالح الثاين (. )1
وقد قيل  :إن املائدة مدنية (ّ )3إال اآلية النازلة بعرفات .
وهذا على االصطالح الثاين أيضا (. )8
وْ ِ
ين من األنفال آيتان :
استُثْ َ
إحدامها قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭼ (األنفال )1:نزلت ببدر (. )5( )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يف هامش نسخة "ز"  :مل يتكلم على سورة األنعام  ،وهي مكية ليلية  ،نزلت مجلة واحدة  ،معها سبعون ألف
ملك  ،هبم زجل بالتسبيح  ،والتهليل  ،والتقديس  ،فدعى النيب صلى اهلل عليه وسلم الكتاب فكتبوها يف ليلتها ؛ إال
سبعة آيات منها نزلت باملدينة .
( - )3وهو قول ابن عباس  ،وجماهد  ،وقتادة  ،ونقل ابن عطية  ،والقرطيب اإلمجاع على مدنيتها ؛ وهو
الصحيح .
ينظر  :عبد احلق بن غالب بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )148/3وحممد بن أمحد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن
( ، )81/1وإمساعيل بن عمر بن كثري  ،تفسري القرآن العظيم (. )8/8
( - )8قال مقاتل  " :سورة املائدة مدنية  ،هنارية كلها  ،عشرون ومائة آية  ،كوفية إال قوله تعاىل  :ﭽﭻ
ﭼﭽﭾﭼ فإهنا نزلت بعرفة  " ،وهو قول أيب جعفر بن بشر  ،والشعيب  ،واختيار القسطالين يف
لطائفه .
ينظر  :مقاتل بن سليمان  ،تفسري مقاتل ( ، )448/1وحممود بن عبد اهلل األلوسي  ،روح املعاين (، )331/8
وأمحد بن حممد القسطالين  ،لطائف اإلشارات (. )1431/5
( - )4أخرجه أبو داود يف سننه ك /اجلهاد ب /يف النفل ( )88/8رقم  ، 3888 :واحلاكم يف مستدركه ك /التفسري
" تفسري سورة األنفال " ( )851/3رقم  ، 8354 :والبيهقي يف السنن الكربى ك /مجاع أبواب النفل ب /الوجه
الثالث من النفل ( )514/1رقم  13318 :وقال احلاكم  " :حديث صحيح " .
( - )5بدر بالفتح مث السكون  :ماء مشهور بني مكة واملدينة  ،أسفل وادي الصفراء  ،بينه وبني اجلار  ،وهو
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والثانية  :ﭽﭶﭷﭸﭹﭼ (األنفال )14:نزلت مبكة (.)1
وهذا على االصطالح الثاين(. )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ساحل البحر  ،به كانت الوقعة املشهورة بني النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم وأهل مكة  ،وملا انتشر اإلسالم يف
تلك الديار صارت حمطة للحجاج  ،وهبا اليوم مدارس ومسجد وجامع .
ينظر  :عبد اهلل بن عبد العزيز األندلسي  ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ( ، )318/1وعبد املؤمن
بن عبد احلق البغدادي  ،مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع ( ، )181/1وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم
املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية ص(. )41
( - )1ذكر الواحدي يف أسباب النزول ص( )341يف سبب نزوهلا قصة إلسالم عمر بن اخلطاب  ،وأن إسالمه
كان باستكمال أربعني رجال .
قال السيوطي يف اإلتقان ( " : )38/1يؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس  ،أهنا نزلت ملا أسلم عمر رضي اهلل
عنه "  .وهو حديث يف إسناده إسح ـ ـاق بن بشـ ـ ـ ـر الكـ ـاهلي  ،وهو كذاب ؛ كما قال اهليثمي يف جممع الزوائد ك/
الت ـ ـف ـس ـيـ ــر ب/سورة آل عمران ( )33/8رقم  ، 11183 :وعزاه للطرباين .
( - )3أي على اصطالح ما نزل مبكة فهو مكي  ،وما نزل باملدينة فهو مدين .
قال السيوطي  " :قلت  :فيه نظر من وجوه :
ـ ـ أحدها  :أن ّأوهلا كما أنه مل ينزل باملدينة مل ينزل مبكة بل ببدر  ،فهو ليس مبكي.
ـ ـ ثانيها  :نزل ببدر أيضا غري أوهلا .

ـ ـ ـ ثالثها  :اآلية الثانية على االصطالح األول  ،فقد روى البزار من طريق النضر عن عكرمة عن ابن عباس أهنا نزلت ملا
أسلم عمر رضي اهلل عنه " .
قلت  :صح تعقبه يف األوىل والثانية ومل يصح يف الثالثة .
أما األوىل ؛ فهو كما قال أن آية يسألونك عن األنفال نزلت بعد اهلجرة  ،فهي ليست مكية  ،ومل تنزل مبكة ؛ فهي
ليست مكية أيضا على االصطالح الثاين .
وأما الثانية ؛ فقد ثبت آيات أخرى نزلت ببدر منها  :ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭼ (األنفال، )4:

=
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و َّأما الرعد فقيل  :مكية َّإال آيتان (: )1
إحدامها قوله تعاىل  :ﭽ ﭸﭹﭺﭼ (الرعد ، )81:والثانية  :ﭽﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭼ (الرعد )48:فنَـَزلَتا باملدينة  ،وقيل  :مدنية ّإال آية واحدة

()3

 ،وهي قوله

تعاىل :ﭽﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﭼ (الرعد. )81:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= و ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ (األنفال ، )11:وكالمها يصح سنده .
وأما تعقبه الثالث فليس مبتجه ؛ فاآلية نزلت مبكة قبل اهلجرة  ،فهي مكية على االصطالح األول والثاين .
قال ابن العريب  " :وإمنا الذي نزل مبكة يف الصحيح قوله تعاىل  :ﭽ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭼ (األنفال" )14:
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،التحبري يف علوم التفسري (85و ، )48واإلتقان ( 38/1و ، )135وابن العريب ،
الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي (. )334/3
( - )1وهو قول ابن عباس  ،وجماهد  ،وابن جبري  ،واحلسن  ،وعطاء  ،والداين وتبعه اجلعربي  ،والنقاش فيما نسبه له
ابن عطية .
ينظر  :عبد احلق بن غالب بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )341/8وإبراهيم بن عمر البقاعي  ،مصاعد النظر لإلشراف
على مقاصد السور ( ، )134/3وعبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ( ، )31واإلتقان (.)11/1
( - )3يف قول قتادة  ،ومقاتل  ،ومل يستثن .
قال ابن عطية  " :والظاهر عندي أن املدين فيها كثري " .
وقال السيوطي  " :والذي جيمع به بني االختالف أهنا مكية إال آيات منها " .
قال البقاعي  " :واألحاديث الواردة يف سبب نزول آية الرعد يف أ َْربَد  ،وعامر بن طفيل وغريمها تدل على أهنا مدنية".
ينظر  :مقاتل بن سليمان  ،تفسري مقاتل ( ، )858/3وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )341/8وإبراهيم بن
عمر البقاعي  ،مصاعد النظر ( ، )134/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )11/1والتحبري ص( ، )81وأمحد
بن حممد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )3514/1وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )333/1
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و ّأما احلج فقيل  :مكية إال ثالث آيات ( ، )1من قوله تعاىل :ﭽﮞﮟﭼ (احلج)14:
إىل قوله  :ﭽﭘﭙﭼ(احلج.)3( )34:
وقيل  :مدنية ّإال أربع آيات

()8

 ،من قوله  :ﭽﮈﮉﮊﮋﭼ (احلج ، )53:إىل :

ﭽﯾﭼ (احلج. )55:
وقيل  :كلها مكية  ،وقيل  :كلها مدنية (. )4
مي،
وقيل  :إ ّهنا من عجيب القرآن ( )5؛ فيها مكي  ،ومدين  ،وحضري ،
ٌّ
وسفري  ،وحريب  ،وس ْل ٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قاله ابن عباس  ،وجماهد  ،واختيار أيب عمرو الداين.
ينظر  :عبد احلق بن غالب بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )115/4وإبراهيم بن عمر البقاعي  ،مصاعد النظر
( ، )341/3عبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص( ، )45واإلتقان ( ، )18/1وأمحد بن حممد القسطالين  ،لطائف
اإلشارات ( ، )3454/8وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان ( ، )388/1وحممود بن عبد اهلل األلوسي  ،روح
املعاين (.)115/4
(َ - )3وِه َم البلقيين يف عد اآليات  ،ويف لفظها  ،ومتام ثالث آيات إىل قوله تعاىل  :ﭽﯙﯚﯛﯜﭼ
(احلج. )31:
ومتام ست آيات  :ﭽ ﭘ ﭙ ﭼ (احلج )34:كما هو مثبت  ،وليس " صراط العزيز احلميد " .
( - )8قاله قتادة
ينظر  :املراجع نفسها .
( - )4وهو قول الضحاك  ،ويف رواية ابن مردويه عن ابن عباس  ،وابن الزبري .
ينظر  :املراجع نفسها.
( - )5وهي كذلك ؛ فقد كثر االختالف فيها  ،وحتري املفسرون لضبطها .

=
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وليلي  ،وهناري  ،وناسخ  ،ومنسوخ .
ِ
ف يف سورة الرمحن  ،فاملشهور مكية ( ، )1وقيل  :مدنية (. )3
واختُل َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= قال اجلعربي  " :وجيمع بينهما باألصالة والتتبع " .
وقال البقاعي  " :ويقدح يف هذا اجلمع االستثناء يف كل قول " .
وقال ابن عطية بعد إيراده لقول اجلمهور ؛ وهي أهنا خمتلطة  " :وهذا هو األصح  ،واهلل أعلم ؛ ألن اآليات تقتضي
ذلك " .
وقال هبة اهلل  " :نزلت يف مواطن خمتلفة  ،وهي من أعاجيب سور القرآن ؛ ألهنا نزلت ليال  ،وهنارا  ،وفيها مكي ،
ومدين  ،وسفري  ،وحضري  ،وحريب  ،وسلمي  ،وناسخ  ،ومنسوخ  ،وحمكم  ،ومتشابه " .
وذكر اهلذيل يف الكامل قوال للضحاك قريبا من قول هبة اهلل .
ينظر  :إبراهيم بن عمر البقاعي  ،مصاعد النظر ( ، )343/3وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز (، )115/4
وهبة اهلل بن سالمة  ،الناسخ واملنسوخ ص( ، )131ويوسف اهلذيل  ،الكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة
عليها ص(. )131
( - )1قول اجلمهور من الصحابة والتابعني  ،وهو األصح .
وحكى الفريوز آبادي االتفاق على ذلك وأدلتها قوية .
ينظر  :هبة اهلل بن سالمة  ،الناسخ واملنسوخ ص( ، )181وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )338/5وحممد
الفريوز آبادي  ،بصائر ذوي التمييز ( ، )448/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )14/1
( - )3قال نافع بن أيب نعيم  ،وعطاء  ،وقتادة  ،وكريب  ،وعطاء اخلراساين عن ابن عباس  " :هي مدنية "  ،وحكي
الش ّذائي .
ذلك عن مقاتل  ،والواقدي  ،و ّ
ينظر  :عبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )338/5وإبراهيم بن عمر البقاعي  ،مصاعد النظر (، )44/8
وأمحد بن حممد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )8331/3ويوسف اهلذيل  ،الكامل يف القراءات العشر
واألربعني الزائدة عليها ص(. )135
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ِ
ف فيها  ،فاملشهور مدنية ( ، )1وقيل  :مكية (.)3
و َّأما احلديد فاختُل َ
استُثْـنِـ َي من اجملادلة آيةٌ واحدة  ،وهي قوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(اجملادلة )8:فإهنا
وْ
نـََزلَت (ِ )8مبَ َكة (. )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1وقال النقاش وغريه من املفسرين  " :مدنية باإلمجاع "  ،ومل يسلم هلم  ،فقد قال قوم  :إهنا مكية  ،نعم
اجلمهور ـ ـ كما قال ابن فرس ـ ـ ـ على ذلك .
وقال ابن عطية  " :الخالف أن فيها قرآنا مدنيا  ،لكن يشبه صدرها أن يكون مكيا " .
ينظر  :عبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )351/5وإبراهيم بن عمر البقاعي  ،مصاعد النظر لإلشراف على
مقاصد السور ( ، )58/8وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )8481/4وحممود بن عبد اهلل األلوسي  ،روح
املعاين (. )114/14
( - )3حكاه األصفهاين عن ابن السائب  ،واختاره السيوطي  ،ونسبه أبو حيان للزخمشري  ،وهو خالف املطبوع من
تفسريه .
ينظر  :عبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )351/5وحممد بن يوسف بن حيان  ،البحر احمليط (، )44/11
وحممود بن عمرو الزخمشري  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( ، )481/4وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان
( ، )81/1والتحبري ص(. )13
( -)8يف نسخة "ز"  :نزلت باحلديبية  ،وهو وهم .
( - )4وهو قول النقاش  ،والنسفي  ،والكليب  ،وابن السائب .
ونقل هبة اهلل بن سالمة وابن عطية إمجاع املفسرين على مدنيتها  ،وهو منقوض باالستثناء املذكور .
ينظر  :هبة اهلل بن سالمة  ،الناسخ واملنسوخ ص( ، )184وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )383/5وحممد
بن يوسف بن حيان  ،البحر احمليط ( ، )131/11وإبراهيم البقاعي  ،مصاعد النظر ( ، )18/8وعبد الرمحن
السيوطي  ،اإلتقان ( ، )118/1وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )8451/4وحممود بن عبد اهلل
األلوسي  ،روح املعاين (. )148/14
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وكذلك من املمتحنة  ،وهي قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭼ(املمتحنة )13:نزلت باحلديبية (.)1
و ِ
الصف  ،فاملشهور َّأهنا مدنية (..............................................، )3
ف يف َّ
اختُل َ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1مل تنزل هذه اآلية باحلديبية  ،وإمنا نزلت يوم الفتح يف أحد أقوال سبب نزوهلا  ،فبايع رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم الرجال على الصفا  ،وعمر يبايع النساء حتتها  ،أخرجه ابن أيب حامت عن مقاتل .
أما اآلية اليت نزلت باحلديبية فهي اآلية العاشرة ﭽﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮰﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅﰆﰇﭼ (املمتحنة )11:فيما أخرجه ابن جرير عن الزهري  ،قال  " :نزلت عليه وهو بأسفل
احلديبية  ،وكان النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم صا َحلهم أنه من أتاه منهم رده إليهم ؛ فلما جاءه النساء نزلت عليه
هذه اآلية "  .والسورة بإمجاع املفسرين مدنية .
ينظر  :عبد الرمحن بن أيب حامت  ،تفسري القرآن العظيم ( ، )8851/11وحممد الطربي  ،جامع البيان (،)531/33
وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )348/5وإبراهيم بن عمر البقاعي  ،مصاعد النظر (. )85/8
( - )3روي ذلك عن ابن الزبري  ،وابن عباس  ،واحلسن  ،وقتادة  ،وعكرمة  ،وجماهد .
قال ابن عطية  " :وهو األصح ؛ ألن معاين السورة تعضده  ،ويشبه أن يكون فيها املكي واملدين "  ،واختاره
السيوطي  ،واأللوسي  ،ورجحه ابن الفرس .
وقال املاوردي  " :مدنية يف قول اجلميع "  ،وقال اهلذيل " :وهو األصح " .
ينظر  :عبد املنعم بن الفرس  ،أحكام القرآن ( ، )554/8ويوسف اهلذيل  ،الكامل يف القراءات العشر واألربعني
الزائدة عليها ص( ، )131وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )381/4وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز
( ، )811/5وحممد بن يعقوب الفريوز آبادي  ،بصائر ذوي التمييز ( ، )413/1وإبراهيم البقاعي  ،مصاعد النظر
( ، )31/8وعبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص( ، )81واإلتقان ( ، )83/1وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات
( ، )8441/4وحممود األلوسي  ،روح املعاين (. )14/388
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وقيل  :مكية (. )1
وكذلك يف التغابن  ،فاملشهور مدنية ( ، )3وقيل  :مكية إال ثالث آيات من ِ
آخ ِرها (. )8
و ِ
ف يف سورة اإلنسان  ،فاملشهور مكية  ،وقيل  :مدنية (.)4
اختُل َ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قاله ابن يسار  ،وروي ذلك أيضا عن ابن عباس  ،وجماهد  ،وعطاء  ،ونقل الفريوز آبادي االتفاق على
مكيتها  ،وهذا تفرد منه .
ينظر  :املصادر نفسها .
( - )3وهو قول األكثرين  ،منهم  :ابن عباس  ،واحلسن  ،وجماهد  ،وعكرمة  ،وقتادة .
ينظر  :عبد املنعم بن الفرس  ،أحكام القرآن ( ، )513/8وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )818/5وعبد
الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )341/4وإبراهيم البقاعي  ،مصاعد النظر ( ، )34/8وعبد الرمحن السيوطي ،
اإلتقان ( ، )84/1وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )4133/4وحممود األلوسي  ،روح املعاين ،
(. )814/14
( - )8قاله الضحاك  ،وعطاء بن يسار  ،وابن عباس يف أحد قوليه  ،إال ثالث آيات من آخرها نزلت باملدينة يف
عوف بن مالك األشجعي .
ينظر  :املصادر نفسها .
( - )4قال ابن اجلوزي  " :فيها ثالثة أقوال  - :أحدها  :أهنا مدنية كلها  ،قاله اجلمهور  ،منهم  :جماهد  ،وقتادة .
 والثاين  :مكية  ،قاله ابن يسار  ،ومقاتل  ،وحكي عن ابن عباس . والثالث  :أن فيها مكيا  ،ومدنيا  ،مث يف ذلك قوالن : .أحدمها  :أن املكي منها آية وهي قوله عزوجل  :ﭽﰏﰐﰑﰒﰓﰔﭼ (اإلنسان ، )34:وباقيها مجيعه
مدين  ،قاله احلسن  ،وعكرمة .
عزوجل  :ﭽﰅﰆﰇﰈﰉﭼ (اإلنسان، )38:
والثاين  :أن أوهلا مدين إىل قوله ّ
ومن هذه اآلية إىل آخرها مكي  ،حكاه املاوردي " .

=

195

ِ
ف أيضا يف سورة القدر  ،فاملشهور مدنية ( ، )1وقيل  :مكية (.)3
واختُل َ
و َّأما ال َقي َمة ؛ فاملشهور أهنا مدنية ( ، )8وقيل  :مكية (. )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وقال هبة اهلل  " :وهي إىل النزول باملدينة أشبه " .
ينظر  :عبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )884/4وهبة اهلل بن سالمة  ،الناسخ واملنسوخ ( ، )141/1وعبد
املنعم بن الفرس  ،أحكام القرآن ( ، )118/8وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )4111/4وعبد الرمحن
السيوطي  ،اإلتقان ( ، )84/1وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )314/1
( - )1يف قول أكثر املفسرين كما ذكر الثعليب  ،منهم  :ابن عباس  ،وجماهد  ،وعلي بن أيب طلحة  ،والضحاك ،
ومقاتل  ،وكذا قال القسطالين  ،وذكر الواقدي أهنا أول سورة نزلت باملدينة .
ينظر  :علي بن حممد املاوردي  ،النكت والعيون ( ، )811/1وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري (، )414/4
وحممد بن أمحد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن ( ، )134/31وإبراهيم البقاعي  ،مصاعد النظر ( ، )311/8وعبد
الرمحن االسيوطي  ،اإلتقان ( ، )83/1وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )4851/4وحممد بن عبد الرمحن
الشايع  ،املكي واملدين يف القرآن الكرمي ص(. )18
( - )3قال املاوردي  " :يف قول األكثرين "  ،منهم  :ابن عباس يف أحد قوليه  ،وقتادة  ،وجابر بن زيد  ،وعكرمة ،
واحلسن  ،وكذا قال األصفهاين  ،وأبو حيان  ،والسيوطي  .ينظر  :املصادر نفسها .
( - )8وهو قول ابن عباس  ،وابن الزبري  ،وعطاء  ،واجلمهور  ،قال املاوردي  " :وهو الصواب "  ،وجزم ابن كثري
بأهنا مدنية  ،واقتصر عليها القسطالين .
ينظر  :علي بن حممد املاوردي  ،النكت والعيون ( ، )815/1وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري (، )485/4
وعبد املنعم بن الفرس  ،أحكام القرآن ( ، )138/8وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )518/5وإبراهيم
البقاعي  ،مصاعد النظر ( ، )314/8وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )84/1وأمحد القسطالين  ،لطائف
اإلشارات ( ، )4813/4وحممد بن عبد الرمحن الشايع  ،املكي واملدين يف القرآن الكرمي ص(. )13
( - )4قال ابن عطية " :هي مكية يف قول مجهور املفسرين "  ،وهي األشهر  ،وكذلك ابن الفرس  ،وهو الذي ق ّدمه
الزخمشري  ،واقتصر عليه البغوي  ،وأبو حيان  ،واختاره حيي بن سالم  .ينظر  :املصادر نفسها .
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وكذلك الزلزلة ؛ املشهور مدنية ( ، )1وقيل  :مكية (.)3
واإلخالص مكية على املشهور( ، )8وقيل  :مدنية (.)4
والـمـَُعوذتَان مدنيتان على املشهور  ،وقيل  :مكيتان (.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يف قول ابن عباس  ،وقتادة  ،ومقاتل  ،وجابر ؛ ألن آخرها نزل بسبب رجلني كانا باملدينة .
واقتصر عليه القسطالين .
ينظر  :علي املاوردي  ،النكت والعيون ( ، )813/1وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )488/4وعبد احلق
بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )511/5وإبراهيم البقاعي  ،مصاعد النظر ( ، )381/8وعبد الرمحن السيوطي ،
اإلتقان ( ، )84/1وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )4811/4وحممد بن عبد الرمحن الشايع  ،املكي
واملدين يف القرآن الكرمي ص(. )13
( - )3يف قول ابن مسعود  ،وعطاء  ،وجابر  ،وجماهد  ،والواقدي .
ينظر  :املصادر نفسها.
( - )8قاله ابن مسعود  ،واحلسن  ،وعطاء  ،وعكرمة  ،وجابر  ،وجماهد .
ينظر  :علي املاوردي  ،النكت والعيون ( ، )814/1وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )515/4وعبد احلق بن
عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )581/5وإبراهيم البقاعي  ،مصاعد النظر ( ، )384/8وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان
( ، )33/1ولباب النقول ص( ، )314وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات (. )4488/4
( - )4يف أحد قويل ابن عباس  ،وقتادة  ،والضحاك  ،والسدي  ،والقرظي  ،وأبو العالية .
بتكرر نزوهلا  ،مث ظهر يل
قال السيوطي  " :فيها قوالن ؛ حلديثني يف سبب نزوهلا متعارضني  ،ومجع بعضهم بينهما ّ
ترجيح أهنا مدنية كما بيّنته يف أسباب النزول " .

ينظر  :املراجع نفسها
( - )5قال السيوطي  " :املختار أهنما مدنيتان ؛ ألهنما نزلتا يف قصة سحر لبيد بن األعصم  ،كما أخرجه البيهقي يف
الدالئل " .
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..........................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
= قال ابن عقيلة معقبا على باب املكي واملدين  ،وهي من الضوابط القيمة  " :وإذا تأملت حقيقة هذا اخلالف
وجدته يف أكثر السور لفظيا ؛ ألن من يقول السورة مكية ـ ـ ـ مثال ـ ـ ـ  ،فإما أن يكون لكونه َعلِم أن بعض آيات منها
نزلت مبكة  ،فيحكم على السورة أهنا مكية  ،وكذا من يقول إهنا مدنية  ،أو يكون يرى أن املكي ما نزل مبكة قبل
اهلجرة  ،أو بعدها  ،واملخالف ال يرى املكي إال ما نزل قبل اهلجرة  ،فريجع اخلالف يف الغالب إىل اللفظي " .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )38/1وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )311/1
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النَّوع الثالث والرابع  :السفري واحلضري

()1

األولَ ْني من السفري أمثلة يف سورة البقرة  ،والنساء  ،واألنفال  ،واحلج ،
َّم يف النوعني َّ
وقد تقد َ
ِ
املصاحبة ِآلية الوضوء يف املائدة نزلت يف السفر بالبيداء(، )3
وسورة الفتح جبملتها  ،وآية التيمم
أو بذات اجليش ( ، )8وذلك يف القفول من غزوة الـمـ ـُـَريسيع (............................... )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )114/1وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )384/1
وقد تتبعها السيوطي يف التحبري مستدركا على البلقيين بقوله  " :ذكر البلقيين منها قليال " وقولِه " :مل يذكره البلقيين "
بعد كل مثال زاده هو  ،موصال إياها إىل أربع وعشرين  ،وغاية البلقيين التمثيل ال احلصر  ،ويكفي أنه أول من شق
هذا املصطلح  ،وجعله نوعا مستقال يف فنون القرآن .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص(. )38
( - )3اسم ألرض ملساء بني مكة واملدينة  ،وهي إىل مكة أقرب  ،تعد من الشرف أمام ذي احلليفة  ،قال ابن
فأول البيداء عند آخر ذي احلليفة وهبا بئر  ،وكأن
حجر  " :البيداء فوق َعلَ َمي ذي احلُليفة ملن صعد من الوادي " ّ ،
البيداء ما بني ذي احلليفة وذات اجليش  ،وفيها اليوم مبىن التلفاز والكلية املتوسطة .

ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )538/1وعلي بن عبد اهلل السمهودي  ،وفاء الوفاء بأخبار
دار املصطفى ( ، )85/4وحممد بن حممد حسن ُشراب  ،املعامل األثرية يف السنة والسرية  ،ص(. )18
مفرحات  ،وتصب يف العقيق من الغرب قبل ذي احلليفة  ،تعرف بالشلبيّة  ،وهو
( - )8قلعة كبرية تسيل عن ثنايا ّ

أحد منازل النيب صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم إىل بدر  ،وإحدى مراحله عند انصرافه من غزاة بين املصطلق ،

وهناك نزلت آية التيمم عندما جيش رسول اهلل يف ابتغاء عقد عائشة .
ينظر  :عبد اهلل بن عبد العزيز األندلسي  ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ( ، )414/3وياقوت بن
عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )311/3وحممد بن حممد حسن ُشّراب  ،املعامل األثرية يف السنة والسرية
ص(. )44
( - )4بالضم مث الفتح وياء ساكنة مث سني مهملة مكسورة  ،وياء أخرى  ،وآخره عني مهملة يف األشهر  ،ورواه
بعضهم بالغني معجمة  ،وهو اسم ماء يف ناحية قديد إىل الساحل  ،به غزوة النيب عليه السالم إىل بين املصطلق من
خزاعة  ،فقاتلهم وسباهم واصطفى منهم جويرية فتزوجها .
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يف السنة الرابعة ( )1على اختالف يف ذلك (. )3
ففي البخاري ( )8عن عائشة رضي اهلل عنها قالت ( :سقطت قالدة يل بالبيداء وَنن داخلون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :عبد اهلل بن عبد العزيز األندلسي  ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ( ، )1331/4وياقوت بن
عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )113/5وعبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي  ،مراصد االطالع على أمساء
األمكنة والبقاع (. )1318/8
( - )1قال السيوطي  " :يف الصحيح عن عائشة أهنا نزلت بالبيداء وهم داخلون املدينة  ،ويف لفظ  :بالبيداء أو
بذات اجليش  ،قال ابن عبد الرب يف التمهيد  :يقال  :إنه كان يف غزوة بين املصطلق  ،وجزم به يف االستذكار  ،وسبقه
إىل ذلك ابن سعد  ،وابن حبان  ،وغزوة بين املصطلق هي غزوة املريسيع .
قديْد والساحل  ،وهذه القصة من ناحية خيرب
واستبعد ذلك بعض املتأخرين قال  :ألن املريسيع من ناحية مكة بني َ

لقول عائشة  " :بالبيداء أو بذات اجليش " ومها بني املدينة وخيرب  ،كما جزم به النووي ؛ لكن جزم ابن التني بأن
البيداء هي ذو احلليفة .
وقال أبو عبيد البكري  :البيداء هو الشرف الذي قدَّام ذي احلليفة من طريق مكة  ،قال :وذات اجليش من املدينة
على بريد " .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )133/1
( - )3قيل  :سنة أربع  ،وقيل  :مخس  ،وقيل  :ست ؛ وهو الصحيح .
ينظر  :حممد بن القيم  ،زاد املعاد ( ، )334/8وإمساعيل بن كثري  ،السرية النبوية ( ، )348/8وصفي الرمحن
املباركفوري  ،الرحيق املختوم ص(. )313
( - )8حممد بن إمساعيل  ،أبو عبد اهلل البخاري  ،حرب اإلسالم  ،احلافظ  ،احملدث  ،مسع من َنو ألف شيخ ،
وحدث عنه األالف  ،أقام يف خبارى  ،ومات يف َخ ْرتَـْنك (351ه) .
من آثاره ( :اجلامع الصحيح ) ( ،خلق أفعال العباد) ( ،التاريخ الكبري واألوسط والصغري)
ينظر  :أمحد بن علي البغدادي  ،تاريخ بغداد ( ، )833/3وحممد بن حممد بن أيب يعلى  ،طبقات احلنابلة
( ، )381/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )841/13
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املدينة) ( ، )1واخلالف يف ذلك مبسوط يف التفسري (.)3
شعر بشيء منه مرويا يف الصحيح  ،ففي البخاري من طريق
وما ق ّدمنــاهُ يف احلج قد جاء ما يُ ُ
قيس بن عباد ( ، )8عن أيب ذر ( ( : )4أنَّه كان ي ِ
قسم َّ
أن هذه اآلية  :ﭽﮞﮟﮠ
ُ
ُ
ﮡ ﮢﮣﭼ (احلج................................................................)14:
ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــ ــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـ

( - )1أخرجه البخاري ك /تفسري القرآن ب /قوله تعاىل :ﭽﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭼ (النساء)48:
( )51/1رقم  ، 4113 :ويف لفظ  " :حىت إذا كنا بالبيداء أو بذات اجليش " أخرجه البخاري ك/التيمم ()84/1
رقم  884 :وغريها .
( - )3يف تفسريه هنر احلياه  ،وهو مفقود إال جزء يسري منه حمفوظ بلندن من آل عمران  183إىل النساء ، 44
واخلالف مبسوط يف آية ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ
(النساء ، )48:وقد ذكر روايات البخاري يف سبب نزول آية التيمم  ،واإلشكال الذي وقع بني سنة غزوة املريسيع
وقصة اإلفك  ،وقال ملخصا  " :فتلخص يف وقت نزول آية التيمم قوالن  :أحدمها أهنا يف غزوة املريسيع يف اخلامسة ،
والثاين أهنا يف الرابعة  ،وعلى هذين القولني فهي سابقة زمنها يف السادسة وبأوهلا عند من قال هي اخلامسة  ،وإذا قلنا
بالرواية اليت خرجها الطرباين وأن قصة اإلفك يف السادسة لزم من ذلك تأخرها إىل ما بعد السادسة  ،قلنا بل ذلك ،
وقال النخعي نزلت يف قوم أصاهبم خراج مث أجنبوا  ،وقيل كان ذلك يف عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه " .
واملخطوط يف غاية من السقط والتحريفات ما يرجح عجمة الناسخ .
ينظر  :عبد الرمحن البلقيين  ،هنر احلياه  ،لوحة  385ب  ،وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )111/3وحممد
بن حيان  ،البحر احمليط ( ، )131/4وحممد القامسي  ،حماسن التأويل (. )11/4
الضبعي  ،نزيل البصرة  ،اختُلف يف صحبته  ،روى عن علي  ،وأيب ذر  ،روى عنه
( - )8أبو عبد اهلل  ،القيسي ّ ،
ابن سريين  ،وأبو جملز  ،كانت له مناقب  ،ذكر أبو ِخمنف أنه من مجلة من قتلهم احلجاج ممن خرج مع ابن األشعث.
ينظر  :أمحد بن حممد الكالباذي  ،اهلداية واإلرشاد ( ، )114/3وأمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،معرفة الصحابة
( ، )3881/4وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. )413/5
( - )4أبو ذر جندب بن جنادة  ،وقيل  :برير بن جنادة  ،الغفاري  ،من أوعية العلم املربزين يف الزهد  ،والورع = ،
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نزلت يف محزة ( )1وصاحبيه  ،وعتبة ( )3وصاحبيه  ،يوم برزوا يف يوم بدر ) ( )8؛ فالظاهر َّأهنا نزلت
باألولِني من املسلمني محزة ،
يف يوم بدر( )4وقت املبارزة ؛ لِما فيه من اإلشارة هبذان  ،واملراد َّ
وعلي بن أيب طالب (.................................................................، )5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الربذة (83ه)  ،صلى عليه
= أسلم قدميا  ،صحب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف املدينة إىل أن مات  ،تويف ب ّ

ابن مسعود بعد أن بكى طويال وقال  " :أخي وخليلي  ،عاش وحده  ،ومات وحده  ،ويبعث وحده  ،طوىب له " .

ينظر  :عبد اهلل بن حممد بن شاهنشاه البغوي  ،معجم الصحابة ( ، )538/1ويوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب
القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )353/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )41/3
الشهيد  ،عم رسول اهلل صلى
( - )1محزة بن عبد املطلب بن هشام بن عبد مناف  ،أبو يعلى  ،القرشي  ،اهلامشي ،
ُ
اهلل عليه وآله وسلم وأخوه من الرضاعة  ،البطل الضرغام  ،سيد الشهداء  ،قتله وحشي غالم جبري بن مطعم يوم أحد
للنصف من شوال (8ه)  ،وكان عمره سبعا ومخسني سنة .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )5/8وخليفة بن خياط البصري  ،تاريخ خليفة ص(، )13
وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )111/8
( - )3ابن ربيعة بن عبد الشمس  ،أبو الوليد  ،مل يُعلم أحد ساد يف اجلاهلية بغري مال غريه  ،قتل يوم بدر كافرا .
ينظر  :مصعب بن عبد اهلل الزبريي  ،نسب قريش ص( ، )153وعلي بن أمحد بن حزم األندلسي  ،مجهرة أنساب
العرب ص( ، )81وعلي بن عساكر  ،تاريخ دمشق (. ) 383/83
()8

 -صحيح البخاري ك /تفسري القرآن ب /ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﭼ (احلج)14:

)43/1( ،

رقم . 4848 :
( - )4يف اآلية أقوال أخرى  ،أوصلها ابن عطية إىل أربعة أقوال .
ينظر  :عبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )114/4وحممد بن حيان  ،البحر احمليط (. )445/8
( - )5علي بن أيب طالب بن عبد املطلب  ،أبو احلسن  ،اهلامشي  ،أمري املؤمنني  ،ورابع اخللفاء الراشدين  ،ابن عم
الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم وصهره  ،كان اللواء بيده يف أكثر املشاهد  ،قتله ابن ملجم املرادي (41ه) .
ينظر  :يوسف بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1134/8وحممد بن جرير الطربي  ،تاريخ
الرسل وامللوك ( )438/4وما بعده  ،وعلي بن األثري  ،الكامل يف التاريخ ( )881/3يف حوادث سنة (41ه) .
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وعُبَيدة بن احلارث ( )1رضي اهلل عنهم .
ومن املشركني  :عتبة بن ربيعة  ،وشيبة بن ربيعة ( ، )3والوليد بن عتبة

()8

.

وممَّا نزل أيضاً يف السفر قوله تعاىل  :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ

(النحل ، )131:نزلت يف أُحد

()4

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ابن املطلب بن عبد مناف  ،أبو احلارث  ،القرشي  ،رايته أول راية عقدها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
يف اإلسالم  ،وكان له قدر ومنزلة عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،شهد بدرا وكان أسن املسلمني  ،قطعت
رجله  ،فمات بالصفراء على ليلة من بدر.
ينظر  :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1131/8وحممد بن أمحد
الذهيب  ،سري أعالم النبالء ( ، )351/1وأمحد بن علي املقريزي  ،إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال
واحلفدة واملتاع (. )83/1
( - )3ابن عبد الشمس  ،أبو عبيد اهلل  ،القرشي  ،من زعماء قريش يف اجلاهلية  ،كان هو وأخوه عتبة من املطعمني
لقريش يف وقعة بدر  ،قتل كافرا يف الواقعة نفسها .
ينظر  :مصعب بن عبد اهلل الزبريي  ،نسب قريش ص( ، )153وحممد بن حبيب البغدادي  ،احملرب
ص( 111و  ، )113وسيد بن علي املرصفي  ،رغبة اآلمل من كتاب الكامل (. )331/3
( - )8ابن ربيعة بن عبد الشمس  ،أبو حممد  ،القرشي  ،خليل العباس  ،خرج للمبارزة يوم بدر هو  ،وأبوه  ،وعمه
شيبة  ،فقتله علي رضي اهلل عنه .
ينظر  :حممد بن حبيب البغدادي  ،املنمق يف أخبار قريش ص( ، )811وأمحد بن حيي البَ َالذُري  ،مجل من أنساب

األشراف ( ، )335/4وعلي بن أمحد بن حزم األندلسي  ،مجهرة أنساب العرب ص(. )81

( - )4بضم اهلمزة واحلاء املهملة  ،وآخره دال مهملة  ،من جبال املدينة ؛ وهو أمحر ليس بذي شناخيب  ،وبينه وبني
تردد كثريا يف السرية النبوية  ،وبه كانت
املدينة قرابة ميل يف مشاليّها دون قناة إليها  ،داخل يف حدود حرم املدينة ّ ،
الواقعة الفظيعة  ،قال فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  " :أحد هذا ؛ جبل حيبنا وَنبه " .

ينظر  :عبد اهلل بن عبد العزيز األندلسي  ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ( ، )118/1وحممود بن =
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لـ َّما ُمث َل ( )1حبمزة  ،قاله ابن عباس  ،وأبو هريرة ( ، )3فيما رواه الواحدي ( )8عن جماهد (....... )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عمرو الزخمشري  ،اجلبال واألمكنة واملياه ص( ، )33وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم املعامل اجلغرافية يف السرية
النبوية ص(. )14
( - )1مثَّل بـ ـ ميثل متثيال فهو ممثل  ،مثل به  :ع ّذبه َّ ،
ونكل به جبدع أنفه  ،أو قطع أذنه  ،أو غريها من األعضاء .
ينظر  :حممد بن مكرم بن علي اإلفريقي  ،لسان العرب ( ، )114/11وحممد بن يعقوب الفريوز آبادي  ،القاموس
احمليط ص( ، )1151وأمحد خمتار عبد احلميد عمر  ،معجم اللغة (. )3111/8
( - )3عبد الرمحن بن صخر  ،أبو هريرة الدوسي  ،أسلم سنة(8ه)  ،ولزم صحبة النيب صلى اهلل عليه وسلم فروى
عنه ( )5884حديثا  ،ويل إمرة املدينة غري مرة يف أيام معاوية .
ُع َّد من مفسري الصحابة الذين ليس هلم تفاسري مكتوبة  ،تويف باملدينة (58ه) .
ينظر  :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1813/4وعلي بن أيب الكرم
عز الدين بن األثري  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )818/1وحمي الدين بن شرف النووي  ،هتذيب األمساء
واللغات (. )381/3
( - )8علي بن أمحد بن حممد  ،أبو احلسن الواحدي  ،املفسر النحوي  ،أستاذ عصره وواحد مصره  ،الزم جمالس
خترج به طائفة من األئمة  ،مسعوا منه و قرؤوا عليه ( ،تويف 413ه) .
الثعاليب يف التفسري ّ ،
من مؤلفاته ( :الوجيز) و(الوسيــط) و( البسيــط) يف تفسري القرآن اجمليد .
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء ( ، )1154/4وعبد اهلل بن أسعد اليافعي  ،مرآة اجلنان
وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ( ، )84/8وأمحد بن حممد األدهنوي  ،طبقات املفسرين
ص(. )138
( - )4ا بن جرب  ،أبو احلجاج املكي  ،تابعي  ،شيخ القراء واملفسرين  ،أخذ التفسري عن ابن عباس  ،فأكثر
وأطاب  ،تال عليه مجاعة  ،منهم  :ابن كثري  ،وأبو عمر بن العالء  ،وح ّدث عنه  :عكرمة  ،وطاوس  ،تويف مبكة
(118ه) .
ينظر  :عبد اهلل بن مسلم الدنيوري  ،املعارف ص( ، )444وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (، )444/4
وأمحد بن حممد األدهنوي  ،طبقات املفسرين ص(. )11
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و ِم ْق َسم ( )1عن ابن عباس ( ، )3وعن أيب عثمان ( )8النهدي ( )4عن أيب هريرة

(. )5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ابن جبرة  ،أبو القاسم  ،موىل عبد اهلل بن احلارث  ،ويقال له  :موىل ابن عباس للزومه له  ،روى عن ابن عباس ،
وعائشة  ،وعنه  :ميمون بن مهران  ،واحلكم بن عتيبة .
قال أبو حامت  " :صاحل احلديث ال بأس به "  ،وقال العجلي  " :مكي  ،تابعي  ،ثقة " ( ،ت111 :ه) .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )331/5وعبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح

والتعديل ( ، )414/3وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،هتذيب التهذيب (. )333/11
( - )3أسباب النزول ص( ، )341وعزاه السيوطي يف الدر ( )184/5البن املنذر  ،والطرباين  ،وابن مردويه ،
والبيهقي يف الدالئل  .قال حمقق أسباب النزول للواحدي ؛ كمال بسيوين زغلول  " :يف إسناده ثالثة علل :
 .منقطع ؛ احلَكم مل يسمع من مقسم إال مخسة أحاديث  ،وع ّدها حيي بن القطان  ،وهذا ليس فيها [ هتذيب التهذيب

] 888/3

 .احلماين متهم بسرقة احلديث [ تقريب التهذيب ] 853/3
 .قيس بن الربيع  :صدق تغري ملا كرب  ،أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فح ّدث به " ص(. )341
( - )8يف نسخة "ز"  :وعن ابن عثمان  ،وهو وهم .
( - )4أبو عثمان النهدي  ،عبد الرمحن بن ُم ٍّل بن عمرو البصري  ،خمضرم  ،معمر  ،غزا يف خالفة عمر وبعدها
غزوات  ،كان من سادة العلماء العاملني  ،ح ّدث عن عمر  ،وعلي  ،وعنه  :قتادة  ،وعاصم األحول  ،قال أبو حامت :
" كان ثقة " ( ،ت111:ه) .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )13/8وأمحد بن علي البغدادي  ،تاريخ بغداد (، )454/11
وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )185/4
( - )5أسباب النزول ص( ، )341وعزاه السيوطي يف الدر ( )184/5البن سعد  ،والبزار  ،وابن املنذر  ،وابن
مردويه  ،واحلاكم وصححه  ،والبيهقي يف الدالئل  ،والصحيح أن احلاكم سكت عليه  ،وقال الذهيب " :صاحل واهٍ " يف
التعليق ك /معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم ( )313/8رقم  ، 4344 :وقال اهليثمي يف اجملمع  " :رواه البزار ،
والطربين  ،وفيه صاحل بن بشري املري وهو ضعيف " (. )114/1
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وأخرج

()1

يف الغيالنيات ( ، )3من طريق أيب عثمان النهدي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ؛ َّ
أن النيب

صلى اهلل عليه وسلم وقف على محزة بن عبد املطلب رضي اهلل عنه حني استشهد  ،وقد ُمث َل به ،

للرحم  ،فَعوال
فنظر منظراً مل يـََر أفظ َع منه  ،فقال  ( :رمحك اهلل  ،فإنَّك ما
علمت َوصوال َّ
ُ
ك  ،أ ََما واهلل أل َُمثلن بسبعني منهم مكانك ) فنزل
أدع َ
لسَّرين أن َ
للخريات  ،ولو ال ُح ْز ُن َمن بَـ ْع َد َك َ
اقف ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
جربيل ِخبواتيم سورة النحل  ،والنيب صلى اهلل عليه و ٌ

ﯦ ﯧﯨﭼ (النحل )131:إىل آخر السورة (. )8
وأخرج الرتمذي

()4

.......................................................................،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
البزار  ،كتاب الفوائد [الغيالنيات] ( ) 148 ، 145/1رقم :
( - )1ينظر حممد بن عبد اهلل الشافعي ّ
 114و  ، 181وأخرجهما كذلك ابن غيالن إمالءً من أيب بكر الشافعي ( )311/1رقم . 354 :
( - )3هي أحد عشر جزءً  ،ختريج الدارقطين  ،من حديث أيب بكر حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم البغدادي  ،الشافعي
احلجة  ،املفيد  ،املتوىف سنة أربع ومخسني وثالمثائة  ،وهو القدر املسموع أليب طالب حممد بن حممد بن
البزار  ،اإلمام ّ ،
إبراهيم بن غيالن  -والكتاب نسبة له  -املتوىف سنة أربعني وأربعمائة من أيب بكر املذكور  ،وهي من أعلى احلديث

وأحسنه.
ينظر  :حممد بن أيب الفيض الكتاين  ،الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة ص(. )43
( - )8الغيالنيات ( )148/1رقم  ، 181 :وأخرج روايات أخرى قريبة من هذا اللفظ رقم (  114ـ ـ ـ  181و ) 354
املري  ،وهو ضعيف كما تق ّدم قريبا .
لكن آفتها صاحل ّ
قال السيوطي يف التحبري  " :وعزى البلقيين هذا احلديث إىل الغيالنيات وهو قصور " .
وعزاه هو للبيهقي يف الدالئل  ،مجاع أبواب املغازي ب /ماجرى بعد انقضاء احلرب ( ، )333/8والبزار يف مسنده ،
املري ؛
كما يف كشف األستار ك /اهلجرة واملغازي ب  /غزوة أحد ( 831/3رقم  1845 :وآفتهما كذلك صاحل ّ
ضعَّفوه .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )138/1والتحبري ص(. )45
( - )4حممد بن عيسى بن سورة  ،أبو عيسى الرتمذي  ،من أهل ترمذ  ،من كبار أئمة علماء احلديث وحفاظه ،
الضرير  ،ممن مجع  ،وصنف  ،وحفظ  ،وذاكر  ،مسع قتيبة بن سعيد  ،وعبد اهلل بن معاوية  ،روى عنه :
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()1
من حديث أيب بن كعب رضي اهلل عنه قال  ( :ملا كان يوم أحد  ،أُصيب من األنصار أربعةٌ

وستون  ،ومن املهاجرين ستة  ،منهم  :محزة  ،فمثَّلوا هبم  ،فقال األنصار  " :لئن أصبنا منهم
يوماً مثل هذا لنُـ ْربِـيَـ ّن

()3

يوم فتح مكة فأنزل اللّــه تعــاىل :
عليهم "  ،قـال  " :فلما كان ُ

ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ

(النحل . ) " )131:قــال الرتمــذي  " :هذا حديث حس ٌـن غري ــب من حديــث أُيب بن
كــعب " (. )8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= محاد بن شاكر  ،ومكحول بن الفضل (ت 384 :ه)  ،من آثاره ( :اجلامع)  ،و(الشمائل)  ،و(العلل) .
ينظر  :حممد بن إسحاق بن ندمي البغدادي  ،الفهرست ص( ، )335وخليل بن أيبك الصفدي  ،نكث اهلميان يف
نكت العميان ص()351

 ،وعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،طبقات احلفاظ ص(. )333

( - )1ابن قيس بن عبيد  ،أبو منذر األنصاري  ،من فقهاء الصحابة وأقرئهم لكتاب اهلل  ،شهد املشاهد كلها ،
وأفىت على عهده  ،وأول من كتب لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،يعد من كبار املفسرين من الصحابة ،
(ت81:ه) على األرجح .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )883/8ويوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب ،
االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )15/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار
ص(. )18
ب إرباء فهو ٍ
( - )3ربا الشيء يربو ربوا أي زاد  ،وأرىب على يريب أَر ٍ
مرب  ،وأرىب على اخلمسني  :زاد عليها  ،ومعناه
ْ
ً
لنضاعفن يف التمثيل .
يف احلديث  :لنزيدنَّ و
َّ

ينظر  :إمساعيل بن محَّاد اجلوهري  ،تاج اللغة وصحاح العربية ( ، )3844/1وحممد بن مكرم بن علي اإلفريقي ،
لسان العرب ( ، )815/14وأمحد عبد احلميد خمتار عمر  ،معجم اللغة العربية املعاصرة (. )351/3
( - )8السنن  ،أبواب تفسري القرآن ب /ومن سورة النحل ( )151/5رقم . 8134 :
وحسنه  ،وعبد اهلل بن أمحد يف زوائد املسند  ،والنسائي  ،وابن املنذر  ،وابن أيب
وعزاه السيوطي يف الدر ؛ للرتمذي َّ
حامت  ،وابن حبان  ،وابن مردويه  ،واحلاكم وصححه  ،والبيهقي يف الدالئل (. )183/5
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ـال هــذا الصبـر إنـَّمـا وقـع يـوم فتح مـكة (.)1
وقــد يُقــال  :ال ُمعــارضة ؛ ألن إع ـمـ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال السيوطي  " :املعارضة واقعة بني قوله  " :نزلت والنيب واقف "على محزة ووقوفه بأحد  ،وقوله  " :فلما كان
يوم فتح مكة أنزل اهلل "  ،وأي مجع حصل من كالمه املذكور ؟ وإمنا جيمع مبا تقدم عن ابن احلصار أهنا نزلت أوال
مبكة  ،مث ثانيا بأحد  ،مث ثالثا يوم الفتح تذكريا من اهلل لعباده " .
مرة ثانية يف أحد والفتح تذكريا من اهلل
وقول ابن احلصار  " :الصحيح عندي أهنا كلها مكية  ،وأن آخرها نزل ّ
لعباده".
قلت  :والذي دفع بالبلقيين إىل هذا التخريج اجتنابه القول بتكرر النزول  ،وهذه اآليات الثالث ؛ من اآليات العويصة
اليت احتدم اجلدال يف بياهنا وفصلها .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،التحبري (83و ، )48واإلتقان ( ، )138/1وعبد الرزاق حسني  ،مسألة تكرار النزول
يف القرآن ص(. )11
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النوع اخلامس والسادس  :اللَّيلي والنهاري

()1

قد تقدم يف سورة الفتح َّأهنا نزلت باللَّيل ( ، )3كما سبق من قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
إيل مما طلعت عليه الشمس ) (. )8
علي اللَّيلةَ سورة ؛ هي أحب َّ
( إنَّه أن ِزل َّ
وقد تقدم يف سورة احلج أن فيها ليلِياً  ،وهنارياً ( ، )4وآيةُ القبلة جاء فيها ما يقتضي أهنا نزلت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )335/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )188/1وابن عقيلة
املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )314/1
( - )3ينظر  :ص(. )133
( - )8قال السيوطي  " :ومتسك البلقيين بظاهره  ،فزعم أهنا كلها نزلت ليال  ،وليس كذلك ؛ بل النازل منها تلك
الليلة إىل ﭽ ﭤﭥ ﭼ (الفتح. " )3:
قلت  :بل الصواب ما زعمه البلقيين  ،ومتسك به  ،فالسورة نزلت ليال من أوهلا إىل آخرها .
اق َع ِن الزْه ِري َع ْن ُع ْرَوةَ َع ِن
ني َم َّكةَ َوالْ َم ِدينَةَ ِيف َشأْ ِن ْ
احلُ َديْبِيَ ِة َ ،رَوى ُحمَ َّم ُد بْ ُن إِ ْس َح َ
قال القرطيب َ " :ونـََزلَ ْ
ت لَْي ًال بـَ ْ َ
احلُ َديْبِيَ ِة ِ ،م ْن أ ََّوِهلَا إِ َىل
ني َم َّكةَ َوالْ َم ِدينَ ِة ِيف َشأْ ِن ْ
الْ ِم ْس َوِر بْ ِن خمََْرَمةَ َوَم ْرَوا َن بْ ِن ْ
احلَ َك ِم  ،قَ َاال  " :نـََزلَ ْ
ت ُس َورةُ الْ َفْت ِح بـَ ْ َ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
آخ ِرَها "  ،وقال الدكتور خالد املزيين  " :النتيجة  :أن سورة الفتح بكماهلا نزلت على رسول اللَّه َ -
َو َسلَّ َم  -يف مرجعه من احلديبية  ،وكان موضوعها على تلك القضية يدور مبا فيها من قصص  ،وأحداث متفرقة ،
وذلك لصحة أسانيد األحاديث يف ذلك  ،وصراحة ألفاظها  ،واتفاق املفسرين عليها  ،واللَّه أعلم " .
ينظر  :حممد بن أمحد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن ( ، )354/11وعبد الرمحن السيوطي  ،الدر املنثور
( ، )518/8وإمتام الدراية لقراء النقاية ص( ، )33وخالد املزيين  ،احملرر يف أسباب نزول القرآن (. )348/3
صرح بذلك القرطيب  ،وابن اجلوزي  ،والفريوز آبادي  ،والبقاعي  ،وغريهم  ،وادعى
كما أن السورة مدنية باإلمجاع ّ ،
األلوسي القول بأن السورة مدنية بال خالف فيه نظر ظاهر .
ينظر  :حممد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن ( ، )354/11وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري (، )135/4
وحممد الفريوز آبادي  ،بصائر ذوي التمييز ( ، )483/1وإبراهيم البقاعي  ،مصاعد النظر ( ، )441/3وحممود
األلوسي  ،روح املعاين (. )383/18
( - )4ينظر  :ص (. )141
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باللَّيل  ،كما يف حديث نَ ْسخها الثابت يف الصحيحني  ،عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  ( :بينما
الناس بقباء ( )1يف صالة الصبح إذ أتاهم ٍ
آت  ،فقال  :إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ِزل
عليه الليلةَ قرآ ٌن ) احلديث (. )3
وكذلك ما رواه أنس

()8

رضي اهلل عنه  ( :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي َنو بيت

()4
فمَّر رجل من
املقدس فنزلت  :ﭽﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﭼ (البقرة )144:اآلية َ ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موحدة  ،وامل ّد  ،املوضع املشهور باملدينة  ،جاء من أماكن كثرية من السرية  ،أمهها
( - )1بضم القاف  ،بعدها باء ّ
نزوله عليه السالم هبا أول وصوله إىل املدينة  ،وبناؤه فيه أول مسجد أسس على التقوى  ،وهي اليوم بلدة عامرة ،

تطيف بذلك املسجد  ،كثرية البساتني والسكان  ،وتكاد تتصل باملدينة عمرانيا .
ينظر  :حممد بن موسى اهلمداين  ،األماكن أو ما اتفق لفظه وافرتق مسماه من األمكنة ص ( ، )851وياقوت بن
عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )811/4وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية
ص(. )343
( - )3البخاري ك /تفسري القرآن ب /ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭼ (البقرة )141:إىل قوله  :ﭽﭥﭦﭧﭨﭼ (البقرة)33/1( ، )148:
رقم  ، 4441:ومسلم ك /املساجد ومواضع الصالة ب /حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة ( )885/1رقم .53 :
( - )8ابن مالك بن النضر بن متامة البخاري األنصاري  ،خادم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وتلميذه ،
وتَبعه  ،وآخر أصحابه موتا  ،دعا له النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال  " :اللهم أكثر ماله وولده " ُ ،روي عنه
( )3331حديثا ( ،ت48 :ه ) .

ينظر  :يوسف بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )114/1وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن
األثري  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )344/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )845/8
( - )4بالفتح  ،مث السكون  ،وختفيف الدال وكسرها  :أي البيت املطهر الذي يتطهر فيه من الذنوب  ،وهو مسجد
كبري  ،متّسع األقطار يف وسط مدينة كبرية تسمى املقدس  ،ويف وسط املسجد جبل صغري أعاله الصخرة املشهور اليت
كان بنو إسرائيل يقربون عليها القربان وهي القدس  ،بيت املقدس يعرف باملسجد األقصى ومسجد الصخرة

=
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بين َسلِ َمة وهم ركوع يف صالة الفجر  ،وقد صلوا ركعة فنادى  " :أال إن القبلة قد ُحولَت " ،
()1
فمالوا كلهم َنو القبلة )
ولكن يف الصحيحني من طريق الرب ِاء بن عازب ( )3رضي اهلل عنهما  ( :أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم صلى قِبَ َل بيت املقدس ستة عشر شهراً  ،أو سبعة عشر شهراً  ،وكان يُعجبه أن تكون
قبلته قِبَ َل البيت  ،وأنه أول صالة صالها العصر  ،وصلى معه قوم  ،فخرج رجل ممن صلى معه ،

فمر على أهل مسجد وهم راكعون  ،فقال  " :أشهد باهلل لقد صليت مع رسول اهلل صلى اهلل
َّ
عليه وسلم قِبَ َل الكعبة "  ،فداروا كما هم قِبَ َل البيت ) احلديث (. )8
فهذا يقتضي أهنا ُحولَت بني الظهر والعصر  ،واحلديثان السابقان يدالن على أهنا ُحولت ليالً ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= يعرف بقبة الصخرة .
ينظر  :زكريا بن حممد القزويين  ،آثار البالد وأخبار العباد ص( ، )154وعبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي  ،مراصد
االطالع على أمساء األمكنة والبقاع ( ، )1341/8وحممد بن حممد حسن ُشَّراب  ،املعامل األثرية يف السنة والسرية

ص(. )55

( - )1أخرجه مسلم يف صحيحه ك /املساجد ومواضع الصالة ب /حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة ()885/1
رقم . 538 :
( - )3ابن احلارث  ،أبو عمارة  ،األنصاري  ،احلارثي  ،الفقيه الكبري  ،من أعيان الصحابة  ،غزا مع رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم مخس عشرة غزوة ُ ،مسنده  )815( :حديثا  ،تويف (83ه) .
ينظر  :حممد بن حبان البسيت  ،مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ص( ، )81و علي بن أمحد بن حزم
األندلسي  ،مجهرة أنساب العرب ص( ، )841وحيي بن شرف النووي  ،هتذيب األمساء واللغات (. )183/1
( - )8البخاري ك  /تفسري القرآن ب /قوله تعاىل  :ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭼ(البقرة)31/1( ، )143:

رقم :

 ، 4431ومسلم ك /املساجد ومواضع الصالة ب /حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة ( )884/1رقم ، 535 :

واللفظ للبخاري .
211

واألرجح مبقتضى االستدالل نزوهلا بالليل ؛ ألن قصة أهل قباء كانت يف الصبح  ،وقباء قريبة

()1

أخَر البيان هلم من العصر إىل
من املدينة  ،فيستحيل أن يكون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َّ
الصبح ؛ وهذا بعيد (. )3
ِوممَّا نزل ليالً  ،آية اإلذن يف خروج النسوة للحاجة يف سورة األحزاب  ،والظاهر َّأهنا قوله تعاىل :
ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﭼ (األحزاب )54:اآلية .
()8
ب احلجاب
ففي البخاري من طريق عائشة رضي اهلل عنها قالت  ( :خرجت سودة بعدما ُ
ض ِر َ

حلاجتها  ،وكانت امرأة جسيمة ال ختفى على من يعرفها  ،فرآها عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنـ ـه
فقال  " :يا سودة  ،أما واهلل ما ختفني علينا  ،فانظري كيف خترجني "  ،قالت  " :فان َك َفأَت

راجعةً ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بييت  ،وإنَّه ليتعشى ويف يده .......................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يف نسخة "ز"  :وقباء قرية  ،وهو تصحيف .

( - )3قال هبة اهلل بن سالمة  " :واختلف أهل العلم يف أي صالة  ،ويف أي وقت  ،فقال األكثرون  :حولت القبلة
يف يوم االثنني  ،النصف من رجب  ،على رأس سبعة عشر شهرا من مقدمة املدينة  ،يف وقت الظهر " .
األول توفيقا مع احلديث الثالث حديث الرباء بن عازب  ،ما نقله السيوطي عن ابن حجر
ويكون اجلواب عن احلديث َّ
قوله  " :األقوى أن نزوهلا كان هنارا  ،واجلواب عن حديث ابن عمر ؛ أن اخلرب وصل وقت العصر إىل من هو داخل
املدينة وهم بنو حارثة  ،ووصل وقت الصبح إىل من هو خارج املدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء  ،وقوله :
" قد أنزل عليه الليلة " جماز  ،من إطالق الليلة على بعض اليوم والليلة اليت تليه " .
أما احلديث الثاين ؛ فليس فيه إشارة إىل وقت النسخ  ،واجلمع إن أمكن أوىل ومقدَّم على الرتجيح .
ينظر  :هبة اهلل بن سالمة  ،الناسخ واملنسوخ ص( ، )85وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )188/1
( - )8سودة بنت زمعةَ ب ِن ٍ
قيس القرشية  ،أم املؤمنني  ،أول من تزوج هبا النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم بعد خدجية،
كانت سيدة جليلة نبيلة  ،ضخمةً  ،هاجر هبا  ،وماتت باملدينة زمن عمر (54ه)  ،روي عنها مخسة أحاديث = .
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َع ْرق ( ، )1فدخلت فقالت  " :يا رسول اهلل  ،إين خرجت لبعض حاجيت  ،فقال يل عمر :
" كذا وكذا "  ،قالت  " :فأوحى اهلل إليه  ،مثَّ ُرفِع عنه َّ
العرق يف يده ما وضعه "  ،فقال :
وإن َ
لكن أن خترجن حلاجتكن " ) (.)3
" إنه قد أ ُِذ َن َّ
َّ
كن خيرجن للحاجة ليال ،كما يف حديث عائشة
وإمنا قلنا إن ذلك كان ليالً ؛ ألهنن إمنا َّ
املتربز (، )8
كن خيرجن للحاجة من ليل إىل ليل إىل َّ
رضي اهلل عنها يف قصة اإلفك  ،أهنن إمنا َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= ينظر  :عبد اهلل بن مسلم الدينوري  ،املعارف ص( ، )188واملبارك بن حممد بن األثري اجلزري  ،جامع األصول
يف أحاديث الرسول ( ، )145/4وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. )141/3
ت العظم
( - )1بالسكون  :العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم  ،ومجعه  :عراق  ،وهو مجع نادر  ،يقال  " :عرقْ ُ
وتعرقْـتُهُ إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك " .
واعرتقْـتُهُ َّ

ينظر  :إمساعيل بن محاد اجلوهري  ،تاج اللغة وصحاح العربية ( ، )1538/4واملبارك بن حممد بن األثري اجلزري ،
النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ، )331/8وأمحد بن حممد الفيومي  ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري
(. )415/3
( - )3البخاري ك /تـف ـس ـ ـري الـ ـقـرآن ب /ﭽﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﭼ (األحزاب )131/1( ، )58:رقم . 4845 :
( - )8البخاري يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /ﭽﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭼ
(النور )13:إىل قولـ ـه ﭽﭻﭼ (النحل )111/1( ، )115:رقم  ، 4851 :وهو حديــث طوي ــل ،
ِ
متربزنا  ،وكنا ال خنـ ـرج
والشاهد قول عائشة املـ ـ ـ ّربأة رضي اهلل عنها ... " :فخرجت معي أم مسطح قبَل املناصع وهو ّ
ِ
ِ
ف قَ ِريبا ِمن بـيوتِنَا  ،وأ َْمرنَا أ َْمر العر ِ
ب األ َُوِل ِيف التَّبَـرِز قِبَ َل الغَائِ ِط  ،فَ ُكنَّا
إال ليال إىل ليل َ ،وذَل َ
ك قَـْب َل أَ ْن نـَتَّخ َذ ال ُكنُ َ ً ْ ُُ
َ ُ ُ ََ
ف أَ ْن نـَت ِ
نـَتَأَذَّى بِال ُكنُ ِ
َّخ َذ َها ِعْن َد بـُيُوتِنَا . " ...
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ومل يعني يف البخاري اآلية اليت فيها اإلذن  ،وساق ذلك يف التفسري ( ، )1والظاهر ما قدمناه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1مل أجد يف كتاب التفسري ما يشري إىل آية اإلذن كما ذكر املصنف واهلل أعلم  ،وإمنا ساق البخاري يف كتاب
الوضوء رواية أخرى عن عائشة  ،وهي :
كن خيرجن بالليل إذا تب ـ ّرزن إىل املناصع ؛ وهو صعيد أفيح  ،فك ـان عمر
" أن أزواج النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم َّ

رضي اهلل عنه يقول للن ــيب صلى اهلل عليه وآل ــه وسلــم  " :احجب نساءك "  ،فلم يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم يفعل  ،فخرجت سودة بنت زمعة زوج النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وكانت امرأة طويلة  ،فناداها عمر :
" أال قد عرفناك يا سودة "  ،حرصا على أن ينزل احلجاب  ،فأنزل اهلل آية احلجاب " .
والظاهر أن روايتها ختالف اليت أوردها البلقيين ؛ فهذه خرجت زمعة قبل نزول احلجاب  ،واألخرى خرجت بعدما
ضرب احلجاب  ،وهو املتبادر إىل الذهن  ،وحاول الكرماين اجلمع بوقوعه مرتني ؛ لكن قال ابن حجر  " :بل املراد
باحلجاب األول غري احلجاب الثاين "  ،ومل يتعرض لكشف آية اإلذن عن آية احلجاب وظن بأهنا واحدة .
والظاهر ـ ـ ـ واهلل أعلم ـ ـ ـ أن الواقعة وقعت مرتني  ،األوىل خرجت سودة قبل نزول آية احلجاب  ،فأغلظ عليها عمر
ـ ـ ـ رضي اهلل عنه ـ ـ ـ  ،حىت نزلت مواف ـقة لرأيه  ،وه ـي قولـ ـ ــه تـ ـعاىل  :ﭽﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (األحزاب)58:
مث رآها مرة ثانية بعدما ضرب احلجاب  ،فأعاد اإلنكار عليها  ،وقصده أن ال يبدين أشخاصهن أصال  ،ولو كن
متسرتات  ،فبالغ يف ذلك فمنع منه  ،وأذن هلن يف اخلروج حلاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج  ،بعد نزول آية :
ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ (األحزاب)54:
ينظر  :صحيح البخاري  ،ك /الوضوء  ،ب /خروج النساء إىل املتربز ( )41/1رقم  ، 141 :وأمحد بن حجر ،
فتح الباري (. )581/3
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ومما نزل ليال ؛ اآلية اليت فيها توبة الثالثة الذين ُخلفوا عن غزوة تبوك (. )1
ففي حديث كعب بن مالك ( )3رضي اهلل عنه  ( :فأنزل اهلل تعاىل توبتنا حني بقي الثلث األخري
من الليل  ،ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند أم سلمة ( )8رضي اهلل عنها  ،وكانت أم سلمة
حمسنة يف شأين ُ ،معِينة ( )4يف أمري  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  " :يا َّأم سلمة ،
ِ
حيطم ـ ـكم الن ـ ـاس ،
تيب على كعب "  ،قـ ـ ـالت  " :أفال أرسل إليه فأبش ـ ـ ـره "  ،ق ـ ـ ـال " :إ ًذا َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

( - )1بالفتح مث الضم  ،واو ساكنة وكاف  :قرية بني وادي القرى والشام  ،هبا عني ماء وخنل  ،وكان هلا حصن
خرب  ،وإليها انتهى النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف غزوته املنسوبة إليها  ،كان قد بلغه أنه جتمع إليها الروم وخلم
وجذام  ،فوجدهم قد تفرقوا ومل يلق كيدا  ،وأقام هبا ثالثة أيام  ،أصبحت اليوم مدينة من مدن مشال احلجاز الرئيسية .
ينظر  :عبد اهلل بن عبد العزيز األندلسي  ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ( ، )818/1وعبد املؤمن بن
عبد احلق البغدادي  ،مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع ( ، )358/1وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم املعامل
اجلغرافية يف السرية النبوية ص(. )54
( - )3ابن أيب كعب  ،أبو بشري  ،األنصاري  ،شاعر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وصاحبه  ،وأحد الثالثة
الذين ُخلِفوا فتاب اهلل عليهم  ،شهد العقبة  ،وكان من أهل الصفة  ،ذهب بصره يف خالفة معاوية  ،أحاديثه تبلغ
الثالثني ( ،ت51 :ه) .
ينظر  :خليفة بن خياط البصري  ،تاريخ خليفة ص( ، )313وحممد بن أمحد الذهيب  ،تاريخ اإلسالم ووفيات
املشاهري واألعالم ( ، )485/3وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. )451/5
احملجبة  ،الطاهرة  ،من أكمل النساء عقال وخلقا ،
( - )8هند بنت أيب أمية املخزومية  ،أم املؤمنني  ،السيدة ّ ،
وهي قدمية اإلسالم  ،من فقهاء الصحابيات  ،دخل هبا النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف سنة أربع من اهلجرة ،
كانت آخر من مات من أمهات املؤمنني ( ،ت11:ه)  ،بلغ مسندها ( )883حديثا .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )14/3ويوسف بن عبد اهلل القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة
األصحاب ( ، )1484/4وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة (. )834/8
( - )4هكذا هي مضبوطة  ،ويف مطبوع صحيح البخاري  :مع ـنِ ـ ـيّـ ـةٌ .
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فيمنعون ـكم النوم سائر الليلة "  ،حىت إذا صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة الفجر ،
آذ َن بتوبة اهلل علينا ) (. )1
ويف هذه مثال أيضا للنوع الذي سيأيت  ،وهو الفراشي ؛ فإهنا نزلت يف بيت أم سلمة  ،والنيب
صلى اهلل عليه وسلم نائم عندها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1البخاري يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭼ (التوبة )81/1( ، )113:رقم . 4188 :
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النوع السابع والثامن  :الصيفي والشتائي

()1

()3
عدا َن بن طلحة ( )8اليَـ ْع َمري ( ، )4عن عمر بن اخلطاب
روى مسلم يف صحيحه من طريق َم َ
رضي اهلل عنه  ،أنَّه خطب يوم مجعة فقال  ( :إين ال أدعُ شيئا أهم عندي من الكاللة ،

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما راجعتهُ يف الكاللة  ،وما أغلظ يل يف شيء ما
ما راجعت َ
أغلظ يل فيه  ،حىت طعن بإصبعه يف صدري  ،وقال  " :يا عمر  ،أال تكفيك آية الصيف اليت يف
آخر سورة النساء )

()5

.

وأخرج احلاكم ( )1أبو عبد اهلل يف املستدرك  ،من طريق أيب إسحاق…………………..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )144/1والتحبري ص( ، )113وابن عقيلة املكي  ،الزيادة
واإلحسان (. )381/1
احلجة  ،مسع من حيي بن حيي
( - )3ابن احلجاج  ،أبو احلسني  ،القشريي  ،من أئمة احملدثني احلفاظ  ،اجملود ّ ،
التميمي  ،ومنه أبو عيسى الرتمذي  ،تويف بنيسابور (311ه)  ،من آثاره (املسند الصحيح) ( ،التمييز) ( ،العلل) .
ينظر  :حممد بن إسحاق بن الندمي  ،الفهرست ص ( ، )333وحممد بن حممد بن أيب يعلى  ،طبقات احلنابلة
( ، )888/1وعلي بن احلسن بن عساكر  ،تاريخ دمشق (. )35/53
( - )8ويقال له  :معدان بن أيب طلحة  ،وكالمها صحيح .
( - )4معدان بن أيب طلحة الشامي  ،روى عن عمر  ،وأيب الدرداء  ،وعنه  :الوليد بن هشام املعيطي  ،وسامل بن أيب
اجلَعد  ،قال ابن سعد  ،والعجلي  " :ثقة "  ،ذكره ابن سعد ومسلم وخليفة يف الطبقة األوىل من أهل الشام .
ينظر  :أمحد بن علي بن َمْن ُجويه  ،رجال صحيح مسلم ( ، )314/3ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال
يف أمساء الرجال ( ، )351/33وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب ص(. )584

( - )5أخرجه مسلم يف صحيحه ك /الفرائض ب /مرياث الكاللة ( )1381/8رقم . 1118 :
( - )1حممد بن عبد اهلل  ،أبو عبد اهلل  ،النيسابوري  ،اإلمام  ،احلافظ الناقد  ،شيخ احملدثني  ،مسع من َنو ألفي
شيخ  ،ح ّدث عنه  :الدارقطين  ،وأبو يعلى اخلليلي  ،وغريهم  ،عرف باحلاكم لتقلده القضاء ( ،ت415:ه)  ،من
آثاره ( :مستدرك الصحيحني) ( ،معرفة علوم احلديث) ( ،اإلكليل) .

=
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السبيعي ( ، )1عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ( ، )3عن أيب هريرة رضي اهلل عنه َّ ( :
أن رجال قال :
َّ
يا رسول اهلل ما الكاللة ؟ قال  :أما مسعت اآلية اليت نزلت يف الصيف ﭽﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭼ (النساء ، )181:قال احلاكم  " :هذا حديث صحيح على شرط
مسلم ( )8ومل خيرجاه " (.)4
و اآليات العشر من سورة النور ( )5اللوايت فيهن براءة عائشة رضي اهلل عنها  ،نزلن يف الشتاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :أمحد بن حممد بن خلكان الربمكي  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ( ، )331/4وحممد بن أمحد
الذهيب  ،سري أعالم النبالء ( ، )113/18وميزان االعتدال يف نقد الرجال (. )113/8
حجة بال نزاع ،
( - )1عمرو بن عبد اهلل  ،أبو إسحاق اهلمداين  ،احلافظ  ،شيخ الكوفة وعاملها ُ
وحمَدثها  ،وهو ثقة ّ

وتغري حفظه تغري السن ومل خيتلط  ،روى عن علي  ،وابن عمر  ،وغريهم  ،ح ّدث عنه  :ابن سريين  ،والزهري
وقد كرب ّ
(ت38:ه) .

ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرج والتعديل ( ، )343/1ويوسف بن عبد الرمحن املزي ،
هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( ، )81/88وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )843/5
( - )3ابن عوف  ،عبد اهلل الزهري  ،احلافظ  ،أحد األعالم باملدينة ،كان طالّبة للعلم  ،فقيها جمتهدا ،كبري
القدر  ،حجة  ،روى عن جلة الصحابة  ،وعنه  :ابنه عمر  ،وابن أخيه سعد بن إبراهيم ( ،ت44:ه) .
ينظر  :حممد بن خلف وكيع البغدادي  ،أخبار القضاة ( ، )111/1وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء
ص( ، )11ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (. )881/88
( - )8يف نسخة "ز"  :على شرط البخاري ومسلم  ،وهو خطأ .
( - )4يف ك /الفرائض ( )888/4رقم  . 8411 :قال احلاكم  " :هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم
خيرجاه "  ،وتعقبه الذهيب بقوله  " :احلماين ضعيف " ؛ وهو حيي بن عبد احلميد .
ومل ّ
( - )5من قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭼ إىل قوله تعاىل  :ﭽﰉﰊﰋﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ (. )31_11
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ف ـ ـ ـفي صحيح البخاري يف حديث اإلفك  ( :فو اهلل ما رام رسـ ـول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال
خرج أح ـ ـ ـد من أهل البيت  ،حىت أُن ِزل عليه  ،فأخذهُ ما ك ـ ـ ـان يأخذه من الربحاء ( ، )1حىت إنَّـه
ليتحدر منه مثل اجلُمان ( )3من العرق  ،وهو يف يوم شات ( ، )8من ثِقل القول الذي يَنزل عليه )
احلديث (. )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ستأيت قريبا (ص. )331
( - )3مجع  ،مفرده مجانة  ،تعمل من الفضة كال ّدرة  ،يتخذ أمثال اللؤلؤ .
ينظر  :حممد بن أمحد األزهري  ،هتذيب اللغة ( ، )38/11وحممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي  ،لسان العرب
( ، )43/18وأمحد خمتار عبد احلميد عمر  ،معجم اللغة العربية املعاصرة (. )411/1
( - )8قال السيوطي يف شرحه للنقاية  " :وعندي  ،أن االستدالل هبذا احلديث نظرا ؛ الحتمال أن يكون حكت
حاله  ،وهو أنه يف اليوم الشيت ينحدر منه  ،ال أنه يف هذه القصة بعينها كان يف يوم شات  ،ويغين عن هذا املثال ما
ذكره الواحدي  " :أنزل اهلل يف الكاللة آيتني  ،إحدامها يف الشتاء ؛ وهي اليت يف أول النساء  ،واألخرى يف الصيف ؛
وهي اليت يف آخرها "  ،واآليات اليت يف سورة األحزاب يف غزوة اخلندق  ،فقد كانت يف ش ّدة الربد " .
قلت  :وصرف اللفظ عن ظاهره بغري مسوغ تكلّف  ،خاصة والسياق دليل يف العينية .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،إمتام الدراية لقراء النقاية ص(.)81
( - )4سبق خترجيه ص(. )318
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النوع التاسع  :الفراشي

()1

قد تقدم ( )3يف اآليات اليت فيها توبة الثالثة الذين خلفوا كعب بن مالك  ،وُمرارة بن الربيع

(، )8

وهالل بن أمية ( )4أهنا نزلت يف بيت أم سلمة ليال  ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم نائم يف فراشها ،
الوحي يف
علي
وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حق عائشة رضي اهلل عنها  ( :ما نزل َّ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص( ، )113وإمتام الدراية ص( ، )81واإلتقان ( ، )153/1وابن
عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )334/1
وأمساه السيوطي يف اإلتقان  :الفراشي والنومي .
قال حمقق اإلتقان  " :وقد تابع السيوطي يف التقابل بني الفراشي والنومي جالل الدين البلقيين يف كتابه مواقع العلوم ،
ولو أنه أبقى كال من هذين القسمني مفردا كما فعل يف التحبري ؛ لكان أنسب  ،لعدم وضوح التقابل بينهما " .
قلت  :واحملقق يف هذا معذور  ،لعدم وقوفه على املواقع خمطوطا أو مطبوعا  ،واحلق أن البلقيين مل جيعل النومي نوعا
أو شق نوع  ،وال أدري كيف نسبه إليه .
( - )3يراجع ص(. )315
( - )8األنصاري األوسي  ،صحايب مشهور  ،شهد بدرا على الصحيح  ،هو أحد الثالثة الذين تيب عليهم ونزلت
فيهم آية التوبة .
ينظر  :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1833/8وعلي بن أيب الكرم
عز الدين بن األثري  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )134/5وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف
متييز الصحابة (. )53/1
( - )4ابن عامر األنصاري  ،الواقفي  ،أحد الثالثة الذين تاب اهلل عليهم  ،وهو القاذف امرأته فالعنها  ،قدمي
اإلسالم  ،كسر أصنام بين واقف  ،كانت معه رايتهم يوم الفتح  ،بقي بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم دهرا .
ينظر  :أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،معرفة الصحابة ( ، )3844/5ويوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب ،
االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1543/4وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري  ،أسد الغابة يف معرفة
الصحابة (. )831/5
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فراش امرأة غريها ) ( ، )1ولعل هذا كان قبل هذه القضية اليت نزل فيها الوحي يف فراش أم سلمة

رضي اهلل عنها (. )3
ويلحق هبذا النوع ؛ ما نزل والنيب صلى اهلل عليه وسلم نائم العني ؛ إذ هو صلى اهلل عليه وسلم
تنام عيناه وال ينام قلبُهُ (. )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أخرجه البخاري يف صحيحه ك /أصحاب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ب /فضل عائشة رضي اهلل عنها
( )81/5رقم . 8885 :
( - )3قال السيوطي يف اإلتقان ( " : )153/1ظفرت مبا يؤخذ منه جواب أحسن من هذا  ،فروى أبو يعلى يف
مسنده عن عائشة قالت  " :أُعطيت تسعا " احلديث  ،وفيه  " :وإن كان الوحي لينزل عليه وهو يف أهله فينصرفون
عنه  ،وإن كان لينزل عليه وأنا معه يف حلافه  ،وعلى هذا ال معارضة بني احلديثني كما ال خيفى " .
قلت  :يف سند أيب يعلى من مل يعرف  ،وأخرجه اآلجري يف الشريعة ( )3811/5رقم  1348 :و ()3414/5
رقم 1411 :من طريقه  ،والطرباين يف املعجم الكبري ( ، )81/38واحلاكم يف املستدرك ( )11/4رقم 1881 :
من غري طريقه  ،وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه " ووافقه الذهيب  ،فيتقوى احلديث بذلك  ،واهلل
أعلم .
( - )8نقل السيوطي قول الرافعي يف تأويل احلديث  " :فهم فامهون من احلديث أن السورة نزلت يف تلك اإلغفاءة ،
وقالو  " :من الوحي ماكان يأتيه يف النوم  :ألن رؤيا األنبياء وحي "  ،قال  " :وهذا صحيح لكن األشبه أن يقال :
إن القرآن كله نزل يف اليقظة ؛ وكأنه خطر له يف النوم سورة الكوثر املنزلة يف اليقظة  ،أو عرض عليه الكوثر الذي
وردت فيه السورة  ،فقرأها عليهم  ،وفسرها هلم "  ،مث قال  " :وورد يف بعض الروايات أنه أغمي عليه  ،وقد حيمل
ذلك

على

احلالة

اليت

كانت

تعرتيه

عند

نزول

الوحي

ويقال

هلا

برحاء

الوحي

".

قال السيوطي معقبا على ما نقله من كالم الرافعي  " :الذي قاله الرافعي يف غاية االجتاه  ،وهو الذي كنت أميل إليه
قبل الوقوف عليه  ،والتأويل األخري أصح من األول ؛ ألن قوله  " :أنزل علي آنفا " يدفع كوهنا نزلت قبل ذلك  ،بل
نقول  :نزلت يف تلك احلالة وليس اإلغفاء إغفاء نوم  ،بل احلالة اليت كانت تعرتيه عند الوحي  ،فقد ذكر العلماء أنه
كان يؤخذ عن الدنيا " .
قلت  :الصحيح ما أجاب به املصنف  ،وهو الذي تشهد به اللغة  ،فقوله يف احلديث  " :أغفى إغفاءة " أي  :نام
تنزل عليه شيء من القرآن  ،ال أنه تنزل عليه فأغفى إغفاءة الربحاء من ثقل
نومة خفيفة نوم عني ال نوم قلب  ،مث ّ

الوحي وش ّدته  ،أو تذك ر يف إغفاءته الكوثر وهو نائم فاستيقظ وقرأ عليهم السورة اليت نزلت قبل النوم  ،فهذه =
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ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال  ( :بينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ذات يوم بني أظهرنا يف املسجد  ،إ ْذ أَ ْغ َفى

()1

إ ْغ َفاءة  ،مثَّ رفع رأسه متبسما  ،فقلنا :

علي آنفا سورة  ،فقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم
" ما أضحكك يا رسول اهلل ؟ قال  " :أنزلت َّ
ﭽ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ ﭼ

(الكوثر. )3( ) )8-1:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= احملاولة لتربءة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم من نزول الوحي وهو يف النوم حتميل للغة غري ما حتمله  ،وتعريضه
لكتمان الرسالة  ،وأحسن ختريج ما أجاب به املصنف  ،مع قول ـ ـ ـه ت ـعاىل  :ﭽﯕﯖﯗﭼ (األعلى ، )1:
وقوله سبحانه :ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﭼ (القيامة. )14-11:
قال النووي يف شرحه حلديث ( أغفى إغفاءة )  " :فيه جواز النوم يف املسجد  ،وجواز نوم اإلنسان حبضرة
أصحابه " .
ينظر  :حيي بن شرف النووي  ،املنهاج ( ، )118/4وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )158/1والتحبري
ص(. )131
ِ
ت "  ،وقال
( - )1يغفي إغفاءً فهو مغف  ،قال ابن سيده  " :غفى الرجل غفيةً  ،وأغفى نعس  ،وأغفيت إغفاءً من ُ
غفوت " .
ابن السكيت  " :و التقل
ُ
ينظر  :حممد بن أمحد األزهري  ،هتذيب اللغة ( ، )183/3وحممد بن مكرم بن علي اإلفريقي  ،لسان العرب
( ، )181/15وحممد بن يعقوب الفريوز آبادي  ،القاموس احمليط ص(. )1813
( - )3أخرجه مسلم يف صحيحه ك /الصالة ب /حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة
( )811/1رقم . 411 :

222

النوع العاشر  :أسباب النزول

()1

هذا نوع مهم  ،وقد أفرده الناس بالتصنيف  ،وكتب التفسري مشحونة منه ؛ لكن يذكرون فيه
()8
()3
الس ّدي ( ، )4ومقاتل( ، )5وغريهم .
و
،
العالية
أيب
و
،
أشياء عن ابن عباس  ،وجماهد  ،وقتادة
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1ينظر  :علي بن أمحد الواحدي  ،أسباب نزول القرآن  ،وحممد الزركشي  ،الربهان يف علوم القرآن (، )115/1
وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )134/1والتحبري ص( ، )133وإمتام الدراية ص(. )81
( - )3ابن دعامة  ،أبو اخلطاب  ،السدوسي  ،البصري  ،مفسر  ،حافظ  ،فقيه  ،عامل بالشعر واألنساب وتاريخ
العرب  ،كان يرى القدر  ،وقد يدلّس يف احلديث  ،ومع هذا االعتقاد الرديء ما تأخر أحد عن االحتجاج حبديثه ،
مات بواسط (113ه)  ،يف الطاعون  ،من آثاره ( :تفسري القرآن) ( ،الناسخ واملنسوخ) ( ،عواشر القرآن) .
ينظر :إبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص( ، )34وحممد بن أمحد الذهيب  ،تذكرة احلفاظ (، )43/1
وحممد بن علي الداودي  ،طبقات املفسرين (. )48/3
(ُ - )8ر ْفيع بن مهران  ،الرياحي  ،البصري  ،حم ّدث  ،مقرئ  ،مفسر  ،من كبار التابعني  ،أدرك اجلاهلية  ،وأسلم
بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم بسنتني  ،مسع من  :عمرو  ،وعلي  ،قرأ عليه  :أبو عمرو بن العالء  ،له

تفسري رواه عنه الربيع بن أنس البكري ( ،ت48:ه) .
ينظر  :أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  ،الزهد ص( ، )345وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء الكبار على
الطبقات واألعصار ص( ، )81وعادل نويهض  ،معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر (.)141/1
( - )4إمساعيل بن عبد الرمحن  ،أبو حممد  ،احلجازي  ،مفسر كبري  ،حم ّدث  ،ومؤلف يف املغازي والسري  ،من
عظماء أهل أصبهان  ،ح ّدث عن أنس  ،وابن عباس  ،وعنه  :شعبة  ،وزائدة  ،قال النسائي  " :صاحل احلديث " ،
وقال ابن عدي  " :هو عندي صدوق " ( ،ت 138 :ه)  ،من آثاره ( :التفسري الكبري) .
ينظر  :حممد بن إمساعيل البخاري  ،التاريخ الكبري حتت مراقبة حممد عبد املعني خان( ، )811/1وأمحد بن عبد اهلل
األصبهاين  ،تاريخ أصبهان ( ، )348/1وحممد بن علي الداودي  ،طبقات املفسرين (. )111/1
( - )5ابن سليمان بن بشري  ،أبو احلسن  ،األزدي بالوالء  ،البلخي  ،قدم بغداد  ،وح ّدث هبا عن عطية العويف ،
وسعيد املقربي  ،روى عنه  :شبابة بن سوار  ،كان له معرفة بتفسري القرآن  ،ومل يكن يف احلديث بذاك  ،وقد لُطخ
بالتجسيم 151( ،ه)  ،من آثاره ( :التفسري الكبري) ( ،الوجوه والنظائر يف القرآن) ( ،الناسخ واملنسوخ) .
ينظر  :حممد بن إسحاق بن ندمي البغدادي  ،الفهرست ص( ، )333وأمحد بن علي البغدادي  ،تاريخ بغداد
( ، )318/15وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،هتذيب التهذيب (. )384/11
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وقد صنف الواحدي يف ذلك كتاباً ال ب ـ ـ ـأس به  ،وما كان م ـروياً من أسباب النزول عن صح ـ ـ ـايب
بإسناد صحيح فهو مرفوع ( ، )1إذ قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه يف حكم املرفوع (، )3
وما كان عن صحايب بغري إسناد ؛ فهو منقطع .
و ّأما املنقول عن التابعي بسند ؛ فهو مرسل ؛ وما كان بغري سند فال يُقبل ( ، )8وقد ص ـ ـح ( )4يف
ذلك أشياء نورد منها أمثلة يف سورة البقرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
( - )1قال القامسي يف تعليقه على أصول التفسري للسيوطي  " :وعندي فيه نظر  ،ملا جيده الناظر يف تفاسري كثري من
اآلي  ،يف مثل (تفسري ابن جرير) من اختالف الصحابة  ،وتنوع آرائهم  ،نعم ما أمجعوا من ذلك قد ميكن أن يقال
برفعه  ،وباجلملة فما مل يتيقن أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قاله على قاعدة املرفوع الصحيح السند  ،فال ميكن
اجلزم بنسبته إليه  ،وهو ظاهر  ،نعم أجود اآلثار الصحابية ـ ـ ـ يف باب التفسري ـ ـ ـ مما ال ميكن معرفته بالرأي "ص(. )13
قلت  :وهو نظر قوي .
( - )3قال الواحدي  " :وال حيل القول يف أسباب نزول الكتاب إال بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل  ،ووقفوا
على األسباب  ،وحبثوا عن علمها  ،وج ّدوا يف الطالب " .
قال احلاكم يف معرفة علوم احلديث  " :فإن الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أهنا نزلت يف كذا
وكذا ؛ فإنه حديث مسند "  ،قال السيوطي  " :ومشى على هذا ابن الصالح وغريه " .
ينظر  :علي بن حممد الواحدي  ،أسباب النزول ص( ، )11وحممد بن عبد اهلل احلاكم  ،معرفة علوم احلديث
ص( ، )31وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )318/1
( - )8قال السيوطي يف اإلتقان  " :إذا وقع من تابعي ؛ فهو مرفوع أيضا ؛ لكنه مرسل  ،فقد يقبل إذا صح السند
اعتضد مبرسل آخر ،
إليه  ،وكان من أئمة التفسري اآلخذين عن الصحابة كمجاهد  ،وعكرمة  ،وسعيد بن جبري  ،أو َ

وَنو ذلك " (. )314/1

خرجها الشيخان
( - )4قال القامسي يف تعليقه على أصول التفسري للسيوطي  " :أي أنه روي من طرق صحيحة َّ ،
البخاري ومسلم  ،أو أحدمها ـ ـ يف سبب النزول ـ ـ ـ يف كثري من اآلي والسور  ،وكتاب التفسري للبخاري أصحها ،
عين هبا
املعول عليه منها  ،نعم ؛ قد يصح عند اجملتهد سبب النزول من سياق اآلية  ،أو سباقها  ،فيجزم بأ ّن امل َّ
و ّ
كذا  ،وأهنا نزلت فيه  ،وقد يؤيده رواية مل خيرجها الشيخان  ،فتكون من الصحيح لغريه  ،نظري ما ذكره علماء
املصطلح من تقسيم الصحيح لذاته ولغريه فاعرفه  ،فإين مل أجد من نبّه عليه  ،وإمنا قلته قياسا على ما ذكروه َّمثَّة ،
وهو نفيس فاحفظه " ص( )18بتصرف يسري .
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منها ما رواه البخاري يف الصحيح  ،يف باب :ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﭼ(البقرة)135:
قال  :حدثنا مسدد ( )1عن حيي بن سعيد ( )3عن محيد ( )8عن أنس رضي اهلل عنه قال  ( :قال
عمر رضي اهلل عنه " :وافقت اهللَ يف ثالث  ،أو وافقين ريب يف ثالث  ،قلت  :يا رسول اهلل  ،لو
أمرت
اختذت من مقام إبراهيم مصلى  ،وقلت  :يا رسول اهلل  :يدخل عليك البَـر والفاجر  ،فلو َ
َ
أمهات املؤمنني باحلجاب  ،فأنزل اهلل تعاىل آية احلجاب  ،وبلغين معاتبة النيب صلى اهلل عليه
لن اهلل رسولَه خي ـراً منكن ،
وسلم بعض نسائه  ،فدخلت عليهن قلت  :إن انـ ـتهيتـُن  ،أو لـ ـيُـب ـ ــْ ِد َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ابن مسرهد بن مسربل  ،أبو احلسن  ،األزدي  ،البصري  ،أحد أعالم احلديث  ،ح ّدث عن  :هشيم ،
والقطان  ،روى له اجلماعة سوى مسلم  ،وابن ماجة  ،قال ابن معني  " :ثقة ثقة " ( ،ت333:ه) من آثاره :
(املسند) .
ينظر  :أمحد بن حممد الكالباذي  ،اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ( ، )848/3وعلي بن هبة اهلل بن
ماكوال  ،اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب ( ، )143/8وأمحد بن علي
بن حجر  ،هتذيب التهذيب (. )118/11
( - )3ابن فروخ  ،أبو سعيد  ،التميمي  ،موالهم القطان  ،أمري املؤمنني يف احلديث  ،مسع سليمان التيمي  ،وهبز بن
حكيم  ،روى عنه  :سفيان  ،وشعبة  ،قال العجلي  " :نقي احلديث ال حي ّدث إال عن ثقة "  ،وقال أمحد بن
حنبل  " :إىل حيى القطان املنتهى يف التثبت " ( ،ت143:ه) .
ينظر  :أمحد بن حممد بن احلسني الكالباذي  ،اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ( ، )848/3وحممد بن
أمحد بن عثمان الذهيب  ،سري أعالم النبالء ( ، )185/4وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،هتذيب التهذيب
(. )311/11
( - )8ابن أيب محيد  ،أبو عبيدة  ،اخلزاعي  ،يلقب حبميد الطويل لطول يديه  ،اإلمام  ،احلافظ  ،مسع أنس ،
وعكرمة  ،روى عنه  :شعبة  ،والسفيانان  ،قال أبو حامت الرازي  " :ثقة  ،البأس به  ،كان يدلس عن أنس " ،
(ت148:ه) .
ينظر  :حممد بن حبان البسيت  ،الثقات ( ، )143/4وأمحد بن حممد الكالباذي  ،اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل
الثقة والسداد ( ، )181/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )118/1
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فأنزل اهلل  :ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﭼ (التحرمي )")5:اآلية (. )1
ومنها ما رواه البخاري يف الصحيح  ،يف قوله تعاىل  :ﭽﮅﮆﮇﭼ (البقرة )153:عن
عائشة رضي اهلل عنها َّأهنا َّ ( :إمنا أُن ِزلَت يف األنصار ،كانوا يُهلون ملناة  ،وكانوا يتحرجون أن
يطوفوا بني الصفا ( )3واملروة ( ، )8فلما جاء اإلسالم  ،سألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن
ذلك  ،فأنزل اهلل تعاىل  :ﭽﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﭼ (البقرة. )4( ) )153:
وعضده ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه  ،أنه ُسئِ َل عن الصفا واملروة ،
ّ
فقال  ( :كنا نرى أهنما من أمر اجلاهلية  ،فلما كان اإلسالم أمسكنا عنهما  ،فأنزل اهلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أخرجه البخاري يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﭼ(البقرة)135:
( )31/1رقم 4438 :
( - )3بالفتح والقصر  ،وهو العريض من احلجارة امللس  ،مكان مرتفع من جبل أيب قبيس  ،بينه وبني املسجد احلرام
عرض الوادي ؛ الذي هو طريق وسوق  ،وإذا وقف الواقف عليه كان حذاء احلجر األسود  ،ومنه يبتدئ السعي بينه
وبني املروة .
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )411/8وعبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي  ،مراصد
االطالع على أمساء األمكنة والبقاع ( ، )348/3وحممد بن حممد حسن ُشَّراب  ،املعامل األثرية يف السنة والسرية
ص(. ) 154
( - )8أكمة صخرية مبكة  ،مائل إىل احلمرة  ،ينتهي إليه السعي من الصفا  ،حوهلا وعليها دور أهل مكة  ،عطفت
على الصفا  ،وهو ّأول املسعى يف قوله  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ (البقرة)153:
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )111/5وعبد املؤمن البغدادي  ،مراصد االطالع على أمساء
األمكنة والبقاع ( ، )1313/8وحممد بن حممد حسن ُشّراب  ،املعامل األثرية يف السنة والسرية ص(. )351

( - )4البخاري يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /قوله  :ﭽﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﭼ (البقرة )38/1( ، )153:رقم :

. 4445
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ﭽﮅﮆﮇﭼ (البقرة) )153:

()1

.

ومنها ما رواه البخاري يف الصحيح  ،من طريق الرباء بن عازب رضي اهلل عنهما  ،قال  ( :ملا نزل
صوم رمضان  ،كانوا ال يقربون النساءَ رمضان كله  ،وكان رجال خيونون أنفسهم  ،فأنزل اهلل

عزوجل  :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ

(البقرة )3( ) )138:اآلية .
ومنها ما رواه البخاري يف الصحيح  ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،قال  ( :كانت
()8
وجمَنَّة (....................................................................، )4
عكاظ َ ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1يف ك /تفسري القرآن ب /قوله تعاىل  :ﭽﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (البقرة )38/1( ، )153:رقم . 4441 :
( - )3يف ك /تفسري القرآن ب /ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭼ (البقرة )35/1( ، )138:رقم .4513 :
( - )8بضم أوله  ،وآخره ظاء معجمة  ،ومسيت بذلك ؛ ألن العرب كانت جتتمع فيه  ،فيعكظ بعضهم بعضا
بالفخار أي يدعك  ،وهو اسم سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية  ،كانوا جيتمعون هبا يف كل سنة شهر شوال ،
ويتفاخرون فيها  ،وحيضرون شعراؤهم  ،ويتناشدون  ،ومل يكن للعرب سوق أعظم منه  ،وهو مشال شرق الطائف ،
على مسافة مخسة وثالثني كيال .
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )143/4وعبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي  ،مراصد
االطالع على أمساء األمكنة والبقاع ( ، )458/3وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية
ص(. )315
( - )4بالفتح وتشديد النون  ،اسم املكان من اجلنة  ،وهو السرت واإلخفاء  ،وأرض جمنة ؛ كثرية اجلن  ،وجمنة اسم
مبر الظهران قرب جبل  ،يقال له  :األصفر ؛ وهو بأسفل مكة على قدر بريد منها =
سوق للعرب كان يف اجلاهلية ّ
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وذو اجملاز ( ، )1أسواقاً يف اجلاهلية  ،فتأثـَّموا أن يـت ِ
َّجروا يف املواسم  ،فنزل  :ﭽﭳﭴ
َ
َ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ (البقرة )143:يف مواسم احلج ( ، )3ولْنَـ ْقتَ ِ
صر على
هذه األمثلة ففيها َم ْقنَ ٌع .
ومن ذلك ؛ الوقائع املشهورة  ،مثل  :قصة اإلفك  ،وقصة التيمم  ،واملتخلفني عن غزوة تبوك ،
وَنو ذلك .
واملعتمد يف نقل أسباب النزول ما قدمناه  ،وكل ما وقع فيه االختالف يف سبب النزول ؛ فهو
اضطراب يقتضي طرح ما ذُكِر  ،إن مل ميكن اجلمع  ،وال سيما إذا كان بغري ٍ
سند (. )8
َ
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
= وكانت تقوم عشرة أيام من آخر ذي القعدة .
ينظر  :عبد اهلل بن عبد العزيز األندلسي  ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ( ، )1138/4وياقوت بن
عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )53/5وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية
ص(. ) 333
( - )1موضع سوق بعرفة  ،على ناحية كبكب عن ميني اإلمام  ،على فرسخ من عرفة  ،كانت تقوم يف اجلاهلية مثانية
أيام قبل عرفة وكان هلذيل  ،جتلب إليها مجيع اجمللوبات  ،وكان يأيت بعد ذي اجملنة يف األمهية  ،وذو اجملنة يأيت بعد
عكاظ .
ينظر  :عبد اهلل بن عبد العزيز األندلسي  ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ( ، )1135/4وياقوت بن
عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )55/5وعاتق بن غيث احلريب  ،معامل مكة التارخيية واألثرية
ص(. )348
( - )3البخاري يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /ﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻ ﭼ (البقرة )38/1( ، )143:رقم . 4514 :
( - )8اجتهد السيوطي يف حصر طرق اجلمع  ،من خالصة فكره  ،وضبطها بعده ابن عقيلة على النحو اآليت
باختصار :

=
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وآية اللعان ؛ ثبت يف الصحيح من طريق سهل بن سعد الساعدي

()1

رضي اهلل عنهما أهنا :

( نزلت يف قصة عومير (................................................................ )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ
=  1ـ ـ ـ أن يقول أحدمها  :نزلت يف كذا  ،واآلخر يقول  :نزلت يف كذا  ،وي ـ ـ ـزيد ما يفيد أنه سبب لنزول ـ ـ ـها  ،فـ ـيحمل
حينئذ كالم من قال أهنا نزلت يف كذا على التفسري  ،وكالم من زاد بيان السبب على السبب .
 3ـ ـ ـ أن يقول أحدمها  :نزلت يف كذا  ،ويقول اآلخر  :نزلت يف كذا  ،فينظر إىل املتقدم منهما  ،ويعمل به  ،ويكـ ـ ـ ـون
فهم منه ؛ حيث رأى النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم تال اآلية عقـ ـ ـيب الواقعة  ،ومل يكن مسعها قبل  ،فظن
كالم الثاين ٌ
أن اآلية نزلت يف ذلك حبسب فهمه .

 8ـ ـ ـ أن جيعل السببني شيئا واحدا .
 4ـ ـ ـ احلمل على أهنا نزلت هلما .
 5ـ ـ ـ احلمل على تكرار النزول .
وأما إذا مل ميكن اجلمع فإما :
 1ـ ـ ـ أن يكون احلديثان صحيحان ؛ فريجح أحدمها بطريق من طرق الرتجيح  ،كأن يكون روايه حاضر القصة  ،أو َنو
ذلك .
 3ـ ـ ـ أو يكون أحدمها صحيحا  ،واآلخر ضعيفا ؛ فالعمل على الصحيح .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )311/1وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )343/1
( - )1أبو العباس اخلزرجي  ،اإلمام الفاضل  ،املعمر  ،بقية أصحاب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،ح ّدث عنه :
ابنه عباس  ،وأبو حازم األعرج  ،هو آخر من مات باملدينة من الصحابة  ،وكان من أبناء املائة (41ه) .
ينظر  :يعقوب بن سفيان الفسوي  ،املعرفة والتاريخ ( ، )883/1ويوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب ،
االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )114/3وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )433/8
( - )3ابن احلارث بن زيد بن احلارثة  ،هو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء  ،فالعن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم بينهما  ،وذلك يف شعبان سنة تسع ملا قدم من تبوك .

=
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العجالين ) (. )1
وثبت أيضاً يف الصحيح أهنا  ( :نزلت يف قصة هالل بن أميّة ) ( ، )3وميكن اجلمع بينهما ؛ بأهنا
نزلت يف حقهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1331/8وعلي بن أيب
الكرم عز الدين بن األثري  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )814/14وأمحد بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف
متييز الصحابة (. )131/4
( - )1أخرجه الب ـخاري يف صحيحه ك /تفسـ ـري القرآن ب /قوله  :ﭽﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ (النور )44/1( ، )1:رقم . 4845 :
( - )3أخرجه البخـ ـاري يف صحيحه ك /تفـ ـسري القرآن ب /قوله  :ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (النور )111/1( ، )3:رقم  ، 4848 :من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما .
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النوع احلادي عشر َّ :أول ما نزل

()1

قد تكلم املصنفون يف أسباب النزول على هذا النوع  ،وحديث عائشة الثابت يف الصحيح يف ِ
بدء
الوحي  ،دليل على أن أول ما نزل من القرآن ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﭼ (العلق )1:إىل قوله :
ﭽﮎﮏﮐﮑﮒﭼ (العلق.)3( )5:
وقد روى احلاكم يف املستدرك من طريق سفيان بن عيينة

()8

عن حممد بن إسحاق

()4

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1ينظر  :علي بن أمحد الواحدي  ،أسباب نزول القرآن ص( ، )13وأمحد بن علي بن حجر  ،العجاب يف بيان
األسباب ( ، )333/1وعبد الرمحن بن إمساعيل  ،أبو شامة املقدسي  ،املرشد الوجيز ص(. )34
( - )3أخرجه مسلم يف صحيحه ك /اإلميان ب /بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
( )184/1رقم  ، 111 :والبخاري كذلك يف ك /بدء الوحي ( )8/1رقم  8 :؛ إال أن روايته تقف يف اآلية الثالثة
من سورة العلق  ،وقد أمتها إىل اآلية اخلامسة يف غري هذا الباب .
ينظر  :ك /التعبري  ،ب /أول ما بدأ به رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم من الوحي ( )34/4رقم ، 1433 :
ويف غريها .
ٍ
ميمون  ،أبو حممد  ،اهلاليل  ،حافظ العصر  ،شيخ اإلسالم  ،مسع من  :الزهري  ،وحممد بن
( - )8ابن أيب عمران
املنكدر  ،ح ّدث عنه  :األعمش  ،وابن جريج  ،انتهى إليه علو اإلسناد  ،ورحل إليه من البالد  ،وأحلق األحفاد
باألجداد  ،عامل بالتفسري واحلديث 143( ،ه) .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )41/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،تذكرة احلفاظ (، )148/1
وحممد بن علي الداودي  ،طبقات املفسرين (. )141/1
( - )4حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار  ،أبو بكر األخباري  ،صاحب السرية النبوية  ،العالمة احلافظ  ،روى عن
ورمي بالتشيع 151( ،ه) .
بُ َش ْري بن يسار  ،وسعيد املقربي  ،وعنه  :شعبة  ،و ّ
احلمادان  ،صدوق يدلس ُ ،
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )451/5وأمحد بن علي البغدادي  ،تاريخ بغداد (، )8/3
وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب ص(. )418
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عن الزهري ( )1عن عروة ( )3عن عائشة رضي اهلل عنها  ،قالت  ( :أول ما نزل من القرآن ﭽﭻ

ﭼﭽﭾﭿﭼ (العلق. )8( ))1:
ونقل عن عكرمة ( )4واحلسن ( )5أهنما قاال َّ ( :أول ما َّنزل اهلل من القرآن ؛ البسملةُ مبكة  ،وأول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد بن مسلم بن عبيد اهلل  ،أبو بكر  ،القرشي  ،الزهري  ،اإلمام العلم  ،حافظ زمانه  ،نزيل الشام  ،روى
عن  :ابن عمر  ،وجابر  ،وعنه  :عطاء بن أيب رباح  ،وقتادة  ،قال أمحد  " :الزهري أحسن الناس حديثا  ،وأجود
الناس إسنادا " ( ،ت134 :ه) .
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )81/3وأمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،حلية
األولياء وطبقات األصفياء ( ، )811/8وحممد بن أمحد الذهيب  ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال (. )41/4
( - )3ابن الزبري بن العوام  ،أبو عبد اهلل  ،القرشي  ،ابن حواري رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،أحد الفقهاء
السبعة  ،ح ّدث عن  :أمه أمساء بنت أيب بكر الصديق  ،وخالته عائشة رضي اهلل عنهما  ،وعنه  :أبو الزناد  ،وحممد
بن املنكدر  ،متىن أن يأخذ عنه العلم  ،فأعطى سؤله  ،كان ثقة  ،ثبتا  ،مأمونا ( ،ت48 :ه) .
ينظر  :عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ،املعارف ص( ، )333وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء
ص( ، )53وحممد بن أمحد الذهيب  ،تذكرة احلفاظ (. )51/1
( - )8يف ك /التفسري ( )341/3رقم  ، 3384 :قال الذهيب معلقا  " :على شرط البخاري ومسلم " .
( - )4ابن عبد اهلل  ،أبو عبد اهلل  ،القرشي موالهم  ،حدث عن  :ابن عباس  ،وعائشة  ،وعنه  :النخعي  ،والشعيب
قال له ابن عباس  ":انطلق فأفت الناس " ،وعن الشعيب  ":مابقي أحد أعلم بكتاب اهلل من عكرمة " (ت114:ه) .
ينظر  :أمحد الكالباذي  ،اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ( ، )538/3وإبراهيم بن علي الشريازي ،
طبقات الفقهاء ص( ، )81وحممد بن علي الداودي  ،طبقات املفسرين (. )838/1
( - )5ابن أيب احلسن يسار  ،أبو سعيد البصري  ،كان إماما كبري الشأن  ،رفيع الذكر  ،رأسا يف العلم والعمل  ،روى
عن  :عمران بن حصني  ،وابن عباس  ،وعنه  :ابن عون  ،وأمم  ،قال الغزايل  " :كان أشبه الناس كالما بكالم
األنبياء  ،وأقرهبم هديا من الصحابة  ،له (تفسري) برواية عمرو بن عبيد ( ،ت111:ه) .
ينظر  :حممد بن خلف وكيع البغدادي  ،أخبار القضاة ( ، )8/3وأمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،تاريخ أصبهان
( ، )815/1وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )385/1
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سورة نزلت ﭽﭻﭼﭽﭼ (العلق ، )1())1:وهذا القول مردود مبا سبق .
و َّأما احلديث الذي رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما  ،من طريق حيي بن أيب كثري

()3

بن عبد الرمحن ؛ أي القرآن أُنزل قبلُ ؟ قال  :ﭽﮬﮭﭼ
قال  ( :سألت أبا سلمة َ

بن عبد اهلل األنصاري
(املدثر ، )1:قلت  :أو ﭽﭻﭼﭽﭼ(العلق ، )1:قال  :سألت جابر َ
رضي اهلل عنهما  ،أي القرآن أنزل قبلُ ؟ قال  :ﭽﮬﮭﭼ(املدثر ، )1:قلت  :أو ﭽﭻ

ُحدثكم ما حدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،قال
ﭼﭽﭼ(العلق ، )1:قال  :أ َ
ٍ ()8
لت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  " :إين جاورت حبراء ش ـهراً  ،فلما قضيت جـ ـواري نز ُ
فاست ـ ـبـ ـطنت (......................................................................... )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أخرجه الواحدي يف أسباب النزول ص( ، )14وهو مرسل كما قال احلافظ ابن حجر يف العجاب  ،ما نصه :
" وهذا مرسل  ،ولعل قائله تأول األمر يف قوله تعاىل  :ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﭼ(العلق ، )1:وإىل ذلك أش ـار
السهيلي فقال  " :يستفاد من هذه اآلية ابتداء القراءة بالبسملة "  ،وأما خصوص نزول البسملة سابقا  ،ففي صحته
نظر " (. )338/1
( - )3أبو نصر  ،الطائي موالهم  ،اإلمام  ،احلافظ  ،أحد األعالم  ،روى عن  :جابر  ،ودينار ،
وضرب
وعنه  :معمر  ،واألوزاعي  ،قال أبو حامت  " :هو إمام ال يروي إال عن ثقة  ،وقد نالته حمنة ُ ،

لكالمه يف والة اجلور "  ،وقال العقيلي  " :كان يذكر بالتدليس ( ،ت134:ه) .

ينظر  :أمحد العجلي  ،معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم
( ، )858/3وحممد بن أمحد الذهيب  ،طبقات احلفاظ ( ، )41/1وأمحد بن حجر  ،هتذيب التهذيب (. )313/11
( - )8وهو الغار الّذي كان يتحنّث فيه رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قبل الوحي  ،وفيه نزل عليه جربيل ّأول

بالنبوة  ،بينه وبني م ّكة ميل ونصف  ،وهو جبل منفرد على طريق حنني من م ّكة .
ما أوحي إليه وفيه ّ
بشره ّ
ينظر  :عبد اهلل البكري  ،املسالك واملمالك ( ، )418/1وياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان

( ، )388/3وحممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم احلمريي  ،الروض املعطار يف خرب األقطار ص(. )141
( - )4استبطن يستبطن استبطانا  ،فهو مستبطن  ،واستبطن الشيء ؛ دخل يف بطنه  ،تقول منه  " :استبطن الوادي
وَنوه " أي  :سار يف بطنه  ،ووسطه .

=
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فنوديت  ،فنظرت أمامي  ،وخلفي  ،وعن مييين  ،وعن مشايل  ،مث نظرت إىل
بطن الوادي ،
ُ
َ
السماء  ،فإذا هو على العرش  ،يعين  :جربيل  ،فأخذتين رجفة  ،فأتيت خدجية ( ، )1فأمرهتم
علي املاء  ،فأنزل اهلل ﭽﮬﮭﮮﮯﮰﮱﭼ(املدثر. )3( ) " )3 -1:
فدثروين  ،مث صبوا َّ
فإنه مما يتعقب على الصحيحني يف إخراجه  ،ويدل على ذلك ما رواه الصحيحان  ،من طريق
الزهري عن أيب سلمة عن جابر رضي اهلل عنه  ،قال  ( :مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو
حيدث عن فرتة الوحي  ،فقال يف حديثه  " :فبينا أنا أمشي  ،مسعت صوتاً من السماء  ،فرفعت
رأسي ( ، )8فإذا الـملَك الذي جاءين حبراء جالس على كرسي بني السماء واألرض  ،فرجعت ،
فقلت  :زملوين زملوين  ،فدثروين  ،فأنزل اهلل ﭽﮬﮭﭼ(املدثر. )4( ) " )1:
الداللة منه ؛ رواية جابر عن إخبار النـ ـ ـيب صلى اهلل عليه وسلم أن املـ ـل ـك الذي ج ـ ـاءه
ووج ـهُ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :عياض بن موسى اليحصيب  ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( ، )33/1وحممد بن أيب بكر احلنفي ،
خمتار الصحاح ص( ، )81وأمحد خمتار عبد احلميد عمر  ،معجم اللغة العربية املعاصرة (. )331/1
( - )1بنت خويلد بن ٍ
أسد  ،األسدية  ،أم املؤمنني  ،وسيدة نساء العاملني يف زماهنا  ،أم أوالد رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم  ،وأول من آمن به  ،وهي ممن َك ُمل من النساء  ،كانت عاقلة  ،جليلة  ،ديّنة  ،مصونة  ،كرمية  ،من

أهل اجلنة ( ،ت 8:ق ه) .

ينظر  :أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،معرفة الصحابة ( ، )8311/1ويوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب ،
االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1318/4وأمحد بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. ) 44/3
( - )3أخرجه البخاري يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /قوله تعاىل  :ﭽﯓﯔﭼ(املدثر)113/1( ، )8:
رقم ، 4434 :ومسلم يف صحيحه ك /اإلميان  ،ب /بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ()144/1
رقم . 111 :
( - )3يف نسخة "ز"  :فرفعت بصري .
( - )4أخرجه البخاري يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /ﭽﯖﯗﭼ(املدثر )113/1( ، )4:رقم ، 4435 :
ومسلم يف صحيحه ك /اإلميان ب /بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ( )148/1رقم . 111 :
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فدل على أن يف رواية جابر هذه ؛ أن القصة ِ
حب ـراء جالس َّ ،
متأخرة عن قصة حراء اليت أنزل فيها
ﭽﭻﭼﭽﭼ (العلق.)1( )1:
وأول سورة نزلت باملدينة ﭽﯖﯗﭼ(املطففني )1:يف قول علي بن احلسني

()3

رضي اهلل

عنهما (.............................................................................، )8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1وأجيب بأجوبة أخرى :
فبني أن سورة املدثر نزلت بكاملها قبل نزول متام سورة اقرأ .
ـ ـ ـ أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة ّ ،
ـ ـ ـ أن مراد جابر باألولية  ،أولية خمصوصة مبا بعد فرتة الوحي  ،ال أولية مطلقة .
ـ ـ أن املراد أولية خمصوصة باألمر باإلنذار  ،وعرب بعضهم عن هذا بقوله  " :أول ما نزل للنبوة ﭽﭻﭼﭽﭼ
(العلق ، )1:وأول ما نزل للرسالة ﭽ ﮬ ﮭ ﭼ(املدثر. )1:
ـ ـ ـ أن املراد أول ما نزل بسبب متقدم  ،وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب  ،وأما اقرأ  ،فنزلت ابتداء بغري سبب
متقدم .
ـ ـ ـ أن جابرا استخرج ذلك باجتهاده  ،وليس هو من روايته  ،فيقدم عليه ما روته عائشة .
قال السيوطي  " :وأحسن هذه األجوبة ؛ األول  ،واألخري " .
ينظر  :أمحد بن علي بن حجر  ،فتح الباري ( ، )183/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )111/1
( - )3علي بن احلسني بن اإلمام علي بن أيب طالب  ،أبو احلسن واحلسني  ،اهلامشي  ،السيد اإلمام  ،زين العابدين ،
ح ّدث عن  :أبيه احلسني الشهيد  ،وأيب هريرة  ،وعنه  :أوالده  ،والزهري  ،تابعي  ،ثقة  ،مأمون  ،فقيه  ،زاهد ،
(ت44:ه) .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )113/5وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء
ص( ، )18وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )831/4
( - )8أخرجه الواحدي يف أسباب النزول ص( ، )11وهو مرسل .
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وقال عكرمة  " :أول سورة أنزلت باملدينة سـورة البقرة " ( ، )1وكالمها مرسل بغري إسناد .
ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــ ــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـ

( - )1أخرجه الواحدي يف أسباب النزول ص( ، )34والثعليب يف الكشف والبيان ( ، )185/1وعزاه السيوطي يف
الدر املنثور أليب داود يف الناسخ واملنسوخ ( ، )41/1واألثر يعد مرسال .
قال الشيخ أبو شهبة يف املدخل لدراسة القرآن الكرمي  " :وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف الفتح االتفاق على ذلك ،
لكن يف دعوى االتفاق نظر  ،فقد نقل " الواحدي " عن علي بن احلسني ؛ أن ّأول سورة نزلت باملدينة ﭽﯖ
ﯗ ﭼ " ص(. )181
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النوع الثاين عشر  :آخر ما نزل

()1

قد ذكر هذا النوع أيضا املتكلمون على أسباب النزول  ،وأخرج الصحيحان من طريق الرباء بن
عازب رضي اهلل عنهما  ( :أن آخر آية نزلت ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭼ

(النساء ، )181:وآخر سورة نزلت براءة ) (. )3
وأخرج البخاري يف باب ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ (البقرة )331:من طريق
الشعيب

()8

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،قال  ( :آخر آية نزلت على النيب صلى اهلل عليه

وسلم آية الربا ) (.)4
ومنهم من ي ـ ـروي عن ابن عـ ـبـاس رضي اهلل عنهما  ،أن ـ ـه قال  ( :آخر آية نزلت ﭽﯸ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :علي بن أمحد الواحدي  ،أسباب نزول القرآن ص( ، )11وعبد الرمحن بن إمساعيل  ،أبو شامة
الدمشقي ص( ، )81وحممد الزركشي  ،الربهان يف علوم القرآن (. )348/1
( - )3أخرجه البخ ـاري يف صحيحه ك /ت ـفس ـري القرآن ب /قوله  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭼ (التوبة )14/1( ، )1:رقم  ، 4154 :ومسلم ك /الفرائض ب /آخر آية أنزلت آية الكاللة
( )1381/8رقم . 1113 :
( - )8عامر بن شراحيل  ،أبو عمرو  ،اهلَْمداين  ،اإلمام  ،احلافظ  ،عالمة عصره  ،مسع من مثانية وأربعني من
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وال يكاد يرسل إال صحيحا  ،وعنه  :احلكم  ،ومحاد  ،قال أبو
إسحاق احلبال  " :كان واحد زمانه يف فنون العلم " ( ،ت114:ه) .
ينظر  :حممد بن خلف وكيع البغدادي  ،أخبار القضاة ( ، )418/3وحممد بن أمحد الذهيب  ،طبقات احلفاظ
( ، )18/1وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،هتذيب التهذيب (. )15/5

( - )4ك /تفسري القرآن ب /ﭽﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﭼ (البقرة، )331:

()88/1

رقم . 4544 :
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ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽﯾﭼ (البقرة. )1( ))331:
وروي عنه أنه قال  ( :ذكروا أن هذه اآلية  ،وآخر آية من سورة النساء نزلتا ( )3آخر القرآن ) (. )8
وأخرج احلاكم يف املستدرك عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن أيب بن كعب رضي اهلل عنه  ،أنه
قال  ( :آخر آية نزلت على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ﭽ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﭼ (التوبة )133:وقرأها إىل آخر السورة ) (. )4
وروى ( )5الطرباين ( )1عن..................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1ذكرها البخاري يف ب  /موكل الربا  ،ك /البيوع (. )54/8
( - )3يف نسخة "ز"  :أنزلتا .
( - )8أخرجه الواحدي يف أسباب النزول ص( )13من طريق الكليب عن أيب صاحل  ،وحممد بن السائب الكليب
كذاب ساقط  ،كما قال اجلوزجاين يف أحوال الرجال ص( )11وغريه .
( - )4يف ك /التفسري  ،تفسري سورة التوبة ( )813/3رقم  ، 8341 :وقال  " :صحيح على شرط الشيخني  ،ومل
خيرجاه "  ،ووافقه الذهيب  ،وصيغة احلاكم  " :آخر مانزل من القرآن " .
أما اللفظ الذي أورده " آخر آية نزلت "  ،فهو خمرج يف مسند أمحد ( )43/85رقم  ، 31118 :وإسناده ضعيف ،
غري أن األثر حسن بشواهده .
( - )5يف نسخة "ز"  :وروى مسلم يف صحيحه .
املعمرين ،
اجلوال  ،حم ّدث اإلسالم  ،علم َّ
الرحال ّ
( - )1سليمان بن أمحد بن أيوب  ،أبو القاسم  ،احلافظ  ،الثقة ّ ،
مسع من َنو ألف شخ أو يزيدون  ،وعنه  :أبو نعيم األصبهاين  ،وأبو سعيد النقَّاش  ،من آثاره  :املعاجم الثالثة ،

(ت. )811:
ينظر  :أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،تاريخ أصبهان ( ، )848/1وعبد الرمحن بن علي اجلوزي  ،املنتظم يف تاريخ
األمم وامللوك ( ، )311/14وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )811/1
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عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة ( ، )1قال  ( :قال ابن عباس  :يا ابن عتبة  ،تعلم آخر سورة من
القرآن نزلت مجيعاً ؟ قلت  :نعم ﭽﭱﭲﭳﭴﭼ (النصر )1:قال  :صدقت ) (. )3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أبو عبد اهلل  ،اهلذيل  ،مفيت املدينة  ،وأحد الفقهاء السبعة  ،ح ّدث عن  :عائشة  ،وأيب هريرة  ،وعنه  :أخوه
عون احملدث  ،والزهري  ،قال أبو زرعة الرازي  " :ثقة  ،مأمون  ،إمام "  ،ذهب بصره وتويف (43ه) .
ينظر  :حممد بن إمساعيل البخاري  ،التاريخ الكبري( ، )835/5وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء
ص( ، )11وحيي بن شرف النووي  ،هتذيب األمساء واللغات (. )813/1
( - )3أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( )144/8رقم  ، 8318 :ومسلم يف صحيحه ك /التفسري ()3813/4
رقم  ، 8134 :واللفظ للطرباين .
ويف هذا النوع والذي قبله  ،قاعدة جليلة لإلمام الباقالين ـ ـ ـ رمحه اهلل ـ ـ ـ  ،تضبط هذا االختالف وحت ّده ،
قال  " :وليس يف شيء من الروايات ما رفع إىل النيب عليه السالم  ،وإمنا هو خرب عن القائل به  ،وقد جيوز أن يكون
قال بضرب من االجتهاد  ،وتغليب الظن  ،وبظاهر احلال  ،وليس العلم بذلك أيضا من فرائض الدين  ،وال هو مما
نص الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم على أمر فيه بـيّـ ـنه  ،وأشاعه  ،وأذاعه  ،وقصد إىل إجيابه  ،وإقامة احلجة به ،

فلذلك مل جيز ظهوره عنه  ،وحصول االتفاق عليه  ،وثبوت العلم به قطعا يقينا "  ،وملزيد بيان ينظر بقية كالمه .
ينظر  :حممد بن الطيب الباقالين  ،االنتصار للقرآن (. )345/1
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النوع الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر ؛ وهي من أنواع السند  :املتواتر واآلحاد والشاذ

()1

اعلم أن القراءة تنقسم إىل  :متواتر  ،وآحاد  ،وشاذ .
فاملتواتر ؛ القراءات السبعة املشهورة  ،واملراد بذلك ؛ ما قرؤوا من احلركات واحلروف .
وأما ما كان من قبيل تأدية اللفظ ؛ من أنواع اإلمالة  ،وأنواع املد  ،وأنواع ختفيف اهلمزة  ،فليس
من املتواتر (. )3
وأما أصل املد  ،واإلمالة  ،والتخفيف ؛ فإنه متواتر ؛ الشرتاك القراء ( )8ف ـيه (. )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :عبد الرمحن أبو شامة الدمشقي  ،املرشد الوجيز ص( ، )113وحممد الزركشي  ،الربهان (، )433/1
وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )441/3والتحبري ص( ، )134وإمتام الدراية ص( ، )88وابن عقيلة املكي ،
الزيادة واإلحسان (. )113/8
( - )3وهو قول ابن احلاجب  ،واختيار ابن خلدون يف امل ـ ــقدمة  ،لعدم الوقوف على كيفي ـتــه بالـ ــسمع  ،وهـو أمــر
اجتهادي  ،وقد شرطوا يف التواتر أن ال يكون يف األصل عن اجتهاد  ،قال الزركشي  " :وهذا ضعيف" .
وقال ابن اجلزري  " :وإذا ثبت تواتر ذلك ؛ كان تواتر هذا من باب أوىل  ،إذ اللفظ ال يقوم إال به  ،أو ال يصح إال
بوجوده  ،وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة األص ـول  ،كالق ــاضي أيب بكر بن الطيب الباق ــالين يف كتابه االنتصار ،
وغريه  ،وال نعلم أحدا تقدم ابن احلاجب إىل ذلك واهلل أعلم " .
ينظر  :حممود بن عبد الرمحن األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )413/1وعبد الرمحن بن خلدون  ،املقدمة (،)553/1
وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )411/1وحممد بن حممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر ( ، )81/1وعبد
الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )538/3
( - )8يف نسخة "ز"  :الشرتاك القراءة .
ابن احلاجب يف مجيع قوله  ،وإمنا خالفه يف بعضه  ،وتوسط بينه  ،وبني اجلمهور القائلني
( - )4مل يوافق املصنف َ
بتواتر السبع أصوهلا وفرشها  ،كاجلعربي  ،والبغوي  ،والسبكي  ،وابن الصالح .
وَنى الزركشي قبل املصنّف هذا املنحى  ،وكذا التاج السبكي  ،وكالمهما سيَّان .

=

241

ويعقوب احلضرمي
وأما ما عدا السبعة ؛ من قراءة أيب جعفر املدين يزيد بن القعقاع (، )1
َ
واختيار ِ
ات خلف ( )8اليت هي متام العشر  ،فإهنا ليست من املتواتر على األرجح  ،ومن جعلها

()3

،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= قال الزركشي  " :واحلق أن املد واإلمالة ال شك يف تواتر املشرتك بينهما  ،وهو امل ّد من حيث هو مد  ،واإلمالة من
حيث إهنا إمالة  ،ولكن اختلف القراء يف تقدير املد  :فمنهم من رآه طويال  ،ومنهم من رآه قصريا  ،ومنهم من بالغ
يف القصر  ،ومنهم من تزايد  ... ،فعلم هبذا ؛ أن أصل املد متواتر  ،واالختالف والطرق  ،إمنا هو يف كيفية التلفظ به
 ....وال شك يف تواتر اإلمالة أيضا  ،وإمنا اختالفهم يف كيفيتها مبالغة وحضورا " .
وصف السيوطي مذهب البلقيين بنحو ما ق ّدمت  ،قال  " :فهو يصلح أن يكون موافقا البن احلاجب  ،وأن يكون
توسطا بينه  ،وبني إطالق اجلمهور " .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( 411/1ـ ـ ـ  ، )413وعبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص( ، )314وفضل حسن
عباس  ،القراءات القرآنية وما يتعلق هبا ص( ، )338وتاج الدين السبكي  ،منع املوانع ص(. )388
( - )1أبو جعفر املدين  ،أحد األئمة العشرة يف حروف القراءات  ،من التابعني  ،عرض القرآن الكرمي على مواله عبد
اهلل بن عياش  ،وابن عباس  ،قرأ عليه  :نافع  ،وسليمان بن مجّان  ،نزر الرواية  ،وثقه ابن معني  ،والنسائي  ،قال
مالك  " :كان رجال صاحلا  ،يفيت الناس باملدينة " ( ،ت181:ه) .

ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )335/4وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء
الكبار على الطبقات واألعصار ص( ، )41وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )833/1
( - )3ابن إسحاق  ،أبو حممد  ،احلضرمي  ،موالهم البصري  ،إمام أهل البصرة  ،ومقرئها  ،أحد األئمة العشرة  ،تال
شرنـُ َفة  ،أشهر من روى عنه  :راوياه ؛ رويس  ،وروح  ،قال أبو طاهر بن سوار :
على  :سالّم الطويل  ،وشهاب بن ْ
متحريا َ ،نويا  ،فاضال " ( ،ت315:ه)  ،من آثاره ( :اجلامع) .
" كان يعقوب حاذقا بالقراءة  ،قيّما هبا ّ ،

ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )331/8وحممد بن احلسن الزبيدي األندلسي  ،طبقات
النحويني واللغويني ص( ، )54وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )831/3
البزار  ،احلافظ  ،احلجة  ،شيخ اإلسالم  ،املقرئ  ،مسع :
( - )8ابن هشام  ،أبو حممد  ،البغدادي ّ ،
مالك  ،ومحّاد بن زيد  ،روى عنه القراءة عرضا  :أمحد بن يزيد احلُلواين  ،وسلمة بن عاصم  ،له اختيار يف احلروف
صحيح ثابت ليس بشاذ أصال  ،وال يكاد خيرج فيه عن القراءات السبع  ،كان ثقة ،كبريا  ،زاهدا ،

عاملا ( ،ت334:ه) .
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من املتواتر من املتأخرين ؛ ففي قوله نظر (. )1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= ينظر  :عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )883/8وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء الكبار
على الطبقات واألعصار ص( ، )138وحممد بن علي الداودي  ،طبقات املفسرين (. )118/1
( - )1القراءات بالنسبة إىل التواتر وعدمه  ،ثالثة أقسام :
ـ ـ ـ قسم اتفق على تواتره  ،وهم  :السبعة املشهورة .
ـ ـ ـ وقسم اختلف فيه  ،وهم  :الثالثة بعدها .
ـ ـ ـ وقسم اتفق على شذوذه  ،وهم  :األربعة الباقية .
وردا  ،أوردته ألمهيته ،
وعليه ـ ـ ـ فالقسم الثاين ـ ـ ـ حمل النزاع  ،وهو املعرتك الفسيح الذي تضاربت فيه أقوال العلماء أخذا ًّ
ودونكم بعضها :
قال اإلمام البغوي يف معامله  " :مث إن الناس كما أهنم متعبدون باتباع أحكام القرآن  ،وحفظ حدوده  ،فهم متعبدون
بتالوته  ،وحفظ حروفه  ،على سنن خط املصحف اإلمام الذي اتفقت عليه الصحابة  ،وأن ال جياوزوا فيما يوافق
اخلط عما قرأ به القراء املعرفون الذين خلفوا الصحابة والتابعني  ،واتفقت األئمة على اختيارهم " َّ ،
وعد تسعة ومل
يذكر خلفا ألنه ال خيالف يف حرف .
وسئل التاج السبكي يف مجع اجلوامع يف األصول ( " :والسبع متواترة ) مع قوله (والصحيح أن ما وراء العشر فهو
شاذ) إذا كانت العشر متواترة  ،فلم ال قلتم  :والعشر متواترة بدل قولكم والسبع ؟ "
فأجاب يف منع املوانع عن مجع اجلوامع  " :وأما كوننا مل نذكر العشر بدل السبع  ،مع ادعائنا تواترها  ،فألن السبع
مل خيتلف يف تواترها  ،فذكرنا أوال موضع اإلمجاع  ،مث عطفنا عليه موضع اخلالف  ،على أن القول بأن القراءات
الثالث غري متواترة يف غاية السقوط  ،وال يصح القول به عمن يعترب قوله يف الدين  ،وهي أعين القراءات الثالث ،
قراءة يعقوب  ،وخلف  ،وأيب جعفر بن القعقاع  ،ال ختالف السبع  ،مسعت الشيخ اإلمام رمحه اهلل ـ ـ ـ يعين والده تقي
الدين السبكي ـ ـ ـ يشدد النكري على بعض القضاة  ،وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة هبا  ،وقال  :ما أجهله ؟ واستأذنه
مرة يف إقراء السبع  ،فقال  :أذنت لك أن تقرئ العشر  ،واعلم أن خلفا وهو العاشر من القراء  ،ال
بعض أصحابنا ّ
قراءة له ينفرد هبا عن التسعة  ،وإمنا قراءته ملفقة من قراءات البقية  ،فله يف كل حرف مواقف منهم  ،واجتمعت له
هيئة اجتماعية ليست لواحد منهم  ،فمن مث جعلت له قراءة ختصه " .
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..................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= كما كتب التاج السبكي فتوى البن اجلزري أوردها يف منجد املقرئني  " :مث سألته أن يكتب يل شيئا يف هذا املعىن
يشفي القلب  ،فقال يل  :اكتب يل فتوى أكتب لك عليها  ،فكتبت له ما صورته :
ما تقول السادة العلماء  ،أئمة الدين  ،وهداة املسلمني رضي اهلل عنهم أمجعني  ،يف القراءات العشر اليت يقرأ هبا اليوم
هل هي متواترة ؟ أو غري متواترة ؟ وهل كل ما انفرد به واحد من األئمة العشرة حبرف من احلروف متواتر أم ال ؟ وإذا
كانت متواترة  ،فماذا جيب على من جحدها أو حرفا منها ؟ أفتونا مأجورين رضي اهلل عنكم أمجعني .
فأجابين ما صورته ومن خطه نقلت  " :احلمد هلل ؛ القراءات العشر ـ ـ السبع اليت اقتصر عليها الشاطيب  ،والثالث اليت
هي قراءة أيب جعفر  ،وقراءة يعقوب  ،وقراءة خلف ـ ـ ـ متواترة معلومة من الدين بالضرورة  ،وكل حرف انفرد به واحد
من العشرة متواتر  ،معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  ، -ال يكابر يف ذلك
إال جاهل  ،وليس التواتر يف شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات  ،بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن
ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل  ،ولو كان مع ذلك عاميا جلفا ال حيفظ من القرآن حرفا  ،وهلذا تقرير طويل
وبرهان عريض  ،ال تسع هذه الورقة شرحه  ،وحظ كل مسلم وحقه أن يدين اهلل تعاىل  ،وجيزم نفسه بأن ما ذكرناه
متواتر معلوم باليقني  ،ال تتطرق الظنون  ،وال االرتياب إىل شيء منه  ،واهلل تعاىل أعلم ؛ كتبه عبد الوهاب السبكي
الشافعي " .
وقال ابن اجلزري  " :فالذي وصل إلينا اليوم متواترا وصحيحا مقطوعا به  ،قراءات األئمة العشر  ،ورواهتم املشهورين ،
هذا الذي حترر من أقوال العلماء  ،وعليه الناس اليوم بالشام  ،والعراق  ،ومصر  ،واحلجاز " .
وقال فضل حسن عباس  " :والصواب من القول يف ذلك ؛ أن القراءات الثالث متواترة أيضا  ،فقد أثبت ابن اجلزري
ـ ـ ـ رمحه اهلل ـ ـ ـ تواترها بذكر طبقات رواهتا  ،مث إن التأليف يف القراءات العشر كان مواكبا للتأليف يف القراءات السبع ،
فقد ألف ابن جماهد كتابه ( السبعة ) يف أوائل القرن الرابع اهلجري  ،وألف ابن مهران املتوىف (831ه)كتابيه :
( الشامل والغاية يف القراءات العشر) واستمر التأليف فيها بعد ذلك .
ويقول البناء الدمياطي  " :واحلاصل أن السبع متواترة اتفاقا  ،وكذا الثالثة ؛ أبو جعفر  ،ويعقوب  ،وخلف على
األصح  ،بل الصحيح املختار  ،وهو الذي تلقيناه عن عامة شيوخنا  ،وأخذنا به عنهم  ،وبه نأخذ  ،وأن األربعة
بعدها ؛ ابن حميصن  ،واليزيدي  ،واحلسن  ،واألعمش  ،شاذة اتفاقا " .
وقال عبد الفتاح القاضي  " :وقد أمجع املسلمون على تواتر قراءاهتم هؤالء األئمة األعالم ـ ـ ـ ويقصد العشرة ـ ـ ـ  ،فقد
نقلها عنهم األمم املتعاقبة  ،واألجيال املتالحقة  ،وأمة بعد أمة  ،وجيال إثر جيل  ،إىل أن وصلت إلينا ".

=
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وذلك أن التواتر يف القراءات ( )1السبعة ؛ إمنا جاء من تلقي أهل األمصار هلذه القراءات من غري
نكري  ،وقراءة املذكورين مل يتلقَّها أهل األمصار كتلقي تلك القراءات ( )3؛ ...................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ونقل ابن اجلزري قول أيب حيان  " :ال نعلم أحدا من املسلمني حظر القراءة بالثالث الزائدة على السبع  ،وهي
قراءة يعقوب  ،واختيار خلف  ،وقراءة أيب جعفر يزيد بن القعقاع " .
وأما القائلني بالسبع دون العشر فهو مذهب أكثر الشافعية  ،واحلنفية  ،وبعض املالكية .
قال النويري  " :وهذا أعين حصر املتواتر يف السبع ؛ هو الذي عليه أكثر الشافعية  ،صرح بذلك النووي يف فتاويه
وغريها  ،وهو الذي اختاره الشيخ السراج البلقيين  ،وولده جالل الدين  ،وهو الذي أفىت علماء العصر احلنفية به ،
وهو ظاهر كالم ابن عطية  ،والقرطيب  ،فإهنما قاال :
ومضت األعصار  ،واألمصار على قراءة السبع  ،وهبا يصلى ؛ ألهنا ثبتت باإلمجاع  ،وأما شاذ القراءة فال يصلى به ؛
وذلك ألنه مل جيمع الناس عليه واهلل أعلم .
وقال اإلمام أبو شامة  :واعلم أن القراءات الصحيحة املعتربة اجملمع عليها قد انتهت إىل القراء السبع  ،واشتهر نقلها
عنهم ؛ لتصديهم لذلك  ،وإمجاع الناس عليهم  ،فاشتهروا هبا ،كما اشتهر ىف كل علم من احلديث  ،والفقه  ،والعربية
أئمة اقتدى هبم  ،وعول فيها عليهم  ،واهلل أعلم " .
ينظر  :احلسني بن مسعود البغوي  ،معامل التنزيل ( ، )88/1وعبد الوهاب بن علي السبكي  ،منع املوانع
ص( ، )335وحممد بن اجلزري  ،منجد املقرئني ص( 34ـ ـ ـ  38و  ، )18وفضل حسن عباس  ،القراءات القرآنية
ص( ، )333وأمحد الدمياطي  ،إحتاف فضالء البشر ص( ، )4وعبد الفتاح القاضي  ،تاريخ القراء العشرة ورواهتم
وتواتر قراءاهتم ومنهج كل يف قراءة ص( ، )8وحممد النويري  ،شرح طيبة النشر (. )133/1
( - )1جاء يف "ز"  :وذلك أن املتواتر يف القرآن  ،وهو تصحيف .
( - )3اشرتط املصنف يف قبول القراءات ؛ التواتر  ،وقد " اختلف العلماء يف الشرط الذي البد منه كي توصف
القراءة بأهنا صحيحة  ،مقبولة  ،مقروء هبا ؛ فذهب مجهور العلماء إىل اشرتاط التواتر  ،وذهب آخرون إىل االكتفاء
بصحة السند  ،مع موافقة العربية  ،والرسم "  ،قاله فضل عباس .
يقول الصفاقسي يف غيث النفع  " :مذهب األصوليني  ،وفقهاء املذاهب األربعة  ،واحملدثني  ،والقراء ؛ أن التواتر
شرط يف صحة القراءة  ،وال تثبت بالسند الصحيح غري املتواتر  ،ولو وافقت رسم املصاحف العثمانية  ،والعربية ،
وقال الشيخ أبو حممد مكي  :القراءة الصحيحة ما صح سندها إىل النيب -صلى اهلل عليه وسلّم ، -وساغ وجهها يف
العربية ،ووافقت خط املصحف  ،وتبعه على ذلك بعض املتأخرين  ،ومشى عليه ابن اجلزري يف نشره  ،وطيبته  ،قال
فيها :
=
وكان للرسم احتماال حيوي
فكل ما وافق وجه َنو
ّ
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.......................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهذه الثّـ ـالثة األرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
وصح إسنادا هو القرآن
=
ّ
السبعة
خيتل ركن أثبت
شذوذه لو أنّه يف ّ
وحيثما ّ
وهذا قول حمدث ال يعول عليه  ،ويؤدي إىل تسوية غري القرآن بالقرآن  ،وال يقدح يف ثبوت التواتر اختالف القراءة ،
فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم  ،فكل من القراء  ،إمنا مل يقرأ بقراءة غريه ؛ ألهنا مل تبلغه على وجه التواتر  ،ولذا
مل يعب أحد منهم على غريه قراءته ؛ لثبوت شرط صحتها عنده  ،وإن كان هو مل يقرأ هبا ؛ لفقد الشرط عنده ؛
فالشاذ ما ليس مبتواتر  ،وكل ما زاد اآلن على القراءات العشر فهو غري متواتر " .
قال الفضل حسن عباس  " :أما ابن اجلزري ـ ـ ـ رمحه اهلل ـ ـ ـ  ،فقد وافق اجلمهور يف كتابه ( منجد املقرئني )  ،فاشرتط
التواتر يف القراءة كي تكون صحيحة  ،مقبولة  ،مقروء هبا  ،فقال  " :نقول كل قراءة وافقت العربية مطلقا  ،ووافقت
أحد املصاحف العثمانية ولو تقديرا  ،وتواتر نقلها  ،هذه القراءة متواترة مقطوع هبا "  ،لكنه رجع عن ذلك يف كتابه
( النشر يف القراءات العشر )  ،فاكتفى بصحة السند  ،مع الشرطني اآلخرين  ،حيث قال  " :وقد شرط بعض
املتأخرين التواتر يف هذا الركن  ،ومل يكتف فيه بصحة السند  ،وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر  ،وأن ما جاء جميء
اآلحاد ال يثبت به قرآن  ،وهذا مما ال خيفى ما فيه ؛ فإن التواتر إذا ثبت  ،ال حيتاج فيه إىل الركنني األخريين من الرسم
وغريه  ،إذ ما ثبت من أحرف اخلالف متواتراً عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وجب قبوله  ،وقطع بكونه قرآناً  ،سواء
وافق الرسم  ،أم خالفه  ،وإذا اشرتطنا التواتر يف كل حرف من حروف اخلالف  ،انتفى كثري من أحرف اخلالف
الثابت عن هؤالء األئمة السبعة وغريهم  ،ولقد كنت قبل أجنح إىل هذا القول  ،مث ظهر فساده ".
قال النويري  :معقبا على ابن اجلزري يف شرحه لطيبته  " :وقوله ( وصح إسنادا ) ؛ ظاهره أن القرآن يكتفي يف ثبوته
مع الشرطني املتقدمني بصحة السند فقط  ،وال حيتاج إىل تواتر  ،وهذا قول حادث  ،خمالف إلمجاع الفقهاء ،
واحمل ّدثني وغريهم  ،كما سرتاه إن شاء اهلل تعاىل  ،ولقد ضل بسبب هذا القول قوم  ،فصاروا يقرؤون أحرفا ال يصح هلا
سند أصال  ،ويقولون :
التواتر ليس بشرط  ،وإذا طولبوا بسند صحيح ال يستطيعون ذلك  ،وال بد هلذه املسألة من بعض بسط فأقول :
إن القرآن عند اجلمهور من أئمة املذاهب األربعة  ،منهم  :الغزايل  ،وصدر الشريعة  ،وموفق الدين املقدسي  ،وابن
مفلح  ،والطويف ؛ هو ما نقل بني دفيت املصحف نقال متواترا .
وقال غريهم  :هو الكالم املنزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لإلعجاز بسورة منه .
وكل من قال هبذا احلد اشرتط التواتر  ،كما قال ابن احلاجب رمحه اهلل تعاىل  ،للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر
يف تفاصيل مثله .
والقائلون باألول ؛مل حيتاجوا للعادة ؛ ألن التواتر عندهم جزء من احلد ؛ فال يتصور ماهية القرآن إال به  ،وحينئذ فال
بد من حصول التواتر عند أئمة املذاهب األربعة  ،ومل خيالف منهم أحد فيما علمت بعد الفحص الزائد  ،وصرح به =
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فإن قراءة نافع ( )1اشتهرت باملدينة  ،وقراءة ابن كثري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()3

اشتهرت مبكة  ،وقراءة أيب عمرو

()8

= مجاعات ال حيصون  :كابن عبد الرب  ،وابن عطية  ،وابن تيمية  ،والتونسي يف تفسريه  ،والنووي  ،والسبكي ،
واإلسنوي  ،واألذرعي  ،والزركشي  ،والدمريي  ،والشيخ خليل  ،وابن احلاجب  ،وابن عرفة  ،وغريهم  ،رمحهم اهلل .
وأما القراء ؛ فأمجعوا يف أول الزمان على ذلك  ،وكذلك يف آخره  ،ومل خيالف من املتأخرين إال أبو حممد مكي ،
وتبعه بعض املتأخرين " .
مث بعد نقله ألقواهلم  ،ونقضها إبطاال  ،وردا  ،بانعقاد االجتماع  ،وغريها  ،قال  " :إذا تقرر ما تقدم ؛ علم أن الشاذ
عند اجلمهور هو ما ليس مبتواتر  ،وعند مكي ومن وافقه هو من خالف الرسم  ،أو العربية  ،ونقل ولو بثقة عن ثقة ،
أو وافقهما ونقل بغري ثقة  ،أو بثقة لكن مل يشتهر " .
ينظر  :فضل حسن عباس  ،القراءات القرآنية ص( ، )314وعلي بن حممد الصفاقسي  ،غيث النفع يف القراءات
السبع ص( ، )14وحممد بن اجلزري  ،منجد املقرئني ص( ، )13والنشر ( ، )18/1وحممد بن حممد النويري ،
شرح طيبة النشر ( )118/1وما بعده .
( - )1ابن أيب نُعيم  ،أبو ُرَوْمي  ،األصبهاين  ،حرب القرآن  ،إمام الناس يف القراءة  ،أخذ القراءة عرضا عن  :عبد
الرمحن بن هرمز  ،وأيب جعفر القارئ  ،وعنه خلق الحيصون  ،أشهرهم راوياه قالون وورش ،كان مالك يقول  " :قراءة
أهل املدينة سنة  ،قيل له  :قراءة نافع ؟ قال  :نعم " ( ،ت114:ه) .
ينظر  :ابن عدي اجلرجاين  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ، )814/3ويوسف بن علي املغريب  ،الكامل يف القراءات
العشر واألربعني الزائدة عليها ص( ، )43وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )881/3
( - )3عبد اهلل بن عمر  ،أبو معبد  ،العطار  ،الفارسي األصل  ،مقرئ مكة  ،وأحد القراء السبعة  ،وهو قليل
احلديث  ،روى عن  :عبد اهلل بن الزبري  ،وأيب أيوب األنصاري  ،وعنه  :أبو عمرو بن العالء  ،ومحاد بن زيد  ،وثقه
ابن املديين  ،والنسائي ( ،ت131:ه) .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )83/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء الكبار على
الطبقات واألعصار ص( ، )44وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )448/1
( - )8زبّان بن العالء  ،البصري  ،إمام العربية واإلقراء  ،مع الصدق  ،والثقة  ،والزهد  ،ليس يف السبعة أكثر شيوخا
منه  ،قرأ على احلسن البصري  ،وأيب العالية ،روى القراءة عنه  :حيي اليزيدي  ،وسيبويه  ،قال حيي بن معني :

" ثقة " ( ،ت154 :ه ) .
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد كمال الدين األنباري  ،نزهة األلباء يف طبقات األدباء ص( ، )81وعبد الوهاب بن =
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اشتهرت مبدينة البصرة

()1

 ،وقراءة ابن عامر

()3

بالشام

()8

 ،وقراءة بقية السبعة من الكوفيني

اشتهرت بالكوفة ( ، )4وتلقاها علماء األمصار بالقبول .....................................،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السالَّر الشافعي  ،طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتم ص( ، )88وحممد بن حممد بن
= يوسف بن ّ
اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )333/1
( - )1بفتح املوحدة  ،وسكون الصاد املهملة  ،وراء مث هاء ؛ أعظم املدن اليت قامت يف صدر اإلسالم  ،اختاطها
املسلمون عند فتح العراق  ،وهي أكرب ثاين مدينة فيها  ،غربيها ميتد يف صحراء العرب القاحلة متصال بالفالة ،
وشرقيها يسفح عليه شط العرب  ،وتظلله النخيل  ،وال تزال مدينة عامرة  ،وهي ميناء العراق .
ينظر  :زكريا بن حممد القزويين  ،آثار البالد وأخبار العباد ص( ، )814وحممد بن عبد اهلل احلمريي  ،الروض املعطار
يف خرب األقطار ص( ، )115وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية ص(. )44
( - )3عبد اهلل بن عامر  ،أبو عمران  ،اليحصيب  ،إمام أهل الشام  ،وإليه انتهت مشيخة اإلقراء فيها  ،أخذ القراءة
عرضا عن  :أيب الدرداء  ،واملغرية بن أيب شهاب  ،تال عليه  :حيي بن احلارث  ،وغريه  ،وثقه النسائي  ،وغريه ،
(ت113 :ه) .
ينظر  :حممد بن خلف  ،وكيع البغدادي  ،أخبار القضاة ( ، )318/8وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء الكبار
على الطبقات واألعصار ص( ، )41وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،هتذيب التهذيب (. )384/5
( - )8بفتح ّأوله  ،وسكون مهزته أو فتحها  ،يذكر ويؤنث  ،وح ّدها من الفرات إىل العريش طوال  ،وعرضا من جبلي
طيء إىل حبر الروم  ،وهبا من أمهات املدن  :حلب  ،ومحص  ،ودمشق  ،وبيت املقدس  ،وهي مخسة أجناد  :قنّسرين

ومحص  ،ودمشق  ،واألردن  ،وفلسطني  ،وطوهلا َنو عشرين يوما  ،روي يف فضلها آثار كثرية .
ينظر  :إبراهيم بن حممد االصطخري  ،املسالك واملمالك ص( ، )55وياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان
( ، )811/8وحممد كرد علي  ،خطط الشام  ،أفاض املؤلف يف حدها ولغتها وخصائصها وتارخيها فلرياجع .
( - )4بالضم  ،املصر املشهور بأرض بابل  ،من سواد العراق  ،ويسميها قوم خ ّد العذراء  ،واختلف يف سبب
تسميتها على أقوال كثرية  ،هي يف اإلقليم الثالث على الفرات  ،وهواؤها صحيح  ،وماؤها عذب  ،وهي مدينة العراق
صرها سعد بن أيب وقاص .
الكربى  ،وقبة اإلسالم  ،ودار هجرة املسلمني  ،وهبا قرب علي صلوات اهلل عليه َ ،م َّ
ينظر  :احلسن بن أمحد العزيزي  ،املسالك واملمالك ص( ، )113وإسحاق بن احلسني املنجم  ،آكام املرجان يف ذكر
املدائن املشهورة يف كل مكان ص( ، )83وحممد بن حممد األندلسي  ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق (. )831/1
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وخ ـ ـصـ ـ ـوها بالتواتر ( ، )1وإن كان ن ـ ـافع بن أيب نُعيم املدين يروي عن أيب جعفر  ،إال أن ق ـراءة
نافع باملدينة أشهر .
والذي يظهر ؛ أن هذه القراءات يطلق عليها آحاد

()3

 ،وأهنا ليست من قبيل املتواتر .

ويلحق باآلحاد قراءة الصحابة ؛كقراءة ابن مسعود ( ،)8وسعد بن أيب وقاص ( ،)4وزيد بن ثابت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()5

( - )1أي أن القراءات السبع ؛ هي املتواترة فقط  ،وما عاداها ليس كذلك  ،ودليل االقتصار عليها  ،وعدم
تعديتها ؛ ختصيصها بشرط التواتر .
( - )3استفاد املصنف اصطالحا جديدا للقراءات املتممة للعشر حىت ال يدخلها يف الشاذ  ،وهي بادرة منه تفرد هبا
عن البقية  ،فالعادة تقضي أن قسيم املتواتر الشاذ  ،وقد تقدم ما مت نقله عن النويري يف أن الشاذ عند اجلمهور هو
ما ليس مبتواتر .
( - )8عبد اهلل بن مسعود بن غافل  ،أبو عبد الرمحن  ،اهل ـذيل  ،من كبار الصحابة  ،وأحف ـهم للقرآن  ،وأقرئهم له ،
ومن أوائل احملدثني واملفسرين والفقهاء  ،شهد بدرا  ،وهاجر اهلجرتني  ،روى علما كثريا  ،كتب ب ـ ـيده مصحفا يسمى
مصحف ابن مسعود  ،نقله أهل الكوفة ( ،ت83:ه) .
ينظر  :حممد بن حبيب البغدادي  ،احملرب ص( 111و  ، )383وأبو نعيم األصبهاين  ،معرفة الصحابة
( ، )1815/4وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ص(. )14
األو ْلني  ،وأحد من شهد بدرا واحلديبية ،
( - )4أبو إسحاق  ،القرشي  ،الزهدي  ،أحد العشرة  ،وأحد السابقني ّ
وأحد الستة أهل الشورى  ،دعا له النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،فقال  " :اللهم سدد سهمه  ،وأجب دعوته "

فكان جماب الدعوة مشهورا  ،وهو أول من رمى بسهم يف سبيل اهلل ( ،ت55:ه) .
ينظر  :يوسف بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )111/3وعلي بن أيب الكرم بن األثري ،
أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )453/3وأمحد بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. )11/8
( - )5ابن الضحاك  ،أبو سعيد  ،وأبو خارجة  ،اخلزرجي  ،شيخ املقرئني والفرضيني  ،مفيت املدينة  ،وكاتب وحي
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وأمينه  ،وأحد الذين مجعوا القرآن على عهده من األنصار  ،كتب املصحف
أليب بكر مث لعثمان ُ ،ع َّد من املفسرين الذين ليس هلم تصانيف ( ،ت45:ه) .
ينظر  :إبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص( ، )41وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري  ،أسد الغابة
يف معرفة الصحابة ( ، )841/3وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )341/1
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وأيب بن كعب  ،وابن عباس  ،وَنوهم  ،رضي اهلل عنهم .
وأما قراءة التابعني ؛ كسعيد( )1بن جبري( ،)3وابن حميصن ( ،)8وابن أيب عبلة ( ،)4وحيي بن وثاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()5

( - )1يف نسخة "ز"  :سعد بن جبري  ،وهو تصحيف .
( - )3ابن هشام  ،أبو حممد  ،الواليب موالهم  ،األسدي  ،اإلمام  ،احلافظ  ،املقرئ  ،املفسر  ،الشهيد  ،روى عن :
وجود  ،وأيب هريرة  ،وعنه  :أبو عمرو بن العالء  ،وأبو صاحل السمان  ،له تفسري (مفقود) من أهم
ابن عباس فأكثر َّ
املصادر  ،قتله احلجاج صربا خلروجه عليه ( ،ت45:ه).
ينظر  :أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،تاريخ أصبهان ( ، )831/1وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء
ص( ، )33وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )815/1
( - )8حممد بن عبد الرمحن بن حميصن  ،السهمي موالهم  ،املكي  ،مـ ـقرئ أهل مكة  ،عـ ـرض على  :جمـ ـاهد  ،واب ـن
جبري  ،وعليه  :أبو عمرو بن العالء  ،وشبل بن عباد  ،ثقة  ،كان له اختيار يف القراءة على مذهب العربية  ،فخرج به
عن إمجاع أهل بلده  ،فرغب الناس عن قراءته (ت138:ه) .
ينظر  :حممد بن حبان البسيت  ،مشاهري علماء األمصار ص( ، )333وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء الكبار
على الطبقات واألعصار ص( ، )51وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )118/3
( - )4إبراهيم بن أيب َع ـ ـ ـْبـ ـلَة  ،أبو إسحاق  ،العــُقيلي  ،الشامي  ،اإلمام  ،القدوة  ،شيخ فلسطني  ،من بقايا
التابعني  ،له فضل وج ـ ـاللة  ،روى عن  :واث ـ ـ ـلة بن األسقع  ،وأنس بن مالك  ،والليث  ،وثـ ـ ـ ـقـ ـه ابن معني والنسائي ،
له ح ـ ـروف يف القراءات  ،واختيار خالف فيه العامة ( ،ت153 :ه) .
ينظر  :حممد بن إمساعيل البخاري  ،التاريخ الكبري ( ، )811/1وسليمان بن أمحد الطرباين  ،مسند الشاميني
( ، )33/1وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )14/1
الكاهلي موالهم  ،الكويف  ،اإلمام  ،القدوة  ،املقرئ  ،الفقيه  ،شيخ الـ ـ ـقراء  ،قرأ
( - )5األسدي ،
ّ
ضيلة آية آية  ،وعلقمة  ،وعليه  :األعمش  ،وأبو حصني  ،قال الطربي  " :كان م ـ ـ ـقـ ـرئ
ع ـ ـلى  :عبـ ـ ـيد بـن نـُ ـ ـ َ

الكوفة يف زمـ ـ ـانه "  ،وق ـال العجلي  " :تابعي  ،ثقة  ،مقرئ  ،يؤم قومه " ( ،ت118:ه) .
ينظر  :أمحد بن عبد اهلل العجلي  ،معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم
وأخبارهم ( ، )853/3وأمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،تاريخ أصبهان ( ، )885/3وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة
القراء الكبار على الطبقات واألعصار ص(. )88
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واألعمش

()1

 ،والنخعي

()3

 ،وَنوهم  ،فإن ذلك معدود من الشاذ

()8

؛ إذمل يشتهر كاشتهار

باقي العشرة  ،ولو كان يف احلديث ألطلق عليه مرسل  ،ولكن يُطلق عليه يف القرآن شاذ .
وال يُقرأ يف الصالة إالَّ مبا ثبت بالتواتر  ،وأما اآلحاد والشاذ فال (. )4
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1سليمان بن مهران  ،أبو حممد  ،األسدي  ،الكاهلي  ،شيخ املقرئني واحمل ّدثني  ،شيخ اإلسالم  ،احلافظ ،
روى عن  :أنس بن مالك  ،وعبد اهلل بن أيب أوىف على معىن التدليس  ،وعنه  :عاصم بن أيب النجود  ،وخالد َّ
احلذاء،
قال العجلي  " :كان ثقة ثبتا يف احلديث  ..وكان يقرأ القرآن رأس فيه  ..وكان عاملا بالفرائض " ( ،ت143:ه) .
ينظر  :أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ( ، )41/5ويوسف بن عبد الرمحن املزي ،
هتذيب الكمال ( ، )81/13وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )815/1
( - )3إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود  ،أبو عمران  ،تابعي  ،فقيه العراق  ،من أكابرهم صالحا  ،وصدق
رواية  ،وحفظا للحديث  ،من أهل الكوفة  ،ومن مشاهري مفسري مدرستها  ،قرأ على  :علقمة  ،واألسود  ،وعنه :
األعمش  ،وطلحة بن مصرف  ،قال أمحد  " :كان ذكيا  ،حافظا  ،صاحب سنة " ( ،ت41:ه) .
ينظر  :عبد اهلل بن مسلم الدينوري  ،املعارف ص( ، )418وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص(، )33
وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )34/1
( - )8قال القسطالين  " :وأن األربعة بعدها شاذة اتفاقا " ،وقال النويري  " :أمجع األصوليون والفقهاء على أنه مل
يتواتر شيء مما زاد على القراءات العشرة  ،وكذلك أمجع عليه القراء أيضا  ،إال من ال يعتد خبالفه " .
ينظر  :أمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )148/1وحممد النويري  ،شرح طيبة النشر (. )138/1
( - )4قال النويري  " :وأمجع األصوليون والفقهاء والقراء وغريهم على القطع بأن الشاذ ليس بقرآن ؛ لعدم حد القرآن
عليه بشرطه ؛ وهو التواتر  ،صرح بذلك الغزايل  ،وابن احلاجب يف كتابيه  ،والقاضي عضد الدين  ،وابن الساعايت ،
والنووي  ،وغريه  ،ممن ال فائدة يف ع ّده لكثرته  ،وكذلك السخاوي يف مجال القراء " .
وقال النووي يف قراءة الشاذ يف الصالة  ،وحكمه من الصحة  ،نقال عن األصحاب  " :قال أصحابنا وغريهم  :جتوز
القراءة يف الصالة  ،وغريها  ،بكل واحدة من القراءات السبع  ،وال جتوز القراءة يف الصالة  ،وال غريها  ،بالقراءة
الشاذة ؛ ألهنا ليست قرآنا  ،فإن القرآن ال يثبت إال بالتواتر  ،وكل واحدة من السبع متواترة  ،هذا هو الصواب الذي
ال يعدل عنه  ،ومن قال غريه ؛ فغالط  ،أو جاهل  ،وأما الشاذة فليست متواترة  ،فلو خالف  ،وقرأ بالشاذة أنكر =
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وممَّا يدل على هذا التقسيم ؛ أن األصحاب  -رمحهم اهلل -

()1

تكلموا على القراءة الشاذة

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= عليه قراءهتا يف الصالة  ،أو غريها  ،وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ  ،وقد ذكرت قصة يف
(التبيان يف آداب محلة القرآن)  ،ونقل اإلمام احلافظ أبو عمر بن عبد الرب إمجاع املسلمني على أنه ال جتوز القراءة
بالشاذ  ،وأنه ال يصلى خلف من يقرأ هبا  ،قال العلماء  :فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهال به أو بتحرميه  ،عرف
ذلك  ،فإن عاد إليه بعد ذلك  ،أو كان عاملا به  ،عزر تعزيرا بليغا  ،إىل أن ينتهي عن ذلك  ،وجيب علي كل مكلف
قادر على اإلنكار أن ينكر عليه  ،فإن قرأ الفاحتة يف الصالة بالشاذة فإن مل يكن فيها تغري معىن  ،وال زيادة حرف ،

وال نقصه  ،صحت صالته  ،وإال فال " .
كما نقل النويري املالكي عن قاضي العصر ابن حجر فتواه يف هذه املسألة  ،قال  " :أجاب اإلمام العالمة حافظ
العصر شهاب الدين بن حجر  :احلمد هلل  ،اللهم اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك  ،نعم حترم القراءة بالشواذ ،
وىف الصالة أشد  ،وال نعرف خالفا عن أئمة الشافعية يف تفسري الشاذ  :أنه ما زاد على العشر  ،بل منهم من ضيق
فقال  :ما زاد على السبع  ،وهو إطالق األكثر منهم  ،وال ينبغي للحاكم  -خصوصا إذا كان قاضى الشرع  -أن
يرتك من جيعل ذلك ديدنه  ،بل مينعه مبا يليق به  ،فإن أصر فبما هو أشد من ذلك  ،كما فعل السلف باإلمام أيب
بكر بن شنبوذ مع جاللته ؛ فإن االسرتسال يف ذلك غري مرضي  ،ويثاب أولياء األمور  -أيدهم اهلل تعاىل  -على
ذلك  ،صيانة لكتاب اهلل عز وجل  ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم  ،وكتبه أمحد بن علي بن حجر  ،عفا اهلل عنه آمني ".
ينظر  :حممد النويري  ،شرح طيبة النشر ( 131/1و  ، )188وحيي بن شرف النووي  ،اجملموع شرح املهذب
(. )843/8
( - )1أي الشافعية  ،وعلى رأسهم اإلمام الشافعي .
( - )3الشاذ ماعدا السبع على القائلني بالسبع  ،وماعدا العشر على القائلني بالعشر  ،فللشافعية قوالن يف املسألة ،
واألول قول األكثرين  ،واختيار املصنّف .
مث قصد األكثرين بالشاذ ؛ قراءة الثالث  ،والصحابة  ،والتابعني  ،وعند املصنف ؛ قراءة التابعني فقط  ،ويتوسطها
اآلحاد  ،ويف هذا السياق واملقام الذي جيرونه جمرى اإلخبار ميثلونه بقراءة الصحابة  ،ويقتصرون عليها  ،من غري قراءة
الثالث  ،والتابعني  ،فاجتهد املصنف  ،وأعمل فكره قياسا على قراءة الصحابة  ،وأحلق هبا قراءة الثالث ؛ جبامع
األمانة  ،والصدق  ،والتوقف يف خرب الواحد ؛ إذ معاذ اهلل أن يظن هبم االجتهاد  ،فإن ذلك يف تأدية القرآن ممنوع ؛
ينزلون من الشاذ
فثبت أهنا أخبار آحاد  ،ويفرتق عن قول األكثرين  -القائلني بالسبع وما عداها يعد شاذا  ،مث ّ

=
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فقالوا  :إن جرت جمرى التفسري  ،والبيان  ،عُ ِم َل هبا َ ،نو قراءة ابن مسعود  ،وسعد بن أيب

وقاص  -رضي اهلل عنهما  -يف آية الكاللة ﭽ وله أخ أو أخت من أم ﭼ (النساء، )1( )13:
وقراءة ابن مسعود ﭽ فاقطعوا أيمانهما ﭼ (املائدة)83:

(. )3

وإن مل تكن كذلك ؛ فإن عارضها خرب مرفوع قُ ِد َم عليها  ،وإن عارضها قياس ففي العمل هبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ثقراءة الصحابة منزلة خرب اآلحاد  ،ويعاملونه بأحكامه : -
_ أنه يلحق بقراءة الصحابة قراءة الثالث  ،وجيريها جمراها يف العمل .
_ أنه يصطلح عليهما آحادا .
ويتفق معهم يف :
_ أن قراءة التابعني شاذة  ،قراءةً  ،وعمال  ،واصطالحا .
الدر املنثور  ،وقال  " :وأخرج سعيد بن منصور  ،وعبد بن محيد  ،والدارمي  ،وابن املنذر ،
( - )1أورده السيوطي يف ّ

وابن أيب حامت  ،والبيهقي يف سننه عن سعد بن أيب وقاص "  ،وبه قال عامة املفسرين  :كالبغوي  ،والزخمشري ،

والرازي  ،وأيب حيان  ،والقمي  ،والثعاليب  ،منسوبا لسعد بن أيب وقاص  ،ويف اجلاللني منسوبا البن مسعود  ،وذكر
الراغب األصفهاين أهنا مروية من قراءة سعد بن مالك .
ينظر  :احلسني بن حممد األصفهاين  ،تفسري الراغب ( ، )1185/8واحلسني بن مسعود البغوي  ،معامل التنزيل
( ، )131/3وحممود بن عمرو الزخمشري  ،الكشاف ( ، )431/1وحممد بن عمر الرازي  ،مفاتيح الغيب
( )538/4وحممد بن يوسف بن حيان  ،البحر احمليط ( ، )548/8واحلسن بن حممد القمي  ،غرائب القرآن
( ، )881/3وعبد الرمحن الثعاليب  ،اجلواهر احلسان ( ، )115/1وعبد الرمحن السيوطي  ،الدر املنثور (، )443/3
وحممد احمللي وعبد الرمحن السيوطي  ،تفسري اجلاللني ص(. )111
( - )3قال السيوطي يف الدر  " :وأخرج ابن جرير  ،وابن منذر  ،وأبو الشيخ من طرق عن ابن مسعود ؛ أنه قرأ
ﭽ فاقطعوا أيمانهما ﭼ  ،وأخرج سعيد بن منصور  ،وابن جرير  ،وابن املنذر  ،وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي أنه
قال  " :يف قراءتنا "  ،ورمبا قال  :يف قراءة عبد اهلل ﭽ والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ﭼ " .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،الدر املنثور (. )88/8
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قوالن (. )1
فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة خرب الواحد  ،وال شك أن قراءة أيب جعفر  ،ويعقوب  ،وخلف ،
متصلة بالصحابة ؛ إذ معاذ اهلل أن يُظَ َّن هبم االجتهاد  ،فإن ذلك يف تأدية القرآن ممنوع  ،فثبت
َّأهنا أخبار آحاد .

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال حيي بن أيب اخلري  ،يف مرياث ولد األم  ،أو اإلخوة واألخوات ألم  ،يف قوله تعاىل  :ﭽﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ
(النساء )13:؛ " وهذه اآلية نزلت يف اإلخوة واألخوات لألم  ،بدليل  :ما روي أن سعد بن أيب وقاص  ،وابن
مسعود كانا يقرآهنا  :ﭽ وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس ﭼ  ،والقراءة الشاذة حتل حمل اإلخبار
عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،أو التفسري  ،فيجب العمل به "  ،وبنحوه ؛ ذكره من بعده كالنووي وابن الرفعة .
وقال تاج الدين السبكي يف منع املوانع  " :وأما قولكم ؛ كيف جيري الشاذ جمرى اآلحاد مع كونه ال يقرأ به ؟ فعجيب
فإنا جنريه جمرى اآلحاد  ،فنعمل به فيما يعمل خبرب اآلحاد  ،وال نقرأ به ؛ ألن اآلحاد ال يثبت قرآنا  ،وهذا واضح
ومقرر يف شرح املختصر " .
وقال يف شرح املختصر  ،ويقصد به رفع احلاجب عن خمتصر بن احلاجب  " :العمل بالشاذ من القراءات ؛ وهو ما
نقل آحادا  ،غري جائز  ،مثل ما نقله ابن مسعود يف مصحفه ﭽ فصيام ثالثة أيام متتابعات ﭼ  ،ﭽ والسارقون
والسارقات فاقطعوا أيمانهم ﭼ  ،واحتج أبو حنيفة رمحه اهلل  ،وأوجب التتابع يف صوم كفارة اليمني  ،وما ذكره
املصنف ؛ من أنه ال جيوز العمل هبا  ،وال جتري جمرى خرب اآلحاد  ،هو ما ذكره اإلمام يف الربهان  :أنه ظاهر مذهب
الشافعي  ،وتبعه أبو نصر القشريي  ،ولكن ذكر القضاة  :أبو الطيب  ،واحلسني  ،والروياين يف التعليقتني والبحر ،
والرافعي يف الشرح  :أهنا تنزل منزلة أخبار اآلحاد  ،وبقراءة ابن مسعود احتج األصحاب على قطع اليمني  ،وقال
املازري  :إن أضافها القارئ إىل التنزيل  ،أو إىل مساع من النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،أجريت جمرى خرب الواحد  ،وإال
فهي جارية جمرى التأويل  ،فإن قلت  :فكيف مل توجبوا التتابع لقراءة ابن مسعود ؟ قلت  :لعله ملعارضة ذلك مبا قالته
عائشة ـ ـ ـ رضي اهلل عنها ـ ـ ـ  ( :نزلت فصيام ثالثة أيام متتابعات)  ،فسقطت متتابعات  ،أخرجه الدارقطين  ،وقال :
إسناده صحيح .

=
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وقد يقع يف السبعة قراءات  ،يتكلّف هلا وجوه يف العربية ختالف األفصح ( ، )1مثل قراءة نصف
السبعة.................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :حيي بن أيب اخلري اليمين  ،البيان يف مذهب اإلمام ( ، )55/4وحيي بن شرف النووي  ،اجملموع
شرح املهذب ( ، )35/11وأمحد بن حممد بن الرفعة  ،كفاية النبيه يف شرح التنبيه (، )444/13
وعبد الوهاب السبكي  ،منع املوانع عن مجع اجلوامع ص( ، )338ورفع احلاجب ( ، )45/3وحممد بن أمحد
الفتوحي  ،شرح الكوكب املنري ( ، )183/3وحممد الزركشي  ،تشنيف املسامع ( ، )831/1وأمحد العراقي  ،الغيث
اهلامع ص(. )111
( - )1والشرط عند علماء القراءات :
 أن يستقيم وجهها يف العربية على حد تعبري الكواشي أو توافق العربية مطلقا على حد تعبري ابن اجلزريمكي ؛ حىت يعتد هبا .
 أو يكون وجهه يف العربية اليت نزل هبا القرآن شائعا عند ّقال القسطالين يف شرحه لشرط الكواشي  " :ومراده باستقامة وجهه يف العربية  ،سواء كان راجحا
أو مرجوحا " .
وقال النويري يف شرحه لطيبة النشر  " :وقول الناظم ـ ـ ـ رضي اهلل عنه ـ ـ ـ  :وافق وجه النحو ؛ يريد أن القراءة الصحيحة
هي اليت توافق وجها ما من وجوه النحو  ،سواء كان أفصح أو فصيحا  ،جممعا عليه  ،أو خمتلفا فيه اختالفا ال يضر
مثله  ،وهذا هو املختار عند احملققني من ركن موافقة العربية  ،فكم من قراءة أنكرها بعض النحاة  ،أو كثري منهم  ،ومل
يعترب إنكارهم  ،بل أمجع قدوة السلف على قبوهلا " .
وقال الداين بعد حكايته إلنكار سيبويه إسكان ﭽبارئكمﭼ  " :وأئمة القراءة ال تعمل يف شيء من حروف القرآن
على األفشى يف اللغة  ،واألقيس يف العربية  ،بل على األثبت يف األثر  ،واألصح يف النقل  ،والرواية إذا ثبتت ؛ ال
يردها قياس عربية  ،وال فشو لغة ؛ ألن القراءة سنة متبعة  ،يلزم قبوهلا  ،واملصري إليها ".
ينظر  :أمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )131/1ومكي بن أيب طالب  ،اإلبانة عن معاين القراءات
ص( ، )51وحممد بن اجلزري  ،منجد املقرئني ص( ، )13وحممد النويري  ،شرح طيبة النشر ( ، )115/1وعثمان
بن سعيد الداين  ،جامع البيان يف القراءات السبع (. )311/3
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ﭽ وأرجلِكم ﭼ (املائدة )1:باخلفض

()1

 ،وقراءة محزة

()3

ﭽ واتقوا الل الذي تساءلون به

ِ
واألرحام ﭼ (النساء )1:باخلفض ( ، )8وقراءةِ ابن عامر  ،وحفص ( ، )4ومحزة ﭽ َّ
وإن كال لمـ ــَّا
ليوفينهم ربك أعمالهم ﭼ (هود )111:بتشديد َّ
إن وملـ ــَّـ ــا (............................. )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1وهم  :ابن كثري  ،وأبو عمرو  ،ومحزة  ،وقرأ  :نافع  ،وابن عامر  ،وحفص  ،والكسائي ؛ بنصب الالم .
ينظر  :أمحد بن موسى بن جماهد  ،كتاب السبعة يف القراءات ص( ، )343وحممد بن حممد بن اجلزري  ،النشر يف
القراءات العشر ( ، )354/3وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات (. )1488/5
( - )3ابن حبيب بن ُعمارة  ،أبو ُعمارة  ،الكويف  ،الزيات  ،أحد القراء السبعة  ،كان إماما  ،قيّما لكتاب اهلل ،

قانتا هلل  ،ثخني الورع  ،رفيع الذكر  ،عاملا باحلديث والفرائض  ،أخذ القراءة عن  :سليمان بن األعمش  ،ومحران بن

أعني  ،وعنه  :إبراهيم بن أدهم  ،وسليم بن عيسى  ،قال النسائي  " :ليس به بأس " ( ،ت151:ه) .
ينظر  :عبد اهلل بن مسلم الدينوري  ،املعارف ص( ، )534وحممد بن أمحد الذهيب  ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري
واألعالم ( ، )41/4وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )311/1
( - )8والباقون بنصبها  .ينظر  :أمحد بن موسى بن جماهد  ،كتاب السبعة يف القرءات ص( ، )343وعثمان بن
سعيد الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص( ، )311وأمحد بن علي بن الباذش  ،اإلقناع يف القراءات السبع
ص(. )818
( - )4حفص بن سليمان  ،أبو عمر األسدي  ،الكويف  ،الغاضري  ،البزاز  ،مقرئ الكوفة  ،صاحب عاصم بن أيب
النجود  ،روى عنه حسني املروذي وعبيد بن الصباح  ،وخلق  ،مرتوك احلديث مع إمامته يف القراءة ( ،ت131:ه) .
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء ( ، )1131/8ويوسف املزي  ،هتذيب الكمال (، )11/8
وحممد بن اجلزري  ،غاية النهاية (، )354/1
( - )5وقرأ ابن كثري  ،ونافع ( وإن ) خمففة ( ،كال لما ) خمففة  ،وقرأ عاصم يف رواية أيب بكر ( وإن كال ) خمففة ،
( لما ) مشددة  ،وقرأ محزة  ،والكسائي ( وإن ) مشددة النون  ،واختلفا يف امليم من ( لما ) فشدَّدها محزة ،
وخفضها الكسائي  ،وقرأ أبو عمرو مثل قراءة الكسائي  ،وقرأ ابن عامر مثل قراءة محزة .
ينظر  :أمحد بن موسى بن جماهد  ،كتاب السبعة يف القراءات ص( ، )884وأمحد بن احلسني بن مهران  ،املبسوط
يف القراءات العشر ص( ، )343وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات (. )3418/1
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وقراءة قُ ٍ
نبل ( )1ﭽ إنه من يتقي ويصبر ﭼ (يوسف )41:بإثبات الياء مع اجلزم ( ، )3وقراءة ابن
عامر يف احلديد ﭽ وكل وعد الل الحسنى ﭼ (احلديد )11:برفع كل ( ، )8فال خترج بذلك عن
التواتر ( ، )4بل ُخيََّرج هلا وجه كما سبق (. )5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القراء  ،قنبل لقب غلب عليه ؛ ألنه
( - )1حممد بن عبد الرمحن  ،أبو عمر  ،املخزومي  ،إمام يف ّ
جود القراءة على  :أيب احلسن القواس  ،والبزي  ،وعنه  :ابن
كان يستعمل دواء يقال له  :قنبل ّ ،
جماهد  ،وابن شنبوذ  ،انتهت إليه رئاسة اإلقراء باحلجاز ( ،ت341:ه) .
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء ( ، )3383/5وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء الكبار على
الطبقات واألعصار ص( ، )188وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )115/3
( - )3وقرأ الباقون بغري ياء يف وصل وال وقف .
ينظر  :أمحد بن موسى بن جماهد  ،كتاب السبعة يف القراءات ص( ، )851وعثمان بن سعيد الداين  ،التيسري
ص( ، )835وإمساعيل بن خلف السرقسطي  ،العنوان يف القراءات السبع ص(. )113
( - )8وقرأ الباقون ( وكال ) بالنصب .
ينظر  :حممد بن حممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر ( ، )834/3وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات
( ، )8488/4وعبد الفتاح القاضي  ،البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة (. )334/3
( - )4واملراد بالتواتر  :ما رواه مجاعة عن مجاعة  ،ميتنع تواطؤهم على الكذب  ،من البداءة إىل املنتهى  ،من غري
تعي ـيــن عدد  ،هذا هو الصحيح  ،والتواتر إذا ثبت  ،ال حيتاج الرك ــنيــن اآلخرين من الرسم والعربية ؛ ألن ما ثبت
متواتـ ـرا  ،قطع بكونه قرآنـ ـا  ،سواءً وافـ ــق الرسم أم خالفه  ،كان فصيحا أم أفصح .
ينظر  :سليمان بن عبد القوي الطويف  ،شرح خمتصر الروضة ( ، )31/3وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات
(. )134/1
( - )5وختريج الوجوه يسمى  :علم توجيه القراءات  ،وقد استقل التصنيف فيه قدميا َّ ،
وعد من علوم القرآن ،كما هو
احلال عند الزركشي يف النوع الثالث والعشرون  ( :معرفة توجيه القراءات  ،وتبيني وجه ما ذهب إليه كل قارئ )  ،قال
رمحه اهلل تعاىل  " :وهو فن جليل  ،وبه تعرف جاللة املعاين وجزالتها  ،وقد اعتىن األئمة به  ،وأفردوا فيه كتبا منها :
كتاب ( احلـ ـج ـ ـ ـة ) أليب على الفارسي  ،وكتاب ( الك ـ ـ ـشف ) ملكي  ،وكتاب ( اهلـ ـ ـ ـ ـداية ) للمهدوي  ،وكل منها =
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وقد يتكلم من ال أدب له يف ذلك  ،ويقول هذه القراءة شاذّة ؛ وهو مردود .
وإن أُطلِ َق الشــذوذ على ذلــك  ،فاملراد الشـذوذ عن القـيــاس  ،ال الشـذوذ القسيم للتواتر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= قد اشتمل على فوائد  ،وقد صنفوا أيضا يف توجيه القراءات الشواذ  ،ومن أحسنها كتاب ( احملتسب ) البن جين ،
وكتاب أيب البقاء  ،وغريمها .
وفائدته كما قال الكواشي  :أن يكون دليال على حسب املدلول عليه  ،أو مرجحا ؛ إال أنه ينبغي التنبيه على شيء ؛
وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتني على األخرى ترجيحا  ،يكاد يسقط القراءة األخرى  ،وهذا غري مرضي ؛ ألن
كلتيهما متواترة  ،وقد حكى أبو عمر الزاهد يف كتاب ( اليواقيت ) عن ثعلب أنه قال  :إذا اختلف اإلعراب يف
القرآن عن السبعة  ،مل أفضل إعرابا على إعراب يف القرآن  ،فإذا خرجت إىل الكالم ؛ كالم الناس  ،فضلت األقوى ،
وهو حسن.
وقال أبو جعفر النحاس وقد حكى اختالفهم يف ترجيح قراءة ﭽﮬﮭﭼ(البلد )18:باملصدرية والفعلية  ،فقال :
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
" والديانة حتظر الطعن على القراءة اليت قرأ هبا اجلماعة  ،وال جيوز أن تكون مأخوذة إال عن النيب َ
َو َسلَّ َم  ،وقد قال ( :أنزل القرآن على سبعة أحرف) فهما قراءتان حسنتان  ،ال جيوز أن تقدم إحدامها على األخرى ".
وقال يف سورة املزمل  " :السالمة عند أهل الدين  ،أنه إذا صحت القراءتان عن اجلماعة ؛ أال يقال أحدمها أجود ،
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ،فيأمث من قال ذلك  ،وكان رؤساء الصحابة رضي اهلل عنهم ينكرون مثل
ألهنما مجيعا عن النيب َ
هذا " .
وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رمحه اهلل  " :قد أكثر املصنفون يف القراءات  ،والتفاسري  ،من الرتجيح بني قراءة
ك ﭼ وﭽ مالِ ِ
ﭽ ملِ ِ
ك ﭼ (الفاحتة ، )4:حىت إن بعضهم يبالغ إىل حد يكاد يسقط وجه القراءة األخرى  ،وليس
هذا مبحمود بعد ثبوت القراءتني  ،واتصاف الرب تعاىل هبما  ،مث قال  :حىت إين أصلى هبذه يف ركعة  ،وهبذه يف
ركعة " .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان يف علوم القرآن ( ، )433/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )581/3وابن
عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )311/4
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النوع السادس عشر  :قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم

()1

هذا النوع قد عقد له احلاكم يف املستدرك بابا ( ، )3فنذكر عيو َن ما ذكره ؛
أخرج فيه عن عبد اهلل بن أيب ُمليكة ( ، )8عن أم سلمةَ زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،قالت :

( كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يـُ َقطع قراءته ؛ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ملِ ِ
ك ( )4ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ( الفاحتة. )5( ) )4 -1:
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :سليمان بن األشعث أبو داود  ،سنن أيب داود  ،ك /احلروف والقراءات ( ، )81/4وحممد بن عيسى
الرتمذي  ،سنن الرتمذي  ،أبواب القراءات ( ، )85/5وأمحد عيسى املعصراوي  ،القراءات الواردة يف السنة ومعه جزء
فيه قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم أليب عمرو بن حفص الدوري .
( - )3قال مجال الدين القامسي  " :واعلم أن هذه القراءات املأثورة عُين هبا احلاكم يف املستدرك [ كتاب التفسري ] و

[ غريه ]  ،تتميما ملشروعه من سرب ما نسب إليه صلى اهلل عليه وسلم  ،فإن احمل ّدث  ،وجامع املسندات  ،يُعىن مبا

أضيف إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم قوال  ،أو فعال  ،أو تقريرا  ،أو صفة  ،إال أن اآلحاد من هذه القراءات املأثورة ال

تسمى قرآنا  ،وال يقرأ هبا ؛ لعدم القاطع يف صحة قرآنيتها  ،وهو التواتر  ،فاحملدث ؛ وإن جزم بصحتها لقوة السند
عنده  ،فاألصويل يقول له  :إن اآلحاد ال يفيد إال الظن مهما قوي  ،وهذا الباب ـ ـ ـ باب القرآنية ـ ـ ـ ال يعول فيه على
غري القاطع ؛ وهو املتواتر " .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،أصول التفسري (. )13
احلجة  ،احلافظ  ،القاضي  ،األحول ،
( - )8عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب ُمليكة  ،أبو بكر  ،القرشي  ،اإلمام ّ ،

املؤذن  ،ح ّدث عن  :عائشة  ،وابن عباس  ،وعنه  :عطاء بن أيب رباح  ،وعمرو بن دينار  ،كان عاملا  ،مفتيا ،
صاحب حديث  ،وإتقان  ،وثّقه أبو زرعة  ،وأبو حامت ( ،ت118:ه) .
ينظر  :حممد بن إمساعيل البخاري  ،التاريخ الكبري ( ، )188/5وعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل
( ، )44/5وحممد بن أمحد الذهيب  ،تذكرة احلفاظ (. )83/1
( - )4يف نسخة "ز"  :مالك .
( - )5يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده

=
258

ويف رواية عنها  ( :كان يُقطع قراءتَه  ،آيةً آيةً ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ (الفاحتة، )3:
مث يقف ﭽﭛ ﭜﭼ (الفاحتة )8:مث يقف  ،قال ابن أيب ُملَيكة  " :وكانت أم سلمة
تقرؤها ﭽملِ ِ
ك ﭟ ﭠﭼ(الفاحتة ، ) " )4:قال احلاكم  " :هذا حديث صحيح على شرط
َ

الشيخني  ،ومل خيرجاه  ،وله شاهد على شرطهما " (. )1

فأخرج من طريق األعمش  ،عن أيب صاحل ( ، )3عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،أن النيب صلى اهلل
عليه وسلم  (:كان يقرأ ﭽملِ ِ
ك ﭟ ﭠﭼ (الفاحتة. )8( ) )4:
َ
وأخرج أيضا من طريق العالء بن عبد الرمحن (............................................، )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ( )353/3رقم  ، 3414 :ويف املطبوع من املستدرك ( مالك )  ،وهو خمالف ملخطوطه ج 3لوحة . 113
( -)1يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )353/3رقم :
 ، 3411قال احلاكم  " :وله شاهد بإسناد صحيح على شرطهما عن أيب هريرة " ووافقه الذهيب .
احلجة ،
السمان  ،موىل أم املؤمنني جويرية الغَطََفانيّة  ،القدوة  ،احلافظ ّ ،
( - )3ذكوان بن عبد اهلل  ،أبو صاحل ّ ،

ومسي  ،قال أمحد :
كان من كبار العلماء باملدينة  ،الزم أبا هريرة م ّدة فح ّدث عنه  ،وعن عائشة  ،وعنه  :األعمش ّ ،

أجل النّاس وأوثقهم "  ،وقال األعمش  " :مسعت من أيب صاحل ألف حديث " ( ،ت111:ه) .
" ثقة ثقة  ،من ّ

ينظر  :حممد بن إمساعيل البخاري  ،التاريخ الكبري ( ، )311/8وعبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح
والتعديل ( ، )451/8وحممد بن أمحد الذهيب  ،تذكرة احلفاظ (. ) 14/1
( - )8يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )353/3رقم :
. 3411
( - )4ابن يعقوب  ،أبو شبل  ،املدين  ،موىل احلَُرقَة  ،اإلمام  ،احمل ّدث  ،الصدوق  ،ح ّدث عن  :أنس بن مالك ،

وأبيه عبد الرمحن  ،وعنه  :مالك  ،وشعبة  ،قال النسائي  " :ليس به بأس "  ،وقال ابن معني  " :ليس حديثه
=
حبجة " ،قال الذهيب  " :الينزل حديثه عن درجة احلسن ؛ لكن يـُتَجنب ما أُنْ ِكَر عليه " ( ،ت183:ه) .
ّ
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عن أبيه

()1

 ،عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ؛ أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ ﭽﭧ ﭨ

ﭩﭼ (الفاحتة )1:بالصاد (. )3
وأخرج أيضا من طريق عبد اهلل بن كثري القارئ  ،عن جماهد  ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ؛
قال  ( :قرأت على أيب بن كعب ﭽﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸتـقبل
()8
ُيب ( : )4أقرأين رسول اهلل صلى اهلل عليه
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﭼ (البقرة ، )43:قال أ َّ

وسلم ﭽ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﭼ بالتاء ﭽﯸﯹﯺﯻﭼ بالياء ﭽﯼﯽﯾ

ﯿﭼ بالياء ) (. )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :خليفة بن خياط البصري  ،الطبقات ص( ، )413وحممد بن حبان البسيت  ،الثقات ( ، )348/5وحممد
بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. ) 131/1
( - )1عبد الرمحن بن يعقوب  ،أبو العالء  ،اجلهين  ،املدين  ،تابعي  ،ثقة  ،صاحب أبا هريرة فروى عنه  ،وعن أيب
سعيد  ،وابن عباس  ،وعنه  :ابنه العالء  ،وحممد بن عجالن  ،قال النسائي  " :ليس به بأس "  ،وذكره ابن حبان يف
الثقات  ،وقال العجلي  " :تابعي ثقة "  ،روى له البخاري يف كتاب القراءة خلف اإلمام .
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )811/5وحممد بن حبان البسيت  ،الثقات
( ، )113/5وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،هتذيب التهذيب (. )811/1
( - )3يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده  )358/3( ،رقم:
 ، 3413قال احلاكم  " :هذا حديث صحيح اإلسناد  ،ومل خيرجاه " وخالفه الذهيب فقال  " :بل مل يصح " .
( -)8يف نسخة "ز"  :وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل .
( -)4يف نسخة "ز"  :قال ابن أيب  ،وهو حتريف .
( - )5يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )354/3رقم :
 ، 3411قال احلاكم  " :حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "  ،وقال الذهيب  " :صحيح "  ،وقد جاءت الرواية يف
األصل  :وال تقبل منها شفاعة بالتاء  ،وهو املوافق ملخطوط املستدرك ج 3لوحة  113ب .
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وأخرج من طريق قتادة  ،عن احلسن  ،عن عمران بن حصني

()1

رضي اهلل عنهما  ( :أنّه مسع

النيب صلى اهلل عليه وسلم يقرأ ﭽ وترى الناس سكرى وما هم بسكرىﭼ (احلج. )3( ) )3:
وأخرج من طريق خارجة بن زيد بن ثابت

()8

 ،عن أبيه زيد بن ثابت رضي اهلل عنه  ( :أن رسول

اهلل صلى اهللُ عليه وسلم قرأ ﭽﯵ ﯶﭼ(البقرة )354:بالزاي ) (.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ابن عبيد  ،أبو جنيد  ،اخلزاعي  ،القدوة  ،اإلمام  ،صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،من فضالء
الصحابة  ،وفقهائهم  ،أسلم عام خيرب  ،نزل البصرة قاضيا هلا  ،روى عنه مجاعة من تابعي أهل البصرة  ،والكوفة ،
مات بالبصرة (ت53:ه)  ،مسنده مائة ومثانون حديثا .
ينظر  :أمحد بن حممد الكالباذي  ،اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ( ، )581/3ويوسف بن عبد اهلل بن
عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1313/8وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري  ،أسد
الغابة يف معرفة الصحابة (. )314/4
( – )3يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )313/3رقم :
 ، 3418مث قال  " :قد أخرج البخاري هذا احلديث  ،فسرد سنده وشاهد متنه "  ،مث قال  " :وأصح احلديثني
احلديث الذي أخرجه اإلمام البخاري " وهو عند البخاري يف ك /تفسري القرآن ب /ﭽﭨﭩﭪﭼ
(احلج )48/1( ، )3:رقم . 4841 :
( - )8أبو زيد  ،األنصاري  ،الفقيه  ،اإلمام ابن اإلمام  ،وأحد الفقهاء السبعة األعالم  ،ح ّدث عن  :أبيه  :وأسامة
الزناد  ،وأبو بكر بن حزم  ،مل يكن باملكثر من احلديث  ،قال العجلي  " :مدين  ،تابعي ،
بن زيد  ،وعنه  :أبو ّ
ثقة "( ،ت111:ه) وهو ابن سبعني سنة .
ينظر  :عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ،املعارف ص( ، )311وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء
ص( ، )11وحيي بن شرف النووي  ،هتذيب األمساء واللّغات (. )183/1
( - )4يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )355/3رقم :
 ، 3413وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد  ،ومل خيرجاه ؛ فإهنما مل حيتجا بإمساعيل بن قيس بن ثابت " ،
وتعقبه الذهيب قائال  " :إمساعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت ؛ ضعفوه " .
ينظر  :أبو أمحد اجلرجاين  ،الكامل ( ، )434/1وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،الضعفاء واملرتوكون (. )113/1
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وأخرج من طريق داود بن احلصني

()1

 ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما :

( أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرأ ﭽ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﭼ (آل عمران )111:بفتح
الياء ) (. )3
وأخرج من طريق خارجة بن زيد بن ثابت قال  ( :أقرأين زيد بن ثابت رضي اهلل عنه ؛ قال :
أقرأين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ﭽ فـرهن ﭚﭼ (البقرة )338:بغري ألف ) (. )8
وأخرج أيضا من طريق ابن شهاب الزهري  ،عن أنس رضي اهلل عنه  ( :أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم كان يقرأ ﭽﮮﮯﮰﮱﯓﯔﭼ (املائدة )45:بالنصب ﭽوالعين
بالعي ِن ﭼ بالرفع ) (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أبو سليمان  ،األموي موالهم  ،املدين  ،الفقيه  ،ح ّدث عن  :أبيه  ،وعكرمة  ،وعنه  :ابن إسحاق ،
ومالك  ،وثقه ابن معني مطلقا  ،وقال ابن عيينة  " :كنا نتقي حديثه "  ،وقال ابن املديين  " :ما روى عن عكرمة
فمنكر "  ،وقال ابن حبان  " :كان يرى اخلروج  ،وتكلم الرتمذي يف حفظه  ،هو ثقة إال يف عكرمة " .
املزي  ،هتذيب الكمال
ينظر  :حممد بن عمرو العقيلي  ،الضعفاء الكبري ( ، )85/3ويوسف بن عبد الرمحن ّ
( ، )884/3وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (. )411/1
( - )3يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )351/3رقم :
 ، 3431وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "  ،وتعقبه الذهيب يف التلخيص  " :بل واه " .
( - )8يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )351/3رقم :
 ، 3433وقال احلاكم  " :هذا حديث صحيح اإلسناد  ،ومل خيرجاه "  ،وتعقبه الذهيب بقوله  " :إمساعيل ضعفوه "
ينظر  :أبو أمحد بن عدي  ،الكامل (. )434/1
( - )4يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )358/3رقم :
 ، 3438وقال " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه " ورواه حممد بن معاوية النيسابوري عن عبد اهلل بن املبارك
بزيادات ألفاظ  ،ووافقه الذهيب يف تصحيحه .
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وأخرج من طريق عبد الرمحن بن َغْن ٍم األشعري ( ، )1قال  ( :سألت معاذ بن جبل ( )3رضي اهلل
عنه  ،عن قول احلواريني ﭽﯞﯟﯠﭼ(املائدة )113:أو ﭽهل تست ِطيع ربَّكﭼ

قال  :أقرأين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ﭽ هل تست ِطيع ﭼ  ،يعين  :بالتاء ) (. )8
وأخرج من طريق جماهد  ،عن ابن عباس  ،عن أيب بن كعب رضي اهلل عنهم  ،قال  ( :أقرأين
النيب صلى اهلل عليه وسلم ﭽﮆﮇﭼ(األنعام ، )115:يعين  :جبزم السني  ،ونصب
ّ
ِ
التاء ) (. )4
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1الفقيه  ،اإلمام  ،شيخ أهل فلسطني  ،ح ّدث عن  :معاذ وتف ّقه به  ،وعمر بن اخلطاب  ،وعنه  :مكحول ،
وصفوان بن ُسلَْيم  ،بعثه عمر إىل الشام يف ّقه النّاس  ،قال البغوي  " :خمتلف يف صحبته "  ،وقال الرتمذي :
" له رؤية "  ،قال أبو حامت  " :جاهلي  ،ليست له صحبة  ،وروايته مرسلة  ،كان رأس التابعني
(ت83:ه) " .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )818/8وعبد اهلل بن حممد البغوي  ،معجم الصحابة
( ، )511/4وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. )33/5
( - )3ابن عمرو  ،أبو عبد الرمحن  ،األنصاري  ،السيّد  ،اإلمام  ،شهد العقبة شابا أمردا  ،أعلم النّاس باحلالل
واحلرام  ،ممن مجع القرآن على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وقد وردت عنه الرواية يف حروف القرآن ،
تويف يف طاعون عمواس ( ،ت13:ه ) .
ينظر  :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1413/8وإبراهيم بن علي
الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص ( ، )45وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء
(. )811/3
( - )8يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )311/3رقم :
 ، 3485وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "  ،ووافقه الذهيب .
( - )4يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )311/3رقم :
 ، 3488وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "  ،ووافقه الذهيب .
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وأخرج من طريق الرباء بن عازب رضي اهلل عنه  ،قال  ( :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يقرأ ﭽ التــفتــح ﮔﮕﮖﭼ (األعراف )41:خمفَّفاً ) (. )1

وأخرج من طريق عبد اهلل بن طاووس ( ، )3عن أبيه ( ، )8عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ( :أن
النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ أنـف ِسكمﭼ(التوبة)133:
يعين  :من أعظمكم قدرا ) (. )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )311/3رقم :
 ، 3484وقال " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "  ،وتعقبه الذهيب بقوله  " :هارون تركه أبو زرعة "  ،وهو
هارون بن حامت املقرئ .
ينظر  :أمحد بن شعيب النسائي  ،الضعفاء واملرتوكون ص( ، )115وعبد الرمحن بن أيب حامت  ،اجلرح والتعديل
( ، )33/4وحممد بن أمحد الذهيب  ،ميزان االعتدال (. )333/4
( - )3أبو حممد  ،اليماين  ،اإلمام  ،احمل ّدث  ،الثقة  ،مسع من  :أبيه وأكثر عنه  ،وعن عكرمة  ،وعنه  :ابن جريج ،
والثوري  ،قال معمر  " :كان من أعلم النّاس بالعربية  ،وأحسنهم خلقا  ،ما رأينا ابن فقيه مثله "  ،قال أبو حامت :
" هو ثقة " ( ،ت183:ه ) .
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )33/5وسليمان بن خلف الباجي  ،التعديل
خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح ( ، )338/3وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب
والتجريح ملن ّ
التهذيب ص(. )813
( - )8طاووس بن كيسان  ،الفارسي  ،أبو عبد الرمحن  ،الفقيه  ،القدوة  ،عامل اليمن  ،احلافظ  ،الزم ابن عباس
م ّدة  ،وهو معدود يف كرباء أصحابه  ،مسع من  :زيد بن ثابت  ،وعائشة  ،وعنه  :عطاء  ،وجماهد  ،وحديثه يف
دواوين اإلسالم  ،وهو حجة باتفاق  ،وردت عنه الرواية يف حروف القرآن ( ،ت111:ه) .
ينظر  :إبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص( ، )88وحممد بن أمحد الذهيب  ،تذكرة احلفاظ (، )14/1
وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )841/1
( - )4يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )313/3رقم :
 ، 3445وسكت عنه الذهيب يف التلخيص  ،ويف السند ؛ مسلم بن خالد الزجني  ،صدوق له أوهام  ،قال ابن أيب =
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السبيعي  ،عن سعيد بن جبري  ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما :
وأخرج من طريق أيب إسحاق َّ
( أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ ﭽﮝأمامهمﮟﮠﮡﮢصالِحةﮣﭼ

(الكهف) )84:

(.)1

وأخرج من طريق األعمش  ،عن أيب صاحل  ،عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ( :أن النيب اهلل صلى
اهلل عليه وسلم قرأ ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦقـ َّر ِ
اتﮨﭼ (السجدة. )3( ) )18:
وأخرج من طريق زاذان ( ، )8عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه  ( :أن النيب صلى اهلل عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= حامت  " :ليس بذاك القوي  ،منكر احلديث  ،يكتب حديثه  ،وال حيتج به  ،تعرف وتنكر " .
ينظر  :عبد الرمحن بن أيب حامت  ،اجلرح والتعديل ( ، )138/3وحممد بن حبان  ،مشاهري علماء األمصار
ص( ، )384وأبو أمحد بن عدي  ،الكامل يف ضعفاء الرجال (. )1/3
( - )1يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )311/3رقم :
 ، 3454وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "  ،وتعقبه الذهيب بقوله  " :فيه هارون بن حامت ؛ واهٍ " ،
لكن للحديث مايقويه يف رواية الشيخان وغريمها .
ينظر  :صحيح البخاري ك /تفسري القرآن ب /ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﭼ (الكهف )33/1( ، )11:رقم  ، 4835 :ومسلم يف صحيحه ك /الفضائل ب /من
فضائل اخلضر عليه السالم ( )1348/4رقم  ، 3831 :وروايتهما تغين عن غريمها .
( - )3يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )381/3رقم :
 ، 3485وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "  ،ووافقه الذهيب  .ويف املطبوع من املستدرك ؛ بلفظ
( من قرة ) وهو خمالف ملخطوط املستدرك ج 3لوحة  115أ الذي جاء باجلمع  ،وأخرجه كذلك أبو عبيد القاسم
بن سالم يف فضائل القرآن  ،عن أيب معاوية  ،عن األعمش به  ،ص(. )811
( - )8أبو عمر  ،الكندي م ـ ـ ـ ـوالهم  ،الك ـ ـ ـ ـويف  ،البـ ـ ـّزاز  ،الضرير  ،أحد العلم ـ ـ ـاء الكبار  ،روى عن  :عمر  ،وعلي

السمان  ،وحممد بن ُج َحادة  ،كان ثقة  ،صادقا  ،قال النسائي  ":ليس به بأس "  ،وقال ابن
وعنه  :أبو صاحل ّ
=
عدي  " :أحاديثه البأس هبا "  ،وقال ابن حجر  " :صدوق يرسل " ( ،ت33:ه) .
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وسلم قرأ :ﭽ ﭒﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﭼ (الطور.)1( ) )31:
وأخرج من طريق عبد اهلل بن َعون ( ، )3عن عاصم اجلَ ْح َدري ( ، )8عن أيب بكرة ( )4رضي اهلل عنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :حممد بن إمساعيل البخاري  ،التاريخ الكبري ( ، )488/8وأمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،حلية األولياء
وطبقات األصفياء ( ، )144/4وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب ص(. )318
( - )1يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )388/3رقم :
 ، 3434وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "  ،ووافقه الذهيب .
( - )3ابن أرطبان  ،أبو عون  ،املزين  ،اإلمام  ،القدوة  ،عامل البصرة  ،احلافظ  ،ح ّدث عن  :أيب وائل  ،والشعيب ،
إيل من يقني غريه "  ،وقال ابن سعد  " :كان ثقة ،
وعنه  :سفيان  ،وشعبة  ،قال شعبة  " :شك ابن عون  ،أحب ّ
كثري احلديث  ،ورعا  ،عثمانيا " (ت151:ه) .

ينظر :أمحد بن عبد اهلل العجلي  ،معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم
املزي  ،هتذيب
( ، )44/3وأمحد بن علي بن منجويه  ،رجال صحيح مسلم ( ، )853/1ويوسف بن عبد الرمحن ّ
الكمال يف أمساء الرجال (. )844/15

( - )8ابن العجاج  ،أبو اجملشر  ،املقرئ  ،وهو عاصم بن أيب الصباح  ،أخذ القراءة عن  :سليمان بن قتة  ،وحيي بن
يعمر  ،وروى عنه احلروف  :أمحد اللؤلؤي  ،وهارون األعور  ،وقراءته يف ( الكامل ) و( االتضاح ) فيها مناكري  ،وال
يثبت سندها ( ،ت133:ه) .
ينظر :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )181/8وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات
القراء ( ، )844/1وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،لسان امليزان (. )883/4
( - )4نـُ َفْيع بن احلارث  ،الثقفي  ،الطائفي  ،موىل النيب صل اهلل عليه وآله وسلم  ،سكن البصرة  ،وكان من فقهاء
ث عنه  :أبو عثمان النهدي  ،واألخفش بن قيس  ،كان ممّن اعتزل يوم اجلمل ،
ووفد على معاوية  ،ح ّد َّ
الصحابة َ ،
وله عقب كثري ( ،ت53:ه) .

ينظر  :أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،معرفة الصحابة ( ، )3131/5ويوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب ،
االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1581/4وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة
(. )814/1
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ي ﭿﭼ
( أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ ﭽ ﭺﭻ رفا ِرفﭽوعباقِ ِر َّ

(الرمحن.)1( ) )81:
املسيَّب ( ، )3عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ،قال  ( :كان رسول اهلل
وأخرج من طريق سعيد بن َ
صلى اهلل عليه وسلم يقرأ ﭽ ﭰفـع َّدلكﭼ (اإلنفطار )8:مثقال ) (. )8

وأخرج من طريق أيب الزبري ( ، )4عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  ،قال  ( :قرأ رسول اهلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )388/3رقم :
 ، 3431وقال " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "  ،وتعقبه الذهيب بقوله  " :منقطع ؛ وعاصم مل يدرك أبا
بكرة "  ،قال ابن حبان يف الثقات  " :يروي عن أيب بكرة إن كان مسع منه " ( ، )341/5ويف املطبوع من
املستدرك ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭿﭼ(الرمحن ، )81:وهو غري ما نقله عنه البلقيين  ،والسيوطي
يف اإلتقان ( ، )514/3والزرقاين يف مناهل العرفان ( ، )481/1فعلمت أن الوهم من احملقق ؛ مقارنة باملخطوط
ج 3لوحة  111؛ الذي جاء فيه باجلمع  ،كما هو مثبت يف األصل .
( - )3ابن أيب وهب  ،أبو حممد  ،القرشي  ،اإلمام  ،العلم  ،عامل أهل املدينة  ،وسيّد التابعني يف زمانه  ،روى عن :

وعلي بن ُجدعان  ،كان ممن برز يف العلم والعمل  ،قال أمحد :
ّ
أيب مرسال  ،وبالل كذلك  ،وعنه  :عطاء اخلراساين ّ ،
" مرسالت سعيد بن املسيّب صحاح " ( ،ت48:ه) .

ينظر  :إبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص( ، )58وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات
القراء ( ، )813/1وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب ص(. )341
( - )8يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )381/3رقم :
 ، 3448وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "  ،ووافقه الذهيب يف التلخيص .
( - )4حممد بن مسلم بن تَ ْد ُرس  ،القرشي  ،موىل حكيم بن حزام  ،احلافظ  ،الصدوق  ،روى عن  :جابر  ،وابن
عباس  ،وعنه  :الزهري  ،وليث بن ُسلَْيم  ،قال حيي بن معني  ،والنسائي  ،ومجاعة  " :ثقة "  ،و ّأما أبو زرعة  ،وأبو

الحيتج به "  ،وقال ابن حجر  " :صدوق ؛ إال أنَّه يدلّس " ( ،ت133:ه) .
حامت  ،والبخاري  ،فقالو ُ " :

ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )81/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )831/5وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب ص(. )511
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صلى اهلل عليه وسلم ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ

(الغاشية )33-31:بالصاد ) (. )1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يف ك /التفسري  ،من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح سنده ( )384/3رقم :
 ، 8118وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "  ،وقال الذهيب  " :على شرط مسلم " .
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النوع السابع عشر والثامن عشر  :الرواة واحلفاظ

()1

والذين اشتهروا بإقراء القرآن من الصحابة أُيب بن كعب  ،وزيد بن ثابت  ،وعثمان بن عفان (،)3
وعلي بن أيب طالب  ،وابن مسعود  ،وأبو الدرداء ( )8رضي اهلل عنهم .
وأخرج البخاري يف الصحيح ؛ يف باب ال ُقراء من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،من طريق
حفص بن عمر ( )4؛ قال .............................................................. :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد بن الطيب الباقالين  ،االنتصار للقرآن ( ، )114/1وعبد الرمحن أبو شامة املقدسي  ،املرشد
الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص( ، )81وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )884/1وعبد الرمحن السيوطي ،
اإلتقان ( ، )453/3والتحبري ص( ، )315وإمتام الدراية ص(. )88
( - )3ابن أيب العاص  ،أبو عبد اهلل  ،األموي  ،القرشي  ،أمري املؤمنني  ،ثالث اخللفاء  ،وأحد املبشرين باجلنّة ،
هاجر اهلجرتني  ،وهو من الستة الّذين تويف الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو عنهم راض  ،استعان به النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم يف السفارات  ،وكتابة الوحي  ،روى ( )141حديثا  ،ويعد ممّن اشتهر بالتفسري ؛ لكن ورد عنه
النزر اليسري لتق ّدم وفاته (ت85:ه ) .
ينظر  :أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،معرفة الصحابة ( ، )1453/4وعلي بن أيب الكرم عز ال ّدين بن األثري ،
أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )583/8وعلي بن الكرم عز الدين بن األثري  ،الكامل يف التاريخ (. )544/3
( - )8عومير بن زيد بن قيس األنصاري  ،اإلمام  ،القدوة  ،قاضي دمشق  ،وصاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم  ،حكيم هذه األمة  ،وسيّد القراء بدمشق  ،روى ع ّدة أحاديث  ،وهو معدود فيمن مجع القرآن يف حياة الرسول
صلى اهلل عليه وآله وسلم وتال عليه  ،مات يف خالفة عثمان .

ينظر  :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1141/4وعلي بن احلسن
بن عساكر  ،تاريخ دمشق ( ، )48/48وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )111/1
اجملود  ،احلافظ  ،ح ّدث عن :
( - )4ابن احلارث بن َس ْخبَـَرةَ  ،أبو عمر ْ ،
األزدي  ،احلَْوضي  ،اإلمام ّ ،
هشام  ،وشعبة  ،وعنه  :إمساعيل القاضي  ،ومعاذ بن املثىن  ،قال أمحد  " :هو ثبت متقن ال يؤخذ عليه
حرف واحد "  ،وقال ابن املديين  " :اجتمع أهل البصرة على عدالة أيب عمر " ( ،ت335:ه) .
ينظر  :أمحد بن حممد الكالباذي  ،اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ( ، )133/1وحممد بن أمحد
الذهيب  ،تذكرة احلفاظ ( ، )341/1وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب ص(. )183
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حدَّثنا شعبة ( ، )1عن إبراهيم ( ، )3عن مسروق ( ، )8عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ( )4رضي
اهلل عنهما  :أنَّه ذكر عبد اهلل بن مسعود ؛ فقال  ( :ال أزال أحبه مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوْرد  ،أبو بسطام  ،األزدي  ،العتكي موالهم  ،اإلمام  ،احلافظ  ،أمري املؤمنني يف احلديث ،
( - )1ابن ّ
احلجاج بن َ

عامل أهل البصرة وشيخها  ،ح ّدث عن  :أنس بن سريين  ،وإمساعيل بن رجاء  ،وعنه  :عا َمل عظيم  ،وانتشر حديثه

جرح وع ّدل ( ،ت111:ه) .
يف اآلفاق  ،كان إماما  ،ناقدا  ،جهبذا  ،وهو ّأول من ّ
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )131/1وأمحد بن حممد الكالباذي  ،اهلداية
واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ( ، )854/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،تذكرة احلفاظ (. )144/1
( - )3يف نسخة "ز" زيادة  :حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم  ،وهي الصحيحة  ،فنسخة األصل فيها سقط ؛
مرة  ،أبو عبد اهلل  ،املرادي  ،الكويف ،
وإبراهيم هو النخعي  ،سبقت ترمجته ص( ، )351وأما عمرو ؛ فهو ابن َّ
الضرير ،اإلمام  ،القدوة  ،احلافظ  ،روى عن  :أيب وائل  ،وأرسل عن ابن عباس  ،وعنه  :أبو إسحاق السبيعي ،
واألعمش  ،قال أبو حامت  " :ثقة  ،يرى اإلرجاء ُ ،سئِل أمحد عنه فَـَزَّكاه " وقال ابن املديين  ":له َنو مائيت حديث"
(ت111:ه) .
ينظر  :أمحد بن عبد اهلل الكويف  ،معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم
( ، )135/3وحممد بن أمحد الذهيب  ،تذكرة احلفاظ ( ، )41/1وأمحد بن حجر  ،تقريب التهذيب ص(. )431
( - )8ابن األجدع  ،أبو عائشة  ،الوادعي  ،اإلمام  ،القدوة  ،حدَّث عن  :أم رومان  ،ومعاذ  ،وعنه  :الشعيب ،
وإبراهيم النخعي  ،عداده يف كبار التابعني  ،ويف املخضرمني الذين أسلموا يف حياة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،
قال ابن معني  " :مسروق ثقة  ،ال يسأل عن مثله " ( ،ت18:ه) .
ينظر :عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة  ،املعارف ص( ، )483وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص(، )84
ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (. )451/38
( - )4أبو حممد  ،القرشي  ،احلرب  ،العابد  ،صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وابن
صاحبه  ،له مناقب  ،وفضائل  ،ومقام راسخ يف العلم والعمل  ،محل عن النيب صلى اهلل عليه وآل ـ ـ ـ ـ ـه وسلم علما
ج ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــّا  ،مسنده سبع مائة حديث  ،حدَّث عنه  :ابنه حممد  ،ومواله أبو قابوس ( ،ت18:ه) .
ينظر  :عبد اهلل بن حممد البغوي  ،معجم الصحابة ( ، )444/8وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء
ص( ، )51وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. )115/4
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وسلم يقول  :خذوا القرآن من أربعة  :من عبد اهلل بن مسعود  ،وسامل
كعب )

()3

()1

 ،ومعاذ  ،وأيب بن

.

وأخرج من طريق عمر بن حفص ( ، )8عن مهام ( ، )4عن قتادة ؛ قال  ( :سألت أنس بن مالك ؛
َمن مجع القرآن على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ؟ قال  :أربعة ؛كلهم من األنصار  ،أيب بن

كعب  ،ومعاذ بن جبل  ،وزيد بن ثابت  ،وأبو زيد (..................................، ) )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1ابن معقل  ،موىل أيب حذيفة بن عتبة  ،أبو عبد اهلل  ،الصحايب الكبري  ،وردت عنه الرواية يف حروف القرآن ،
وكان يؤم املهاجرين الذين قدموا من مكة حني قدم املدينة ؛ ألنّه كان أقرؤهم  ،قتل يوم اليمامة (ت13:ه).
ينظر  :علي بن أيب الكرم  ،عز الدين بن األثري  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )833/3وحممد بن حممد بن
اجلزري  ،غاية النهاية يف معرفة القراء ( ، )811/1وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة
(. )11/8
( - )3يف ك /فضائل القرآن ب /القراء من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( )131/1رقم . 4444 :
( - )8حتريف ؛ والصواب  :حفص بن عمر  ،كما يف البخاري .
احلجة  ،ح ّدث عن  :احلسن  ،وأنس
( - )4ابن حيي بن دينار  ،أبو بكر  ،العوذي  ،اإلمام  ،احلافظ  ،الصدوق ّ ،

بن سريين  ،وعنه  :ابن املبارك  ،وابن ُعليّة  ،من أصحاب قتادة األثبات  ،قال ابن سعيد  " :ثقة  ،رمبا غلط " ،
وقال الذهيب  " :ومهّام ممن جاوز القنطرة  ،واحتج به أرباب الصحاح " ( ،ت14:ه) .

ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )313/8وسليمان بن األشعث السجستاين  ،سؤاالت أيب
عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل ص( ، )343ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال
يف أمساء الرجال (. )813/81
( - )5ثابت بن زيد بن قيس بن زيد األنصاري  ،من كبار الصحابة  ،وممن حفظ القرآن كله يف زمن النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم  ،شهد أحدا  ،روى عن  :أنس بن مالك ؛ وهو أحد عمومته  ،هلك يف خالفة عمر باملدينة ،
فوقف عمر على قربه فقال  " :رمحك اهلل أبا زيد ُ ،دفِن اليوم أعظم أهل األرض أمانة " .
ينظر :حممد بن إسحاق بن منده  ،معرفة الصحابة ص( ، )843وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري  ،أسد الغابة
يف معرفة الصحابة ( ، )448/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )885/1
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تابعه الفضل ( ، )1عن حسني بن واقد ( ، )3عن ُمثامة ( ، )8عن أنس (. )4
وأخرج من طريق معلى بن أسد ( ، )5قال ................................................ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ابن موسى  ،أبو عبد اهلل  ،السيناين  ،احلافظ  ،الثبت  ،مسع من  :هشام  ،واألعمش  ،وعنه  :علي بن
أع ِرفُه "  ،وقال أبو نعيم املالئي  " :هو أثبت من
ُح ْجر  ،وإسحاق بن راهويه  ،قال وكيع  " :ثقة  ،صاحب سنة ْ
عبد اهلل بن املبارك " ( ،ت143:ه) .

ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبق ـ ـ ـ ـ ـات الكربى ( ، )318/8ومسلم بن احلجاج النيسـ ـ ـ ـابوري  ،الكـ ـ ـ ـىن
واألمساء ( ، )443/1ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (. )354/38
( - )3أبو عبد اهلل  ،املروزي  ،اإلمام الكبري  ،قاضي َم ْرو  ،وشيخها  ،ح ّدث عن  :عكرمة  ،وابن بُريدة  ،وعنه :

زيد بن احلُباب  ،والسيناين  ،قال النسائي  " :ليس به بأس "  ،وقال أمحد  " :يف بعض حديثه نكرة "  ،وقال ابن
معني  " :ثقة " ( ،ت158:ه) .

ينظر  :حممد بن خلف وكيع البغدادي  ،أخبار القضاة ( ، )811/8وأمحد بن علي بن منجويه  ،رجال صحيح
مسلم ( ، )188/1ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (. )441/1
( - )8مثامة بن عبد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري  ،البصري قاضيها  ،روى عن  :ج ّده  ،وكان يقول  " :صحبت
جدي ثالثني سنة "  ،وعن الرباء بن عازب  ،وعنه  :ابن عون  ،ومعمر  ،كان من العلماء الصادقني  ،قال عبد اهلل
بن أمحد عن أبيه  " :ثقة "  ،وكذلك قال النسائي  ،قال ابن حجر  " :صدوق من الرابعة " .
ينظر :أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  ،العلل ومعرفة الرجال ( ، )88/3وحممد بن خلف وكيع البغدادي  ،أخبار
القضاة ( ، )31/3ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (. )415/4
( - )4أخرجه البخاري يف صحيحه ك /فضائل القرآن ب /القراء من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ()138/1
رقم . 5118 :
العمي  ،احلافظ  ،احلجة  ،أخو هبز بن أسد  ،ح ّدث عن  :عبد اهلل بن املثىن  ،ومحاد
( - )5أبو اهليثم َ ،
بن زيد  ،وعنه  :عثمان الدارمي  ،وهالل بن العالء  ،قال العجلي  " :هو ثبت يف احلديث رجل صاحل " ،
وقال أبو حامت  " :ثقة  ،ال أعلم أين عثرت له على خطأ غري حديث واحد " 313( ،ه) .
ينظر  :حممد بن إمساعـ ـ ـ ـ ـ ـيل البخاري  ،الت ـ ـ ـ ـاريخ الكبري ( ، )845/8وعب ـ ـد الرمحن بن حممد بن أيب ح ـ ـ ـ ـ ـامت الـ ـ ـ ـ ـرازي ،
اجلرح والتعديل ( ، )884/3ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (. )333/33
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ثىن ( ، )1قال  :حدَّثين ثابت البُناين ( ، )3وُمثامة  ،عن أنس  ،قال  ( :مات
حدَّثنا عبد اهلل بن الـمـ ـُ َّ
النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،ومل جيمع القرآ َن غري أربعة ؛ أبو الدرداء  ،ومعاذ بن جبل  ،وزيد بن

ثابت  ،وأبو زيد ) ( ، )8وأخرج الروايتني مسلم يف صحيحه ( ، )4فيكون احلفاظ مبقتضى الروايتني ؛
مخسة (. )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ابن عبد اهلل بن أنس بن مالك  ،أبو املثىن البصري  ،روى عن  :ثابت البناين  ،وعمه مثامة بن عبد اهلل ،
وعنه  :إبراهيم السامي  ،وخالد بن خداش  ،قال ابن حجر  " :صدوق  ،كثري الغلط  ،من السادسة " .
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،املراسيل ص( ، )118ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب
الكمال يف أمساء الرجال ( ، )35/11وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب ص(. )831
( - )3بن أسلم  ،أبو حممد  ،البصري  ،اإلمام  ،القدوة  ،شيخ اإلسالم  ،مسع ابن عمر  ،وابن الزبري  ،وعنه :
شعبة  ،ومحاد بن سلمة  ،قال العجلي  " :بصري  ،تابعي  ،ثقة  ،رجل  ،صاحل "  ،وقال النسائي  " :ثقة " ( ،ت :
138ه)  .ينظر  :حممد بن حبان  ،الثقات ( ، )34/4وابن منجويه  ،رجال صحيح مسلم ( ، )114/1وحممد
الذهيب  ،السري (. )331/5
( - )8أخرجه البخاري يف صحيحه ك /فضائل القرآن ب /القراء من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ()138/1
رقم  5114 :وزاد البخاري  :عن أنس قال  " :وَنن ورثناه " .
( - )4أخرج مسلم يف صحيحه حديث " خذوا القرآن من أربعة  "...يف ك /فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم ب/
من فضائل عبد اهلل بن مسعود وأمه رضي اهلل تعاىل عنهم ( )4/1418رقم  ، 3414 :وأخرج حديث سؤال قتادة
ألنس بن مالك يف ك /فضائل الصحابة ب /من فضائل أيب بن كعب ومجاعة من األنصار رضي اهلل عنهم
( )1414/4رقم  ، 3415 :وزاد  :قال قتادة  :قلت ألنس  ،من أبو زيد ؟ قال  :أحد عموميت .
( - )5مبقتضى الروايتني  :أي الثانية والثالثة  ،وأما قوله  :وأخرج الروايتني ؛ فاملقصود هبا األوىل والثانية .
قال السيوطي يف اإلتقان معلقا على احلديث الثالث  " :وفيه خمالفة حلديث قتادة من وجهني  :أحدمها  :التصريح
بصيغة احلصر يف األربعة  ،واآلخر  :ذكر أيب الدرداء بدل أيب بن كعب  ،وقد استنكر مجاعة من األئمة احلصر يف
األربعة " ( . )454/3وقال املازري يف املعلم  " :هذا احلديث مما ذكره بعض امللحدة يف مطاعنها  ،وحاولت بذلك
وح هلا يف ذلك ؛ ألنا لو سلمنا أن األمر كما ظنوه  ،وأنه مل يكمل القرآن سوى
القدح يف الثقة بنقل القرآن  ،وال ُم ْ
سرت َ

أربعة  ،فإنه قد حفظ مجيع أجزائه مئون ال حيصون  ،وما من شرط كونه متواترا أن حيفظ الكل الكل  ،بل الشيء
الكثري إذا روى كل جزء منه خلق كثري  ،علم ضرورة  ،وحصل متواترا " . )318/8( .
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واملراد بذلك من األنصار ؛ وإال فقد حفظ يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ِمن غري
األنصار ( )1؛ عثمان  ،وسامل  ،وابن مسعود  ،وهم من املهاجرين  ،وأبو زيد ؛ هو أحد عمومة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال املازري  " :وكيف يعرف النقلة أنه مل يكمله سوى أربعة ؟ وكيف تتصور اإلحاطة هبذا ؟ وأصحاب النيب
صلى اهلل عليه وسلم مفرتقون يف البالد  ،وهذا ال يتصور حىت يلقى الناقل كل رجل منهم فيخربه عن نفسه أنه مل
يكمل القرآن  ،وهذا بعيد تصوره يف العادة  ،كيف وقد نقل الرواة إكمال بعض النساء لقراءته " .
قال أبو شامة  " :وقد أشبع القاضي أبو بكر حممد بن الطيب  -رمحه اهلل  -يف كتاب ( االنتصار ) الكالم يف محلة
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ،وأقام أدلة كثرية على أهنم كانوا أضعاف هذه العدة املذكورة  ،وأن
القرآن يف حياة رسول اهلل َ
العادة حتيل خالف ذلك  ،ويشهد لصحة ذلك كثرة القراء املقتولني يوم مسيلمة باليمامة على ما سيأيت ذكره  ،وذلك
يف أول خالفة أيب بكر رضي اهلل عنه  ،وما يف الصحيح من قتل سبعني من األنصار يوم بئر معونة  ،كانوا يسمون
صلَّى اللَّهُ َعلَيْ ِه
القراء  ،وقد قال عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ( :مجعت القرآن فقرأته كله يف ليلة  ،فقال يل رسول اهلل َ
َو َسلَّ َم  " :اقرأه يف شهر " ) احلديث  ،وعبد اهلل بن عمرو غري مذكور يف هذه اآلثار املتقدمة فيمن مجع القرآن  ،فدل
على أهنا ليست للحصر  ،وما كان من ألفاظها للحصر فله تأويل  ،وليس حمموال على ظاهره .
وقد ذكر القاضي وغريه له تأويالت سائغة :
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أهنا
منها  :أنه مل جيمعه على مجيع الوجوه واألحرف والقراءات اليت نزل هبا  ،وأخرب رسول اهلل َ
شاف ٍ
كلها ٍ
كاف  ،إال أولئك النفر فقط .
ومنها  :أنه مل جيمع ما نسخ منه وأزيل رمسه بعد تالوته مع ما ثبت رمسه وبقي فرض حفظه وتالوته إال تلك اجلماعة .
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ويأخذه من فيه تلقيا  ،غري تلك اجلماعة  ،فإن
ومنها  :أنه مل جيمع مجيع القرآن عن رسول اهلل َ
أكثرهم أخذوا بعضه عنه  ،وبعضه عن غريه .
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ممن ظهر به وأبدى ذلك من أمره وانتصب لتلقينه ،
ومنها  :أنه مل جيمعه على عهد رسول اهلل َ
غري تلك اجلماعة مع جواز أن يكون فيهم حفاظ ال يعرفهم الراوي إذا مل يظهر ذلك منهم .
ومنها  :أنه مل جيمعه عنده شيئا بعد شيء كلما نزل حىت تكامل نزوله  ،إال هؤالء  ،أي أهنم كتبوه وغريهم حفظه وما
كتبه  ،أو كتب بعضا .
وأظهر هؤالء األربعة ذلك ألهنم أمنوا على أنفسهم  ،أو لرأي اقتضى ذلك عندهم " .
ونقل كذلك أبو شامة قول أيب عبيد القاسم بن سالم يف تسمية أهل القرآن من الصحابة يف أول كتاب ( القراءات )
وسعدا  ،وابن مسعود  ،وساملا موىل أيب
له ؛ فذكر من املهاجرين  :أبا بكر  ،وعمر  ،وعثمان  ،وعليًّا  ،وطلحة ً ،
حذيفة  ،وحذيفة بن اليمان  ،وعبد اهلل بن عباس  ،وعبد اهلل بن عمر  ،وعبد اهلل بن عمرو  ،وعمرو بن العاص  ،وأبا
هريرة  ،ومعاوية بن أيب سفيان  ،وعبد اهلل بن الزبري  ،وعبد اهلل بن السائب  ،قارئ مكة  ،ومن األنصار  :أيب بن
صلَّى
كعب  ،ومعاذ بن جبل  ،وأبا الدرداء  ،وزيد بن ثابت  ،وجممع بن جارية  ،وأنس بن مالك  ،ومن أزواج النيب َ
=
اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  :عائشة  ،وحفصة  ،وأم سلمة .
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()1
الس َكن  ،وقيل  :ثابت بن زيد ،
أنس بن مالك  ،واختلف يف امسه ؛ فقيل  :امسه قيس بن َّ

وقيل  :معاذ  ،وقيل  :أوس  ،وقيل  :ال يُعرف له اسم  ،واملشهور األول .
وروى عن من ذكرنا من الصحابة مجاعة من الصحابة ؛ أبو هريرة  ،وابن عباس  ،وعبد اهلل بن
()3
ابن عباس عن زيد بن ثابت .
السائب املخزومي  ،عن أيب بن كعب  ،و ُ

ومن التابعني ؛ أبو جعفر يزيد بن القعقاع  ،وعبد الرمحن بن هرمز األعرج (................ ، )8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= قال  :وبعض ما ذكرنا أكثر يف القراءة وأعلى من بعض  ،وإمنا خصصنا بالتسمية كل ما وصف بالقراءة  ،وحكي
عنه منها شيء " .
ينظر  :حممد بن علي املازري  ،املعلم بفوائد مسلم ( ، )314/8وعبد الرمحن أبو شامة املقدسي  ،املرشد الوجيز
ص( ، )83وحممد بن الطيب الباقالين  ،االنتصار للقرآن (. )114/1
( - )1ينظر  :حيي بن شرف النووي  ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ( ، )31/11وأمحد بن علي بن
حجر  ،فتح الباري ( ، )58/4وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )481/3
( - )3ابن أيب السائب  ،أبو عبد الرمحن  ،القرشي  ،مقرئ مكة  ،وله صحبة ورواية  ،عداده يف صغار الصحابة  ،قرأ
أيب  ،وعمر  ،وعنه  :جماهد  ،وعبد اهلل بن كثري  ،قال جماهد  " :كنا نفخر على النّاس بقارئنا عبد اهلل بن
على ّ
السائب  ،تويف يف حدود سنة (81ه) يف إمرة ابن الزبري .
ينظر  :أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،معرفة الصحابة ( ، )1184/8وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري ،
أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )354/8وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء
(. )414/1
جود القرآن  ،وأقرأه  ،وكان يكتب املصاحف  ،مسع أبا هريرة
( - )8أبو داود  ،املدين  ،احلافظ  ،احلجة  ،املقرئ ّ ،
وأبا سعيد  ،وعنه  :الزهري  ،وأبو الزناد  ،قال أبو النضر  " :كان أول من وضع العربية  ،وكان أعلم الناس بأنساب

قريش " ( ،ت118:ه) .
ينظر  :حممد بن إمساعيل البخاري  ،التاريخ الكبري ( ، )811/5وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )14/5وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )831/1
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وشيبة بن نِصاح ( ، )1ويزيد بن ُرومان
وسعيد بن جبري  ،وعكرمة بن خالد (..................................................، )4
()3

ندب اهلذيل
 ،ومسلم بن ُج ُ

()8

 ،وجماهد بن جرب ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ابن سرجس  ،إمام  ،ثقة  ،مقرئ املدينة مع أيب جعفر  ،وقاضيها  ،موىل أم سلمة رضي اهلل عنها  ،مسحت
على رأسه  ،ودعت له باخلري  ،عرض على  :عبد اهلل بن عياش  ،وأبيه  ،وعنه  :نافع  ،وابن مجاز  ،عدد اآلي ألهل
املدينة عنه ( ،ت181:ه)  ،من آثاره (الوقوف)  ،وهو أول من ألّف فيه .
ينظر  :أمحد بن عبد اهلل العجلي  ،معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم
وأخبارهم ( ، )413/1ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( ، )113/13وحممد بن
حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )834/1
( - )3أبو روح  ،املدين  ،موىل آل الزبري بن العوام  ،ثقة  ،ثبت  ،فقيه  ،قارئ  ،حم ّدث  ،روى عن  :أنس  ،وعبد
اهلل بن الزبري  ،وعنه  :جرير بن حازم  ،ومالك بن أنس  ،قال النسائي  " :ثقة "  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،
(ت181:ه) .
ينظر  :أمحد بن علي بن منجويه  ،رجال صحيح مسلم ( ، )858/3ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال
يف أمساء الرجال ( ، )133/83وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )831/3
( - )8أبو عبد اهلل  ،املدين  ،القاضي  ،والد عبد اهلل بن مسلم املقرئ  ،تابعي  ،من الفصحاء القراء  ،ويعد من
النحويّني  ،روى عن  :أسلم موىل عمر  ،وحبيب اهلذيل  ،وعنه  :أسيد بن يزيد  ،وزيد بن أسلم  ،ذكره ابن حبان يف
الثقات ( ،ت111:ه) .

ينظر  :أمحد بن حممد الشيباين  ،العلل ومعرفة الرجال ( ، )414/1وعلي بن يوسف القفطي  ،إنباه الرواة على أنباه
النحاة ( ، )311/8ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (. )445/38
( - )4ابن العاص  ،القرشي  ،املخزومي  ،تابعي جليل  ،روى عن  :أسيد بن ظهري  ،وسعيد بن جبري  ،وعنه :
أيوب بن موسى  ،ومحاد بن سلمة  ،قال ابن سعد  " :ثقة "  ،له أحاديث  ،وقال أمحد  " :مل يسمع من ابن عباس
شيئا  ،إّمنا حيدث عن سعيد بن جبري "  ،مات بعد عطاء بن أيب رباح .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )31/1وأمحد بن حممد الشيباين  ،العلل ومعرفة الرجال
( ، )418/1ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (. )344/31
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وعطاء بن أيب رباح ( ، )1وعبد اهلل بن كثري  ،وحممد بن عبد الرمحن بن حميصن  ،ومحيد بن قيس
()3
عمر ( ، )8وأبو عبد الرمحن السلمي
ي
بن
وحيي
،
صري
الب
احلسن
أيب
بن
احلسن
و
،
األعرج
َ
َ
َ

()4

،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أبو حممد  ،القرشي  ،شيخ اإلسالم  ،مفيت احلرم  ،ح ّدث عن  :عائشة  ،وأيب هريرة  ،وعنه  :جماهد  ،وأبو
إسحاق السبيعي  ،كان من أوعية العلم  ،وأجالء الفقهاء  ،وردت عنه الرواية يف حروف القرآن ،
(ت115:ه) .
ينظر  :إبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص( ، )14وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )83/5وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )518/1
( - )3أبو صفوان  ،املكي  ،القارئ  ،أخذ القراءة عن  :جماهد  ،وروى عن حممد بن مسلم الزهري  ،وعنه  :جعفر
الضبعي  ،ومالك بن أنس  ،قال ابن عيينة  " :كان أفرضهم  ،وأحسبهم  -أهل مكة  ، -وكانوا ال جيتمعون إال على
قراءته  ،ومل يكن مبكة أقرأ منه "  ،قال ابن سعد  " :ثقة " ( ،ت181:ه) .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )88/1ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال يف
أمساء الرجال ( ، )834/8وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )315/1
( - )8أبو سليمان  ،العدواين  ،البصري  ،تابعي جليل  ،عرض على  :ابن عمر  ،وابن عباس  ،وعنه  :أبو عمرو بن
العالء  ،وعبد اهلل بن أيب إسحاق  ،قاضي مرو أيام قتيبة بن مسلم  ،وثقه أبو زرعة  ،وأبو حامت  ،والنسائي ،قال
هارون بن موسى  " :أول من نقط املصاحف  ،كان فصيحا "  ،تويف قبل (ت111:ه) .
ينظر  :سليمان بن األشعث السجستاين  ،سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل
ص( ، )314وياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء ( ، )3381/1وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية
يف طبقات القراء (. )831/3
( - )4عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة  ،اإلمام العلم  ،مقرئ الكوفة  ،من أوالد الصحابة  ،قرأ على  :عثمان  ،وابن
خمرج يف الكتب الستة  ،انتهت
مسعود ّ
فجود القرآن ومهر فيه  ،وعنه  :احلسن  ،واحلسني رضي اهلل عنهما  ،حديثه ّ
إليه القراءة جتويدا وحفظا ( ،ت84:ه) .

ينظر  :أمحد بن علي بن منجويه  ،رجال صحيح مسلم ( ، )853/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )318/4وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )414/1
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وِزر بن حبـيش ( ، )1وعلقمة

()3

 ،واألسود

ومسروق بن األجدع .

()8

السلماين ( ، )4وأبو عمرو الشيباين (، )5
وعبيدة َّ
َ ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
وعلي  ،وعنه :
( - )1ابن حباشة  ،أبو مرمي  ،األسدي  ،اإلمام القدوة  ،مقرئ الكوفة  ،قرأ على  :ابن مسعود ّ ،

حيي بن وثاب  ،وعاصم بن بـَ ْه َدلَة  ،قال ابن سعد  " :كان ثقة  ،كثري احلديث "  ،وقال عاصم  " :كان من أعرب

النّاس  ،ما رأيت أحدا أقرأ من زر " ( ،ت31:ه) .

ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )111/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )111/4وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )344/1
اجملود  ،اجملتهد
( - )3علقمة بن قيس بن عبد اهلل  ،أبو شبل  ،النخعي  ،فقيه الكوفة  ،وعاملها  ،ومقرؤها  ،احلافظ ّ ،

الكبري  ،الزم ابن مسعود حىت رأس يف العلم والعمل  ،تال عليه  :حيي بن وثاب  ،وعبيد بن نضيلة  ،قال أمحد :
"ثقة"  ،وكذا وثقه حيي بن معني ( ،ت13:ه) .
ينظر  :إبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص( ، )84وحممد بن أمحد الذهيب  ،تذكرة احلفاظ (، )84/1
وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )511/1
( - )8ابن يزيد بن قيس  ،أبو عمرو  ،النخعي  ،الكويف  ،اإلمام اجلليل  ،قرأ على  :ابن مسعود  ،وروى عن اخللفاء
األربعة  ،وعنه  :إبراهيم النخعي  ،وحيي بن وثاب  ،قال الشعيب  " :كان صواما  ،قواما  ،حجاجا "  ،قال ابن عبد
الرب  " :أدرك اجلاهلية  ،وهو معدود يف كبار التابعني " ( ،ت85:ه) .
ينظر  :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )43/1وحممد بن أمحد
الذهيب  ،سري أعالم النبالء ( ، )51/4وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )181/1
( - )4ابن عمرو  ،أبو مسلم  ،التابعي الكبري  ،الكويف  ،أخذ عن  :علي  ،وابن مسعود  ،وعنه  :الشعيب  ،وحممد
بن سريين  ،برع يف الفقه  ،وكان ثبتا يف احلديث  ( ،أصح األسانيد  :ابن سريين عن عبيدة عن علي  :قاله علي
الفالس) ( ،ت83:ه) .
ينظر  :عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ،املعارف ص( ، )435وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري  ،أسد
الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )541/8وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )443/1
( - )5سعد بن إياس  ،الكويف  ،أدرك اجلاهلية  ،وكاد أن يكون صحابيا  ،ح ّدث عن  :علي  ،وحذيفة  ،وعنه = :
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فأخذ نافع قراءته عن التابعني  ،وابن كثري أخذ عن عبد اهلل بن السائب املخزومي الصحايب ،
ابن عامر عن أيب الدرداء  ،وعن من روى عن
وعن التابعني  ،وأبو عمرو أخذ عن التابعني  ،و ُ
عثمان  ،وأخذ عاصم ( )1عن التابعني  ،وأخذ محزة عن األعمش سليمان بن مهران  ،وحممد بن
عبد الرمحن بن أيب ليلى ( ، )3ومحران بن أعني ( ، )8وأيب إسحاق السبيعي ....................،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= منصور  ،وسليمان التيمي  ،قال حيي بن معني  " :كويف ثقة "  ،وقال الذهيب  " :هو من رجال كتب الستة " ،
(ت45:ه).
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )83/4وعلي بن أيب الكرم بن األثري  ،أسد
الغابة يف معرفة الصحابـ ـ ـ ـة ( ، )431/3ويوسف بن ع ـ ـ ـبـ ـ ـ ـد الرمحن امل ـزي  ،هتذيب الكـ ـ ـ ـ ـ ـمال (. )353/11
( - )1ابن أيب النجود  ،أبو بكر  ،األسدي موالهم  ،الكويف  ،اإلمام الكبري  ،مقرئ العصر  ،قرأ على  :أيب عبد
الرمحن السلمي  ،وزر بن حبيش  ،وعليه  :أبو بكر  ،وحفص بن سليمان  ،قال أمحد  " :رجل صاحل خيـٌر ثقة " ،
وقال العجلي  " :صاحب سنة وقراءة  ،كان رأسا يف القرآن "  ،وقال النسائي  " :ليس حبافظ " ( ،ت133:ه) .

ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )811/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )351/5وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف معرفة القراء (. )841/1
( - )3أبو عبد الرمحن  ،األنصاري  ،الكويف  ،العالمة  ،اإلمام  ،مفيت الكوفة وقاضيها  ،أخذ عن  :الشعيب  ،وتال
على أخيه عيسى  ،وعنه  :شعبة  ،ومحزة الزيات  ،وقرأ عليه  ،قال أمحد  " :كان سيء احلفظ  ،مضطرب احلديث ،
وكان فقهه أحب إلينا من حديثه "  ،وقال النسائي  " :ليس بالقوي " ( ،ت143:ه) .
ينظر  :حممد بن خلف وكيع البغدادي  ،أخبار القضاة ( ، )134/8وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء
ص( ، )34وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )811/1
( - )8أبو عبد اهلل  ،الطائي  ،املقرئ  ،من علماء الكوفة  ،أخذ القراءة عن  :عبيد بن نضلة ،
وحيي بن وثاب  ،وعنه  :محزة الزيات  ،وسفيان الثوري  ،قال النسائي  " :ليس بالثقة " ،

كان

ثبتا يف القراءة  ،يرمى بالرفض  ،وقال الذهيب  " :تويف يف حدود الثالثني واملائة  ،أو قبلها " .
ينظر  :أمحد بن شعيب النسائي  ،الضعفاء واملرتوكون ص( ، )83وعلي بن يوسف القفطي  ،إنباه الرواة على أنباه
النحاة ( ، )884/1وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )311/1
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ومنصور بن املعتمر ( ، )1وجعفر بن حممد الصادق ( ، )3وليث بن أيب سليم ( ، )8وعاصم بن أيب
النجود القارئ  ،وأخذ األعمش عن حيي بن وثّاب  ،وأخذ حيي عن التابعني  ،وأخذ الكسائي

()4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1أبو عت ٍ
َّاب  ،السلمي  ،احلافظ  ،الثبت  ،القدوة  ،الكويف  ،ح ّدث عن  :إبراهيم النخعي  ،وأيب الضحى ،
وعنه  :أيوب السختياين  ،وشريك القاضي  ،قال ابن مهدي  " :مل يكن أحد بالكوفة أحفظ من منصور "  ،وقال
العجلي  " :ال خيتلف فيه أحد "  ،وقال الذهيب  " :صاحب إتقان  ،وتأله  ،وخري " ( ،ت183:ه) .
ينظر  :إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين  ،أحوال الرجال ص(/134ت ـرمجة  ، )118 :وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري
أعالم النبالء ( ، )413/5وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )814/3
( - )3جعفر بن حممد الصادق  ،أبو عبد اهلل  ،القرشي  ،ابن الشهيد أيب عبد اهلل رحيانة النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم  -احلسني رضي اهلل عنه  ، -اإلمام  ،الصادق  ،شيخ بين هشام  ،ح ّدث عن  :عطاء بن أيب رباح  ،والزهري ،
وعنه  :موسى الكاظم  ،وحيي بن سعيد األنصاري  ،قال ابن معني  " :ثقة مأمون "  ،وقال أبو حامت  " :جعفر ال
يسأل عن مثله " ( ،ت143:ه) .
ينظر  :خليفة بن خياط البصري  ،الطبقات ص( ، )414وعبد الرمحن بن حممد الرازي  ،اجلرح والتعديل
( ، )438/3وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )355/1
( - )8أبو بكر  ،موىل آل أيب سفيان احلريب  ،حم ّدث الكوفة  ،وأحد علمائها األعيان  ،على لني يف حديثه لنقص
حفظه  ،روى عن  :جماهد  ،وطاووس  ،عرض عليه  :محزة الزيات  ،وح ّدث عنه الثوري  ،قال أمحد  " :ليث
مضطرب احلديث ؛ ولكن ح ّدث عنه النّاس "  ،يُروى يف الشواهد ( ،ت148:ه) .
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )188/8وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم
النبالء ( ، )184/1وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )84/3
ٍ
لكساء أحرم فيه  ،شيخ القراءة والعربية  ،تال على :
( - )4علي بن محزة  ،أبو احلسن  ،الكويف  ،املل ّقب بالكسائي ؛
ابن أيب ليلى  ،ومحزة  ،وعليه  :الدوري  ،وقتيبة بن مهران  ،اختار قراءة اشتهرت  ،وصارت إحدى السبع  ،قال
الشافعي  " :من أراد أن يتبحر يف النحو ؛ فهو عيال على الكسائي " ( ،ت134:ه)  .من آثاره ( :معاين القرآن)
و (النوادر الكبري) .
ينظر  :عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة  ،املعارف ص( ، )41وعلي بن يوسف القفطي  ،إنباه الرواة على أنباه النحاة
( ، )351/3وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )585/1
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عن محزة  ،وعيسى بن عمر اهلمداين

()1

 ،وحممد بن أيب ليلى

()3

 ،وأيب بكر بن عياش

()8

؛

صاحب عاصم  ،مث انتشرت قراءاهتم بالرواية  ،ممَّا يعرف ذلك من كتب القراءات (. )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1أبو عمر  ،الكويف  ،اإلمام  ،املقرئ  ،العابد  ،أخذ القراءة عرضا عن  :عاصم  ،واألعمش  ،وعليه :
الكسائي ِ ،
ومت بن عبد الرمحن  ،وثقه ابن معني  ،وغريه  ،وكان مقرئ الكوفة يف زمانه بعد محزة ومعه  ،قال
الثوري  " :ما هبا أقرأ منه "  ،وقال ابن معني  " :هو صاحب احلروف " ( ،ت151:ه) .
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )333/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم
النبالء ( ، )144/8وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )113/1
( - )3حممد بن أيب ليلى ؛ هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى املرتجم ص (. )384
( - )8شعبة  ،الكويف  ،األسدي  ،املقرئ  ،الفقيه  ،احمل ّدث  ،شيخ اإلسالم  ،وبقية األعالم  ،قرأ على  :عاصم ،
العليمي  ،قال أمحد  " :ثقة  ،رمبا غلط  ،صاحب قرآن  ،وخري " ،
وعطاء بن السائب  ،وعليه  :الكسائي  ،وحيي ُ

وقال ابن حجر  " :ثقة  ،عابد  ،إال أنه ملا كرب ساء حفظه  ،وكتابه صحيح " ( ،ت144:ه) .

ينظر  :حممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء ( ، )445/3وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات
القراء ( ، )835/1وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب ص(. )134
( - )4حممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء الكبار  ،وحممد بن حممد بن اجلزري  ،منجد املقرئني ( ، )34والنشر
( ، )3/1وغاية النهاية له  ،وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )181/1وعثمان بن سعيد الداين  ،جامع
البيان يف القراءات السبع (. )151/1

281

النوع التاسع عشر والعشرون وهي من أنواع األداء  :الوقف واالبتداء
هذان النوعان مهمان  ،قد أفردمها العلماء بالتصنيف

()3

()1

 ،وأليب عمرو

()8

الداين

()4

يف ذلك

كتاب لطيف (. )5
وذكر يف التيسري ؛ الكالم على الوقف على أواخر الكلم  ،وعلى الوقف على مرسوم ...........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1عبد الرمحن بن اجلوزي  ،فنون األفنان يف عيون علوم القرن ص( ، )858وحممد الزركشي  ،الربهان
( ، )443/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )584/3والتحبري ص( ، )344وإمتام الدراية ص(. )83
( - )3قال الزركشي  " :وهو فن جليل  ،وبه يعرف كيف أداء القرآن  ،ويرتتب على ذلك فوائد كثرية  ،واستنباطات
غزيرة  ،وبه تتبني معاين اآليات  ،ويؤمن االحرتاز عن الوقوع يف املشكالت " .
وقال السيوطي  " :أفرده بالتصنيف خالئق  ،منهم  :أبو جعفر النحاس  ،وابن األنباري  ،والزجاج  ،والداين ،
العماين  ،والسجاوندي  ،وغريهم " .
و ّ
وقال يف التحبري  " :هذان نوعان مهمان  ،وألئمة القراء فيهما تصانيف  ،والكالم يف ذلك يف أمرين  :ما يوقف عليه
ويبتدأ به  ،وكيفية الوقف  ،واحلاجة إىل األمر األول أهم من الثاين ـ ـ ـ كما ال خيفى ـ ـ ـ  ،وعجبت للبلقيين  ،كيف تركه ،
وتكلم يف الثاين " .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )448/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )584/1والتحبري ص(. )344
( - )8يف نسخة "ز"  :وأليب عمر الداين  ،والصواب املثبت .
الصرييف  ،تال على  :طاهر بن
اجملود  ،املقرئ  ،عامل األندلس  ،يعرف قدميا بابن َّ
( - )4عثمان بن سعيد  ،احلافظ ّ ،
غلبون  ،وحدَّث عن ابن أيب زمنني  ،ح ّدث عنه  :ولده أبو العباس  ،وأبو داود سليمان بن أيب القاسم  ،قال

احلميدي  " :حم ّدث مكثر  ،ومقرئ متق ّدم  ،مسع باألندلس واملشرق " ( ،ت444:ه)  ،من آثاره ( :جامع البيان) و
(التيسري) و (املقنع) .
ينظر  :أمحد بن حيي الضيب  ،بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس ص( ، )411وحممد بن حممد بن اجلزري ،
غاية النهاية يف طبقات القراء ( ، )518/1وحممد بن علي الداودي  ،طبقات املفسرين (. )884/1
( - )5وهو املكتفى يف الوقف واالبتداء .
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املصحف ( ، )1فقال يف األول :
" اعلم أن من عادة القراء  ،أن يقفوا على أواخر الكلمات املتحركات يف الوصل بالسكون
ال غري ؛ ألنَّه األصل  ،ووردت الرواية عن الكوفيني  ،وأيب عمرو  ،بالوقف على ذلك باإلشارة
إىل احلركة  ،وسواء كانت إعرابا  ،أو بناء  ،واإلشارة تكون روما  ،أو إمشاما  ،والباقون مل يأت
عنهم يف ذلك شيء (. )3
واستحباب ( )8أكثر شيوخنا من أهل األداء  ،أن يوقف يف قراءهتم ( )4باإلشارة ( )5؛ ملا يف ذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أي  :وعلى الوقف على مرسوم خط املصحف  ،على ما وضعته عليه الصحابة رضي اهلل عنهم ملا كتبوا
املصاحف يف زمن عثمان رضي اهلل عنه  ،وأنفذها إىل األمصار .
واصطالح الداين  ،وعلماء القراءات  :مرسوم اخلط ؛ وهو كذلك حيتاج إىل تقدير  ،أي  :مرسوم خط املصحف ،
ومن اخلطأ أن يتأول املصحف مبصحف عثمان دون غريه من املصاحف ؛ ألن جمموعها يشكل القراءات  ،واخلط ،
واألحرف السبعة  ،فهي متوزعة بينها  ،وال ميكن ملصحف عثمان وحده أن يضمها مجيعا ؛ لكثرة اختالفها .
هذا هو األضبط واألجود  ،وإن وجد له ختريج آخر  ،بأن املقصود مبصحف عثمان ؛ هو املصحف الذي مجع ،
وكتب يف عصره .
ينظر  :عبد الرمحن أبو شامة املقدسي  ،إبراز املعاين (. )388
( - )3وهم  :نافع  ،وابن كثري  ،وابن عامر  ،أما الكوفيون  ،فهم  :عاصم  ،ومحزة  ،والكسائي .
( - )8جاء يف التيسري  :استحب .
( - )4جاء يف التيسري  :مذاهبهم .
( - )5قال ابن اجلزري  " :فائدة اإلشارة يف الوقف بالروم واإلمشام ؛ هي  :بيان احلركة اليت تَـثْبت ِيف الْوص ِل لِْلحر ِ
ف
ُُ
َ ْ َْ
ِ
ِ
ِ ِ
وف علَي ِه ؛ لِيظْهر لِ َّ ِ
ِ
استِ ْح َسا َن
ك ا ْحلََرَكةُ الْ َم ْوقُ ُ
ف تِلْ َ
لسام ِع  ،أ َْو للنَّاظ ِر َكْي َ
يل يـَ ْقتَضي ْ
الْ َم ْوقُ َ ْ َ َ َ
وف َعلَْيـ َها َ ،وَه َذا التـ َّْعل ُ
ضرةِ الْ َقا ِر ِئ من يسمع قِراءتَه  ،أ ََّما إِذَا َمل ي ُكن ِحب ْ ِِ
ِ
ِ ِِ ِِ
َح ٌد يَ ْس َم ُع تَِال َوتَهُ فَ َال  ،يـَتَأ َّ
َك ُد
َْ ْ َ
َْ ََُْ ََُ
ضَرته أ َ
الْ َوقْف ب ْاإل َش َارة إذَا َكا َن حبَ ْ َ
َكد ذَلِ ِ
اج أَ ْن يـبـ ِ ِ ِ ِ
ِ
الرْوِم َ ،و ِْ
ص َل الْبَـيَا ُن
ف إِذ ذَ َاك بِ َّ
ضوِر الْغَ ِْري يـَتَأ َّ ُ َ
ني لنَـ ْفسه َ ،وعْن َد ُح ُ
الْ َوقْ ُ
اإل ْمشَ ِام ؛ ألَنَّهُ غَْيـُر ُْحمتَ ٍ َُ َ
ك ؛ ليَ ْح ُ
ِ
لس ِام ِع  ،فَِإ ْن َكا َن َّ ِ ِ ِ ِ
ك علِم بِ ِ
ص َّح ِة َعم ِل الْ َقا ِر ِئ  ،وإِ ْن َكا َن غَْيـر َع ٍِ
ك تَـْنبِيهٌ لَهُ =
لِ َّ
امل َ ،كا َن ِيف ذَل َ
َ
َ
َ
السام ُع َعال ًما ب َذل َ َ َ
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من البيان " ( ، )1وحقيقة الروم  ،واإلمشام  ،تُتلقى من كتب القراءات (. )3
الرْوم ؛ يكون
" و َّ
يستعملونه خلفتهما  ،وأما اإلمشام ؛ ففي الرفع  ،والضم  ،ال غري ؛ وهذا يف حركة اإلعراب
()8

يف الرفع  ،والضم  ،واخلفض  ،والكسر  ،وأما يف النصب  ،والفتح ؛ فال

الالزمة ( ، )4أما احلركة العارضة ..........................................................،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= لِيـعلَم حكْم ذَلِك ْ ِ
ِ
ِ ِ
ني يَ َد ِي
ص ِل َ ،وإِ ْن َكا َن الْ َقا ِر ُ
َْ َ ُ َ َ
احلَْرف الْ َم ْوقُوف َعلَْيه َ ،كْي َ
ئ ُمتَـ َعل ًما ؛ ظَ َهَر َعلَْيه بـَ ْ َ
ف ُه َو ِيف الْ َو ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ْاأل ِ
ِِ
ِ
ُستَاذُ َعلَى
اب فَـيُقَّرهُ  ،أ َْو أ ْ
َخطَأَ فَـيُـ َعل َمهُ َ ،وَكثريٌ َما يَ ْشتَبِهُ َعلَى الْ ُمْبتَدئ َ
ني َ ،و َغ ِْريه ْم  ،ممَّ ْن َملْ يُوق ْفهُ ْاأل ْ
ْ
ُستَاذ َه ْل أ َ
َص َ
بـي ِ
اإل ْعر ِ
ِ ِ
ان ِْ
اىل  :ﭽﯖﯗﯘﯙﯚﭼ (يوسف، )81:
اب ِيف قَـ ْولِِه تَـ َع َ
اإل َش َارةِ أَ ْن ميَُيـُزوا بـَ ْ َ
ََ
ني َحَرَكات ْ َ

و ﭽﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﭼ(القصص )34:فَِإنـَّهم إِ َذا ْاعتَادوا الْوقْف علَى ِمثْ ِل ه َذا بِالس ُك ِ
ون ،
ُ َ َ َ
َ
ُْ
ِ
ِ
الرفْ ِع ؟ أ َْم بِا ْجلَر ؟َ ،وقَ ْد َكا َن َكثِ ٌري ِم ْن
ص ِل َ ،ه ْل ُه َو بِ َّ
َملْ يـَ ْع ِرفُوا َكْي َ
يم َ ،وفَق ٌري َحالَةَ الْ َو ْ
ف يـَ ْقَرءُو َن َعل ٌ
ِ
ص ِل ُحمَافَظَةً َعلَى التـ َّْع ِر ِ
ُم َعل ِمينَا يَأْ ُمرنَا فِ ِيه بِ ِْ
يف " .
ك َح َس ٌن لَ ِط ٌ
يف بِِه َ ،و َذل َ
اإل َش َارةِ َ ،وَكا َن بـَ ْع ُ
ض ُه ْم يَأْ ُمُر بِالْ َو ْ
ُ
ينظر  :حممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر (. )135/3
( - )1ينظر  :عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص(. )144
( - )3قال ابن اجلزري يف حقيقة الروم " :

فهو عند القراء عبارة عن النطق ببعض احلركة  ،وقال

بعضهم  :هو تضعيف الصوت باحلركة حىت يذهب معظمها  ،وكال القولني واحد " .
وقال يف حقيقة اإلمشام  " :عبارة عن اإلشارة إىل احلركة من غري تصويت  ،وقال بعضهم  :أن جتعل شفتيك على
صورهتا إذا لفظت بالضمة  ،وكالمها واحد  ،وال تكون اإلشارة إال بعد سكون احلرف  ،وهذا مما ال خيتلف فيه ،
الروم إمشاما  ...وال مشاحة يف التسمية إذا عرفت احلقائق " .
وما  ،و َّ
نعم حكي عن الكوفيني أهنم يسمون اإلمشام َر ً
السمايت  ،مرشد القارئ
ينظر  :عبد الوهاب القرطيب  ،املوضح يف التجويد ص( ، )313وعبد العزيز بن علي ّ
ص( ، )84وحممد بن حممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر (. )131/3
( - )8جاء يف التيسري  :يكون عند القراء .
الضم  ،واخلفض  ،والكسر  ،والنصب  ،والفتح  ،نريد بذلك  :حركة
( - )4جاء يف التيسري  :وقولنا  :الرفع  ،و ّ
اإلعراب املنتقلة  ،وحركة البناء الالزمة .
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وحركة ميم اجلمع فيمن ضمها

()1

على األصل  ،فال جتوز اإلشارة إليهما بروم ،

وال إمشام ؛ لذهاهبما عند الوقف أصال ( ، )3وكذلك هاء التأنيث ؛ ال تُرام  ،وال تُشم ( )8؛ لكوهنا

ساكنة  ،وال َّ
حظ هلا يف احلركة " (. )4

وقال يف الثاين ( " : )5إن مجهور القراء ؛ يقفون على مرسوم املصحف  ،يُروى ذلك عن نافع ،

وأيب َعمرو  ،والكوفيني  ،ومل يرد يف ذلك شيء عن ابن كثري  ،وابن عامر .
اختيار أئمة القراء ؛ أن يوقف يف مذهبهما على املرسوم  ،موافقة جلمهور القراء (. )1
و ُ
ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1جاء يف التيسري  :يف مذهب من ضمها .

( - )3قال منصور الطبالوي  " :وال ميم اجلمع ـ ـ ـ أي وال يدخالن ـ ـ ـ َنو  " :إليهم " ؛ ألن من حركها وصال  ،إذا
وقف  ،أذهب حركتها لفظا  ،ونيّة  ،ووقف بلغة اإلسكان  ،وال احلركة العارضة ؛ اللتقاء الساكنني َنو  ":أو انقص "
أو للنقل َنو  " :قل أوحي " ؛ لكوهنا عارضة  ،فإذا وقف زالت  ،ورجع السكون األصلي " .

ينظر  :منصور الطبالوي  ،الشمعة املضيّة بنشر قراءات السبعة املرضية (. )311/1
ف علَى ه ِاء التَّأْنِ ِ
وز الرْوُم َ ،و ِْ
يدو َن بِِه  :إِ َذا
يث ؛ إَِّمنَا يُِر ُ
اإل ْمشَ ُام ِ ،يف الْ َوقْ ِ َ َ
( - )8قال ابن اجلزري  " :قَـ ْوُهلُ ْم َ :ال َجيُ ُ َ
وقَ ِ ِ
احلر ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َن الْوقْ َ ِ ِ ٍ َِّ
ف
َ َ
س َعلَْيه إِ ْعَر ٌ
اب  ،بَ ْل ُه َو بَ َد ٌل م َن َْْ
ف با ْهلَاء بَ َدًال م ْن َهاء التَّأْنيث ؛ أل َّ َ
ف حينَئذ إمنَا ُه َو َعلَى َح ْرف لَْي َ
ف فِيما ُكتِب ِمن ذَلِك بِالت ِ
ِ ِ
َّاء اتـب ِ ِ
صح ِ
الَّ ِذي َكا َن َعلَْي ِه ِْ
َّاء َ -ك َما َسيَأِْيت ِيف
َ ْ َ
اب  ،أ ََّما إِذَا َوقَ َ
ف َعلَْيه بِالت َ ً
اإل ْعَر ُ
اعا خلَط الْ ُم ْ َ
َ
احلر ِ
اب ْاآلِيت  -فَِإنَّه َجيوز الْوقْف علَي ِه بِ َّ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ف الَّ ِذي َكانَ ِ
الْب ِ
َن الْوقْ َ ِ
ت ا ْحلََرَكةُ
ُ ُُ َ ُ َْ
َ
ف إ ْذ ذَ َاك َعلَى َْْ
الرْوم َ ،و ْاإل ْمشَام  ،ب َال نَظَر ؛ أل َّ َ
َال ِزَمةً لَهُ  ،فَـيُس َّوغُ فِ ِيه الرْوُم َ ،و ِْ
اإل ْمشَ ُام " .
َ
َ
ينظر  :حممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر ()131/3
( - )4ينظر  :عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص( 311ـ ـ ـ ـ . )311
( - )5مساه البلقيين  :الوقوف على مرسوم املصحف  ،وقد جاء يف كتب القراءات ؛ الوقف على مرسوم اخلط  ،ومنها
كتاب التيسري  ،وما سيأيت من كالمه  ،إمنا هو من تصرف املصنف يف النقل .
نص خبالفه  ،وبه
( - )1قال ابن اجلزري  " :وهو املختار عندنا  ،وعند من تقدمنا للجميع  ،وهو الذي ال يوجد ّ
نأخذ جلميعهم  ،كما أخذ علينا  ،وإىل ذلك أشار أبو مزاحم اخلاقاين بقوله :

=

285

وقد ورد االختالف عنهم يف مواضع  ،منها :
أن كل هاء تأنيث رمست يف املصحف تاء على األصل َ ،نو  :ﭽنِعمتﭼ و ﭽرحمتﭼ

وﭽغيابتﭼ وشبهه  ،فمذهب أيب عمرو  ،والكسائي ؛ الوقوف عليها باهلاء  ،وهو مذهب ابن
كثري فيما روى عنه البزي

()1

.

ووقف الكسائي على ﭽمرضات ﭼ حيث وقع  ،وعلى ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ(النجم)14:
وﭽ ﮍ ﮎ ﭼ(النمل ، )11:ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(ص )8:وﭽ ﯘ ﭼ

(املؤمنون )81:باهلاء  ،وتابعه البزي على هيهات هيهات فقط .
ووقف ابن كثري  ،وابن عامر  ،على ﭽيا أبت ﭼ باهلاء حيث وقع .
ووقف الباقون على هذه املواضع ؛ بالتاء  ،اتباعا للمصحف (. )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

الرب والبحر " .
املتلو يف ّ
وقف عند إمتام الكالم موافقا ملصحفنا ّ

ينظر  :حممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر ( ، )133/3وشرح طيبة النشر ص( ، )148وحممد النويري ،
شرح طيبة النشر ( ، )53/3وحممد سامل حميسن  ،اهلادي شرح طيبة النشر (. )814/1
( - )1أمحد بن حممد  ،أبو احلسن  ،الفارسي األصل  ،مقرئ مكة ومؤذهنا  ،تال على  :عكرمة بن سليمان  ،وابن
زياد  ،وعليه  :ابن احلُبَاب  ،والل ْهبِيَان  ،قال أبو حامت  " :ضعيف احلديث  ،ال أح ّدث عنه "  ،هو ّلني يف احلديث ،

حجة يف القرآن ( ،ت351:ه) .
ّ

ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )81/3وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم
النبالء ( ، )51/13وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )114/1
( - )3وملزيد بيان ينظر  :حممد بن اجلزري  ،النشر ( ، )134/3وشرح طيبة النشر ص( ، )148وعبد الفتاح
القاضي  ،الوايف يف شرح الشاطبية ص( ، )131وحممد سامل حميسن  ،اهلادي شرح طيبة النشر (. )881/1
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ووقف الكسائي يف رواية الدوري

()1

 ،وغريه  ،على قوله تعاىل  :ﭽ ﮯ ﭼ ،

وروي عن أيب عمرو ؛ أنَّه وقف على
و ﭽﯢﭼ (القصص )33:على الياء  ،منفصلة ُ ،
الكاف  ،ووقف الباقون على الكلمة بأسرها .
واختلف عن الكسائي يف قوله تعاىل  :ﭽﯽﯾﯿﭼ (النساء ، )83:و ﭽﮇﮈ
ﮉﭼ (الكهف ، )44:و ﭽ ﮓﮔﮕﭼ(الفرقان ، )8:و ﭽ ﯽﯾ ﯿﭼ

(املعارج ، )3( )81:وَنوه  ،فروي عنه الوقف على ( ما )  ،وعلى ( الالم )  ،ووقف الباقون على
وروي عن أيب عمرو الوقف على ( ما ) دون ( الالم ) يف األربعة (. )8
( الالم )  ،منفصلة ُ ،
ووقف محزة  ،والكسائي ؛ على قوله عزوجل  :ﭽﮑﮒﮓﭼ (اإلسراء )111:على ( أيا )
الفتح ( ، )4ووقف الباقون على ( ما )  ،ووقف أبو عمرو ،
وعوضا من التنوين َ
دون ( ما ) ّ ،

والكسائي ؛ على قوله تعاىل  :ﭽﯿﰀﭼ( )81يف النور  ،و ﭽﭡﭢﭼ

( )44يف الزخرف  ،و ﭽﮣﮤﭼ( )81يف الرمحن ؛ باأللف يف الثالثة (. )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سامراء  ،العامل  ،الكبري  ،شيخ املقرئني  ،تال على  :إمساعيل بن
( - )1حفص بن عمر  ،أبو عمر  ،الضرير  ،نزيل َّ
املفسر  ،وعلي بن ُسلَيم  ،قال أبو حامت  " :صدوق "  ،وقال الذهيب :
جعفر  ،والكسائي  ،وعليه  :أمحد بن فرح ّ
فثبت إمام " ( ،ت341:ه)  ،من آثاره (ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن) .
" َّأما يف القراءات ْ
ينظر  :أمحد بن علي البغدادي  ،تاريخ بغداد ( ، )34/4وياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء
( ، )1131/8وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )335/1
( - )3جاء يف املخطوط  :مال للذين كفروا  ،وهو غلط  ،وقد رأيت إثبات الصحيح يف النص ؛ ألهنا آية قرآنية .
( - )8جاء يف التيسري  :من رواية أيب عبد الرمحن  ،عن أبيه  ،عنه .
( - )4جاء يف التيسري  :وعوضا من التنوين ألفا .
( - )5جاء يف التيسري  :ووقف الباقون بغري ألف .
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ووقف الكسائي على ﭽﮒﮓﭼ (النمل  )13:خاصة بالياء  ،ووقف الباقون بغري ياء .
وتفرد البزي بزيادة ( هاء السكت ) على الوقف على ( ما ) ؛ إذا كانت استفهاما  ،ووليت
حرف جر

()1

َ ،نو قوله عزوجل  :ﭽﮡﮢﭼ(البقرة ، )41:و ﭽ ﮞ ﮟﭼ

(الصف ، )3:و ﭽ ﯿ ﰀ ﭼ(النازعات ، )48:و ﭽ ﭥ ﭦ ﭼ(الطارق ، )5:و ﭽ ﭩ
ﭪ ﭼ(احلجر ، )54:و ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ(النمل ، )85:و ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ

(النبأ ، )1:وشبهه  ،فنقول ( فلمه )  ،وكذا على اجلميع .
ووقف الباقون على امليم ساكنة " (. )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
جر  ،وهو وهم من احملقق  ،ظاهر من التمثيل .
( - )1جاء يف التيسري  :ووليها حرف ّ
( - )3ينظر  :عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص( )313وما بعده  ،وقد اختصر
وقربه ؛ بطريقة حافظ فيها على األصل .
كالم الداين ّ ،
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النوع احلادي والعشرون  :اإلمالة

()1

يفي الذي يتكلم عليه النحاة يف
اعلم أنا ال نذكر يف هذا النوع كما يف الذي قبله
احلكم التصر َّ
َ
اإلمالة ( ، )3وإمنا نذكر ما ذكره أهل ِ
األداء يف ذلك .
كل ما كان من األمساء  ،واألفعال ،
قال يف التيسري  " :اعلم أن محزة  ،والكسائي ؛ كانا ُمييالن َّ
من ذوات الياء َ ،نو  :ﭽ موسى ﭼ  ،وﭽ عيسى ﭼ  ،ويف األفعال ؛ َنو  :ﭽ سعى ﭼ ،
كى ﭼ ( ، )8و ﭽ سوى ﭼ (ِ ، )4
وشبهه  ،مما ألفه منقلبة عن ياء .
و ﭽ ز َّ
وكذلك أماال  ( :أنَّى ) ؛ اليت مبعىن كيف َ ،نو  :ﭽﯦﯧﯨﭼ (البقرة ، )338:و ﭽﰅ

ﰆﰇﰈﭼ (آل عمرانِ ، )88:
وش َبههُ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :علي بن حممد السخاوي  ،مجال القراء وكمال اإلقراء ص( ، )543وحممد الزركشي  ،الربهان
( ، )413/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )538/3والتحبري ص( ، )351وإمتام الدراية ص(. )84
( - )3قال القسطالين  " :اعلم أن اإلمالة لغة  :اإلحناء  ،من أمال فالن ظهره  ،إذا أحناه  ،واصطالحا  :أن ينحى
بالفتحة َنو الكسرة  ،وباأللف َنو الياء  ،ومن الزمه أن ينحى بالفتحة قبلها َنو الكسرة  ،ويكون هذا االَنناء
كثريا  ،وقليال .
فاألول  :احملضة ؛ وهي الكربى  ،ويقال هلا  :البطح  ،واالضجاع  ،وهي املرادة عند اإلطالق .
والثاين  :بني اللفظني  :ويقال هلا  :الصغرى  ،وبني بني  ،أي  :بني الفتح الذي هو استقامة اللفظ باحلروف  ،وبني
اإلمالة الكربى اليت هي االَنناء باحلرف متناهيا به  ،كما تقدم  ،وهي معىن بني اللفظني أيضا " .
ينظر  :أمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )1188/8وعبد العزيز السمايت  ،مرشد القارئ ص( ، )83ومنصور
الطبالوي  ،الشمعة املضية (. )138/1

( - )8يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭼ (الشمس. )4:
( - )4جاء يف التيسري  :ﭽ ﮦ ﭼ  ،وميكن أن يريد هبا املصنف ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ (الشمس. )8:
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وكذلك  :ﭽ متى ﭼ و ﭽ بلى ﭼ و ﭽ عسى ﭼ حيث وقع .
وكذلك ما أشبهه  ،مما هو مرسوم يف املصاحف ؛ بالياء  ،ما خال مخس كلمات ؛ وهي :
ﭽ حتىﭼ  ،و ﭽ لدى ﭼ  ،و ﭽ إلى ﭼ  ،و ﭽ على ﭼ  ،و ﭽ ما زكى ﭼ  ،فإهنن
مفتوحات بإمجاع .
وكذلك سائر ذوات الواو ؛ من األمساء  ،واألفعال

()1

َ ،نو  :ﭽﮆﭼ (البقرة، )153:

و ﭽ عصاه ﭼ ،و ﭽﮕﮖﭼ (التوبة ، )114:واألفعال ؛ َنو قوله  :ﭽخالﭼ ،
و ﭽ دعا ﭼ .
صو ِان )  ،وتعرف األفعال
وتعرف ذوات الواو يف األمساء بالتثنية ؛ إذا َ
ص َفوان )  ،و ( َع َ
قلت َ ( :
دعوت )  ،فيظهر يف ذلك كلِه الواو  ،فتمتنع
خلوت )  ،و (
قلت ( :
ُ
ُ
بردها إىل النفس ؛ إذا َ
إمالته لذلك  ،وكذلك يعترب ما كان من ذوات الياء يف األمساء بالتثنية  ،ويف األفعال بالرد إىل
النفس (. )3
وقرأ أبو عمرو ما كان فيه راءٌ بعدها ياء باإلمالة (.)8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أي ال متال .
( - )3ومتام الكالم  :فتظهر لك الياء يف ذلك كله فتميله .
(َ - )8نو  :ﭽﮙﭼ(طه ، )1:واستثىن ﭽﮛﭼ(يوسف )14:يف سورة يوسف عليه السالم ،
ونون ﭽ ﭜﭝ ﭼ (املؤمنون )44:يف الوصل .
و ﭽ ﭜﭝ ﭼ (املؤمنون )44:ففتحهما َّ ،
ينظر  :عبد الواحد بن حممد املالقي  ،الدر النثري والعذب النمري ص( ، )411وحممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات
العشر (. )41/3
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وما كان رأس آية يف سورة أو ِ
اخر آيِها على ياء ( ، )1أو على هاء ( ، )3أو كان وزن ( فَعلى )

()8

بفتح الفاء  ،وكسرها  ،وضمها  ،ومل يكن فيه راء بني اللفظني  ،وما عدا ذلك بالفتح .
()4
اخر آيها على هاء (، )5
وقرأ ورش مجيع ذلك بني اللفظني  ،إال ما كان من ذلك يف سورة أو ُ

فإنه أخلص الفتح فيه  ،على خالف بني أهل األداء يف ذلك (. )1

وأمال أبو بكر ﭽ رمى ﭼ(األنفال )18:يف األفعال

()8

 ،و ﭽ أعمى ﭼ يف املوضعني يف

سبحان .............................................................................. ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( -)1يف السور العشر ؛ وهي  :طه  ،النجم  ،املعارج  ،القيامة  ،النازعات  ،عبس  ،األعلى  ،الليل  ،الضحى ،
العلق .
ينظر  :عبد الواحد املالقي  ،الدر النثري ص( ، )481وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات (. )1154/8
( - )3جاء يف التيسري  :أو هاء ألف .
( - )8جاء يف التيسري  :أو كان على وزن فعلى .
جود ختمات على :
( - )4عثمان بن سعيد  ،أبو سعيد  ،القبطي  ،موىل آل الزبري  ،شيخ اإلقراء بالديار املصرية َّ ،
نافع  ،ولقَّبه بورش ؛ لشدَّة بياضه  ،وقرأ على حفص  ،وعليه  :أمحد بن صاحل  ،وداود بن أيب طيبة  ،اشتغل بالقرآن
والعربية فمهر فيهما  ،وكان ثقة  ،حجة يف القراءة ( ،ت148:ه) .
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء ( ، )1111/4وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف
طبقات القراء ( ، )513/1وعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حسن احملاضرة (. )435/1
( - )5جاء يف التيسري  :أواخر آيها على هاء ألف  ،وهي رؤوس اآلي اليت يف سورة الشمس  ،واآليات اليت يف
النازعات .
( – )1ينظر  :طاهر بن غلبون  ،التذكرة يف القراءات الثمان ص( ، )314وحممد بن اجلزري  ،حتبري التيسري
ص( ، )341والنشر يف القراءات العشر (. ) 41/3
( - )8جاء يف التيسري  :رمى يف األنفال  ،وهي الوحيدة يف القرآن .
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وتابعه أبو عمرو على إمالة ﭽ أعمى ﭼ يف احلرف األول ال غري

()1

 ،وفتح ما عدا ذلك ،

وأمال حفص عن عاصم ﭽﮓ ﭼ( )3( )41يف هود ال غري " (. )8
وقد أَلبس كالم الشاطيب

()4

؛ حيث نقل هذا عن حفص  ،مع نقله فيما سبق يف

ﭽ ﭕ ﭼ(يوسف ، )5:و ﭽ ﭥﭦ ﭼ(يوسف )38:عن حفص عن الكسائي
اإلمالة .
واملراد حبفص هذا الدوري ........................................................... ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1وهي اآلية  :ﭽﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﭼ(اإلسراء ، )83:وعلته أنه أراد
التفرقة بينهما ؛ الفرتاقهما يف التقدير .
ينظر  :عبد الواحد املالقي  ،الدر النثري ص( ، )433وأمحد بن يوسف السمني احلليب  ،الدر املصون (، )841/8
وحممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر (. )43/3
( - )3ينظر  :حممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر ( ، )41/3وحممد النويري  ،شرح طيبة النشر
( ، )533/1وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات (. )1114/8
( - )8ينظر  :عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص( )185وما بعده  ،وقد تصرف
يف كالم الداين اعتصارا لألمثلة  ،واختصارا لبعض الزيادات  ،وهو يسري مل خيدش  ،وهذه عادة البلقيين يف النقل عن
اإلمام الداين .
عيين  ،اإلمام  ،العامل  ،العامل  ،سيّد القراء  ،تال بالسبع على  :أيب عبد اهلل
( - )4القاسم بن في ـره  ،أبو حممد  ،الر ْ
النفري  ،وابن عاشر  ،وعليه  :عيسى بن يوسف املقدسي  ،وعبد الرمحن بن سعيد  ،له الباع األطول يف فن القراءات

والرسم  ،والنحو ،ـ والفقه  ،واحلديث  ،وكان يتوقد ذكاء  ،وله النظم الرائق مع الورع والتقوى والتأله والوقار  ،استوطن
مصر  ،وتصدر  ،وشاع ذكره  ،انتهت إليه رئاسة اإلقراء ( ،ت541:ه)  ،من آثاره (التيسري) ( ،الشاطبية) ،
(الرائية) .
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء ( ، )3311/5وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )311/31وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )31/3
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فكان األحسن التعبري عنه بغري ذلك (. )1
ومواضع انفراد محزة  ،والكسائي  ،ومشاركة أيب عمرو للكسائي ؛ تعرف من التيسري (. )3
" وتفرد هشام ( )8باإلمالة ( )4يف قوله تعاىل  :ﭽﭨﭩﭼ ( )88يف يس  ،ومن .............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال الشاطيب يف قصيدته حرز األماين  ،يف البيت (: )815
اي َعْنهُ ِحلَْفصـ ــِِه ْم
َوُرؤيَ َ
اك َم ـ ـ ـ ْع َمثْ ـ ـ َو َ

وحمي ِ ٍ
اي قَ ِد اجنَـ َال
اي م ْش َكاة ُه َد َ
َ ََْ َ

مث قال يف البيت (: )811
ٍ
ص ُه ْم
َوَما بـَ ْع َد َراء َش َ
ْما َو َح ْف ُ
اع ُحك ً

ِ
ود أُنـ ــِْزَال
يـُ ـ ـ َو ِايل مبَ ْجـ ـ ـ ـَر َاها َويف ُهـ ـ َ

األول يوهم أنه أمال غريها  ،وخترجيه
تفرد بإمالة جمراها ال غري  ،لكن البيت َّ
ووجه اإللباس ؛ أن حفص بن أيب النجود َّ
األول هو حفص الدوري  ،أبو عمرو  ،فكان األحسن التعبري عنه بغري ذلك .
أن حفصا يف البيت ّ
ينظر  :القاسم بن فريه الشاطيب  ،حرز األماين ص( ، )35وعبد الرمحن أبو شامة املقدسي  ،إبراز املعاين
ص(. )314
( - )3ينظر  :عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص( )133وما بعده .
لمي  ،احلافظ  ،املقرئ  ،عامل أهل الشام  ،مسع من  :مالك  ،وقرأ على
( - )8ابن عمار بن نُ ْ
صري  ،أبو الوليد  ،الس ّ

احملل "  ،وقال أبو حامت :
أيوب بن متيم  ،تال عليه  :احلُلواين  ،وهارون األخفش  ،قال الدارقطين  " :صدوق  ،كبري ّ

تغري  ،ارحتل النَّاس إليه يف القراءات  ،واحلديث " ( ،ت345:ه) .
" لـ ّما كبُـَر َّ

ينظر  :حممد بن إمساعيل البخاري  ،التاريخ الكبري ( ، )144/3وحممد بن أمحد الذهيب  ،تذكرة احلفاظ (، )34/3
وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )854/3
( - )4قال ابن اجلزري  " :وأ ََّما ( مشا ِرب ) فَاختُلِف فِ ِيه عن ِه َش ٍام  ،واب ِن ذَ ْكوا َن َِ
مج ًيعا  ،فَـَرَوى إِ َمالَتَهُ َع ْن ِه َش ٍام
ْ َ
َْ
َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ور الْ َمغَا ِربَِة َ ،و َغْيـُرُه ْم َ ،وُه َو الذي يف التـَّْيسري َ ،والشَّاطبيَّة َ ،والْ َكايف َ ،والتَّذْكَرة َ ،والتَّْبصَرة َ ،وا ْهل َدايَة َ ،وا ْهلَادي ،
مجُْ ُه ُ
ِ ِ
يص  ،والت ِ ِ ِ ِِ
ِ
َّج ِريد  ،م ْن قَراءَته َعلَى َعْبد الْبَاقي َ ،و َغ ِْريَها َ ،وَك َذا َرَواهُ الصوِري َع ِن ابْ ِن ذَ ْك َوا َن َ ،وَرَواهُ ْاأل ْ
ش َعْنهُ
َوالتَّـلْخ ِ َ ْ
َخ َف ُ
ِ
=
َّاج ِوين َع ْن ِه َش ٍام .
بالْ َفْت ِح َ ،وَك َذا َرَواهُ الد ُ
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ﭽﭶﭷﭼ ( )5يف الغاشية  ،و ﭽﭢﭼ ( )5-4-8الثالثة اليت يف الكافرين ال غري .
وقرأ الباقون بإخالص الفتح يف مجيع ما ذكرناه (. )1
فهذه أصول اإلمالة يقاس عليها " ( ، )3ولنقتصر على هذا  ،ففي الرمز به كفاية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احب التَّج ِر ِ
احل ْلوِاين  ،وبِِه قَـرأَ ِ
= وأ ََّما ( آنِية ) فَاختلِ ِ ِ
ِ ٍ
ِ
يد َعلَى َعْب ِد الْبَاقِي َ ،وُه َو
ُْ َ
ص ُ ْ
َ َ َ
َ
ف فيه َع ْن ه َشام  ،فَـَرَوى إ َمالَتَهُ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّاج ِوين " .
الَّذي َملْ تَ ْذ ُك ِر الْ َمغَا ِربَةُ َع ْن ه َشام س َواهُ َ ،وَرَوى فَـْت َحهُ الد ُ
ينظر  :حممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر ( ، )15/3وحممد النويري  ،شرح طيبة النشر (، )118/1
وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات (. )1138/8
( - )1جاء يف التيسري  " :يف مجيع ذلك  ،إال ما كان من مذهب ورش يف الراءات  ،وسيأيت بعد إن شاء اهلل " ،
وقد أورده ص(. )143
( - )3ينظر  :عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص( )138باختصار أيضا .
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النوع الثاين والعشرون  :املد

()1

قال يف التيسري  " :اعلم أن اهلمزة ؛ إذا كانت مع حرف املد  ،واللني ( )3يف كلمة واحدة  ،سواء
توسطت  ،أو تطرفت  ،فال خالف بينهم يف متكني حرف املد زيادة َ ،نو :ﭽ أولئك ﭼ ،
و ﭽ المالئكة ﭼ  ،فإذا كانت اهلمزة أول كلمة  ،وحرف املد آخر كلمة أخرى ؛ فإهنم خيتلفون
يف زيادة التمكني حلرف املد (........................................................ ، )8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :علي بن حممد السخاوي  ،مجال القراء ص( ، )181وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )411/1وعبد
الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )115/3والتحبري ص( ، )353وإمتام الدراية ص( ، )41وابن عقيلة املكي  ،الزيادة
واإلحسان (. )83/4
( - )3املد يف هذا الباب  :عبارة عن زيادة مط يف حرف امل ّد على املد الطبيعي  ،وهو الذي ال يقوم ذات حرف امل ّد
دونه  ،أما حروف املد واللني فثالثة  ،جيمعها لفظ "واي" وهو الواو الساكنة املضموم ما قبلها َ ،نو :
ﭽ يقول ﭼ  ،واأللف الساكنة املفتوح ما قبلها َ ،نو  :ﭽ قالﭼ  ،والياء الساكنة املكسور ما قبلها َ ،نو :
ﭽ وقِيلﭼ  ،وجيمع الكل بشروطها املذكورة الكلمات التالية  :ﭽﮙﭼ (هود ، )44:ﭽﯯﭼ
(النمل ، )43 :ﭽﯝﭼ (األعراف ، )134 :وتسمى احلروف الثالثة هذه ؛ حروف املد واللني ؛ خلروجها
بامتداد ولني  ،من غري كلفة على اللسان ؛ التساع خمرجها ...وأما حرفا اللني  ،فهما الواو  ،والياء  ،الساكنتان ،
املفتوح ما قبلهما َ ،نو قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭼ
(يونس ، )13 :ومسيا بذلك خلروجهما بلني  ،وعدم كلفة على اللسان " .
ينظر  :حممد بن اجلزري  ،التمهيد يف علم التجويد ص( ، )83وحممد مكي  ،هناية القول املفيد ص( ، )183وعبد
الفتاح بن السيد عجمي  ،هداية القاري إىل جتويد كالم الباري (. )313/1
( - )8ومتام كالم الداين من التيسري  " :فَابْن كثري  ،وقالون ِِخب َالف َعنهُ  ،وأبو ُش َعْيب َ ،و َغريه َعن اليزيدي يقصرون

ِ
ِ
ِ
ك ََْنو قَـ ْوله عز َوجل  :ﭽﭘ
حرف الْ َم ّد  ،فَ َال يزيدونه متكينا على َما ف ِيه من الْ َم ّد الَّذي َال يُوصل إليه اال بِِه َ ،وذَل َ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ (البقرة ، )4:وﭽ ﭴ ﭵ ﭼ (الشورى ، )85:وﭽ ﮜ ﮝ ﭼ (البقرة= )31:
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َنو  :ﭽﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭼ(البقرة ، )1( )4:وأطو ُهلم مدا يف الضربني مجيعا ،
يعين  :املتصل  ،واملنفصل ؛ ورش  ،ومحزة دونه  ،ودوهنما عاصم  ،ودونه ابن عامر  ،والكسائي ،
ودوهنما أبو عمرو ؛ من طريق أهل العراق ( ، )3وقالون ( )3من طريق أيب نشيط ( )4خبالف عنه ،
وهذا كله على التقريب من غري إفراط  ،وإمنا هو على مقدار مذاهبهم يف التحقيق ( ،)5واحلدر (،)6
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= وﭽﭻﭼ (البقرة ، )81:وﭽﯟﯠﭼ (البقرةَ ، )14:وشبهه َ ،وَه ُؤَالء أقصر مدا ِيف الض َّْرب االول
الْ ُمتَّفق َعلَْي ِه َ ،والْبَاقُو َن يطولون حرف الْ َم ّد ِيف ذَلِك ِزيَ َادة "  .ينظر  :ص(. )141
( - )1يف املخطوط  :ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ؛ وهو خطأ ؛ وقد رأيت إثبات الصحيح يف األصل .

( - )3يعين الدوري عن اليزيدي .
( - )8عيسى بن ميىن  ،أبو موسى موىل بين زريق  ،اإلمام اجملود النحوي  ،روى عن ابن أيب كثري ونافع  ،وعنه  :أبو
زرعة وخلق  ،لقبه نافع بقالون جلودة قراءته  ،كان شديد الصمم ( ،ت331:ه)  ،قال ابن اجلزري  :وهو األصح .
ينظر  :حممد الذهيب  ،السري ( ، )831/11وحممد بن اجلزري  ،غاية النهاية ( ، )115/1وأمحد الدمياطي  ،إحتاف
فضالء البشر ص(. )11
( - )4حممد بن هارون  ،املروزي  ،املقرئ  ،اجملود  ،احلافظ  ،الثقة  ،تال على  :عيسى بن ِميىن  ،ومسع من َ :رْوح بن
العنزي  ،وحدَّث عنه  :ابن ماجة يف التفسري  ،قال أبو حامت  " :صدوق "  ،وقال
ُع َ
بادة  ،قرأ عليه  :أبو حسان َ
الدارقطين  " :هو ثقة "  ،وقال ابن اجلزري  " :مقرئ جليل  ،ضابط  ،مشهور " ( ،ت353:ه) .
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )118/3وحممد بن حبان البسيت  ،الثقات
( ، )133/4وحممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )383/3
( - )5قال القسطالين  " :فالتحقيق  :املبالغة بالشيء على ح ّده من غري زيادة فيه وال نقص منه ،
وهو عندهم إعطاء احلرف حقَّه ،كإشباع امل ّد  ،وحتقيق اهلمز  ،وإمتام احلركات  ،وتفكيك احلروف  ،وهو
عريا عن اإلفراط ؛
بياهنا  ،وإخراج بعضها من بعض بالسكت  ،والرتسل  ،والتوؤدة ّ ،
كتحريك ساكن  ،وتوليد حرف من حركة  ،وغري ذلك مما ال جيوز " .
ينظر  :عثمان بن سعيد الداين  ،التحديد يف اإلتقان والتجويد ص( ، )81وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات
( ، )451/3وحممد مكي نصر  ،هناية القول املفيد ص(. )33
( - )1قال القسطالين  " :واحلدر  :إدراج القراءة  ،وسرعتها  ،وختفيفها بالقصر  ،والبدل  ،واإلدغام الكبري  ،عاريا
عن برت حروف امل ّد  ،وذهاب صوت الغنة  ،واختالس أكثر احلركات  ،وعن التفريط إىل غاية ال تصح هبا القراءة  ،وال
توصف هبا التالوة "  .ينظر  :املصادر نفسها .
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وباهلل التوفيق (. )1
ونقل بعضهم  :أن مد ورش  ،ومحزة  ،مبقدار ست ألفات  ،ومنهم من يقول  :هذا إفراط  ،بل
مبقدار مخس ألفات  ،ومنهم من يقول  :بل مبقدار أربع  ،قالوا  :وهذا أصح .
وعن عاصم أنه مبقدار ثالث ألفات  ،وعن الكسائي مقدار ألفني ونصف  ،وعن قالون ألفني ،
وعن السوسي ( )3ألف ونصف  ،وكل هذا تقريب ( ، )8وفيما ذكرناهُ كفاية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1ينظر  :عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص( . )141
جود على  :حيي اليزيدي  ،ومسع ابن
الرقَّة َّ ،
( - )3صاحل بن زياد  ،أبو شعيب  ،الرستُبِِيب  ،املقرئ  ،احملدث  ،شيخ َّ
عيينة  ،تال عليه  :موسى بن جرير  ،وعلي بن احلسني  ،قال أبو حامت  " :صدوق "  ،وقال النسائي  " :ثقة " ،

وقال ابن اجلزري  " :مقرئ  ،ضابط  ،حمرر  ،ثقة " ( ،ت311:ه) .
ينظر  :حممد بن حممد بن أيب يعلى  ،طبقات احلنابلة ( ، )181/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )831/13وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )883/1
( - )8قال الداين  " :وهذا كله جار على طباعهم  ،ومذاهبهم يف تفكيك احلروف  ،وختليص السواكن  ،وحتقيق
القراءة وحدرها  ،وليس لواحد منهم مذهب يسرف فيه على غريه إسرافا خيرج عن املتعارف يف اللغة  ،واملتعامل يف
تبني كيفيّته " .
القراءة  ،بل كل ذلك قريب بعضه من بعض  ،واملشافهة توضح حقيقته  ،واحلكاية ّ
ِ
ف ِيف تَـ ْق ِدي ِر الْمراتِ ِ ِ ِ
وقال ابن اجلزري َ " :و ْاعلَ ْم أ َّ
يق َوَراءَهُ  ،بَ ْل يـَْرِج ُع إِ َىل أَ ْن يَ ُكو َن
َن َه َذا ِاال ْختِ َال َ
ب بِ ْاألَل َفات ؛ َال َْحتق َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ك أ َّ
ك َح َّىت تَـْنتَ ِه َي إِ َىل
صُر  ،إِ َذا ِز َ
ت ثَانِيَةً ُ ،مثَّ َك َذل َ
لَ ْف ِظيًّا َ ،وذَل َ
ص َار ْ
َن الْ َم ْرتَـبَةَ الدنْـيَا َوه َي الْ َق ْ
يد َعلَْيـ َها أ َْد َّن ِزيَ َادة َ
ِِ
ف ؛ ِهي و ِ
ِ
ِ
ف أَلِ ٍ
صِ
ت بِأَلِ ٍ
اح َدةٌ  ،فَالْم َقدَّر َغْيـر ُحمَق ٍ
َّق إَِّمنَا
ص َوى َ ،وَهذه الزيَ َادةُ بِ َعْين َها إِ ْن قُد َر ْ
ف  ،أ َْو بِن ْ
الْ ُق ْ
َّق َ ،والْ ُم َحق ُ
َ َ
ُ ُ ُ
ِ
احلِ َكايةُ  ،ويـبـيـنُه ِاالختِبار  ،ويك ِ
احلُ ْس ُن "  ،قال ساجقلي زاده
ْش ُفهُ ْ
ُه َو الزيَ َادةُ َ ،وَه َذا ممَّا َْحت ُك ُمهُ الْ ُم َشافَـ َهةُ َ ،وتُـ َوض ُحهُ ْ َ َ َُ ُ ْ َ ُ َ َ
معلقا  " :وجوده يف هذا الزمان أعزّ "  ،وقال زكريا األنصاري  " :وكله تقريب  ،ال يضبط إال باملشافهة ،
واإلدمان " .وقصدهم باأللف  :حركتني  ،وبالنصف  :حركة .
ينظر  :عثمان بن سعيد الداين  ،جامع البيان ( ، )418/1وحممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر
( ، )831/1وزكريا بن حممد األنصاري  ،الدقائق احملكمة ص( ، )31وحممد بن أيب بكر ساجقلي زاده  ،جهد املقل
ص(. )331
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النوع الثالث والعشرون  :ختفيف اهلمزة

()1

ويُطلق عليه ختفيف  ،وتليني  ،وتسهيل ( ، )3كلها مبعىن واحد ؛ وهو مشتَمل على أربعة أنواع من

التخفيف ؛

أحدها النقل

()8

 :وهو نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها َ ،نو  :ﭽﭑﭒﭼ تنقل حركة

اهلمزة وهي ؛ الفتح  ،إىل دال ( قد )  ،وتسقط اهلمزة  ،فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاءٌ
ساكنة  ،وهذا النقل قرأ به نافع ؛ من طريق ورش  ،قال يف التيسري  " :اعلم أن ورشا كان يلقي
حركة اهلمزة على الساكن قبلها فتتحرك حبركتها
الساكن غري حرف ٍ
أول كلمة أخرى (. )5
مد ولني  ،وكان آخر كلمة  ،واهلمزةُ َ
()4

 ،وتسقط هي من اللفظ  ،وذلك إذا كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )413/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )138/3والتحبري
ص( ، )354وإمتام الدراية ص( ، )41وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )31/4
( - )3عبارة عن تغيري يدخل اهلمزة  ،وهو على أربعة ضروب  :بني بني  ،وبدل  ،وحذف  ،وختفيف .
ينظر  :عبد العزيز السمايت  ،مرشد القارئ ص( ، )83وعبد اهلل بن الوجيه  ،الكنز يف القراءات العشر (، )335/1
وحممد بن اجلزري  ،التمهيد يف علم التجويد ص(. )51
( - )8ملزيد بيان ينظر  :طاهر بن غلبون  ،التذكرة يف القراءات الثمان ص( ، )138وعبد الواحد املالقي  ،الدر النثري
ص( ، )884وحممد بن اجلزري  ،حتبري التيسري ص( ، )313والنشر يف القراءات العشر ( ، )413/1وأمحد
القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )353/3وحممد سامل حميسن  ،اهلادي (. )388/1
( - )4جاء يف التيسري  :فيتحرك حبركتها  ،وهو الصحيح .
( - )5والساكن الواقع قبل اهلمزة يأيت على ثالثة أضرب :
 أن يكون تنوينا ؛ َنو  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭼ(اإلخالص. )4: أن يكون الم املعرفة ؛ َنو  :ﭽ ﭣﭼ (غافر. )13: -أن يكون سائر حروف املعجم ؛ َنو  :ﭽ ﮚﮛﮜ ﭼ (الرمحن. )54:

=
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واستثىن أصحاب يعقوب ( )1عن ورش حرفا واحدا  ،وهو قوله تعاىل ﭽﮠﮡﮢﮣﭼ

(احلاقة )31-14:فسكنوا اهلاء  ،وحققوا اهلمزة بعدها  ،على مراد القطع واالستِئناف .
وقرأ الباقون بتحقيق اهلمزة يف مجيع ذلك  ،مع ختليص الساكن قبلها " (. )3
النوع الثاين  :أن تبدل اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها ( ، )8إن كان قبلها فتحة أبدلت
ألفا  ،أو ضمة أبدلت واوا  ،أو كسرة أبدلت ياء  ،وهذا البدل قراءة أيب عمرو .
قال يف التيسري  " :اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ يف الصالة  ،أو أدرج ( )4قراءته  ،أو قرأ
باإلدغام  ،مل يهمز كل مهزة ساكنة  ،سواء كانت فاء  ،أو عينا  ،أو الما ( ، )5إال أن يكون
سكون اهلمزة للجزم (.................................................................، )1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :عثمان بن سعيد  ،التيسري ص( )151باختصار .
( - )1جاء يف التيسري  :واستثىن أصحاب أيب يعقوب .
( - )3عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص(151ـ ـ. )158
( - )8ينظر  :طاهر بن غلبون  ،التذكرة ص( ، )188وعثمان بن سعيد  ،جامع البيان ( ، )511/3وعبد الواحد
املالقي  ،الدر النثري ص( ، )831وحممد بن اجلزري  ،حتبري التيسري ص( ، )314والنشر (. )843/1
( - )4واملقصود باإلدراج ؛ اإلسراع  ،وهو ضد التحقيق  ،ال كما فهمه من ال فهم له من أ ّن معناه الوصل ؛ الذي
هو ضد الوقف  ،وبىن على ذلك أن أبا عمرو إمنا يبدل اهلمز يف الوصل فإذا وقف ح ّقق  ،وليس يف ذلك نقل يتّبع ،
وال قياس يسمع .

ينظر  :عبد الواحد املالقي  ،الدر النثري ص( ، )833وحممد بن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر (. )843/1
(َ - )5نو قوله تعاىل  :ﭽ ﭥ ﭼ .
(َ - )1نو قوله تعاىل  :ﭽﯢﭼ (آل عمران ، )131:ومجلته تسعة عشر موضعا .
ينظر  :عثمان بن سعيد  ،التيسري (.)153
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أو للبناء ( ، )1أو يكون ترك اهلمزة فيه أثقل من اهلمز ( ، )3أو يكون يوقع يف االلتباس ( ، )4( )8فإن
ابن جماهد

()5

كان خيتار حتقيق اهلمز يف ذلك كله ؛ من أجل املعاين املذكورة  ،وبذلك قرأت ،

وبه آخذ  ،فإذا حتركت اهلمزة ( ، )1فال خالف عنه يف حتقيق اهلمزة " (. )8
النوع الثالث  :ختفيف اهلمز بني بني ( ، )3ومعناه  :أن تُسهل اهلمزة بينها وبني احلرف الذي منه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(َ - )1نو قوله تعاىل  :ﭽ ﮭ ﭼ(اإلسراء ، )14:ومجلته أحد عشر موضعا .
(َ - )3نو قوله تعاىل  :ﭽ ﭖ ﭼ (األحزاب.)51:
( – )8وذلك يف قوله تعاىل  :ﭽ ﯞ ﭼ (مرمي. )84:
( - )4جاء يف التيسري  :أو يكون يوقع يف االلتباس مبا ال يهمز .
ج من لغة إىل لغة وذلك يف قوله تعاىل  :ﭽ ﮇ ﭼ (البلد، 31واهلمزة. )3:
وزاد بعدها  :أو يكون خير ُ
( - )5أمحد بن موسى  ،أبو بكر  ،البغدادي  ،املقرئ  ،احملدث  ،النحوي  ،شيخ املقرئني  ،تال على  :قنبل  ،ومسع
ث عنه  :ابن شاهني  ،قال الداين  " :فاق سائر نظرائه  ،مع اتساع
الرمادي  ،قرأ عليه  :أبو عيسى بكار  ،وح ّد َّ
من َّ
علمه  ،وبراعة فهمه  ،وصدق هلجته  ،وظهور نسكه "  ،وقال البغدادي  " :كان ثقة  ،مأمونا " ( ،ت834:ه) ،
من آثاره ( :السبعة)  ،وهو َّأول من سبَّع السبعة .
ينظر  :أمحد بن علي البغدادي  ،تاريخ بغداد ( ، )858/1وياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء
( ، )531/3وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )184/1
(َ - )1نو قوله تعاىل  :ﭽ ﯻ ﭼ(النور)48:
( - )8ينظر  :عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص( 153ـ ـ ـ . )154
( - )3ينظر  :طاهر بن غلبون  ،التذكرة ص( ، )111وعثمان بن سعيد  ،جامع البيان ( ، )511/3وأمحد بن علي
بن الباذش  ،اإلقناع يف القراءات السبع ص( ، )111وحممد بن اجلزري  ،حتبري التيسري ص( ، )311والنشر
(. )813/1
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حركتها  ،فإن كانت مضمومة ُس ِهلت بني اهلمزة والواو  ،أو مفتوحة فبني اهلمزة واأللف  ،أو
مكسورة فبني اهلمزة والياء .
قال يف التيسري ؛ يف باب اهلمزتني من كلمة  " :اعلم أهنما إذا اتفقتا بالفتح ؛ َنو :
ﭽﭖﭼ (البقرة )1:فإن احلرميني

() 1

 ،وأبا عمرو  ،وهشاما  ،يسهلون الثانية  ،وورش

يبدهلا ألفا  ،والقياس أن تكون بني بني  ،وابن كثري ال يدخل قبلها ألفا  ،وقالون  ،وهشام ،
وأبو عمرو ؛ يدخلوهنا  ،والباقون حيققون اهلمزتني .
فإذا اختلفتا بالفتح والكسر

()3

؛ فاحلرميان  ،وأبو عمرو ؛ يسهلون الثانية  ،وقالون ،

وأبو عمرو ؛ يدخالن قبلها ألفا  ،والباقون حيققون اهلمزتني .
فإن اختلفتا بالفتح والضم ؛ وذلك يف ثالثة مواضع يف آل عمران  :ﭽﯝﯞﭼ (، )15
ويف ص  :ﭽﮘﮙﮚﭼ ( ، )3ويف القمر  :ﭽﯻﯼﯽﭼ ( ، )35فاحلرميان
وأبو عمرو ؛ يسهلون الثانية  ،وقالون يدخل بينهما ألفا  ،وعن هشام خالف  ،والباقون حيققون
اهلمزتني " (. )8
وقد أشار الصحابة رضي اهلل عنهم إىل التسهيل بني بني يف رسم املصاحف العثمانية  ،فكتبوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1مها  :نافع املدين  ،وابن كثري املكي .
(َ - )3نو قوله تعاىل  :ﭽ ﯡ ﯢ ﭼ (الرعد. )5:
( - )4قال يف التيسري  " :وهشام من قراءيت على أيب احلسن ؛ حيقق اهلمزتني من غري ألف بينهما  ،يف آل عمران ،
ويسهل الثانية ويدخل قبلها ألفا يف الباقِيَتَـ ْني كقالون  ،والباقون  :حيققون اهلمزتني يف ذلك كله  ،وهشام من قراءيت
علي أيب الفتح كذلك ويدخل بينهما ألفا  ،وباهلل التوفيق "  ،وهنا ينتهي كالم املصنف رمحه اهلل  ،ص(. )151
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صورة اهلمزة الثانية واوا ؛ على إرادة التسهيل بني بَني  ،قاله أيضا أبو عمرو الداين  ،وغريه (. )1
النوع الرابع  :ختفيف اإلسقاط ( )3؛ وهو  :أن تسقط اهلمزة رأسا  ،ال من قبيل النقل  ،وقد قرأ
أبو عمرو هبذا اإلسقاط يف اهلمزتني من كلمتني إذا اتفقتا يف احلركة .
قال يف التيسري يف اهلمزتني من كلمتني  " :اعلم أهنما إذا اتفقتا بالكسر ؛ َنو  :ﭽﭻﭼ

ﭽﭼ (البقرة ، )81:و ﭽﭵﭶﭷﭼ (النساء ، )33:وشبهه  ،فقنبل  ،وورش ؛
جيعالن الثانية كالياء الساكنة  ،وقالون  ،والبزي ؛ جيعالن األوىل كالياء املكسورة  ،وأبو عمرو ؛
يسقطها  ،والباقون ؛ حيققون اهلمزتني معا .
فإذا اتفقتا بالفتح َنو  :ﭽﯗﯘﭼ(يونس ، )44:و ﭽﮩﮪﭼ(عبس ، )33:فورش ،
وقنبل ؛ جيعالن الثانية كاملدة  ،وقالون  ،والبزي  ،وأبو عمرو ؛ يسقطون األوىل  ،والباقون ؛
حيققون اهلمزتني معا .
فإذا اتفقتا بالضم ؛ وذلك يف موضع واحد يف األحقاف ﭽ ﮕﮖ ﮗ ﭼ

(األحقاف )83:وليس يف القرآن غريه  ،فورش وقنبل ؛ جيعالن الثانية كالواو الساكنة ،
وقالون  ،والبزي ؛ جيعالن األوىل كالواو املضمومة  ،وأبو عمرو ؛ يسقطها  ،والباقون ؛
حيققوهنما " (. )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :عثمان بن سعيد الداين  ،املقنع يف رسم مصاحف األمصار  ،باب /ذكر ما رمست فيه الواو صورة
للهمزة على مراد اإلتصال أو التسهيل ص(. )11
( - )3ينظر  :طاهر بن غلبون  ،التذكرة ص( ، )111وأمحد بن علي بن الباذش  ،اإلقناع ص( ، )183وعبد الواحد
املالقي  ،الدر النثري ( ، )851/1وحممد بن اجلزري  ،حتبري التيسري ص( ، )313والنشر ( ، )833/1وأمحد
القسطالين  ،لطائف اإلشارات (. )418/8
( - )8عثمان بن سعيد أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص( 151ـ ـ . )153
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واعلم أن ظاهر كالم التيسري  ،وتبعه الشاطيب ( )1؛ أن األوىل هي الساقطة .
وقال أبو شامة ( )3يف شرح الشاطبية َّ " :
إن من القراء من يرى أن الساقطة هي األوىل ؛ ألن
أواخر الكلم حمل التغري غالبا  ،ومنهم من جيعل الساقطة هي الثانية ؛ ألن الثقل هبا حصل ،
والذي نقله النحاة عن أيب عمرو أنه خيفف األوىل ( ، )8قال أبو علي (....................... )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال يف البيت (: )313
وأسقط األوىل يف اتفاقهما معاً

إذا كانتا من كلمتني فىت العال .

قال أبو شامة  " :فىت العال ؛ فاعل أسقط  ،يعين ولد العال  ،وهو أبو عمرو بن العالء  ،أسقط اهلمزة األوىل من
املتفقتني بالفتح والكسر والضم  ،وهذا نقل علماء القراءات عن قراءة أيب عمرو بإسقاط اهلمزة " .
ينظر  :القاسم بن فريه  ،حرز األماين ص( ، )18وعبد الرمحن أبو شامة  ،إبراز املعاين ص(. )141
( - )3عبد الرمحن بن إمساعيل  ،أبو القاسم  ،الدمشقي  ،ذو الفنون  ،صاحب التصانيف  ،لقب بأيب شامة لشامة
على حاجبه  ،أكمل القراءات على السخاوي  ،ومسع البخاري من ابن مالعب  ،أخذ عنه  :حسني الكفري  ،وأمحد
ودرس  ،وأفىت  ،وبرع يف العربية ،
اللَّبان  ،ويل مشيخة دار احلديث األشرفية  ،اعتىن باحلديث  ،وأتقن الفقه َّ ،
(ت115:ه)  ،من آثاره ( :الروضتني) ( ،املرشد الوجيز) .
ينظر  :إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي  ،البداية والنهاية ( ، )483/18وحممد بن أمحد الذهيب  ،معرفة القراء
الكبار على الطبقات واألعصار ( ، )811/1وعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،بغية الوعاة يف طبقات اللّغويني
والنحاة (. )88/3
( - )8جاء يف إبراز املعاين  :عن أيب عمرو أنه خيفف األوىل من املتفق واملختلف مجيعا .
( - )4احلسن بن أمحد  ،الفارسي  ،الفسوي  ،إمام النحو  ،صاحب التصانيف  ،روى القراءة عرضا عن ابن جماهد ،
وأخذ النحو عن  :الزجاج  ،روى عن  :ابن مالك بن بكران  ،وابن جين  ،قال الذهيب  " :كان فيه اعتزال "  ،وقال
احلموي  " :أوحد زمانه يف علم العربية " ( ،ت888:ه)  ،من آثاره ( :التكملة) ( ،احلجة) ( ،املقصور واملمدود) .
ينظر  :حممد بن إسحاق بن ندمي البغدادي  ،الفهرست ص( ، )33وياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء
( ، )311/3وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )311/1
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يف التكملة ( : )1أهل التحقيق ُحيققون إحدامها ؛ فمنهم  :من خيفف األوىل  ،وحيقق الثانية ،
ومنهم  :من حيقق األوىل  ،وخيفف الثانية ؛ وهو الذي خيتاره اخلليل ( ، )3وحيتج بأن التخفيف وقع
على الثانية إذا كانا يف كلمة  ،فكذلك إذا كانا يف كلمتني (. )8
قال اخلليل  :وقد رأيت أبا عمرو أخذ هبذا القول يف قوله  :ﭽﭒﭓﭼ (هود. )83:
قال العبدي

()4

يف شرحه  :مذهب أيب عمرو ختفيف األوىل  ،ومذهب اخلليل ختفيف الثانية ،

وقياس قول أيب عمرو أن تكون احملذوفة هي األوىل  ،ومن فوائد هذا اخلالف ؛ حكم املد  ،إن
قيل  :الساقطة األوىل ؛ كان املد من قبيل املنفصل  ،وإن قيل  :هي الثانية  ،كان املد من قبيل
املتصل " ( ، )5ويف ذلك كفاية للمتأمل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر ص(. )381
( - )3ابن أمحد  ،أبو عبد الرمحن  ،الفراهيدي  ،صاحب العربية  ،ومنشئ علم العروض  ،حدَّث عن  :السختياين ،
وغالب القطان  ،أخذ عنه  :سيبويه النحو  ،وابن ُمشَْيل  ،كان رأسا يف لسان العرب  ،دينا  ،ورعا  ،قانعا  ،كبري
الشأن  ،مفرط الذكاء  ،وثقه ابن حبان ( ،ت181:ه)  ،من آثاره ( :العني) ومل يكمله .
ينظر  :حممد بن احلسني الزبيدي  ،طبقات النحويني واللغويني ص( ، )48وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم
النبالء ( ، )434/8وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )385/1
( - )8جاء يف إبراز املعاين  ":إذا كانتا يف كلمة واحدة َنو آدم وآخر  ،فكذلك إذا كانتا من كلمتني" وهو الصحيح.
الصواف  ،شيخ املالكية  ،مسع  :إبراهيم بن طلحة  ،وابن
( - )4أمحد بن حممد  ،أبو يعلى  ،البصري  ،يعرف بابن َّ
وخترج به أئمة  ،كان له معرفة
شاذان  ،حدَّث عنه  :أبو يعلى َّ
الصديف  ،وعتيق النفزاوي  ،صنَّف التصانيف َّ ،
باحلديث  ،وكان إماما يف عشرة علوم ( ،ت434:ه)  ،من آثاره ( :اخلصال الصغري) .
ينظر  :عياض بن موسى اليحصيب  ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ( ، )44/3وإبراهيم بن فرحون اليعمري ،
الديباج املذهب ( ، )185/1وحممد بن حممد بن خملوف  ،شجرة النور الزكيَّة يف طبقات املالكية (. )183/1
( - )5ينظر  : :عبد الرمحن أبو شامة الدمشقي  ،إبراز املعاين من حرز األماين ص( 141ـ ـ  )141باختصار .
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النوع الرابع والعشرون  :اإلدغام

()1

وهو على قسمني (: )3
أحدمها  :إدغام احلرف يف مثله  ،والثاين  :أن يدغم يف مقاربه (. )8
واألول على ضربني :
أحدمها  :أن جيتمع املثالن يف كلمة  ،والثاين  :أن جيتمعا يف كلمتني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1ينظر  :علي بن حممد السخاوي  ،مجال القراء ص( ، )533وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (، )544/3
والتحبري ص( ، )313وإمتام الدراية ص( ، )41وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )1/4
ِ
اإل ْد َغ ُام ُهو اللَّ ْف ُ ِ ِ
ني َحرفًا َكالث ِ
( - )3قال ابن اجلزري ِْ " :
صغِ ٍري ؛ فَالْ َكبِريُ :
َّاين ُم َشد ً
َّدا َ ،ويـَْنـ َقس ُم إِ َىل َ :كبِ ٍري َ ،و َ
ظ حبَْرفَـ ْ ْ
َ
ني  ،و ُمسي َكبِريا ؛ لِ َكثْـرةِ وقُ ِ
ما َكا َن ْاأل ََّو ُل ِمن ْ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
وع ِه  ،إِ ِذ
َ
َ ُ
َ
احلَْرفَـ ْني فيه ُمتَ َحرًكا َ ،س َواءٌ أَ َكانَا مثْـلَ ْني  ،أ َْم جْن َس ْني  ،أ َْم ُمتَـ َقاربـَ ْ َ َ ً
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
يل :
ْ
يل  :ل َما فيه م َن الص ُعوبَة َ ،وق َ
يل  :لتَأْثريه يف إ ْس َكان الْ ُمتَ َحرك قَـْب َل إ ْد َغامه َ ،وق َ
احلََرَكةُ أَ ْكثـَُر م َن الس ُكون َ ،وق َ
ِ ِِ
ني  ،والْمتَـ َقا ِربـَ ْ ِ
ِ ِ
ِ ِ
الصغِريُ ُ :ه َو الَّ ِذي يَ ُكو ُن ْاأل ََّو ُل ِمْنـ ُه َما َساكِنًا " .
ني َ ،و َّ
ل ُش ُموله نـَ ْو َع ِي الْمثْـلَ ْني َ ،وا ْجلْن َس ْ َ ُ
وقال مكي نصر يف بيان أسبابه  " :وأما أسبابه فثالثة :
أحدها  :التماثل ؛ وهو أن يتحد احلرفان خمرجا  ،وصفة ؛ كالباءين  ،وامليمني .
وثانيها  :التجانس ؛ وهو أن يتفقا خمرجا  ،وخيتلفا صفة  ،كالتاء مع الطاء .
وثالثها :التقارب ؛ وهو أن يتقاربا خمرجا  ،أو صفة  ،كالدال والسني  ،فإهنما متقاربان خمرجا " .
ينظر  :أمحد بن موسى بن جماهد  ،السبعة ص( ، )118وأمحد بن احلسني بن مهران  ،املبسوط ص( ، )41وعبد
العزيز بن الطحان  ،مرشد القارئ ص( ، )15وحممد بن اجلزري  ،النشر ( ، )384/1وحممد مكي  ،هناية القول
املفيد ص( )141باختصار .
( - )8قال القسطالين  " :وهذا بالنظر إىل األول ـ ـ ـ أي الـ ِمثْـلَني ـ ـ ـ  ،وإال فال إدغام إال إدغام ٍ
مثل يف مثله ؛ ألن
ب من جنس احلرف
حقيقة اإلدغام تنايف إبقاء األول على حالة ختالف الثاين يف احلقيقة  ،أال ترى أن املتقارب يـُ ْقلَ ُ
مثل يف ِ
اآلخر  ،فيؤول إىل أنه إدغام ٍ
مثله " .
ينظر  :أمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات (. )183/3
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قال يف التيسري ( " : )1اعلم أن أبا عمرو  ،مل يدغم املثلني يف كلمة  ،إال يف موضعني ال غري ؛
أحدمها يف البقرة  :ﭽﮠﭼ( ، )311والثاين يف املدثر  :ﭽﰖﰗﭼ (، )43
وأظهر ما عدامها (َ ، )3نو  :ﭽﮗﭼ(التوبة ، )85:و ﭽﰄﭼ .
فأما املثالن إذا كانا من كلمتني ؛ فإنه يدغم األول يف الثاين منهما  ،سواء سكن ما قبله ( ، )8أو
حترك

()4

 ،يف مجيع القرآن  ،إال قوله تعاىل يف لقمان  :ﭽﮜﮝﮞﮟﭼ ( ، )38فإنه مل

يدغمه ؛ لكون النون ساكنة قبل الكاف  ،فهي ختْ َفى عندها .
وإذا كان األول من املثلني مشددا ( ، )5أو منونا ( ، )1أو كان تاء اخلطاب ( ، )8أو املتكلم (. )3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احلروف
( - )1قال الداين قبل هذا  " :اعلم أرشدك اهلل تعاىل  ،أين إمنا أفردت مذهبه يف هذا الباب يف إدغامه
َ
املتحركة اليت تتماثل يف اللفظ وتتقارب يف املخرج ال غري  ،وهي تأيت على ضربني  :متصلة يف كلمة واحدة  ،ومنفصلة
ِ
علي  ،رواية  ،وتالوة  ،إن شاء اهلل تعاىل  ،وباهلل التوفيق " .
يف كلمتني  ،وأنا مبني ذلك على َنو ما أُخ َذ َّ
ينظر  :التيسري ص(. )133
( - )3جاء يف التيسري  :وأظهر ما عداه .
(َ - )8نو قوله تعاىل  :ﭽ ﭠ ﭡ ﭼ (املائدة، )41:
(َ – )4نو قوله تعاىل  :ﭽ ﭘﭙ ﭚﭼ (مرمي. )15:
(َ - )5نو قوله تعاىل  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭼ (النساء. )34:
(َ - )1نو قوله تعاىل  :ﭽﭴ ﭵ ﭼ (األعراف. )115:
(َ - )8نو قوله تعاىل  :ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ (يونس. )44:
(َ - )3نو قوله تعاىل  :ﭽ ﮟ ﮠ ﭼ(النبأ. )41:
يف التيسري بعده " :مل يدغمه أيضا " ؛ وهي ساقطة من األصل .
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فإن كان معتال ( )1؛ ففيه خالف (. )3
قال أبو عمرو  " :وال أعلم خالفا يف اإلدغام يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭫﭬﭭﭼ

(هود ، )8( )81:ﭽﭒﭓﭔﭼ (غافر ، )41:وهو من املعتل " (. )4
واعرتض أبو شامة بأن قوله  :ﭽﭫﭼ( )5من املعتل مردود ؛ " ألن اللغة الفصيحة (يا ِ
قوم)
حبذف الياء  ،وصاحبها ال يثبت الياء حبال  ،فصارت كالعدم من حيث التزم حذفها  ،وألن الياء
احملذوفة من (يا قوم) ليست من أصل الكلمة  ،بل هي ضمري املضاف إليه  ،خبالف احملذوف
يف (( )1يبتغ)  ،وَنوه " (. )8
" فأما ﭽﮋﮌﭼ حيث وقع  ،فعامة البغداديني يأخذون فيه باإلظهار  ،وعلله ابن جماهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(َ - )1نو قوله تعاىل  :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ (آل عمران. )85:
( - )3قال يف التيسري  " :فأهل األداء خمتلفون فيه ؛ فمذهب ابن جماهد  ،وأصحابه ؛ اإلظهار  ،ومذهب أيب بكر
الدَّاجوين  ،وغريه  :اإلدغام  ،وقرأته أنا بالوجهني " ص(. )181
وقال املالقي  " :اعلم أنه يريد هنا باملعتل ؛ أن الكلمة األوىل حذف من آخرها حرف  ،فصار احلرف الذي كان قبل
احملذوف آخرا يف اللفظ  ،ولقي مثله من أول الكلمة الثانية  ،فقوله تعاىل  :ﭽﭯﭰﭼ(آل عمران : )85:إن
أصله يبتغي بياء بعد الغني مثل  " :يرتضي " فحذفت الياء للجزم "  ،مث شرح منشأ اخلالف  ،وسببه .
ينظر  :عبد الواحد املالقي  ،الدر النثري ص(. )383
( - )8يف األصل  :يا قوم من ينصرين  ،وهو غلط .
( - )4ينظر  :عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع ص( 134ـ . )181
( - )5يف األصل  :إن قوم  ،وهو املخالف للمصحف  ،ونسخة "ز"  ،وإبراز املعاين .
( - )1يف حرز األماين :خبالف احملذوف من يبتغ .
( - )8ينظر  :عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة الدمشقي  ،إبراز املعاين من حرز األماين ص(. )38
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بقلة حروف الكلمة

(. )1

قال أبو عمرو  " :وقد أمجعوا على إدغام ﭽﭙﭚﭛﭼ( )5يف يوسف  ،وهو أقل حروفا من
ﭽﭔﭼ ألنه على حرفني  ،فدل ذلك على صحة اإلدغام فيه .
قال أبو عمرو الداين  :وإذا صح اإلظهار فيه ؛ فالعتالل عينه إذا كانت هاء فأُبدلت مهزة  ،مث
قلبت ألفا  ،ال غري " (. )3
يعين أنه تغري مرة بعد أخرى  ،واإلدغام تغري آخر  ،فَـعُدل عنه ؛ خوفا من أن جيتمع على كلمة

قليلة احلروف  ،تغيريات كثريات .

قال أبو شامة  " :وهذا القول يف إبدال هائه مهزة  ،وإن اعتمد عليه مجاعة فهو جمرد دعوى ،
وحكمةُ لغة العرب تأىب ذلك  ،إذ كيف يبدل من احلرف السهل ؛ وهو اهلاء  ،حرف مستثقل ؛
وهو اهلمزة ؛ اليت من عادهتم الفرار منها حذفا  ،وإبداال  ،وتسهيال .
وقال أبو احلسن بن َشنَبُوذ ( ، )8وغريه َّ :
إن ﭽﭔﭼ ......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعتل بقلة حروف الكلمة  ،وكان غريه يأخذ باإلدغام
( - )1جاء يف التيسري  " :وبذلك كان يأخذ ابن جماهد ُ ،
وبه قرأت " ص(.)181
( - )3عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع  ،ص( 181ـ ـ . )181
( - )8حممد بن أمحد  ،البغدادي  ،شيخ اإلقراء بالعراق  ،أستاذ كبري  ،أخذ القراءة عرضا عن  :إبراهيم احلريب ،
وأمحد بن فرح  ،وعليه  :أبو الفرج الشنبوذي  ،وأبو العباس املطَّوعي  ،اعتمده الكبار وثوقا بنقله  ،وإتقانه ؛ لكنه كان
له رأي يف القراءة بالشواذ اليت ختالف رسم اإلمام  ،فنقموا عليه  ،وهي ال تسقط حقه من حرمة أهل القرآن ،
(ت833:ه) .
ينظر :عبد الرمحن بن اجلوزي  ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ( ، )843/18وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم
النبالء ( ، )314/15وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )53/3

318

أبدلت ( )1من واو  ،وهذا هو الصحيح اجلاري على القياس  ،فيكون أصل الكلمة ( أول )  ،كما
قال ( قـول )  ،فلما حتركت الواو  ،وانفتح ما قبلها  ،قلبت ألفا " (. )3
أصل َ
أن َ
والقسم الثاين  :احلرفان املتقاربان ؛ وهو على ضربني أيضا :
أن يكونا يف كلمة  ،وأن يكونا يف كلمتني .
قال يف التيسري  " :واعلم أنه مل يُ ْد ِغم من املتقاربني يف كلمة ؛ إال القاف يف الكاف اليت تكون

يف ضمري مجع املذكرين  ،إذا حترك ما قبل القاف ال غري ( ، )8وأظهر ما عداها مما قبل القاف فيه
ساكن ( ، )4ومما ليس مجعا (. )5
فأما ما كان من املتقاربني يف كلمتني ؛ فإنه أدغم من ذلك حروفا معدودة  ،ستة عشر حرفا "

()1

أوضحها يف التيسري (. )8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1جاء يف إبراز املعاين َّ " :
إن ثاين آل أبدل "  ،وهو األدق .
( - )3ينظر  :عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة الدمشقي  ،إبراز املعاين من حرز األماين ص( 34ـ ـ  )35باختصار،
وملزيد توسع يف املسألة ينظر  :طاهر بن غلبون  ،التذكرة ص( ، )31وعبد الواحد املالقي  ،الدر النثري ص(، )343
وحممد بن اجلزري  ،النشر ( ، )331/1وأمحد القسطالين  ،لطائف اإلشارات ( ، )144/3وعبد الفتاح القاضي ،
الوايف ص(. )51
(َ - )8نو قوله تعاىل  :ﭽ ﭠ ﭼ (الزمر. )1:
(َ - )4نو قوله تعاىل  :ﭽ ﮮ ﭼ(احلديد)3:
( - )5جاء يف التيسري  :ومما ليس بعد الكاف فيه ميم َ ،نو قوله  :ﭽ ﯜﯝ ﭼ (طه. )183:
( - )1أبو عمرو الداين ص(. )188
( - )8قال الداين  " :وهي احلاء  ،والقاف  ،والكاف  ،واجليم  ،والشني  ،والضاد  ،والسني  ،والدال  ،والتاء ،
والذال  ،والثاء  ،والراء  ،والالم  ،والنون  ،وامليم  ،والباء  ،وقد مجعتها يف كالم مفهوم ؛ ليحفظ  ،وهو :
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[ وقد مجعتها يف بيتني  ،وقسمتهما فيهما شطرين  ،ويفهم من أوائل الكلم ما ُجَّر حبرفني ] (، )1
ومها :

محيد جميد قادر ذو تفضل

ج ـميل رحـ ـ ـ ـ ـيم دل ـ ـ ـنا بـ ـ ـوج ـ ـوده

كرمي لطيف باهر ضاء نوره

شهدنا سناءً ( )3ثاويًا بسعوده

قال  " :وقد حصلنا مجيع ما أدغمه أبو عمرو من احلروف املتحركة  ،فوجدناه على مذهب ابن
جماهد  ،وأصحابه ؛ ألف حرف  ،ومائيت حرف  ،وثالثةً وسبعني حرفا  ،وعلى ما أُق ِرئناه ؛ ألف
وثالث مائة حرف  ،ومخسةَ أحرف  ،ومجيع ما وقع فيه االختالف ؛ اثنان وثالثون
حرف ،
َ
حرفا " (. )8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= سنشد ُح َّجتك بذل رض قُــثَ َم " .
وقال املالقي  " :وقد مجعتها أنا يف قولك  :لذ ضحك بشر

قنت مث سجد

" الدر النثري ص(. )355

ص نصف
( - )1مابني معكوفني  ،وما نظَمه من البيتني  ،مها يف األصل على قصاصة ملحقة باهلامش عرضا  ،وقد قُ َّ
السطر األول من األعلى  ،فاستحال قراءته  ،وحبكم أمهيته ؛ أثبته من نسخة "ز"  ،وأما البيتان فظاهران .
( - )3يف نسخة "ز"  :ثناء .
( - )8ينظر  :عثمان بن سعيد  ،أبو عمرو الداين  ،التيسري يف القراءات السبع  ،ص( )188وما بعده .
وتعقبه ابن اجلزري  ،يف النشر  " :كذا قال يف (التيسري)  ،و (جامع البيان)  ،وغريمها  ،وفِ ِيه نَظَر ظَ ِ
اب
اهر َ ،و َّ
الص َو ُ
ٌ
َ
َن الَّ ِذي أَظْهره ابن ُجم ِ
ٍِ
ٍ
ٍ ِ
ف وِمائَـتَـ ْ ِ
ال َعلَى َم ْذ َه ِ
ني َح ْرفًا ؛ ِأل َّ
أَ ْن يـُ َق َ
اه ٍد َمثَانِيَةٌ
َ ُُ ْ ُ َ
ب ابْ ِن ُجمَاهد ؛ أَلْ ُ
ني َو َسْبـ َعة َو َسْبع َ
ف َح ْر َ
ٍِ
ِ
و ِع ْشرو َن َال اثْـنَ ِ
يع َما أ َْد َغمهُ َعلَى َم ْذ َه ِ
ص َل الس َورَة بِالس َورةِ ؛
ان َوثََالثُو َن َ ...وأَ ْن يـُ َق ُ
ب َغ ِْري ابْ ِن ُجمَاهد إِ َذا َو َ
ال َ :و َمج ُ
َ
َ ُ
ف وثََالُمثِائٍَة وأَربـعةُ أَحر ٍ
ٍ
آخ ِر الْ َق ْد ِر بِـ " َمل ي ُكن " ،وعلَى ِرواي ِة من بسمل إِ َذا وصل ِ
ول ِ
ف ؛ لِ ُدخ ِ
آخَر
أَلْ ُ
ُ
ف َح ْر َ
َ َْ َ ْ ُ
ْ َ ْ ََ ََ َْ ََْ َ َ َ َ
ِِ ِ ِ
آخ ِر َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
السورةِ بِالْبسملَ ِة أَلْف وثََالُمثِائٍَة ومخَْسةُ أَحر ٍ
ول ِ
ف ؛ لِ ُدخ ِ
احلِ ْج ِر ،
يم بِأ ََّوِل ْ
ُ
ٌ َ
َ ََْ
الر ْعد بأ ََّول ُس َورة إبْـَراهي َم َ ،وآخر إبْـَراه َ
َ َ ُْ
ْت وَمل يـبس ِمل ؛ أَلْف وثََالُمثِائٍَة وثََالثَةُ أ ٍ
وعلَى ِرواي ِة من فَصل بِ َّ ِ
وف َعلَى
َّق َو َحَّرَر َم ْن أ ََر َاد الْ ُوقُ َ
َحُرف َ ،ك َذا َحق َ
ْ
َ
ٌ َ
السك َ ْ َُ ْ ْ
ََ ََ َْ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ﭽﯛﯜﭼ (الطالقَ )4:علَى َما
ض ُ
اف إِ َىل ذَل َ
َْحتق ِيق ذَل َ
ك  ،فَليَـ ْعتَِ ْرب ُس َورةً ُس َورةً َ ،ولْيَ ْج َم ْع َ ،واللَّهُ أ َْعلَ ُم َ ،ويُ َ
قَـَّرْرنَاهُ َ ،واللَّهُ أ َْعلَ ُم " (. )341/1
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النوع اخلامس والعشرون  :وهو من األنواع املتعلقة باأللفاظ  :الغريب
وللناس يف ذلك مصنفات

()3

()1

 ،وأشهرها كتاب أيب عبيدة معمر بن املثىن ( ، )8ولنذكر من

الغريب (..............................................................................)4
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )833/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )833/8والتحبري
ص( ، )381وإمتام الدراية ص( ، )41وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )41/4
( - )3كثرت مؤلفات العلماء يف هذا الفن إىل درجة تفوق احلصر  ،منها  :غريب القرآن أليب عبيدة  ،وابن قتيبة ،
وياقوتة الصراط أليب عمرو الزاهد  ،ونزهة القلوب للسجستاين  ،وحتفة األريب أليب حيان  ،وقد أوصلها هدى
املرعشلي يف حتقيقه لتفسري املشكل من غريب القرآن ملكي محوش إىل واحد وستني مصنفا  ،وجاوز املائة عبد
الرمحن املرعشلي يف حتقيقه للربهان  ،وجتاوز املائتني عبد القادر صالحية يف حتقيقه غريب القرآن للسجستاين  ،واحلق
أن العدد يفوت هذا بكثري  ،وقد اجتهد الدكتور الشهري يف رمسها يف خارطة جغرافية مت استخالصها من خالل تتبع
بلدان املؤلفني الذين أمكنه معرفة بلداهنم  ،مث قال  " :وهذا املوضوع يف حاجة إىل مزيد تأمل  ،وتدقيق ؛ للخروج
بنتائج علمية دقيقة يف هذا الباب " .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )833/1ومكي القيسي  ،تفسري املشكل من غريب القرآن العظيم على اإلجياز
واالختصار ص( ، )58وعبد الرمحن الشهري  ،جهود العلماء يف غريب القرآن الكرمي ( ، )1143/8ومساعد
الطيار  ،أنواع التصنيف املتعلقة بتفسري القرآن ص(. )31
( - )8التيمي موالهم  ،البصري  ،النحوي  ،العالمة  ،البحر  ،صاحب التصانيف  ،روى عن  :هشام بن عروة ،
وأيب عمرو بن العالء  ،وعنه  :إسحاق بن إبراهيم املوصلي  ،والقاسم بن سالم  ،قال اجلاحظ  " :مل يكن يف األرض
مجاعي  ،وال خارجي  ،أعلم جبميع العلوم منه "  ،صحح روايته ابن املديين  ،وأحسن ذكره ( ،ت311:ه)  ،من
آثاره ( :جماز القرآن) ( ،غريب القرآن) .
ينظر  :احلسن بن عبد اهلل السريايف  ،أخبار النحويني البصريني ص ( ، )58وحممد بن إسحاق البغدادي  ،الفهرست
ص( ، )81وأمحد بن حممد األدهنوي  ،طبقات املفسرين ص(. )81
( - )4قال الزركشي  " :وهو معرفة املدلول  ... ،ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروري  ،وإال فال حيل له اإلقدام على
كتاب اهلل تعاىل " .
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ألفاظا ( )1على سبيل األمثلة هلذا النوع  ،وإال فهي كثرية .
فمن ذلك  :احلروف املقطعة أوائل السور  ،واخلالف فيها مشهور (. )3
ومن ذلك األساطري ( ، )8وهي  :التُـَّرهات واألباطيل (....................................، )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= وقال أبو حيان  " :لغات القرآن العزيز على قسمني  :قسم يكاد يشرتك يف معناه عامة املستعربة  ،وخاصتهم ؛
كمدلول السماء  ،واألرض  ،وفوق  ،وحتت  ،وقسم خيتص مبعرفته من له اطالع  ،وتبحر يف اللغة العربية ؛ وهو
الذي صنف أكثر الناس فيه  ،ومسوه غريب القرآن " .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )833/1وحممد بن يوسف أبو حيان  ،حتفة األريب ص(. )41
( - )1يف نسخة "ز" زيادة  :ولنذكر من الغريب ألفاظا على ترتيب ورودها من الغريب يف الكتاب العزيز .
( - )3أفرد هذه اجلزئية ابن عقيلة بنوع خاص  ،وذكرها السيوطي يف نوع املتشابه  ،والزركشي ضمنها يف النوع السابع
يف أسرار الفواتح يف السور وضابطها ؛ واخلالف يف معناها مشهور  ،أوصله ابن حجر إىل ثالثني قوال ؛ للقائلني جبواز
فهم معناها  ،وآخرون جعلوها مما استأثر اهلل تعاىل بعلمه  ،ومنها قول الشعيب  " :إهنا من املتشابه  ،نؤمن بظاهرها
ورجحه يف اإلتقان  ،وجعله ابن العريب من العلم
ونكل العلم فيها إىل اهلل عزوجل "  ،وهو الذي اختاره السيوطي َّ ،
أحدا حيكم عليها بعلم وال ي ّدعي يف املراد منها فهما  ،بله رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
الباطن الذي مل خيلق اهلل ً
وسلم  ،وضرب الفراهي اجملدد عن كل هذه األقوال صفحا ؛ بدعوى أهنم مل يأتوا مبا يقطع به  ،ويطمئن به القلب ،
فاستحدث جمتهدا قوال مل يسبق إليه  ،حيتاج إىل تأمل وطول نظر .
ينظر  :حممد بن العريب  ،قانون التأويل ص( ، )538وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )311/1وأمحد بن علي  ،فتح
الباري ( ، )554/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1883/4وابن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان (، )454/1
وعبد احلميد الفراهي  ،مفردات القرآن ص( ، )188وعائشة عبد الرمحن  ،اإلعجاز البياين للقرآن ص(. )135
( - )8وردت يف القرآن تسع مرات ( ،األنعام ( ، )35 :األنفال ( ، )81 :النحل ( ، )34 :املؤمنون ، )38 :
(الفرقان ( ، )5 :النمل ( ، )13 :األحقاف ( ، )18 :القلم ( ، )15 :املطففني . )18 :
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )51/1مادة  :أساطري .
( - )4ينظر  :األخفش  ،معاين القرآن ( ، )341/1ومعمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )134/1والراغب
األصفهاين  ،املفردات يف غريب القرآن ص( ، )414وعزاه السيوطي يف الدر لقتادة قوله  " :كذب األولني
وباطلهم " ( )311/8ويراجع  :جامع البيان للطربي (. )144/4

312

والـ ُـمبلِس

()1

 :الكئيب احلزين

()3

 ،واجلَْرح

()8

 :الكسب

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ(األنعام )11أي  :ما كسبتم  ،واالبسال
تعاىل  :ﭽ

()4

()5

؛ وقوله تعاىل :
 :االرهتان ؛ وقوله

ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(األنعام )81:أي  :تُرهتَن  ،وتُ َسلَّم

()1

،

واالستهواءُ ( : )8االستمالة (.............................................................)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1وردت يف القرآن مخس مرات مبشتقاهتا ( ،األنعام ( ، )44 :املؤمنون ( ، )88 :الزخرف )85 :
(الروم  13 :ـ ـ ـ  . )44ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )154/1مادة بلس .
( - )3ينظر  :حيي بن الفراء  ،معاين القرآن ( ، )885/1ومعمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )143/1وعبد اهلل بن
قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )158وإبراهيم الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه ( ، )344/3ويراجع  :حممد بن جرير ،
جامع البيان ( ، )348/4وعبد الرمحن السيوطي  ،الدر املنثور (. )314/8
( - )8وردت مرتني مبعىن االكتساب ( ،األنعام( ، )41 :اجلاثية . )31 :
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )314/1مادة جرح .
( - )4ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )144/1وأمحد السمني احلليب  ،عمدة احلفاظ ( ، )811/1وأمحد
بن اهلائم  ،التبيان يف تفسري غريب القرآن ص( ، )158وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )334/4وعبد الرمحن
السيوطي  ،الدر املنثور (. )331/8
( - )5وردت يف القرآن مرتني (األنعام. )81:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )183/1مادة بسل .
( - )1ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )144/1واحلسني الراغب األصفهاين  ،املفردات ص( ، )138وحممد
بن حيان  ،حتفة األريب ص( ، )83وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )831/4وعبد الرمحن السيوطي  ،الدر املنثور
(. )344/8
مرة واحدة .
( – )8كقوله تعاىل  :ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﭼ(األنعام ، )81:وردت َّ
ينظر  :مفردات ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )1155/3مادة هوي .

( - )3أي محلته على اتباع اهلوى بالتزيني  ،حىت أمالته وهوت به .
ينظر  :إبراهيم الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه ( ، )313/3واحلسني األصفهاين  ،املفردات ص( ، )344وحممد بن
حيان  ،حتفة األريب ص( ، )811وحممد الطربي  ،جامع البيان ( )838/4وما بعده  ،وعبد الرمحن السيوطي  ،الدر
املنثور (. )341/8
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()8
وجن الليل ( ، )1أي  :أظلم ( ، )3و ِ
ذق من الثَ َم ِر  ،واالثنان  :قِْنوان  ،وجاء مجعه
َّ
القْنـ ُو  :العِ ُ
على لفظ االثنني  ،مثل  :صنو  ،وصنوان ( ، )4وال ُقبُل بالضم  :مجع قَبِيل  ،وبالكسر  :املعاينة ،

فقوله تعاىل  :ﭽﭙﭚﭛﭜﭝﭼ (األنعام )111:أي  :أصنافا ( ، )5وقوله تعاىل :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1وردت مرة واحدة يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ (األنعام . )81 :
ينظر  :مفردات ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )341/1مادة جنن .
( - )3ينظر :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )143/1وأمحد النحاس  ،معاين القرآن ( ، )444/3واحلسني
األصفهاين  ،املفردات ص( ، )318وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )854/4وحممود النيسابوري  ،إجياز البيان
عن معاين القرآن (. )344/1
( - )8وردت مرة واحدة بصيغة املثىن فقط  :ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﭼ (األنعام . )44 :
ينظر  :مفردات ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )415/3مادة قنو
( - )4ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )313/1واحلسني األصفهاين  ،املفردات ( ، )131وحممد
الصنعاين  ،تفسري غريب القرآن ص( ، )311وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )445/4وحممود النيسابوري  ،إجياز
البيان (. )815/1
( - )5وردت مرتني ( :األنعام )111:و (الكهف ، )55:ومن قرأها قِبال بالكسر  ،فإنه جيعل جمازها  :عيانا .
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
قال الطربي  " :فَـ َقَرأَتْهُ قُـَّراءُ أ َْه ِل الْ َمدينَة ( :قبال) بِ َك ْس ِر الْ َقاف َوفَـتْ ِح الْبَاء  ،مبَْع َىن ُم َعايـَنَةً  ،م ْن قَـ ْول الْ َقائ ِل  :لَقيتُهُ
ِ
اهَرةً .
َي ُ :م َعايـَنَةً َوُجمَ َ
قبَ ًال أ ْ

وقَـرأَ َذلِك ع َّامةُ قُـَّر ِاء الْ ُكوفِيني والْبص ِريني  :ﭽﭙﭚﭛﭜﭝﭼ(األنعام )111:بِضم الْ َق ِ
اف َوالْبَ ِاء َ ،وإِ َذا
َ
ََ َ َ
َ ََْ َ
قُ ِر َ ِ
ف الَِّيت ِهي مجَْع رغِ ٍ
ك َكا َن لَه ِمن التَّأْ ِو ِيل ثََالثَةُ أَوج ٍه  :أَح ُد َها أَ ْن ي ُكو َن الْ ُقبل مجَْع قَبِ ٍيل َكالرغُ ِ
ضِ
ب
ئ َك َذل َ
يف َ ،والْ ُق ُ
ُُ َ
َ
ُْ َ
َ َُ
ُ َ
ِ
الَِّيت ِهي مجَْع قَ ِ
ض ٍ
ِ
يل الْ َك َالِم َ :و َح َش ْرنَا َعلَْي ِه ْم
الض َمنَاءُ َوالْ ُك َف َالءُ َ ،وإِ َذا َكا َن َذل َ
يب َ ،ويَ ُكو ُن الْ ُقبُ ُل ُ :
َ ُ
ك َم ْعنَاهُ َ ،كا َن تَأْو ُ
ِ
ِِ
ِ
َن الَّذي نَعِ ُدهم علَى إِميَاهنم بِاللَّ ِه إِ ْن آمنُوا  ،أَو نُ ِ
ُك َّل َشي ٍء ُك َف َالءَ يَ ْك ُفلُو َن َهلُ ْم بِأ َّ
وع ُد ُه ْم َعلَى ُك ْف ِره ْم بِاللَّ ِه إِ ْن َهلَ ُكوا
ُْ َ
ْ
َ
ْ
ْ
ِ
َعلَى ُك ْف ِره ْم َ ،ما َآمنُوا إَِّال أَ ْن يَ َشاءَ اللَّهُ .
ِ
ِ
ك قـُبُ ًال َال ُدبـًُرا  ،إِذَا أَتَاهُ ِم ْن قِبَ ِل
اج َه ِة ِ ،م ْن قَـ ْوِل الْ َقائِ ِل  :أَتَـْيتُ َ
َوالْ َو ْجهُ ْاآل َخُر  :أَ ْن يَ ُكو َن (القبل) مبَْع َىن الْ ُم َقابـَلَة َوالْ ُم َو َ
وجهه .

=
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ﭽ ﭰ ﭱﭲقِبالﭼ أي  :معاينة

()1

 ،واالقرتاف

()3

()8
وسم
 :اال ّدعاء  ،والتهمة َ ،

()4
قب اإلبرة ( ، )5وُك ُل ثقب َس ٌّم  ،وقوله  :ﭽﭗﭘﭙﭼ(األنفال )1( )41:أي :
اخلياط  :ثُ ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
ِ
ِ ِ
اعةً  ،فَـيَ ُكو ُن
= َوالْ َو ْجهُ الثَّال ُ
اعةً َمجَ َ
ث  :أَ ْن يَ ُكو َن َم ْعنَاهُ َ :و َح َش ْرنَا َعلَْي ِه ْم ُك َّل َش ْيء قَبِيلَةً قَبِيلَةً  ،صْنـ ًفا صْنـ ًفا َ ،و َمجَ َ
ِ
اعةٌ ِم ْن أ َْه ِل التَّأْ ِو ِيل".
الْ ُقبُ ُل ِحينَئِ ٍذ مجَْ ُع قَبِ ٍيل الَّ ِذي ُه َو مجَْ ُع قَبِيلَ ٍة  ،فَـيَ ُكو ُن الْ ُقبُ ُل مجَْ َع ْ
اجلَ ْم ِع َ ،وبِ ُكل ذَل َ
ك قَ ْد قَالَ ْ
ت َمجَ َ
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )383/3مادة قبل  ،ومعمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )314/1وإبراهيم
الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه ( ، )338/3وحممد بن حيان  ،حتفة األريب ص( ، )311وحممد الطربي  ،جامع
البيان ( ، )448/4وحممود النيسابوري  ،إجياز البيان (. )814/1
( - )1ومن قرأ كذلك بالضم  ،فإنه جيعل جمازها  :أصنافا  ،وألوانا .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )418/1واحلسني األصفهاين  ،املفردات ص( ، )154ومكي القيسي ،
تفسري املشكل ص( ، )384وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )811/15وحممود النيسابوري  ،إجياز البيان
(. )538/3
( - )3وردت أربع مرات ( ،األنعام  118 :ـ ـ ( ، )131التوبة ( ، )34 :الشورى .)38 :
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )344/3مادة قرف .
( - )8ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )315/1وإبراهيم الزجاج  ،معاين القرآن ( ، )335/3واحلسني
األصفهاين  ،املفردات يف غريب القرآن ص( ، )118وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )515/4وعبد الرمحن بن
اجلوزي  ،زاد املسري (. )14/3
( - )4وردت مرة واحدة يف قوله تعاىل  :ﭽ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (األعراف . )41 :
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )545/1مادة مسم .
( - )5ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )314/1وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )118واحلسني
األصفهاين  ،املفردات يف غريب القرآن ص( ، )434وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )138/11وعبد الرمحن بن
اجلوزي  ،زاد املسري (. )114/3
( - )1وردت يف القرآن مبعان كثرية  ،وباملعىن املفسر مرة واحدة .
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )514/1مادة روح .

315

()1
الدأب ( : )3العادة ( )8؛ وقوله تعاىل  :ﭽﭣﭤﭥﭼ(آل عمران)11:
دولتكم  ،و ُ

أي  :كعادة آل فرعون وسنتهم  ،وا ِإلل ( : )4العهد ( )5؛ وقوله تعاىل:ﭽﮌﮍﮎﮏﮐﭼ

ليجةُ ( : )1كل شيء أدخلته يف شيء ليس منه ؛ فهو ول ـ ـ ـ ـ ـ ـيجـ ـ ـ ـة ،
(التوبة )11:أي  :عهدا  ،والو َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1الريح من نظائر القرآن  ،ووجوهها ثالثة ؛ كما أوردها ابن اجلوزي عن بعض املفسرين وهي :
 الريح نفسها . الرائحة . القوة .وحكى ابن اجلوزي أربعة أقوال يف قوله تعاىل  :ﭽﭗﭘﭙﭼ(األنفال )41:هي  :شدَّتكم  ،يذهب نصركم ،
تتقطع دولتكم  ،ريح حقيقية .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )348/1وإبراهيم الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه ( ، )435/3واحلسني
األصفهاين  ،املفردات ص( ، )814وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )314/11وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
( ، )315/3ونزهة األعني النواظر ص(. )811
( - )3وردت يف القرآن ست مرات ( ،آل عمران( ، )11:األنفال 53:ـ ـ ـ ( ، )54إبراهيم( ، )88:يوسف، )48:
(غافر. )81:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )841/1مادة دأب .
( - )8ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )348/1وأمحد النحاس  ،معاين القرآن ( ، )118/8واحلسني
األصفهاين  ،املفردات ص( ، )831وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )384/5وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
(. )311/1
( - )4وردت يف القرآن مرتني ( :التوبة  3 :ـ ـ ـ . )11
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )11/1مادة إ ل ل .
( - )5ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )358/1وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )138واحلسني
األصفهاين  ،املفردات يف غريب القرآن ص( ، )31وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )854/11وعبد الرمحن بن
اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )383/3وذكر يف معناها مخسة أقوال .
( - )1وردت يف القرآن مرة واحدة :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ (التوبة)11:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )1311/3مادة وجل .
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والرجل يكون يف القوم ليس منهم ؛ فهو وليجة
واللّمز ( : )4العيب

()5

()1

 ،وجيمحون

()3

أي  :يسرعون (، )8

 ،وقوله تعاىل  :ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﭼ (التوبة )53:أي :

يَعيبُك  ،واإلخبات ( : )1التواضع ( ، )8وقوله تعاىل  :ﭽﮃﮄﮅﭼ (هود......)38:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1قال أبو عبيدة  " :وجمازه يقول  :فال تتخذوا وليا ليس من املسلمني دون اهلل ورسوله " .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )354/1وحممد بن عزيز السجستاين  ،نزهة القلوب ص( ، )431وحممد
الزاهد  ،ياقوتة الصراط ص( ، )341وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )883/11وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد
املسري (. )343/3
مرة واحدة يف قوله تعاىل  :ﭽﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭼ
( - )3وردت ّ
(التوبة . )58 :

ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )388/1مادة مجح .
( - )8ينظر  :حيي الفراء  ،معاين القرآن ( ، )448/1وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )133واحلسني
األصفهاين  ،املفردات ص( ، )311وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )518/11وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
(. )313/3
( - )4وردت متصرفة أربع مرات يف القرآن (التوبة  53 :ـ ـ ـ ( ، )84احلجرات  ( ، )11 :اهلمزة . )1 :
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )1131/1مادة ملز .
( - )5ينظر  :حيي الفراء  ،معاين القرآن ( ، )448/1ومعمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )313/1وعبد اهلل بن
قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )133وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )515/11وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،تذكرة
األريب (. )141
( - )1وردت متصرفة ثالث مرات يف القرآن (هود ( ، )38 :احلج  84 :ـ ـ . )54
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )883/1مادة خبت .
( - )8ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )331/1وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )313واحلسني
األصفهاين  ،املفردات ص( ، )383وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )888/33وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
( ، )818/3وذكر يف معناها سبعة أقوال ترجع إىل معىن واحد ؛ وهي من اختالف التنوع .
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أي  :أنابوا وتواضعوا  ،ويعصرون

()1

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ

ينجون من النجا ( ، )3والـ ِمحال ( )8بالكسر  :العقوبة (................، )4
(يوسف )44:أي َ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1وردت متصرفة يف القرآن مخس مرات (البقرة ( ، )311 :يوسف  81 :ـ ـ ـ ( ، )44النبأ ، )14 :
(العصر ، )1:وذكر الدامغاين ثالثة أوجه يف معىن العصر .
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( )818/3مادة عصر  ،واحلسني الدامغاين  ،إصالح الوجوه والنظائر ص(.)835
ورد هذا التفسري
( - )3قال أبو عبيدة  " :أي به ينجون  ،وهو من العصر  ،وهي العصرة أيضا وهي املنجاة " َّ ،
ِ
ض َم ْن َال ع ْل َم لَهُ
الطب ـري مفندا إيّاه باالحتكام إىل اللغة  ،دون النظر يف قول الصحابة والتابعني  ،قال " َوَكا َن بـَ ْع ُ
ف ِمن أَه ِل التَّأْ ِو ِيل ِممَّن يـ َفسر الْ ُقرآ َن بِرأ ِ
ب َك َالِم الْعر ِ
ْيه َعلَى َم ْذ َه ِ
ب يـُ َوجهُ َم ْع َىن قَـ ْولِِه :
بِأَقْـ َو ِال َّ
السلَ ِ ْ ْ
ََ
ْ ُ ُ ْ َ

ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اجل ْد ِ
ِ
ص ِر ،
ب َ ،والْ َق ْحط بِالْغَْيث َ ،ويـَْز ُع ُم أَنَّهُ م َن الْ َع ْ
ﭽﮦﮧﭼ(يوسف )44:إ َىل َ :وفيه يـَْن ُجو َن م َن َْ
صُر الَِّيت ِمبَْع َىن الْ َمْن َجاةِ ِ ،م ْن قَـ ْوِل أَبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِي ُزبـَْي ٍد الطَّائِي :
َوالْ َع ْ
ِ
يث َغيـر مغَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ِ
اث
َ
صاديًا يَ ْسـ ـ ـ ـتَغ ُ ْ َ ُ

ولَ َق ْد َكا َن عصرَة الْمْنج ِ
ود
ُ َْ َ ُ

أَ ِي الْم ْقهوِر ،وِمن قَـوِل لَبِ ٍ
يد :
َ ُ َ ْ ْ
فَـبات وأَسرى الْ َقوم ِ
آخَر لَْيلِ ِه ْم
َ َ َ َْ ْ ُ

ص ِر
َوَما َكا َن َوقَّافًا بِغَ ِْري ُم َع َّ

ِ
ْفي ِمن الش ِ
ِ
مجي ِع أَه ِل الْعِْل ِم ِمن َّ ِ
ِِ ِ
ِ
َو َذلِ َ ِ
ني " .
َّه َادة َعلَى َخطَئه  ،خ َالفُهُ قَـ ْو َل َ ْ
الص َحابَة َوالتَّابِع َ
يل يَك َ َ
َ
ك تَأْو ٌ
وذكر ابن اجلوزي مخسة ٍ
معان يف تفسريها .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )818/1وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )313وإبراهيم الزجاج ،
معاين القرآن وإعرابه ( ، )114/8وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )148/18وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
(.)444/3
مرة واحدة يف قوله تعاىل  :ﭽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭼ(الرعد. )18:
( - )8وردت ّ
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )1185/3مادة حمل .
( - )4ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )835/1وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )331وحممد بن
عزيز السجستاين  ،نزهة القلوب ص( ، )451وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )433/18وعبد الرمحن بن اجلوزي ،
زاد املسري ( ، )433/3وذكر فيها مخسة أقوال  ،أخريها منكر  ،وباقيها متقارب .
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والـ ُمصرِخ

()1

 :اجمليب

()3

 ،وقوله  :ﭽﮩﮪﮫﮬﭼ (إبراهيم )33:أي  :مبجيبكم ،

وقوله تعاىل  :ﭽ ﭒﭓﭔﭼ (احلجر )41:عضَّوه أعضاءً

()8

قسموه
 ،أي َّ :

()5
()4
س ( ، )1وقوله  :ﭽﭚﭛﭜﭝﭼ (اإلسراء)3:
َّ
وفرقوه  ،واحلصري  :الـ َمـ ـ ْحبَ ُ
املعىن َْ :حمبَسا  ،والطائر (.............................................................: )8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1وردت متصرفة مخس مرات ؛ مرتني يف (إبراهيم( ، )33 :القصص( ، )13:فاطر( ، )88:يس. )48:
ينظر ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )113/1مادة صرخ .
( - )3وعبارة اللغويني  ،واملفسرين  :املغيث .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )884/1وإبراهيم الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه ( ، )154/8وأمحد
النحاس  ،معاين القرآن ( ، )535/8وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )134/18وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد
املسري (. )511/3
مرة واحدة .
( - )8وردت كلمة عضني ّ
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )881/3مادة عضو .
( - )4ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )855/1وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )384وحممد
الزاهد  ،ياقوتة الصراط ص( ، )341وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )133/14وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد
املسري ( ، )544/3وذكر فيها معىن ثان وهو السحر  ،أي  :جعلوه سحرا  ،وبه قال عكرمة عن ابن عباس  ،والفراء.
( - )5وردت مبشتقاهتا ست مرات (البقرة 141:ـ ـ ـ ( ، )388آل عمران( ، )84:النساء( ، )41:التوبة)5:
(اإلسراء . )3:ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )341/1مادة حصر .
( - )1ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )881/1وحممد بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )351وإبراهيم
الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه ( ، )333/8وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )518/14وعبد الرمحن بن اجلوزي ،
زاد املسري (. )13/8
( - )8وردت مبعىن احلظ يف آية واحدة  :ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﭼ (اإلسراء. )18:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )833/3مادة طري .
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احلظ

()1

 ،وقوله تعاىل  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ(اإلسراء )18:أي  :حظه ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1قال ابن اجلوزي  " :الطائر أربعة أقوال :
أحدها  :شقاوته وسعادته  ،قاله أبو صاحل عن ابن عباس  ،قال جماهد  :ما من مولود يولد إِالَّ ويف عنقه ورقة مكتوب
فيها شقي  ،أو سعيد .
والثاين  :عمله  ،قاله الفراء  ،وعن احلسن كالقولني .
والثالث  :أنه ما يصيبه  ،قاله خصيف  ،وقال أبو عبيدة  :حظه  ،وقال ابن قتيبة  :واملعىن فيما أرى  -واهلل أعلم : -
أن لكل امر ٍئ حظاً من اخلري والشر قد قضاه اهلل عليه  ،فهو الزم عنقه  ،والعرب تقول لكل ما لزم ا ِإلنسان  :قد لزم

علي ويف عنقي حىت أخرج منه  ،وإِمنا قيل للحظ من اخلري والشر« :طائر»  ،لقول العرب  :جرى
عنقه  ،وهذا لك َّ

له الطائر بكذا من اخلري  ،وجرى له الطائر بكذا من الشر  ،على طريق الفأل والطّرية  ،فخاطبهم اهلل

مبا يستعملون  ،وأعلمهم أن ذلك األمر الذي جيعلونه بالطّائر  ،هو الذي يُلزمه أعناقهم  ،وقال األزهري :
األصل يف هذا  :أن اهلل تعاىل ملا خلق آدم علم املطيع من ذريته  ،والعاصي  ،فكتب ما علمه منهم أمجعني  ،وقضى
سعادةَ من علمه مطيعاً  ،وشقاوة َمن علمه عاصياً  ،فصار لكل منهم ما هو صائر إِليه عند
خلقه  ،وإِنشائه  ،فذلك قوله  :أَلَْزْمناهُ طائَِرهُ ِيف عُنُ ِق ِه .
تطري من مثله من شيء عمله ِ ،
وذ ْكُر العنق عبارة عن اللزوم له  ،كلزوم القالدة العنق من بني ما
والرابع  :أنه ما يَ َّ
يتطريون من بعض
يلبس  ،هذا قول الزجاج  ،وقال ابن األنباري  :األصل يف تسميتهم العمل طائراً  ،أهنم كانوا َّ
األعمال " .
ِ
َي :
وقال الطربي َ " :وقَ ْد َكا َن بـَ ْع ُ
ض أ َْه ِل الْ َعَربِيَّة يـَتَأ ََّو ُل قَـ ْولَهُ  :ﭽﮞﮟﮠﮡﭼ (اإلسراء )18:أ ْ

يب ِمن ْاألَنْ ِ ِ
ِ
حظه ِ ،من قَـوهلِِم  :طَار سهم فُ َال ٍن بِ َك َذا  :إِ َذا خرج سهمه علَى نَ ِ
ص ٍ
ك َوإِ ْن َكا َن
صبَاء َ ،و َذل َ
ََ َ َ ْ ُ ُ َ
َ ُ
ْ ْ ْ
َ
َ َْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
يل أ َْه ِل التَّأْ ِو ِيل َعلَى َما قَ ْد بـَيَّـْن ُ
ت َ ،و َغْيـُر َجائ ٍز أَ ْن يـُتَ َج َاوَز ِيف تَأْ ِو ِيل الْ ُق ْرآن َما قَالُوهُ
قَـ ْوًال لَهُ َو ْجهٌ  ،فَإ َّن تَأْو َ
إِ َىل َغ ِْريهِ َ ،علَى أ َّ
الس َع َادةِ  ،فَـلَ ْم
َن َما قَالَهُ َه َذا الْ َقائِ ُل  ،إِ ْن َكا َن َع َىن بَِق ْولِِه َحظَّهُ ِم َن الْ َع َم ِل َ ،و َّ
الش َق ِاء َ ،و َّ
يـَْبـ ُع ْد َم ْع َىن قَـ ْولِِه ِم ْن َم ْع َىن قوهلم " .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )883/1وحممد بن عزيز السجستاين  ،نزهة القلوب ص( ، )813واحلسني
األصفهاين  ،املفردات ص( ، )533وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )534/14وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
(. )18/8
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واإلنغاض

()1

 :التحريك

()3

 ،وقوله  :ﭽ ﭨﭩﭪﭫﭼ(اإلسراء )51:أي :

يـُ َحركـ ـو َن  ،و ﭽ ﯱﯲﯳ ﭼ (اإلسراء)11:
الـمـُْهلِك

()1

()8

أي  :يُ َسري

()4

 ،والباخع

()5

:

ِ
ك نفسك ،
 ،وقوله تعاىل :ﭽﭥﭦﭼ (الكهف،1:الشعراء )8:أي ُ :م ْهل َ

وال ِريع (............................................................................. : )8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

مرة واحدة .
( - )1وردت ّ
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )1113/3مادة نغض .
( - )3ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )833/1وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )358وحممد
الزاهد  ،ياقوتة الصراط ص( ، )813وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )114/14وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد
املسري (. )81/8
مرتني (اإلسراء  )11:و (النور . )48 :
( - )8وردت ّ
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )535/1مادة زجو .
( - )4ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )18/3وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )353وإبراهيم
الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه ( ، )351/8وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )111/14وعبد الرمحن بن اجلوزي ،
زاد املسري (. )83/8
( - )5وردت مرتني يف القرآن (الكهف ( ، )1 :الشعراء. )8:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )114/1مادة خبع .
( - )1ينظر  :حيي الفراء  ،معاين القرآن ( ، )184/3ومعمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )38/3وعبد اهلل بن قتيبة ،
غريب القرآن ص( ، )318وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )144/15وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
(.)14/8
مرة واحدة يف قوله تعاىل  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ (الشعراء .)133 :
( - )8وردت ّ
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )538/1مادة ريع .
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املكان املرتفع من األرض

()1

 ،وقوله  :ﭽوال ت ِ
صاعرﯹﯺﭼ (لقمان)13:

()3

أي  :ال

()5
()4
()8
ت شيئا ( ، )1واهلشيم (: )8
تُـ َعّرض َو ْجهك  ،وقيل  :ال تتكرب  ،واجلُُرُز  :األرض اليت ال تْنبِ ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )33/3وأمحد النحاس  ،معاين القرآن ( ، )43/5واحلسني
األصفهاين  ،املفردات ص( ، )883وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )111/18وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
( ، )844/8وذكر فيها ثالثة معاين .
مرة واحدة يف القرآن الكرمي .
( - )3وردت ّ
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )183/1مادة صعر .
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ني
قال الطربي ْ " :
ض قُـَّراء الْ ُكوفَة َ ،والْ َم َدني َ
اختَـلَ َفت الْ ُقَّراءُ ِيف قَراءَة قَـ ْوله :ﭽﯷﯸﭼ (لقمان )13 :فَـ َقَرأَهُ بـَ ْع ُ
ِ
ِ
ني َ ،و َع َّامةُ قُـَّر ِاء الْ َم ِدينَ ِة ،
ني  :ﭽﯷﯸﭼ (لقمانَ )13 :علَى ِمثَ ِال تُـ َفع ْل َ ،وقَـَرأَ ذَل َ
ض الْ َمكي َ
َوالْ ُكوفي َ
ك بـَ ْع ُ
ِ
والْ ُكوفَِة  ،والْبصرةِ  :ﭽوال ت ِ
ال  :إِنـَّهما قِراءتَ ِ
ان قَ ْد
صاعرﭼ َعلَى ِمثَ ِال تُـ َفاعِ ُل َ ،و َّ
اب ِم َن الْ َق ْوِل ِيف َذل َ
الص َو ُ
َ
ك أَ ْن يـُ َق َ ُ َ َ َ
َ َ َْ
قَـرأَ بِ ُكل و ِ
اح َدةٍ ِمْنـهما علَماء ِمن الْ ُقَّر ِاء  ،فَبِأَيَّتِ ِهما قَـرأَ الْ َقا ِر ُ ِ
يب "  ،جامع البيان (. )554/13
ئ فَ ُمص ٌ
َُ ُ َ ٌ َ
َ
َ َ
َ
تعرض بوجهك يف ناحية من الكرب "  ،وهو اختالف تنوع .
( - )8قال ابن املثىن  " :وال تقلّب وجهك  ،وال ّ
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )138/3وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )844وحممد الزاهد ،
ياقوتة الصراط ص( ، )415وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )554/13وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
(. )483/8
( - )4وردت مرتني يف القرآن الكرمي  :ﭽﭼﭽﭾﭿﮀﮁﭼ (الكهف( ، )3:السجدة.)38:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )331/1مادة جرز .
( - )5يف نسخة "ز" زيادة  :األرض البلقع .
( - )1ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )848/1وحممد بن عزيز السجستاين  ،نزهة القلوب ص(، )184
واحلسني األصفهاين  ،املفردات ص( ، )141وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )148/13وعبد الرمحن بن اجلوزي ،
زاد املسري (. )15/8
( - )8وردت مرتني يف القرآن الكرمي  :ﭽﰌﰍﰎﰏﰐﭼ (الكهف( ، )45:القمر.)81:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي  ، )1151/3( ،مادة هشم .
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اليابس ( ، )1والودق

()3

 :املطر ( ، )8والصياصي

()4

 :احلصون

()5

 ،وقوله تعاىل  :ﭽ ﮑ

ﮒﭼ(األحزاب )31:من حصوهنم  ،و الـ ِمْن َسأةُ ( : )1العصى ( ، )8وقوله تعاىل  :ﭽﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅﭼ (سبأ )14:هي العصى اليت يـُْنسى هبا الغنم  :أي يُساق ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )415/1وإبراهيم الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه (، )341/8
واحلسني األصفهاين  ،املفردات ص( ، )343وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )383/15وعبد الرمحن بن اجلوزي ،
زاد املسري (. )38/8
( - )3وردت يف القرآن مرتني  :ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ ( ،النور( ، )48:الروم. )43:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )1181/3مادة ودق .
( - )8ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )18/3وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )811وإبراهيم
الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه ( ، )44/4وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )881/18وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد
املسري (. )811/8
مرة واحدة .
( - )4وردت ّ
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )141/1مادة صيص .
( - )5ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )181/3وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )844وحممد
السجستاين  ،نزهة القلوب ص( ، )811وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )81/14وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد
املسري (. )454/8
مرة واحدة يف القرآن .
( - )1وردت ّ
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )1143/3مادة نسأ .
( - )8ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )145/3وإبراهيم الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه ( ، )348/4وحممد
الزاهد  ،ياقوتة الصراط ص( ، )414وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )388/14وحممد القرطيب  ،اجلامع ألحكام
القرآن (. )383/14
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()1
س عنها
وقوله تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ(سبأ )38:أي  :نـُف َ
املطلب ( ، )4والغِربيب ( : )5أشد السواد (............................................... ، )1
()3

 ،والتناوش

()8

:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1وردت يف القرآن مبشتقاهتا ست مرات (األنبياء( ، )118:النمل 83:ـ ـ ـ ( ، ) 34سبأ 38:ـ ـ ـ ، )51
(ص.)33:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )353/3مادة فزع.
( - )3معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )148/3وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )851وإبراهيم الزجاج ،
معاين القرآن وإعرابه ( ، )358/4وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )384/14وحممد القرطيب  ،اجلامع ألحكام
القرآن (. )345/14
مرة يف قوله  :ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﭼ (سبأ . )53 :
( - )8وردت ّ
ومل أقف عليها يف معجم ألفاظ القرآن الكرمي .
تضاد بني املعنيني .
( - )4من مل يهمز التناوش  ،جعل معناه  :التناول  ،ومن مهزه  ،جعل معناه  :بُعد املطلب  ،وال ّ
قال ابن قتيبة  " :أي تناول ما أرادوا بلوغه  ،وإدراك ما طلبوا من التوبة " .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )151/3وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )853وإبراهيم الزجاج ،
معاين القرآن وإعرابه ( ، )354/4وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )818/14وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
(. )514/8
( - )5وردت مرة واحدة يف قوله تعاىل  :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ
(فاطر . )38 :
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )311/3مادة غرب .
( - )1ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )154/3وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )811واحلسني
األصفهاين  ،املفردات ص( ، )115وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )818/14وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
(. )511/8
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واملناص ( : )1املن َجى  ،وجيئ أيضا مبعىن  :املطلب ( ، )8()3واألبابيل ( : )4اجلماعات املتفرقة  ،وال
واحد هلا من لفظها ( ، )5ولنقتصر على هذا القدر ففيه كفاية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1وردت مرة واحدة يف قوله  :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (ص . )8 :
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )1181/3مادة نوص .
( - )3يف نسخة "ز"  :مبعىن الطلب  ،وكالمها صحيح  ،ومجيع ما قيل فيها ؛ يرجع إىل معىن واحد  ،وهو أن يكون
صاحبه يف كرب وضيق  ،فيعمل عمال يكون به خالصه وجناته من ذلك .
( - )8ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )181/3وعبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )881واحلسني
األصفهاين  ،املفردات ص( ، )334وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )13/31وعبد الرمحن السيوطي  ،الدر املنثور
(. )144/8
( - )4وردت مرة واحدة يف قوله  :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ (الفيل . )8 :
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )4/1مادة أبل .
( - )5ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )813/3وأبو احلسن األخفش  ،معاين القرآن ( ، )533/3وإبراهيم
الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه ( ، )818/5وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )138/34وعبد الرمحن بن اجلوزي ،
زاد املسري ( )443/4وذكر فيها مخسة معاين  ،وعبد احلميد الفراهي  ،مفردات القرآن ص(. )181
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النوع السادس والعشرون  :الـ ُمعَّرب

()1

ب ( ، )3أم ال ؟
اعلم أن العلماء رمحهم اهلل اختلفوا يف أنَّه هل وقع يف القرآن َّ
املعر ُ
فقال اجلمهور  :مل يقع فيه ذلك (. )8
ونُِقل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،وعكرمة  ،وقتادة ؛ وقوع ذلك (. )4
وذكروا من ذلك أمثلة ؛ منها ...........................................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :عبد الرمحن بن اجلوزي  ،فنون األفنان ص( ، )841وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )833/1وعبد
الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )484/8والتحبري ص( ، )384وإمتام الدراية ص( ، )41وابن عقيلة املكي  ،الزيادة
واإلحسان (. )831/4
( - )3املعرب  :هو ما استعملته العرب من األلفاظ املوضوعة ٍ
ملعان يف غري لغتها  ،ويعرفه احملدثون بأنه  :نقل الكلمة
ّ

األجنبية  ،ومعناها  ،إىل اللغة العربية  ،كما هي دون تغيري فيها  ،أو مع إجراء تغيري  ،وتعديل عليها ؛ لينسجم نطقها
مع النظامني الصويت  ،والصريف للغة العربية ؛ لتتفق مع الذوق العام للسامعني  ،ولتيسري االشتقاق منها .
املعرب يف
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ( ، )311/1وحممد السي ــد علي بالسي ّ ،
القرآن الكرمي دراسة تأصيلية داللية ص(. )41
( - )8ومنهم  :الشافعي  ،والطربي  ،وأبو عبيدة معمر بن املثىن  ،والقاضي أبو بكر الباقالين  ،وابن فارس  ،ومن
احملدثني  :الشيخ أمحد حممد شاكر  ،والدكتور عبد العال سامل مكرم .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب ص( ، )58وحممد السيد  ،املعرب يف القرآن
الكرمي ص(. )118
( - )4وكذلك  :سعيد بن جبري  ،وجماهد  ،وأبو ميسرة  ،والضحاك  ،وابن جين  ،واجلويين  ،وابن النقيب  ،واختيار
السيوطي  ،ومن املتأخرين  :الدكتور رمضان عبد التواب  ،وغريه كثري .
ينظر  :علي اآلمدي  ،اإلحكام ( ، )51/1وعبد الرمحن السيوطي  ،امله ّذب ص( 54ـ ـ ـ  ، )11وحممد السيد ،
املعرب يف القرآن ص(. )114
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املشكاة ( )1؛ فإهنا من لغة اهلند (...................................................... ، )3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يف قوله جل جالله  :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﭼ( النور . )85:
( - )3بالد واسعة  ،كثرية العجائب  ،تكون مسافتها ثالثة أشهر يف الطول  ،وشهرين يف العرض  ،إىل الشرق منها
بالد الصني  ،والتبت  ،وإىل جنوهبا البحر األعظم  ،وغرهبا هنر مهران  ،ومشاهلا بالد شكنان  ،وخان  ،وقسم من
التبت  ،وهي بالد وفرية اخلريات عامرة  ،ذات ممالك كثرية  ،وفيها مدن كثرية  ،وجبال  ،وأهلها يعبدون األصنام .
ينظر  :جمهول تويف بعد (883ه)  ،حدود العامل من املشرق إىل املغرب ص( ، )31وزكرياء بن حممد القزويين  ،آثار
البالد وأخبار العباد ص( ، )138وحممد بن عبد اهلل احلمريي  ،الروض املعطار يف خرب األقطار ص(. )541
يقول الدكتور ـ ـ ـ ف عبد الرحيم ـ ـ ـ حمقق كتاب املعّرب للجواليقي  " :لقد ذكر بعض اللغويني ؛ أن طوىب يف قوله تعاىل:
ﭽﭕﭖﭗﭘﭼ (الرعد )34:اسم اجلنة باهلندية  ،وكذلك قيل  :إن املشكاة كلمة هندية .
مما ال شك فيه أن هاتني الكلمتني ال عالقة هلما باللغات اهلندية  ،مث نقل نصا عن األستاذ آرثر جفري ؛ صاحب
كتاب (الكلمات الدخيلة يف القرآن)  ،قوله  :إن كلمة (اهلند) تطلق بالسريانية على جنوب اجلزيرة العربية  ،وعلى
هندويا) أي  :اهلندي  ،وردت يف ترمجة العهد العتيق إىل السريانية (سفريرميا )38/18
احلبشة  ،ويذكر أن كلمة ( ُ
مبعىن احلبشي  .إننا ال جند أي أثر هلذه التسمية يف اللغة العربية  ،ومع ذلك يبدو أن الذين قالوا عن هاتني الكلمتني
إهنما هنديتان  ،كانوا يعرفون هذا املدلول لكلمة اهلندي بالسريانية ؛ ألن املشكاة كلمة حبشية  ،وطوىب أيضا قيل إهنا
باحلبشية  ،أما الكلمات من لغات اهلند ؛ فدخل معظمها عن طريق الفارسية  ،ومن الكلمات اليت دخلت مباشرة :
ولك لنوع من الصبغ"
فوطة من السندية  ،وساج لنوع من الشجر  ،وزط جليل من الناس  ،وهبطَّة لضرب من الطَّعام ّ ،
إذن ظهر املقصود ـ ـ ـ واهلل أعلم ـ ـ ـ من لغة اهلند ؛ وأهنا حبشية  ،وخرج من استدرك على األصوليني بأن املشكاة ليست
من لغة اهلند .
قال أمحد شاكر يف تعليقه  " :وقد زعم بعض األصوليني أهنا هندية "انظر املستصفى ( ، ")115/1وتعقبهم العالمة
اهلندي عبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري يف شرح مسلم الثبوت ( )313/1فقال  :مث كون املشكاة هندية
غري ظاهر  ،فإن الربامهة العارفني بأَناء اهلند ال يعرفونه  ،قلت  :نعم  ،صدق يف قوله أهنا ليست من لغة اهلند  ،ولكن
املقصود باهلند احلبشية يف مدلول املتقدمني " .
املعرب  ،حتقيق الدكتور  :ف  .عبد الرحيم ص( ، )13وحتقيق  :األستاذ أمحد شاكر
ينظر  :موهوب اجلواليقي ّ ،
ص(. )851
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وهي  :ال ُكوة يف احلائط ليست بنافذة ( ، )1ويف البخاري (( : )3وقال سعيد بن عياض الثِمايل (: )8
" املشكواة ؛ ال ُكوة بلسان احلبشة (. ) " )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قاله ابن عمر  ،وابن عباس  ،وجماهد  ،وسعيد بن عياض  ،وسعيد بن جبري  ،والضحاك  ،وأبو مالك كما يف
الدر للسيوطي  ،وبنحوه قاله زيد بن علي  ،واجلواليقي يف نقله عن ابن قتيبة  ،والزركشي  ،والسيوطي  ،وكثري من
علماء اللغة .
ينظر  :موهوب اجلواليقي  ،املعرب  ،حتقيق  :ف.عبد الرحيم ص( ، )513وحممد الزركشي  ،الربهان (، )835/1
وعبد الرمحن السيوطي  ،امله ّذب ( ، )144/1والدر املنثور ( ، )144/1وحممد السيد  ،املعرب يف القرآن الكرمي
ص( ، )818وقال :
معربة من احلبشية  ،وهي مأخوذة من الكلمة احلبشية ( )mask tواليت أصلها ()ma k t
" وكلمة (مشكاة) ّ

ومعناها  :شباك  ،نافذة  ،كوة  ،ورسم املقطع الثاين بالواو يف القرآن الكرمي يدل على أن حركته مل تكن فتحة ممدودة
يف األصل  ،بل كانت ( ة )  ،وهذا مما يؤكد أصلها احلبشي فيما نرى " .

()3

 -أورده البخاري يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﭼ(احلج، )14:

( ، )44/1واسم القائل سعد بن عياض  ،وليس سعيد بن عياض .
( - )8سعيد بن عياض الثمايل (واألصل  :سعد) الكويف  ،روى عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مرسال  ،وعن
عبد اهلل بن مسعود  ،وعنه أبو إسحاق السبيعي فقط  ،كان قليل احلديث  ،حديثه مرسل  ،ال تصح له صحبته ،
وإّمنا هو تابعي  ،ذكره ابن حبان يف الثقات .
ينظر  :أمحد بن حممد الشيباين  ،العلل ومعرفة الرجال ( ، )883/1وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري الشيباين ،
أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )444/3ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال
(. )348/11
( - )4أرض واسعة  ،مشاهلا اخلليج الرببري  ،وجنوهبا الرب  ،وشرقها الزنج  ،وغرهبا البجة  ،بالد ميتاز أهلها باعتدال
الوجوه  ،وهم سود مساملون  ،ذو مهم قعس  ،مطيعون مللكهم  ،يأيت إليهم التجار من عمان  ،واحلجاز  ،والبحرين ،
وهم نصارى زحف عليهم اإلسالم من زمن بعيد فأسلمت أطرافها من كل اجتاه  ،هي اليوم إثيوبيا  ،وعاصمتها أديس
أبابا.

=
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واإلستربق ( )1من لغة فارس ( )3؛ وهو  :الغليظ من الديباج (...............................، )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :جمهول تويف بعد (883ه)  ،حدود العامل من املشرق إىل املغرب ص( ، )318وزكريا بن حممد القزويين ،
آثار البالد وأخبار العباد ص( ، )31وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية ص(. )41
( - )1وردت أربع مرات يف القرآن الكرمي  ،مث ـ ـ ـ ـ ـالـ ـه  :ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﭼ
(الكهف ، )81:

(الدخان

 ( ، )58:الرمحن

( ، )54 :اإلنسان

. )31 :

ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )51/1مادة إستربق .
( - )3والية واسعة  ،وإقليم فسيح  ،حييط من شرقها كرمان  ،ومن غرهبا خوزستان  ،ومن مشاهلا مفازة خراسان  ،ومن
جنوهبا البحر  ،وأهلها أصحاب العقول الصحيحة  ،واآلراء الراجحة  ،واألبدان السليمة  ،والشمائل الظريفة  ،والرباعة
يف كل صناعة  ،وقد روي يف فارس فضائل كثرية .
ينظر  :حممد بن أمحد املقدسي  ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ص( ، )431وياقوت بن عبد اهلل احلموي ،
معجم البلدان ( ، )331/4وزكريا بن حممد القزويين  ،آثار البالد وأخبار العباد ص(. )383
قال األستاذ ف .عبد الرحيم  " :ومما جيدر اإلشارة إليه  ،أن اللغة الفارسية اليت كانت تعاصر العصر اجلاهلي  ،وصدر
اإلسالم  ،هي  :اللغة الفهلوية  ،وليست الفارسية احلديثة  ،وكانت الفهلوية ختتلف عن الفارسية احلديثة اختالفا غري
يسري "  ،مث ذكر بعض الفوارق املهمة بني الفارسية القدمية  ،واحلديثة ؛ ُم َدلّالً  ،وممثّال " .
قال األزهري  " :ومن كالم الفرس ما ال حيصى  ،مما قد أعربته العرب َ ،نو  :جاموس  ،وديباج  ،فال أنكر أن يكون
هذا مما أعرب " .
ينظر  :موهوب اجلواليقي  ،املعرب  ،حتقيق :ف.عبد الرحيم ص( ، )81وحممد األزهري  ،هتذيب اللغة
(.)814/11
( - )8عزاه الطربي إىل عكرمة وقتادة  ،والسيوطي للضحاك وعكرمة  ،وبه قال الزجاج  ،واجلواليقي  ،وأبو عبيد ،
وأبو حامت  ،والزخمشري  ،والزركشي  ،والسيوطي  ،وآخرون .
ونقل السيوطي عن اجلويين ـ ـ ـ ويف املطبوع من اإلتقان (اخلويي) قوله  " :وقدٍ رأيت اجلويين ذكر لوقوع املعرب يف القرآن
فائدة أخرى فقال  :إن قيل إن (إستبرق) ليس بعريب  ،وغري العريب من األلفاظ دون العريب يف الفصاحة والبالغة ،
فنقول  :لو اجتمع فصحاء العامل وأرادوا أن يرتكوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظة تقوم مقامها يف الفصاحة لعجزوا عنها ؛
وذلك ألن اهلل تعاىل إذا حث عباده على الطاعة  ،فإن مل يرغبهم بالوعد اجلميل  ،وخيوفهم بالعذاب الوبيل ،
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وكذلك ِسجيل ( )1فارسي

()3

 ،أصله ؛ ِس ِ
نك كِل .........................................،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= ال يكون حثه على وجه احلكمة  ،فالوعد والوعيد نظراً إىل الفصاحة واجب  ،مث إن الوعد مبا يرغب فيه العقالء ،
وذلك منحصر يف أمور  :األماكن الطيبة  ،مث املآكل الشهية  ،مث املشارب اهلنية  ،مث املالبس الرفعية  ،مث املناكح
اللذيذة  ،مث ما بعده مما ختتلف فيه الطباع  ،فإذا ذكر األماكن الطيبة  ،والوعد به  ،الزم عند الفصيح  ،ولو تركه لقال
من أمر بالعبادة  ،ووعد عليها باألكل والشرب  :إن األكل والشرب ال ألتذ به إذا كنت يف حبس  ،أو موضع كربة ،
فلذا ذكر اهلل تعاىل اجلنة ومساكن طيبة فيها  ،وكان ينبغي أن يذكر من املالبس ما هو أرفعها  ،وأرفع املالبس يف الدنيا
احلرير  ،وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوب  ،مث إن الثوب الذي من غري احلرير ال يعترب فيه الوزن والثقل  ،ورمبا
يكون الصفيق اخلفيف أرفع من الثقيل الوزن  ،وأما احلرير فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع  ،فحينئذ وجب على
الفصيح أن يذكر األثقل األثخن  ،وال يرتكه يف الوعد لئال يقصر يف احلث والدعاء  ،مث هذا الواجب الذكر  ،إما أن
يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح  ،أو ال يذكر مبثل هذا  ،وال شك أن الذكر بلفظ الواحد الصريح أوىل ؛ ألنه أوجز
وأظهر يف اإلفادة  ،وذلك (إستبرق) فإن أراد الفصيح أن يرتك هذا اللفظ ويأيت بلفظ آخر مل ميكنه ؛ ألن ما يقوم
مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظه متعددة  ،وال جيد العريب لفظاً واحداً يدل عليه ؛ ألن الثياب من احلرير عرفها العرب
من الفرس  ،ومل يكن هلم هبا عهد  ،وال ُوضع يف اللغة العربية للديباج الثخني اسم  ،وإمنا عربوا مامسعوا من العجم ،

واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم  ،وندرة تلفظهم به  ،وأما أ ّن ذكره بلفظني فأكثر  ،فإنه يكون قد أدخل

بالبالغة ؛ ألن ذكر لفظني ملعىن ميكن ذكره بلفظ تطويل  ،فعلم هبذا أن لفظ (إستبرق) جيب على كل فصيح أن
يتكلم به يف موضعه وال جيد ما يقوم مقامه  ،وأي فصاحة أبلغ من أال يوجد غريه مثله ؟ " .
املعرب  ،حتقيق  :ف.عبد الرحيم
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )343/33وموهوب اجلواليقي ّ ،
ص( )113وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،فنون األفنان ص( ، )844وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )834/1وعبد
الرمحن السيوطي  ،امله ّذب ( ، )81/1واإلتقان ( ، )483/8والدر ( ، )838/5وحممد السيد  ،املعرب يف القرآن
ص(. )158
( - )1وردت يف القرآن الكرمي ثالث مرات  :ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭼ (هود( ، )33:احلجر، )84:
(الفيل.)4:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )554/1مادة سجل .
معرب .
( - )3يف نسخة "ز" زيادة  :فارسي ّ
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أي  :حجر طني ( ، )1كما قيل  :إ َّهنا حجارة من طني ( ، )3قال البخاري  ( :وقال ابن عباس :
" هي ِسْن ِ
ك َوكِ ْل " ) (. )8
ويف البخاري  ( :وقال أبو ميسرة (..................................................... : )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال ابن قتيبة  " :يذهب بعض املفسرين إىل أهنا سنك وكل بالفارسية  ،ويعتربه بقوله عزوجل  :ﭽﭡﭢ
ﭣﭼ(الذاريات )88:يعين اآلجر  ،كذلك قال ابن عباس " .
وبه قال جماهد فيما أخرجه الفرياين  ،وابن جرير  ،وابن املنذر  ،وابن أيب حامت  ،وأبو الشيخ قوله  " :بالفارسية أوهلا
حجارة  ،وآخرها طني "  ،وبه قال اجلواليقي ؛ ورواه عنه ابن اجلوزي .
املعرب  ،حتقيق :ف.عبد الرحيم
ينظر  :عبد اهلل بن قتيبة  ،غريب القرآن ص( ، )318وموهوب اجلواليقي ّ ،
ص( ، )815وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،فنون األفنان ص( ، )485وعبد الرمحن السيوطي  ،املهذب ص(، )45
والدر ( ، )418/4واإلتقان (. )453/8
ال النَّاس ِيف (سجيل) أقواالً َ ،وِيف التَّـ ْف ِسري  :أَنـ ََّها من ِ :ج َل وطني َ ،وقيل  :من ِج َل
( - )3قال األزهري  " :قَ َ
فارسي َ ،والْعرب َال تعرف َه َذا َ ،والَّ ِذي عندنَا َ -واهلل أعلم  -أَنه إِذا َكا َن التَّـ ْف ِسري
ال أهل اللغَة َه َذا
وحجارة َ ،وقَ َ
ٌّ
ال  :ﭽﭝﭞﭟﭠ
ص ِحيحا  ،فَـ ُه َو
ب ؛ ِألَن اهلل قد ذكر َه ِذه ْ
قصة قوم لوط فَـ َق َ
احلِ َج َارة ِيف َّ
ٌّ
َ
فارسي أ ُْع ِر َ
ﭡﭢﭣﭼ (الذاريات ، )88 - 83:فقد َّبني ل ْلعرب ما ع ِين ِ
بسج ٍيل َ ،ومن َك َالم الْفرس َما َال ُحيصى ِممَّا قد
ََ َ ُ َ
ٍ
وديباج  ،فَ َال أُنكر أَن يكون َه َذا ِممَّا أُعرب " .
جاموس،
العرب ََْنو:
ٍ
أ َْعَربـَتْهُ ُ
ك) أي  :حجر  ،و (كِل)
وقال السيد علي  " :وكلمة سجيل فارسية  ،وأصلها يف هذا اللسان مأخوذة من ( َسْن َ
أي  :طني  ،وتعين جمتمعة  :حجارة كالطني اليابس " .
ينظر :حممد األزهري  ،هتذيب اللغة ( ، )814/11وحممد بن منظور  ،لسان العرب ( ، )831/11وحممد السيد ،
املعرب يف القرآن ص(. )338
( - )8أورده البخاري يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /ﭽﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ (.)188/1
رحبِيل  ،اهلَْم َداين  ،الكويف  ،كان إمام مسجد بين َوادعة  ،من العباد األولياء  ،حدَّث  :عن عمر
( - )4عمرو بن ُش ْ
وعلي  ،وعنه  :أبو وائل  ،والشعيب  ،روى له اجلماعة سوى ابن ماجة  ،قال ابن سعد  " :مات يف والية عبيد اهلل بن
زياد " .

=
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األواه
َّ

()1

 :الرحيم ( )3باحلبشية )

()8

 ،وقال ابن جبري  ( :طه

()4

بالنبطيَّة ( : )5يا رجل ) (. )1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :حممد بن إمساعيل البخاري  ،التاريخ الكبري ( ، )841/1ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال
يف أمساء الرجال ( ، )54/33وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )185/4
( - )1وردت مرتني يف القرآن ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ (التوبة( ، )114:هود.)85:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )115/1مادة أوه .
( - )3يف نسخة "ز"  :احلليم  ،وهو حتريف .
( - )8أورده البخاري يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /ﭽﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ
(. )83/1
( - )4وردت مرة يف صدر سورة طه ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (طه. )3 -1:
ينظر  :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )814/3مادة طه .
ِِ ِ
ِ
الس َو َاد َ ،وِيف الْ ُم ْح َك ِم :
يل يـَْن ِزلُون َّ
( - )5جاء يف اللسان  " :والنبيط والنبط  ،كاحلبيش واحلبش يف التَّـ ْقدير  :ج ٌ
ِ
ني العِراقني " .
ب إِليهم نـَبَ ِط ٌّي َ ،وِيف الص َح ِ
يـَْن ِزلُو َن َس َو َاد الْعَِر ِاق َ ،وُه ُم األَنْبا ُ
اح  :يـَْن ِزلُو َن بالبَطائح بـَ ْ َ
َّس ُ
ط  ،والن َ
وقال حممد كرد علي  " :قال نالينو  :النبط أو النبيط يف اصطالح العرب يف القرون األوىل للهجرة  :اسم أهل احلضر
املتكلمني باللغات اآلرامية  ،الساكنني يف الشام  ،وخصوصا يف الصقع الواقع ما بني النهرين  ،وليسوا النبط أو األنباط
الذين اتسعت مملكتهم يف أرض احلجاز الشمالية إىل حدود فلسطني  ،ونواحي دمشق " .
وقال  " :وأما النبط  :وهم من أقارب اإليطوريني وجريهتم  ،فإن لغتهم مل تكن سوى هلجة آرامية " .
ينظر  :حممد بن منظور  ،لسان العرب ( ، )411/8وحممد بن عبد الرزاق كرد علي  ،خطط الشام (،31،83/1
 ، )54وموهوب اجلواليقي  ،املعرب  ،حتقيق  :ف.عبد الرحيم ص( ، )11قال احملقق  " :وقد ذكر املستشرق نولدكي
أنه يراد باحلورانية والنبطية  :اللغة اآلرامية عند اللغويني العرب " .
( - )1أخرجه شيدلة يف تفسريه كما نسبه له السيوطي يف املهذب  ،وقال يف اللسان  " :وقال سعيد بن جبري ،
وعكرمة  :هي بالنبطية يا رجل  ،وروي ذلك عن ابن عباس "  ،وعزاه الطربي إىل ابن عباس  ،وعكرمة ،

=
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والقسطاس ( : )1العدل ( )3بالرومية (. )8
والذين نفوا ذلك ؛ قالوا  :هذا مما اتفق فيه اللغة العربية مع اللغة األخرى (................... )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والضحاك  ،وقتادة  ،واحلسن  ،وروى أيضا عن سعيد بن جبري  ،وابن عباس  ،وجماهد  ،قوهلم  " :طه  :يا رجل
بالسريانية "  ،وفيه أقوال أخرى .
ينظر  :حممد بن منظور  ،لسان العرب ( ، )513/18وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )5/11وعبد الرمحن
املعرب يف القرآن ص(. )351
السيوطي  ،الدر املنثور ( ، )551/5واملهذب ص( ، )113وحممد السيد ّ ،
( - )1ورد يف القرآن مرتني ﭽﰋﰌﰍﭼ (اإلسراء( ، )85:الشعراء. )133:
ينظر :معجم ألفاظ القرآن الكرمي ( ، )348/3مادة قسطس .
( - )3أخرجه أبن أيب حامت يف تفسريه ؛ كما أ َْوَرَدهُ السيوطي يف املهذب  ،واإلتقان مسنداً عن سعيد بن جبري قال :
الدر ،
" القسطاس بلغة الروم  :امليزان "  ،أما من قال بأنه العدل ؛ فمنهم  :جماهد  ،وقتادة  ،كما يف اجلامع  ،و ّ
معرب " ،
وتفسري ابن أيب حامت  ،وهو من اختالف التنوع ؛ فكل نظر من جهة معينة  ،وقال اجلواليقي  " :رومي ّ

معربة من اليونانية  ،وأصلها يف هذا اللسان :
وكذا اخلفاجي  ،وقال السيد" :وأرجح أن الكلمة (القسطاس) ّ

) (kcotisومعناها  :ما يستخدم كميزان  ،ويؤكد هذا مشاهبتها للكلمة العربية يف اللفظ  ،واملعىن " .

املعرب  ،حتقيق  :ف.عبد
ينظر  :عبد الرمحن بن أيب حامت  ،تفسري القرآن ( ، )3313/4وموهوب اجلواليقي ّ ،
الرحيم ص( ، )433وأمحد اخلفاجي  ،شفاء الغليل ص( ، )188وحممد الطربي  ،جامع البيان (، )541/14
وعبد الرمحن السيوطي  ،املهذب ص( ، )135والدر ( ، )335/5وحممد السيد  ،املعرب يف القرآن ص(. )388
( – )8الرومية  :تطلقها العرب على اإلمرباطورية البيزنطية  ،وعلى سكاهنا من األصلني  :اليوناين  ،والروماين  ،أما
الرومية امسا للغة  ،فتطلق على اللغة اليونانية السائدة يف بالد الروم .
املعرب  ،حتقيق  :ف.عبد الرحيم ص( ، )53وحممد السيد  ،املعرب يف
وملزيد توسع ينظر  :موهوب اجلواليقي ّ ،
القرآن ص(. )41
املعرب يف القرآن ؛ جبملة أدلّة  ،منها  :قضية التوارد  ،والتوافق بني اللغتني .
( - )4استدل النافون بوقوع ّ
قال الشافعي  " :وال ننكر إذ كان اللف ُ ِ
ِ
بعضها قليالً
افق لسا ُن العجم  ،أو ُ
ظ قيل تعلماً  ،أو نُطق به موضوعاً  :أن يو َ
من لسان العرب  ،كما يـَتَ ِف ُق القليل من ألسنة العجم املتباينة يف أكثر كالمها  ،مع تنائي ديارها ،واختالف لساهنا =،
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واستُبعِد ذلك ( ، )1وقد أمجع أهل العربية على أن َنو  :إبراهيم (ُ ، )3مينع من الصرف ؛ للعلمية ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وبُعد األواصر بينها وبني من وافقت بعض لسانه منها " .
وقال أبو عبيدة  " :نزل القرآن بلسان عرىب مبني  ،فمن زعم أن فيه غري العربية فقد أعظم القول  ،ومن زعم أن طه
بالنّبطيّة فقد أكرب  ،وإن مل يعلم ما هو  ،فهو افتتاح كالم  ،وهو اسم للسورة  ،وشعار هلا  ،وقد يوافق اللفظ اللفظ

ويقارن به  ،ومعنامها واحد  ،وأحدمها بالعربية  ،واآلخر بالفارسية  ،أو غريها " .

وخصها بعناية فائقة  ،يطول ذكرها  ،وسردها .
وقد أطال النفس يف هذه املسألة الطربي يف مقدمة تفسريه ّ ،
ينظر  :حممد الشافعي  ،الرسالة ص( ، )84ومعمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )18/1وحممد الطربي  ،جامع البيان
( ، )18/1وعبد الرمحن السيوطي  ،املهذب ص( ، )58وحممد السيد  ،املعرب يف القرآن ص(. )118
( – )1أي  :واستبعد القول بالتوافق بني اللغتني  ،قال القاضي أبو حممد عبد احلق رضي اهلل عنه  " :والذي أقوله ؛ أن
القاعدة  ،والعقيدة ؛ هي أن القرآن نزل بلسان عريب مبني  ،فليس فيه لفظة خترج عن كالم العرب  ،فال تفهمها إال
من لسان آخر  ،فأما هذه األلفاظ  ،وما جرى جمراها ؛ فإنه قد كان للعرب العاربة اليت نزل القرآن بلساهنا بعض
خمالطة لسائر األلسنة  ،بتجارات  ،وبرحليت قريش  ،وكسفر مسافر بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس إىل الشام ،
وسفر عمر بن اخلطاب  ،وكسفر عمرو بن العاص  ،وعمارة بن الوليد إىل أرض احلبشة  ،وكسفر األعشى إىل احلرية ،
وصحبته لنصاراها مع كونه حجة يف اللغة  ،فعلقت العرب هبذا كله ألفاظا أعجمية  ،غريت بعضها بالنقص من
حروفها  ،وجرت إىل ختفيف ثقل العجمة  ،واستعملتها يف أشعارها  ،وحماوراهتا حىت جرت جمرى العريب الصريح ،
ووقع هبا البيان  ،وعلى هذا احلد نزل هبا القرآن  ،فإن جهلها عريب ما فكجهله الصريح مبا يف لغة غريه  ،كما مل يعرف
ابن عباس معىن (فاطر) إىل غري ذلك  ،فحقيقة العبارة عن هذه األلفاظ ؛ أهنا يف األصل أعجمية  ،لكن استعملتها
العرب وعربتها  ،فهي عربية هبذا الوجه  ،وما ذهب إليه الطربي من أن اللغتني اتفقتا يف لفظة ؛ فذلك بعيد  ،بل
إحدامها أصل  ،واألخرى فرع يف األكثر  ،ألنا ال ندفع أيضا جواز االتفاق قليال شاذا " .
ينظر  :عبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز (. )51/1
( - )3قال ابن اجلوزي  " :وقرأت على شيخنا أيب منصور ـ ـ اجلواليقي ـ ـ  :أن أمساء األنبياء أعجمية
كلها َنو  :إبراهيم  ،وإمساعيل  ،وإسحاق  ،وإلياس  ،وإسرائيل  ،وأيوب  ،إال أربعة أمساء ؛ وهي :
آدم  ،وصاحل  ،وشعيب  ،وحممد "  ،وقد ذكرها مفصلة اجلواليقي يف املعّرب ملن أراد زيادة .
ينظر  :عبد الرمحن بن اجلوزي  ،فنون األفنان ص( ، )845واجلواليقي  ،املعرب  ،ت :ف.عبد الرحيم ص(. )113
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والعجمة  ،وهذا يؤيد وقوعه يف القرآن  ،حىت قال بعضهم  :إن األعالم ليست حمل خالف (، )1
واحتج من خالف بقوله تعاىل  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ (فصلت)44:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل اسم أعجمي أعرب  ،ومتكن يف الكالم  ،فدخلته األلف والالم  ،وصار
( - )1قال سيبويه  " :اعلم أن َّ
نكرة  ،فإنك إذا مسيت به رجالً صرفته  ،إَّال أن مينعه من الصرف ما مينع العريب  ،وذلك َنو  :اللجام ،
الزجنبيل  ،واألرندج  ،واليامسني فيمن قال :
والديباج  ،والريندج  ،والنَّريوز  ،والفرند  ،و َّ
ترى ،

والسهريز  ،واآلجر  ،فإن قلت  :أدع صرف اآلجر ؛ ألنه ال يشبه شيئاً من كالم

يامسني كما
ٌ
العرب  ،فإنه قد أعرب ومتكن يف الكالم  ،وليس مبنزلة شيء ترك صرفه من كالم العرب ؛ ألنَّه ال يشبه
عريب ليس له ثان
الفعل  ،وليس يف آخره زيادة  ،وليس من َنو عمر  ،وليس مبؤنث  ،وإمنَّا هو مبنزلة ٍّ
يف كالم العرب َ ،نو إبل  ،وكدت تكاد  ،وأشباه ذلك  ،وأما إبراهيم  ،وإمساعيل  ،وإسحاق ،
ويعقوب  ،وهرمز  ،وفريوز  ،وقارون  ،وفرعون  ،وأشباه هذه األمساء ؛ َّ
فإهنا مل تقع يف كالمهم إال معرفة على حد ما
كانت يف كالم العجم  ،ومل متكن يف كالمهم كما متكن األول  ،ولكنها وقعت معرفة  ،ومل تكن من
ٍ
كنهشل  ،وشعث ٍم  ،ومل يكن شيء منها قبل ذلك
أمسائهم العربيَّة  ،فاستنكروها  ،ومل جيعلوها مبنزلة أمسائهم العربية :
امساً يكون لكل شيء من ٍ
أمة  ،فلما مل يكن فيها شيء من ذلك استنكروها يف كالمهم ،
وإذا حقرت امساً من هذه األمساء فهو على عجمته  ،كما أن العناق إذا حقرهتا اسم رجل
ط  ،فتنصرف على كل حال ،
كانت على تأنيثها  ،وأما صاحلٌ  ،فعريب  ،وكذلك
وهود  ،ولو ٌ
نوح ٌ ،
شعيب  ،وأما ٌ
ٌ

خلفتها " .

ِ
ف بـني ْاألَئِ َّم ِة أَنَّه لَيس ِيف الْ ُقر ِ
آن َك َال ٌم مرَّكب َعلَى أَسالِيب َغ ِْري الْعر ِ
ب َ ،وأ َّ
َن فِ ِيه أ َْمسَاءٌ أ َْع َال ًما
وقال القرطيب َ ":ال خ َال َ َ ْ َ
َُ ٌ
ْ
َ َ
ََ
ُ ْ َ
ِ ِ
وط  ،واختـلَ ُفوا هل وقَع فِ ِيه أَلْ َفا ٌظ غَيـر أَع َالٍم م ْفردةٍ
وح  ،ولُ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ْ ُ ْ ُ ََ
َ َْ َ ْ َ َ
يل َ ،وع ْمَرا َن َ ،ونُ ٍ َ
يل َ ،وج ْرب َ
ل َم ْن ل َسانُهُ َغْيـُر الْ َعَرب َ ،كإ ْسَرائ َ
من كالم غري الْعر ِ
ب".
ََ
وقال السيوطي  " :واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف َنو (إبراهيم) للعلمية والعجمة  ،ورد هذا االستدالل
فوجه بأنه إذا اتفق على وقوع األعالم  ،فال مانع من وقوع
بأن األعالم ليست حمل خالف  ،فالكالم يف غريها ّ ،
األجناس " .
ينظر  :عمر بن عثمان سيبويه  ،الكتاب ( ، )384/8وحممد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن ( ، )13/1وعبد
الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )488/8
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()1
كالم أعجمي ،
فَـنَـ َفى أن يكون متنوعا ؛ وأجابوا عن ذلك ؛ بأن املعىن من السياق  :أ ٌ
وخماطب عريب ال يفهمه  ،وهم يفهمون هذه األمساء  ،وأنه لو ُسلِم نفي التنويع ؛ فاملعىن :

أأعجمي ال يفهم (. )3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال ابن عطية  " :وهذه اآلية نزلت بسبب ختليط كان من قريش يف أقواهلم  ،من أجل احلروف اليت وقعت يف
عرب من كالم العجم  :كالسجني  ،واإلستربق  ،وَنوه  ،فقال عز وجل  :ولو جعلنا هذا القرآن
القرآن  ،وهي مما ّ
ِ
ث َم َسائِ َل :
أعجميا ال يبني  ،لقالوا واعرتضوا لوال بينت آياته "  ،وقال القرطيب  " :ف ِيه ثََال ُ

األوىل  :قوله تعاىل  :ﭽﯖﯗﯘﯙﭼ أي بلغة غري العرب ﭽﯚﯛﯜﯝﯞﭼ أي بينت
بلغتنا  ،فإننا عرب ال نفهم األعجمية  ،فبني أنه أنزل بلساهنم ؛ ليتقرر به معىن اإلعجاز ؛ إذ هم أعلم الناس بأنواع
الكالم نظما  ،ونثرا  ،وإذا عجزوا عن معارضته  ،كان من أدل الدليل على أنه من عند اهلل  ،ولو كان بلسان العجم
لقالوا ال علم لنا هبذا اللسان .
الثانية  :وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن عريب  ،وأنه نزل بلغة العرب  ،وأنه ليس أعجميا  ،وأنه إذا نقل عنها
إىل غريها مل يكن قرآنا "  ،وسيأيت بيان املسألة الثالثة قريبا .
رجح به يف اختياره .
املعرب  ،وهو أحسن دليل ّ
لكن السيوطي استفاد من هذه اآلية وقوع ّ
قال  " :وأقوى ما رأيته للوقوع  -وهو اختياري  -ما أخرجه ابن جرير قال  :حدثنا ابن محيد حدثنا يعقوب القمي
عن جعفر ابن أيب املغرية عن سعيد بن جبري قال  :قالت قريش لوال أنزل هذا القرأن أعجمياً وعربياً  ،فأنزل اهلل :
ِ
جارةٍ من
ﭽﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﭼاآلية  ،فأنزل اهلل بعد هذه اآلية القرآن بكل لسان فيه  :ح َ
ِس ّج ٍيل فارسية " .
ينظر  :عبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )31/5وحممد القرطيب  ،اجلامع ( ، )813/15وعبد الرمحن
السيوطي  ،املهذب (.)11
( - )3قال القرطيب  " :املسألة الثالثة  :قوله تعاىل  :ﭽﯟﯠﭼ وقرأ أبو بكر  ،ومحزة  ،والكسائي :
ﭽأأعج ِميﯠﯡﭼ هبمزتني خمففتني  ،والعجمي الذي ليس من العرب كان فصيحا أوغري فصيح  ،واألعجمي
الذي ال يفصح كان من العرب أو من العجم  ،فاألعجم ضد الفصيح  ،وهو الذي ال يبني كالمه  ،ويقال للحيوان
غري الناطق أعجم  ،ومنه " :صالة النهار عجماء"  ،أي ال جيهر فيها بالقراءة  ،فكانت النسبة إىل األعجم آكد ؛=
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واختار مجع من املتأخرين قول ابن عباس  ،ومن تبعه .
واألرجح ما عليه األكثرون  ،ومنهم  :اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه ؛ فإن اهلل تعاىل وصف القرآن
بأنه عريب  ،فال بد من حتقق هذا الوصف يف مجلته ( ، )1واهلل أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= ألن الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون فصيحا بالعربية  ،والعريب قد يكون غري فصيح ؛ فالنسبة إىل
األعجمي آكد يف البيان  ،واملعىن  :أقرآن أعجمي  ،ونيب عريب ؟ وهو استفهام إنكار  ،وقرأ احلسن  ،وأبو العالية ،
ونصر بن عاصم  ،واملغرية  ،وهشام عن ابن عامر ﭽأعج ِميﭼ هبمزة واحدة على اخلرب  ،واملعىن
ﭽﯛﯜﯝﯞﯡﭼ فكان منها عريب يفهمه العرب  ،وأعجمي يفهمه العجم  ،وروى سعيد بن جبري قال :
قالت قريش :لوال أنزل القرآن أعجميا وعربيا  ،فيكون بعض آياته عجميا وبعض آياته عربيا  ،فنزلت اآلية  ،وأنزل يف
القرآن من كل لغة فمنه ( :السجيل) وهي فارسية وأصلها سنك كيل ؛ أي طني وحجر  ،ومنه  ( :ال ِفردو ِ
س)
رومية  ،وكذلك ( ِ
القسطاس) .
وقرأ أهل احلجاز وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص على االستفهام  ،إال أهنم لينوا اهلمزة على أصوهلم  ،والقراءة
الصحيحة قراءة االستفهام  ،واهلل أعلم " .

ينظر  :حممود الزخمشري  ،الكشاف ( ، )313/4وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )31/5وحممد القرطيب ،
اجلامع (. )813/15
( - )1قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  " :وقد تكلم يف العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان اإلمساك
أوىل به  ،وأقرب من السالمة له إن شاء اهلل  ،فقال منهم قائل  :إن يف القرآن عربيا وأعجميا  ،والقرآن يدل على أن
ليس من كتاب اهلل شيء إال بلسان العرب  ،ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له  ،وتركا للمسألة عن
حجته  ،ومسألة غريه ممن خالفه  ،وبالتقليد أغفل من أغفل منهم  ،واهلل يغفر لنا وهلم .
ولعل من قال إن يف القرآن غري لسان العرب  ،وقبل ذلك منه ذهب إىل أن من القرآن خاصا  ،جيهل بعضه بعض
العرب  ،ولسان العرب أوسع األلسنة مذهبا  ،وأكثرها ألفاظا  ،وال نعلمه حييط جبميع علمه إنسان غري نيب  ،ولكنه ال
يذهب منه شيء على عامتها  ،حىت ال يكون موجودا فيها من يعرفه " .
مث ش ّدد النكري على ح ّد تعبري السيوطي ؛ حاشدا األدلة ما استطاع  ،قال :

" وقد بني اهلل ذلك يف غري آية من كتابه  ،قال اهلل  :ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ (الشعراء ، )145-143:وقال  :ﭽﮇﮈﮉ
ﮊﮋ ﭼ (الرعد ، )88:وقال  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(الشورى=)8:
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= وقال  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ
(الزخرف )8-1:وقال  :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ(الزمر. " )38:
قال الشافعي  " :فأقام حجته بأن كتابه عريب يف كل آية ذكرناها  ،مث أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غري
لسان العرب  ،يف آيتني من كتابه  ،فقال تبارك وتعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭼ(النحل ، )118:وقال  :ﭽﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ (فصلت. " )44:
قال الشافعي  " :وعرفنا نعمه مبا خصنا به من مكانه  ،فقال  :ﭽﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﭼ (التوبة  ، )138:وقال :ﭽﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ
ﭲ ﭼ (اجلمعة)3:
وكان ممن عرف اهلل نبيه من إنعامه أن قال  :ﭽﯖﯗﯘﯙﭼ(الزخرف )44:فخص قومه بالذكر معه
بكتابه ،

وقال  :ﭽﭿﮀﮁﭼ(الشعراء ، )314:وقال  :ﭽﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
(الشورى ، )8:وأم القرى مكة  ،وهي بلده  ،وبلد قومه  ،فجعلهم يف كتابه خاصة  ،وأدخلهم مع املنذرين عامة ،
وقضى أن ينذروا بلساهنم العريب لسان قومه منهم خاصة  ،فعلى كل مسلم أن يتعلم منن لسان العرب ما بلغه
جهده  ،حىت يشهد به أن ال إله إال اهلل  ،وأن حممد عبده ورسوله  ،ويتلوا به كتاب اهلل  ،وينطق بالذكر فيما افرتض
عليه من التكبري  ،وأمر به من التسبيح  ،والتشهد  ،وغري ذلك  ،وما ازداد من العلم باللسان الذي جعل اهلل لسان
يتعلم الصالة  ،والذكر فيها  ،ويأيت البيت  ،وما أمر
من ختم به نبوته  ،وأنزل به آخر كتبه  ،كان خريا له  ،كما عليه ُ

بإتيانه  ،ويتوجه ملا وجه له  ،ويكون تبعا فيما افرتض عليه  ،وندب إليه  ،ال متبوعا  ،وإمنا بدأت مبا وصفت من أن

القرآن نزل بلسان العرب دون غريه ؛ ألنه ال يعلم من إيضاح مجل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب  ،وكثرة
وجوهه  ،ومجاع معانيه  ،وتفرقها  ،ومن علمه انتفت عنه الشبه اليت دخلت على من جهل لساهنا  ،فكان تنبيه العامة
على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمني  ،والنصيحة هلم فرض ال ينبغي تركه  ،وإدراك نافلة خري ال
يدعها إال من سفه نفسه وترك موضع حظه  ،وكان جيمع مع النصيحة هلم قياما بإيضاح حق  ،وكان القيام باحلق =

338

.......................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

= ونصيحة املسلمني من طاعة اهلل  ،وطاعة اهلل جامعة للخري " .

ِ
ِِ
القولني مجيعاً  ،وذلك
وقال بن فارس  " :قال أبو عبيد  :والصواب من ذَل َ
ك عندي -واهلل أعلم -مذهب فيه تصديق ْ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
وحولتها عن
فأعربَتها بألسنَتها َّ ،
أن َهذه احلروف وأصوهلا عجمية  -كما قال الفقهاء  ، -إالَّ أهنا س َقطَت إ َىل العرب َ
ِِ
العَرب  ،فمن قال :إهنا
ألفاظ العجم إِ َىل ألفاظها فصارت عربيَّة ُ ،مثَّ نزل القرآن َوقَ ْد اختَـلَطت َهذه احلروف بكالم َ
َعَربية فهو صادق  ،ومن قال  :عجمية فهو صادق .
فسرنا ه َذا ؛ لئال ي ِ
ويتوهم عليهم أهنم أقدموا َعلَى كتاب اهلل
قد َم أحد َعلَى الفقهاء  ،فَـيَـْن َسبهم إِ َىل اجلهل َّ ،
قال :وإمنا َّ َ
ُ
أعلم بالتأويل  ،و َّ
أشد تعظيماً للقرآن .
جل َّ
َج َّل ثناؤه بغري َما أرداهُ اهلل َّ
وعز  ،وهم كانوا َ
س كل من خالف قائالً ِيف مقالته فقد نَ َسبه إِ َىل اجلهل  ،وذلك أن الصدر األول اختلفوا ِيف
قال أمحد بن فارس  :لَْي َ
ف من بعدهم خلف  ،فأخذ بعضهم ٍ
بقول  ،وأخذ بعض بقول
تأويل آي من القرآن  ،فخالف بعضهم بعضاً ُ ،مثَّ َخلَ َ
حسب اجتهادهم َ ،وَما دلَّتهم الدَّاللة َعلَْي ِه  ،فالقول إذن َما قاله أبو عبيد  ،وإن َكا َن قوم من األوائل قَ ْد ذهبوا إِ َىل
غريه .
فإن قال قائل :فما تأويل قول أيب عبيد  ،فقد أعظم وأكرب ؟
لتوهم متوهم أن
قيل لَهُ  :تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبري  ،وذلك أن القرآن لَ ْو َكا َن فِ ِيه من غري لغة العرب شيء َّ ،
ِ
ك َما فِ ِيه ".
العرب إمنا َع َجزت عن اإلتيان مبثله ؛ ألنه أيت بلغات ال يعرفوهنا َ ،وِيف َذل َ
ينظر  :حممد الشافعي  ،الرسالة ( ، )41/1وأمحد البيهقي  ،أحكام القرآن للشافعي ( ، )33/1وأمحد بن فارس ،
الصاحيب ص(. )88
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النوع السابع والعشرون  :اجملاز

()1

هذا النوع أيضا مهم  ،وقد صنف فيه الناس مصنفات ( ، )3وممن صنف يف ذلك من املتأخرين :
اإلمام ابن عبد السالم (. )8
ورسم أبو عبيدة كتابه يف غريب القرآن باجملاز (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )885/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1518/4والتحبري
ص( ، )383وإمتام الدراية ص( ، )43وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )484/5
( - )3منها (جماز القرآن) أليب عبيدة (311ه)  ،و(تلخيص البيان يف جمازات القرآن) للشريف الرضي  ،و(اإلشارة
لعز الدين بن عبد السالم  ،وقد اختصره السيوطي يف ( :جماز الفرسان إىل جماز
إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز) ّ
القرآن)  ،ومل يتمه .
( - )8عبد العزيز  ،أبو حممد  ،السلمي  ،عز الدين  ،الدمشقي  ،الشافعي  ،شيخ اإلسالم  ،وأحد األئمة األعالم ،
إمام عصره بال مدافعة  ،تفقه على ابن عساكر  ،وقرأ األصول على اآلمدي  ،روى عنه ابن دقيق العيد  ،وأبو احلسن
الباجي  ،كان عامل عصره يف العلم  ،جامعا لفنون متعددة ( ،ت111:ه)  ،من آثاره(التفسري) ( ،القواعد الصغرى).
ينظر  :عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  ،طبقات الشافعية الكربى ( ، )314/3وأبو بكر بن أمحد بن قاضي
شهبة  ،طبقات الشافعية ( ، )114/3وأمحد بن حممد األدهنوي  ،طبقات املفسرين ص(. )343
( - )4قال األستاذ فؤاد سزكني حول اسم جماز القرآن  " :ذكر ابن الندمي كتبا ألىب عبيدة تتصل بالقرآن ( :جماز
القرآن) و (غريب القرآن)  ،و (معاين القرآن) مث (إعراب القرآن)  ،وكذلك صنع من جاء بعد ابن الندمي  ،وهذا
الصنيع يفهم منه أن هناك كتبا متعددة ألىب عبيدة يف هذا املوضوع  ،وهنا يأيت السؤال اآليت  :هل ألف أبو عبيدة كتبا
املسمى واحد هو هذا الذي بني أيدينا اآلن وهو (جماز القرآن) ؟
هبذه األمساء ؟ أو هي أمساء متعددة و ّ
والذي نظنه أن ليس هناك ألىب عبيدة غري كتاب (اجملاز)  ،وأن هذه األمساء  ،أخذت من املوضوعات اليت تناوهلا
ويفسر غريبه  ،وىف أثناء هذا يعرض إلعرابه  ،ويشرح أوجه تعبريه  ،وذلك ما
(اجملاز)  ،فهو يتكلم ىف معاّن القرآن ّ ،

توىل الكتاب تناوهلا  ،ولفتت نظره
فكل مسّى الكتاب حبسب أوضح اجلوانب اليت ّ
ّ
عرب عنه أبو عبيدة مبجاز القرآن ّ ،
أكثر من غريها  ،ولعل ابن الندمي مل ير الكتاب  ،ومسع هذه األمساء من أشخاص متعددين  ،فذكر ألىب عبيدة يف
موضوع القرآن هذه الكتب املختلفة األمساء  ،على أننا حني نذهب إىل هذا  ،نستند إىل نصني يثبتانه  ،فهناك

=

341

لكونه ذكر يف أوله أقسام اجملاز ( ، )1فقال  " :تفسري ما يف القرآن من الكالم العريب

()3

؛ من

الغريب  ،واملعاين  ،ومن احملتمل عليه ؛ من جماز ما اختصر  ،وجماز ما حذف  ،وجماز ما كف
عن خربه .............................................................................،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= عاملان من علماء الغرب اإلسالمي  ،يصرحان بالذي نظنه  ،ففي طبقات النحويني للزبيدي :
" ...سألت أبا حامت عن غريب القرآن ألىب عبيدة الذي يقال له اجملاز "  ،ويف فهرس ابن خري اإلشبيلي ..." :وأول
كتاب مجع يف غريب القرآن ومعانيه كتاب أىب عبيدة معمر بن املثىن وهو كتاب اجملاز "  ،على أن نسخ (اجملاز) حتمل
هذا االضطراب يف اسم الكتاب  ،ففي نسخة إمساعيل صائب  ،جند العنوان (كتاب جماز القرآن) يف أول اجلزء
األول  ،وىف آخره ( :النصف األخري من كتاب غريب القرآن)  ،ويف نسخة مراد مثال  ،يوجد عنوان الكتاب هكذا :

(كتاب اجملاز لتفسري غريب القرآن)  ،وتشبهها عبارة اخلتام يف نسخة تونس " .
أما عن معىن اجملاز عنده  ،فقال سزكني  " :ومهما كان األمر  ،فإن أبا عبيدة يستعمل يف تفسريه لآليات هذه
الكلمات ( :جمازه كذا) و (تفسريه كذا) و(معناه كذا) و (غريبه) و (تقديره) و (تأويله) على أن معانيها واحدة  ،أو
تكاد  ،ومعىن هذا ؛ أن كلمة (اجملاز) عنده عبارة عن الطرق اليت يسلكها القرآن يف تعبرياته  ،وهذا املعىن أعم بطبيعة
احلال من املعىن الذي حدده علماء البالغة لكلمة (اجملاز) فيما بعد  ،ولعل ابن قتيبة قد تأثر يف كتابه (مشكل القرآن)
بأيب عبيدة يف استخدام كلمة اجملاز هبذا املعىن العام " .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )18/1ومساعد الطيار  ،التفسري اللغوي للقرآن الكرمي ص(. )885
( - )1وهذا توجيه من املصنف  ،واجتهاد منه  ،يف سبب تسميته باجملاز ؛ وميكن أن يكون سبب تسميته باجملاز كونه
يكثر من استعماهلا  ،قاصدا هبا ما جيوز يف لغة العرب من التعبري عن األلفاظ  ،واألساليب  ،غري ما قصده علماء
البالغة باجملاز فيما بعد  ،فتوجيهه ينطبق مع ح ّد اجملاز اصطالحا .
واجملاز  :هو الكلمة املستعملة يف غري ما هي موضوعة له بالتحقيق  ،استعماال يف الغري  ،بالنسبة على نوع حقيقتها ،
مع قرينة مانعة عن إرادة معناها يف ذلك النوع  ،وأما احلقيقة فهي الكلمة املستعملة يف معناها بالتحقيق  ،وأكثر كالم
القرآن حقيقة ال جماز ؛ لذلك مل خيصها املصنف بنوع .
ينظر  :يوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )854وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1518/4وأمحد
مطلوب  ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها (. )148/8
( - )3جاء يف اجملاز  :ففي القرآن ما يف الكالم العريب .
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وجماز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على اجلمع ( ، )1وجماز ما جاء لفظه لفظ اجلمع ( )3ووقع
معناه على اثنني  ،وجماز ما جاء لفظهُ خرب اجلمع ( )8على لفظ خرب الواحد  ،وجماز ما جاء لفظ
()5
اجلمع يف موضع لفظ الواحد إذا ُشرك بينه ( )4وبني آخر ٍ
مفرد  ،وجماز ما جاء خربا عن اثنني
ف ( )1عن خرب اآلخر  ،وجماز ما جاء خربا عن اثنني
أو أكثر من ذلك فجعل اخلرب لواحد وك َّ
جعِل لألول منهما  ،وجماز ما جاء من خرب االثنني ( )3أو أكثر من ذلك
أو أكثر من ذلك فَ ُ
فجعل اخلرب ِ
لآلخر  ،وجماز ما جاء من لفظ خرب احليوان واملوات على لفظ خرب الناس ( ، )4وجماز
()8

وحولت خماطبته إىل خماطبة الغائب  ،وجماز ما يُزاد من
ما كانت خماطبته خماطبة الشاهد مث تُركت ُ

()11
ظهره
لفظ حروف الزوائد  ،وجماز املضمر استغناءً عن ُم َ
اجململ استغناءً عن كثرة التكرير  ،وجماز املقدم واملؤخر .....................................،
()11

 ،وجماز املكرر للتوكيد  ،وجماز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

( - )1جاء يف اجملاز  :ووقع على اجلميع .
( - )3جاء يف اجملاز  :لفظ اجلميع .
( - )8جاء يف اجملاز  :خرب اجلميع .
( - )4جاء يف اجملاز  :وجماز ما جاء اجلميع يف موضع الواحد إذا أُشرك .
ماخرب عن اثنني
( - )5جاء يف اجملاز  :وجماز ُ
ف.
( - )1جاء يف اجملاز  :فجعل اخلرب للواحد أو للجميع وُك َّ
خرب عن اثنني .
( - )8جاء يف اجملاز  :وجماز ما ّ
خرب عن اثنني .
( - )3جاء يف اجملاز  :وجماز ما ّ
( - )4جاء يف اجملاز بعدها وهو ُم ْغفل يف املخطوط  :واحليوان كل ما أكل من غري الناس وهي الدواب كلها  ،وجماز
ما جاءت خماطبته خماطبة الغائب ومعناه خماطبة الشاهد .

( - )11جاء يف اجملاز  :وجماز مايزاد من حروف الزوائد ويقع جماز الكالم على إلقائهن .
( - )11جاء يف اجملاز  :استغناءً عن إظهاره .
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وجماز ما ُحتول عن خربه ( )1إىل خرب غريه بعد أن يكون من سببه فيُجعل خربهُ للذي من سببه
ويُرتك هو نفسه  ،وكلُ هذا عريب ( )3قد تكلمت بِه العرب " (. )8
وهذه األقسام مل يذكر هلا أمثلة ( ، )4وَنن نذكر ذلك .
أما جماز ما اختصر وما حذف ( )5؛ فإنه يقع يف القرآن احلذف واالختصار كثريا  ،وذلك معلوم ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماحيول من خربه .
( - )1جاء يف اجملاز ّ :
( - )3جاء يف اجملاز  :وكل هذا جائز قد تكلموا به .
( - )8ينظر  :معمر بن املثىن البصري  ،جماز القرآن ( 13/1ـ ـ ـ. )14
( - )4احلقيقة أن أبا عبيدة مثّل هلذه األصناف ؛ وهي متقدمة يف املطبوع  -بني الصفحة ( 3ـ ـ ـ  - )11على النص
املنقول يف األصل  ،ولعل املـ ـ ـ ـصنف سقط من نسخته املقدمة  ،أو مل يـ ـنـ ـتبه هلا ؛ فهي م ـومهة بأن مل يتـ ـقدمها ش ـ ـيء ؛
لتكريره البسملة  ،وهي عني الشروع والبدء .
كما أن املطبوعة كذلك فيها اض ــطراب  ،وحمتاجة إلع ـ ـادة حتقيق  ،وهذا ما نبّه له أيضا الدكتور مـ ـسـاعـد الطـ ـيـ ـار  ،يف
رسالته الدكتوراه املوسومة بالتفسري اللغوي للقرآن الكرمي ص(. )888

( - )5هو اجملاز بالنقصان  ،قال أبو عبيدة  " :ومن احملتمل من جماز ما اختصر وفيه مضمر ،قال :ﭽﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﭼ(ص ، )1:فهذا خمتصر فيه ضمري جمازه ( :وانطلق المَل ِمنـهم)  ،مث اختصر إىل فعلهم
وأضمر فيه  :وتواصوا أن أمشوا  ،أو تنادوا أن امشوا  ،أو َنو ذلك  ،وىف آية أخرى:ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﭼ
(البقرة )31:فهذا من قول الكفار ،مث اختصر إىل قول اهلل  ،وأضمر فيه قل يا حممد  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ
فهذا من كالم اهلل .
ومن جماز ما حذف وفيه مضمر  ،قال  :ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﭼ (يوسف،)33:
فهذا حمذوف فيه ضمري جمازه  :وسل أهل القرية  ،ومن ىف العري "  ،وسيأيت بيان جوازه .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )3/1وعبد العزيز بن عبد السالم  ،جماز القرآن ص( ، )5وعبد الرمحن
السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1514/4والتحبري ص( ، )384وأمحد مطلوب  ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها
(. )311/8
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كما يف قوله تعاىل  :ﭽﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﭼ(البقرة، )141:
حذف فحلق ؛ َلداللة ففديةٌ عليه  ،ويقع حذف املفعول كثريا .
وأما حذف اخلرب وذكر املبتدأ  ،أو حذف املبتدأ وذكر اخلرب

()1

؛ فهو كثري  ،ومنه  :ﭽﮊ

ﮋﮌ ﭼ (( )3يوسف ، )38،13:ﭽ ﰑ ﰒﰓ ﭼ(النور. )8( )58:
وأما ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على اجلمع

()4

؛ ففي َنو :ﭽﭞﭟﭠﭼ

(إبراهيم ، )84:ﭽﭓﭔﭕﭖﭼ(العصر ، )3:وهلذا صح االستثناء منه بقوله تعاىل :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1مثل أبو عبيدة للنوع األول  ،فقال  " :ومن جماز ماكف عن خربه استغناء عنه وفيه ضمري قال  :ﭽﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﭼ(الزمر ، )88:مث كف عن
خربه " .
ينظر  :جماز القرآن ( ، )4/1وعبد العزيز بن عبد السالم  ،جماز القرآن ص(. )88
ثل يب وأَلْيَ ُق .
( - )3فصرب مجيل  :خرب ملبتدأ حمذوف تقديره فشأين  ،أو مبتدأ خلرب حمذوف تقديره  :أ َْم ُ
ينظر  :عبد اهلل العكربي  ،التبيان يف إعراب القرآن ( ، )831/3وعبد العزيز بن عبد السالم  ،جماز القرآن ص(،)85
وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )314/8وحمي الدين بن أمحد الدرويش  ،إعراب القرآن وبيانه (. )413/4
( - )8ومتام اآلية  :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗﰘﭼ ،والوجهان جائزان  :خرب ملبتدأ حمذوف تقديره أمركم  ،أي  :أمركم الذي يطلب منكم طاعة معروفة
معلومة ال يشك فيها  ،وجيوز أن يعرب ؛ مبتدأ حمذوف اخلرب أي  :طاعة معروفة أوىل بكم  ،وأمثل من هذه األميان
الكاذبة .
ينظر  :حيىي بن سالم  ،التصاريف ( ، )453/1وأبو حيان  ،البحر احمليط ( ، )18/3وحمي الدين الدرويش ،إعراب
القرآن وبيانه (. )184/1
( - )4قال أبو عبيدة  " :ومن جماز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له مجاع منه ووقع معىن هذا الواحد على اجلميع ،
قال  :ﭽ ﭝ ﭞ ﭼ (غافر ، )18:ىف موضع ( :أطفاال) .

=
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ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ(العصر. )8:
قال أبو عبيدة  " :اإلنسان يف موضع األناسي ؛ ألنه ال يستثىن اجلمع من الواحد  ،ال يقال إن
قومه ( ، )1ويف آية أخرى  :ﭽﭻﭼﭽﭾﭼ(املعارج ، )14:مث قال :
زيدا قام إال َ
ﭽﮊﮋﭼ(املعارج ، )33:وإمنا جاز ذلك فيما ظهر لفظ الواحد منه إذا كان يف معىن
اجلمع ؛ ألن معناه يقع على اجلمع وعلى الواحد

()3

 ،ويف القرآن  :ﭽﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﭼ (احلاقة. )8( " )48:
وأما ما جاء لفظه لفظ اجلمع ووقع معناه على االثنني

()4

؛ فقوله تعاىل  :ﭽﯤﯥﯦ

ﯧ ﭼ (النساء..................................................................)11:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وقال  :ﭽﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﭼ(احلجرات )11:فهذا وقع معناه على قوله  :ﭽﮙ
ﮚﮛﮜﮝﭼ (احلجرات ، )4:وقال  :ﭽﮆﮇﮈﮉﭼ(احلاقة ، )18:ىف موضع :
(واملالئكة) " .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )4/1وعبد الرمحن السيوطي  ،معرتك األقران ( ، )148/1واإلتقان
(. )1513/4
( - )1جاء يف اجملاز  :واليقال  :إن زيدا قادم إىل قومه  ،والصحيح املثبت يف األصل كما يف املخطوط .
( - )3جاء يف اجملاز  :وإمنا جاز هذا فيما أظهر لفظ الواحد منه ؛ ألن معناه على اجلميع ؛ فمجازه جماز أحد  ،يقع
معناه على اجلميع وعلى الواحد .
( - )8ينظر  :جماز القرآن (. )811/3
َّل به  " :وقال  :ﭽﭟﭠﭡ
( - )4قال أبو عبيدة زيادة على مثال املصنف وقد مث َ
ﭢ ﭼ (املائدة )83:يف موضع يديهما " .
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وقد حجبت األم باألخوين ( ، )1واعرتاض ابن عباس على عثمان  -رضي اهلل عنهم  -يف ذلك
مشهور (. )3
وأما ما جاء لفظه خرب اجلمع على لفظ خرب الواحد ؛ فمثل  :ﭽﮣﮤﮥ
ﮦﭼ(التحرمي. )8( )4:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :اجملاز ( ، )4/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1531/4ومعرتك األقران (. )144/1
( - )1قال ابن عطية  " :وجممعون على أن أخوين فصاعدا حيجبون األم عنه ؛ إال ما روي عن عبد اهلل بن عباس :
أن األخوين يف حكم الواحد  ،وال حيجب األم أقل من ثالثة  ،واستدل اجلميع بأن أقل اجلمع اثنان ؛ ألن التثنية مجع
الشيء إىل مثله  ،فاملعىن يقتضي أهنا مجع  ،وذكر املفسرون أن العرب قد تأيت بلفظ اجلمع ؛ وهي تريد التثنية " .
وقال الزركشي  " :فالظاهر اشرتاط ثالثة من اإلخوة  ،لكن قام الدليل من خارج على أن املراد اثنان ؛ ألهنما حيجباهنا
عن الثلث إىل السدس " .
ينظر  :عبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )18/3وحممد الزركشي  ،الربهان (. )841/3
( - )3أخرجه ابن جرير  ،واحلاكم وصححه  ،والبيهقي ؛ كما يف الدر املنثور :
ال اهلل  :ﭽﯤﯥﯦﯧﭼ
َخ َويْ ِن َال يردان ْاألُم َعن الثـلُث  ،قَ َ
" أنه دخل على عثمان ؛ فَـ َق َ
ال :إِن ْاأل َ
ِ
َستَ ِطيع أَن أرد َما َكا َن قبلي َ ،ومضى ِيف
إخ َوة  ،فَـ َق َ
ليسا بِل َسان قَـ ْومك ْ
ال ُعثْ َمان َ :ال أ ْ
(النساء ، )11:فاألخوان َ
صار " .
ْاأل َْم َ
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )415/1وعبد الرمحن السيوطي  ،الدر املنثور (. )448/3
( - )8قال أبو عبيدة بعد أن مثل هبذه اآلية  " :يف موضع ظهراء " .
نصاٌر للنيب صلى اهلل عليه وسلم " .
وقال الزجاج  " :يف معىن ظهراء  :أي  :واملالئكة أيضا َّ
ومثل السيوطي بأمثلة أخرى .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )4/1وإبراهيم الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه ( ، )148/5وعبد الرمحن
السيوطي  ،اإلتقان (. )1531/4
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قال أبو عبيدة  " :العرب قد جتعل فعل اجلمع على لفظ الواحد ( ، )1وهذا كثري  ،وأ ِ
ُنشد :
ي ــا عاذاليت ال تزدن ( )3مالميت

إن العواذل ليس يل بأمري

" (. )8

شرك بينه وبني آخر مفرد ( )4؛ فقوله تعاىل :
وأما ما جاء لفظ اجلمع يف موضع لفظ الواحد إذا ّ

ﭽﭲﭳﭴﭵﭼ (األحزاب )51:؛ ألن املعىن  :إن اهلل يصلي  ،ومالئكته
يصلون  ،فأوقع يُصلون يف موضع يصلي  ،ملا ُشرك بني املفرد وبني اجلمع (. )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1يف نسخة "ز" زيادة  :خرب الواحد .
( - )3يف نسخة "ز"  :ال ترد .
( - )8جاء يف اجملاز  :العرب قد جتعل فعل اجلميع على لفظ الواحد قال :
إن العواذل ليس يل بأمري  ،ومل يورد صدر البيت . )311/3( .
( - )4مثل أبو عبيدة بقوله  :ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﭼ (األنبياء، )81:
مث قال  " :جاء فعل السماوات على تقدير لفظ الواحد ملا أشركن باألرض "  ،وهذا التمثيل ينضوي حتت
قوله  " :ومن جماز ما جاء من لفظ خرب اجلميع املشرتك بالواحد الفرد على لفظ خرب الواحد "
وتفسري هذا التعميق يف شرح اآلية من سورهتا ؛ قال هناك  " :فالسموات مجيع  ،واألرض واحدة  ،فخرج لفظ صفة
كن رتقا) وال (ففتقناهن)  ،والعرب
اجلميع على تقدير لفظ صفة الواحد كما ترى  ،ومل جييء (أ ّن السماوات واألرض ّ
قد تفعل هذا إذا كان مجيع موات  ،أو مجيع حيوان  ،مث أشركوا بينه  ،وبني واحد من املوات  ،أو من احليوان  ،جعلوا

لفظ صفتهما  ،أو لفظ خربمها على لفظ االثنني " .
ينظر  :جماز اقرآن ( ، )11/1و(. )81/3
( - )5قال الزركشي  " :قد حيذف من األول لداللة الثاين عليه  ...كقوله تعاىل  :ﭽﭲﭳ ومالئِكته ﭵﭶ
ﭷﭸﭼ (األحزاب )51:يف قراءة من رفع " مالئكته"  ،أي  :إن اهلل يصلي  ،فحذف من األول لداللة الثاين عليه
وليس عطف عليه "  ،وقال السيوطي  " :واستعمال اللفظ الواحد يف معنيني جائز لآلية "  ،مث ذكرها .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )315/8وعبد الرمحن السيوطي  ،معرتك األقران ( ، )411/3وعبد العزيز بن
عبد السالم  ،جماز القرآن ص(. )351

347

فجعل اخلرب لواحد وُكف عن خرب اآلخر ( )1؛ فقوله تعاىل :
وأما ما جاء خربا عن اثنني أو أكثر ُ
ﭽﭕﭖﭗﭘﭙﭼ(التوبة ، )13:وأما ما جاء خربا عن اثنني أو أكثر فجـُعل
لألول منهما ( ، )3فقوله تعاىل  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (اجلمعة)11:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1مثَّل له أبو عبيدة بقوله  :ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﭼ
(التوبة ، )84:وقال يف تفسري هذه اآلية  " :صار اخلرب عن أحدمها  ،ومل يقل ( :وال ينفقوهنما)  ،والعرب تفعل ذلك
فخربوا عن أحدمها  ،استغناء بذلك وختفيفا  ،ملعرفة السامع بأن اآلخر قد شاركه ودخل
إذا أشركوا بني اثنني  ،قَ َّ
صروا ّ

معه يف ذلك اخلرب " .

وقال الزركشي  " :فإنه سبحانه ذكر الذهب والفضة  ،وأعاد الضمري على الفضة وحدها ؛ ألهنا أقرب املذكورين ،
وألن الفضة أكثر وجودا يف أيدي الناس  ،واحلاجة إليها أمس  ،فيكون كنزها أكثر  ،وقيل  :أعاد الضمري على املعىن
ألن املكنوز ؛ دنانري  ،ودراهم  ،وأموال " .
وأما اآلية اليت استدل هبا املصنف ؛ فقد قال الزركشي فيها أيضا  " :فَِقيل  :أَحق ؛ خبـر عْنـهما  ،وسهل إِفْـراد الض ِ
َّم ِري
َ ٌَ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ
َ َ
ِ ِِ ِ
ِ
َحق َ ،وأ َّ
ضاءٌ لَِر ُسولِِه .
ضاءَ اللَّه ُسْب َحانَهُ إِْر َ
َن إِْر َ
ب َع َدم إفْـَراد أ َ
ِ
ِ
ِ
ف ِمن ْاأل ََّوِل لِ َدَاللَ ِة الث ِ
َّاين َعلَْي ِه .
َحق ؛ َخبَـٌر َع ِن النَِّيب َ
يل  :أ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ ،و ُحذ َ َ
َوق َ
َّمري لِئ َّال ُجيمع بـني اس ِم اللَّ ِه ورسولِِه ِيف ِ ِ ٍ
ِ
احل ِد ِ
ِ
يث  " :قُ ْل
َ
ْس ؛ َوإَِّمنَا أُفْ ِرَد الض ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ضم ٍري َواحد َ ،ك َما َجاءَ ِيف َْ
ََ ُ
َوق َ
يل  :الْ َعك ُ
ِ
ِ
الشي ِء  ،فَـي ْذ ُكرو َن قَـبـلَه ما هو سب ِ
ِ
َوَم ْن يـَ ْع ِ
ص اللَّهَ َوَر ُسولَهُ "  ،قَ َ
ال َّ
ب منْهُ ُ ،مثَّ يـَ ْعط ُفونَهُ
الزخمَْ َش ِري  :قَ ْد يـَ ْقص ُدو َن ذ ْكَر َّ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ٌ
علَي ِه مضافًا إِ َىل ِ ِِ
ص ٌد إِ َىل ْاأل ََّوِل َ ،ك َق ْولِِه َ :سَّرِين َزيْ ٌد َو ُح ْس ُن حاله  ،واملراد  :حسن حاله َ ،وفَائِ َدةُ
َ
َْ ُ َ
س َهلُ ْم قَ ْ
ضمريه َ ،ولَْي َ
اص بِ ِذ ْك ِر الْمعىن  ،ورس ُ ِ
ِ ِ ِ
ص ِ
ضوهُ " .
َحق أَ ْن يـُْر ُ
َه َذا ؛ الدََّاللَةُ َعلَى قُـ َّوة اال ْخت َ
ول اللَّه أ َ
َ ْ َ ََ ُ
وقال السيوطي  " :مثال إطالق املفرد على املثىن  :ﭽﭕﭖﭗﭘﭙﭼ(التوبة ، )13:فأفرد ؛ لتالزم

الرضاءين".
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن (، 11/1ـ  ، )358وحممد الزركشي  ،الربهان ( 143/8ـ ـ  ، )144وعبد
الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1513/4ومعرتك األقران (. )415/8
( - )3مثَّل له أبو عبيدة باملثال املذكور .

قال الزركشي " :

َّمري إِىل أ ِ
ِ
ِ
اىل :
َح ِدمهَا ُدو َن ْاآل َخ ِر َ ،ك َق ْولِِه تَـ َع َ
أن يُ ْذ َكَر َشْيئَان ُ ،مثَّ يـَ ُع ُ
ود الض ُ َ َ

=
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وأما ما جاء خربا عن اثنني أو أكثر فجعل لآلخر منهما ( ، )1فقوله عزوجل  :ﭽﮰ

ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (البقرة. )45:
وقد قال أبو عبيدة يف  :ﭽﯕﯖﭼ (البقرة " : )45:اقتصر على أحد هذين االمسني ،
وأكثره الذي يلي الفعل  ،ويف القرآن ما ُمحل معناه على األول ( : )3ﭽﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭼ(اجلمعة. )8( " )11:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الزخمَْ َش ِري  :تَـ ْق ِد ُيرهُ  :إِ َذا َرأ َْوا ِجتَ َارًة انْـ َفضوا إِلَْيـ َها ،
= ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭼ (اجلمعة ، )11:قَ َ
ال َّ
َح ُد ُمهَا لِ َدَاللَِة الْ َم ْذ ُكوِر َعلَْي ِه َ ،ويـَْبـ َقى َعلَْي ِه ُس َؤ ٌال َ ،وُه َو أَنَّهُ ِملَ أ ُْوثَِر ِذ ْكُر الت َج َارةِ ؟ َوَه َّال
أ َْو َهلًْوا انْـ َفضوا إِلَْي ِه  ،فَ ُح ِذ َ
فأَ
اغب ِيف تَـ ْف ِس ِري سورةِ الْبـ َقرةِ  :إِ َّن التجارةَ لَ َّما َكانَت سبب انْ ِفض ِ َّ ِ
أُوثِر اللهو ؟ وجوابه ما قال َّ ِ
ت فِي ِه ْم
ْ ََ َ َ
ين نـََزلَ ْ
ََ
اض الذ َ
الر ُ
َُ ََ
َ
ِ
يد الض ِ
َّم ُري إِلَْيـ َها َ ،وِألَنَّهُ قَ ْد تُ ْشغِ ُل الت َج َارةُ َع ِن الْعِبَ َادةِ َما َال يُ ْشغِلُهُ اللَّ ْه ُو " .
َهذهِ ْاآليَةُ  ،أ ُِع َ
َّم ِري على أ ِ
ِ
َن الْ َك َال َم لَ َّما اقْـتَ َ ِ
مث ذكر لطيفة ؛ َوِهي  " :أ َّ
ُوىل َعلَى الت َج َارةِ َ ،وإِ ْن
َح ِدمهَا  ،أ ََع َادهُ ِيف ْاآليَِة ْاأل َ
ضى إ َع َادةَ الض َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعة اللَّه م َن اللَّ ْه ِو  ،ب َدل ِيل أ َّ
ني هبَا أَ ْكثَـُر م َن اللَّ ْه ِو،
َكانَ ْ
ب ل ُقلُوب الْعبَاد َع ْن طَ َ
َن الْ ُم ْشتَغل َ
ت أَبْـ َع َد َ ،وُم َؤنـَّثَةً ؛ ألَنـ ََّها أ ْ
َج َذ ُ
وِألَنـَّها أَ ْكثَـر نـَ ْفعا ِمن اللَّه ِو  ،أَو ِألَنـَّها كانت أصال  ،واللهو تبعا ؛ ألنه ضرب بالطبل لُِق ُد ِ
ف ِم ْن
وم َها َعلَى َما عُ ِر َ
َ َ ُ ً َ ْ
ْ َ
تَـ ْف ِس ِري ْاآليَِة " .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( )143/8و( ، )33/4واألخفش  ،معاين القرآن (. )33/1
( - )1مثَّل أبو عبيدة بقوله تعاىل  :ﭽﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﭼ(النساء )113:وقال يف تفسري
خرب عن آخر الكلمتني " .
اآلية  " :وقع اللفظ على اإلمث فذ ّكره  ،هذا يف لغة من ّ
ينظر  :اجملاز ( 11/1و . )184
( - )3جاء يف اجملاز  :العرب تقتصر على أحد هذين االمسني  ،فأكثره  :الذي يلي  ...ويف القرآن مما جعل معناه .
( - )8ينظر  :جماز القرآن (. )84/1
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قال األخفش

()1

 " :أما قوله عزوجل  :ﭽﮰﮱﯓﯔﭼ(البقرة )45:فإن اهلاء

يف قوله ﭽ ﯕ ﭼ ترجع على الصالة " ( ، )3كما قال أبو عبيدة .
وحذف من األول

()8

اخلرب ؛ لعلم السامع  ،وذلك أن اخلرب الثاين يدل على األول  ،فكأنه قال :

( واستعينوا بالصرب فإنه كبري  ،والصالة وإهنا لكبرية ) .
عزوجل  :ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭼ(اجلمعة ، )11:وكذلك قوله تعاىل :
فأما قوله ّ
ﭽﭕﭖﭗﭘﭙﭼ(التوبة ، )13:فإن املعتمد على األول يف اآليتني  ،فكأنه
قال  ( :وإذا رأوا جتارة انفضوا إليها  ،أو هلوا )  ،وكذلك أراد يف قوله تعاىل  ( :واهلل أحق أن
يرضوه  ،ورسوله )  ،والثاين معطوف على األول ؛ فإذا عطف عليه دخل يف معناه  ،ومل حيتج إىل
إضمار .
وأما ما جاء من لفظ خرب احليوان واملوات على لفظ خرب ....................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1سعيد بن مسعدة  ،أبو احلسن الب ْلخي  ،مث البصري  ،يلقب باألخفش األوسط  ،إمام النحو  ،أخذ عن :
اخلليل  ،وسيبويه  ،أخذ عنه  :املازين  ،وسلمة  ،دخل بغداد  ،وأقام هبا  ،وروى  ،وصنف فيها  ،وكان معتزليا  ،قال
املازين  " :كان األخفش أعلم النّاس بالكالم  ،وأحذقهم باجلدل " ( ،ت315:ه)  ،من آثاره ( :معاين القرآن) ،
(القوايف) .
ينظر  :عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ،املعارف ص( ، )545وحممد بن احلسن الزبيدي األندلسي  ،طبقات
النحويني واللغويني ص( ، )83وعادل نويهض  ،معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر (. )311/1
( - )3جاء يف معاين القرآن له  :أما قوله  :ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖﭼ(البقرة )45:فألنه محل
األول  ،ومنه ما حيمل على اآلخر .
الكالم على الصالة  ،وهذا كالم ؛ منه ما حيمل على ّ
ينظر . )38/1( :
( - )8يف األصل  :وحذف من األول األول ؛ وهو تكرار  ،واملثبت أعاله من نسخة "ز" .

351

الناس ( ، )1فمنه يف خرب اجلمادات ؛ قوله تعاىل  :ﭽﭸﭹﭺﭻﭼ (الكهف )88:؛ ألن
اإلرادة متعذرة من اجلدار ؛ ألهنا مشروطة باحلياة  ،وهو من املوات (. )3
ومنه يف احليوان  :ﭽﮇﮈﮉﮊﭼ(النحل ، )13:فإن الوحي هنا جماز  ،وحقيقته يف
أويل العلم (. )4()8
وأما ما جاءت خماطبته خماطبة الشاهد مث حولت إىل خماطبة الغائب (.......................، )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1مثل أبو عبيدة للنوعني بقوله  :ﭽﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭼ (يوسف،)4:
وقال  :ﭽﯮﯯﯰﭼ (فصلت ، )11:وقال لألصنام  :ﭽﮑﮒﮓﮔﮕﭼ
(األنبياء ، )15:وقال  :ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ
(النمل)13:

وقال  :ﭽﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﭼ

(اإلسراء ، )81 :

ينظر. )11/1( :
( - )3قال أبو عبيدة  " :وليس للحائط إرادة وال للموات  ،ولكنه إذا كان يف هذه احلال من ربه فهو إرادته " .
وقال الزركشي  " :فإنه استعمل أراد يف معىن مقاربة السقوط ؛ ألنه من لوازم اإلرادة  ،وأن من أراد شيئا فقد قارب
فعله  ،ومل يرد باللفظ هذا املعىن احلقيقي الذي هو اإلرادة البتة " .
وقال السيوطي يف النوع السادس عشر من أنواع جماز املفرد حتت قوله  " :إضافة الفعل إىل ما ال يصح منه تشبيها " :
" والصفة باإلرادة ؛ وهي من صفات احلي  ،تشبيها مليله للوقوع بإرادته " .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،اجملاز ( ، )411/1وعبد العزيز بن عبد السالم  ،جماز القرآن ( ، )143وحممد الزركشي ،
الربهان ( ، )413/8وعبد الرمحن السيوطي  ،معرتك األقران (. )141/1
( - )8يف نسخة "ز"  :وحقيقةً يف اآلدميني .
( - )4قال السيوطي  " :والوحي هنا إهلام باتفاق  ،وليس يف اإلهلام معىن القول " .
ينظر  :احلسني األصفهاين  ،املفردات ص( ، )354وعبد الرمحن السيوطي  ،معرتك األقران (. )81/3
( - )5قال أبو عبيدة  " :ومن جماز ما جاءت خماطبته خماطبة الغائب ومعناها للشاهد  ،قال :
ﭔ ﭼ(البقرة )3-1:جمازه  :امل هذا القرآن .

ﭽﭑ ﭓ
=
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فهذا هو االلتفات

()1

 ،وإدخاله يف اجملاز معىن مل يسبقه إليه غريه ( ، )3بل هو من أقسام

اخلطاب (. )8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
وحولت خماطبته هذه إىل خماطبة الغائب  ،قال اهلل :
= ومن جماز ما جاءت خماطبته خماطبة الشاهد  ،مث تركت ّ
ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (يونس ، )33:أي بكم .
ومن جماز ما جاء خربه عن غائب مث خوطب الشاهد  ،قال  :ﭽﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﭼ
(القيامة. )84-88:
ينظر  :جماز القرآن (. )11/1
( - )1قال ابن املعتز  " :هو انصراف املتكلم عن املخاطبة إىل اإلخبار  ،وعن اإلخبار إىل املخاطبة  ،وما يشبه
ذلك  ،ومن االلتفات ؛ االنصراف عن معىن يكون فيه إىل معىن آخر " .
وقال الزخمشري  " :وألن الكالم إذا نقل من أسلوب إىل أسلوب  ،كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع  ،وإيقاظا
لإلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد  ،وقد ختتص مواقعه بفوائد " .
ينظر  :عبد اهلل بن حممد املعتز باهلل  ،البديع ص( ، )153واحلسن بن مهران  ،الصناعتني ص( ، )843وحممد
الباقالين  ،إعجاز القرآن ص( ، )44وحممود الزخمشري  ،الكشاف ( ، )14/1وحممد الزركشي  ،الربهان
( ، )831/8وأمحد مطلوب  ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها (. )344/1
( - )3أي  :أن أبا عبيدة هو أول من أدخل االلتفات يف أنواع اجملاز .
أما تسميته بااللتفات ؛ فلم يعرف تواضعا اصطالحيا جممعا عليه  ،فسماه ابن وهب (الصرف)  ،ومساه ابن منقذ
(االنصراف)  ،ومساه قوم (االعرتاض)  ،وآخرون (االستدراك)  ،ومساه ابن األثري (شجاعة العربية)  ،ولعل أول من
أمساه ( التفات ) األصمعي  ،وجعله السيوطي نوعا خمتلفا فيه  ،مث نقل كالم السبكي  " :مل أ ََر من ذكر هل هو
حقيقة أو جمازا " وقوله  " :وهو حقيقة  ،حيث مل يكن معه جتريد " .
ينظر  :أمحد مطلوب  ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها ( ، )344/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان
(. )1581/4
( - )8كما ع ّده الفريوز آبادي يف أصناف اخلطابات واجلوابات اليت يشتمل عليها القرآن  ،والسيوطي كذلك يف وجوه
خماطباته ؛ يف كتابيه (معرتك األقران) و (اإلتقان)  ،وكرره يف النوع الثامن واخلمسون يف (بدائع القرآن)  ،وأما يف =
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ومنه يف القرآن يف االلتفات من التكلم إىل اخلطاب  :ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﭼ(يس. )1( )33:
ومن التكلم إىل الغيبة  :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ(الكوثر. )3( )3 - 1:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= التحبري فجعله نوعا مستقال ؛ وهو النوع احلادي والثمانون  ،وضمنه الزركشي حتت النوع السادس واألربعني ( يف
ذكر ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه البليغة ) .
ينظر  :حممد الفريوز آبادي  ،بصائر ذوي التمييز ( ، )114/1وعبد الرمحن السيوطي  ،معرتك األقران (، )183/1
واإلتقان ( )1511/4و ( ، )1881/5والتحبري ص( ، )888وحممد الزركشي  ،الربهان (. )831/8
ث أَقْـبَ َل الْ ُمتَ َكل ُم َعلَْي ِه َ ،وأَنَّهُ أ َْعطَاهُ فضل عناية
( - )1قال الزركشي َ " :وَو ْج ُههُ َحث َّ
الس ِام ِع َوبـَ ْعثُهُ َعلَى ِاال ْستِ َم ِاع َحْي ُ

اىل  :ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﭼ(يسْ ، )33:األَصل ( :وإِلَيهِ
ِ
اج َه ِة َ ،ك َق ْولِِه تَـ َع َ
ُْ َْ
وختصيص بالْ ُم َو َ
ِ
ِ
ِ
اخلِطَ ِ
َخَر َج الْ َك َال َم ِيف َم ْع ِر ِ
ص َح
ت ِم َن التَّ َكل ِم إِ َىل ْ
اص َحتِ ِه لنَـ ْف ِس ِه َ ،وُه َو يُِر ُ
اب َ ،وفَائ َدتُهُ أَنَّهُ أ ْ
يد نُ ْ
أ َْرج ُع)  ،فَالْتَـ َف َ
ض ُمنَ َ
قَـوِم ِه تَـلَط ًفا وإعالما أنه ي ِر ُ ِ ِ ِ
ت إِلَْي ِه ْم لِ َك ْونِِه ِيف َم َق ِام َختْ ِو ِيف ِه ْم َوَد ْع َوهتِِ ْم إِ َىل اللَّ ِه .
يدهُ لنَـ ْفسه ُ ،مثَّ الْتَـ َف َ
ُ
ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
وأَيْ ً ِ
َخرج الْ َك َال َم َم َع ُهم ِحبَس ِ
احتَ َّج عَلَْي ِه ْم بِأَنَّهُ يـَ ْقبُ ُح ِمْنهُ أَنَّهُ َال
ب َحاهل ْم  ،فَ ْ
ْ ْ
ضا فَإ َّن قَـ ْوَمهُ لَ َّما أَنْ َكُروا َعلَْيه عبَ َادتَهُ للَّه  ،أ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـَ ْعبُ ُد فَاطَرهُ َوُمْبدعَهُ  ،مث حذرهم بقوله ( :وإليه ترجعون)  ،ل َذا َج َعلُوهُ م َن االلْت َفات َ ،وفيه نَظٌَر ؛ ألَنَّهُ إَِّمنَا يَ ُكو ُن منْهُ
ِ
اجلُ ْملَتَـ ْ ِ
ص ُد ِْ
ك ؛ ِجلََوا ِز أَ ْن يَ ُكو َن أ ََر َاد بَِق ْولِِه َ ( :وإِلَْي ِه
اإل ْخبَ َار َع ْن نـَ ْف ِس ِه ِيف كِْلتَا ْ
س َك َذل َ
ني َ ،وَه ُ
إِذَا َكا َن الْ َق ْ
اهنَا لَْي َ
اجلم ِع  ،ولَو أراد نفسه لقال ( :نرجع)  ،وأَيضا فَشر ُط ِااللْتِ َف ِ
ترجعون) املخاطبني  ،وَمل ي ِرْد نـَ ْفسه  ،ويـؤي ْده ِ
ات
َ ُ َ َُ ُ َ
َْ ُ
ضمريُ َْ ْ َ ْ
َ ْ ً َْ
ني  ،و (فطرين) و (إليه تـُرجعو َن) َك َالم و ِ
أَ ْن يَ ُكو َن ِيف مجُْلَتَـ ْ ِ
اح ٌد .
ْ َُ
ٌَ
ِ
وأ ُِج ِ
ص َّح ِاال ْستِ ْف َه ُام ِْ
اإلنْ َكا ِري ؛ ِأل َّ
وع العبد إىل مواله ليس
َن ُر ُج َ
يب بأَنَّهُ لَ ْو َكا َن املراد بقوله ( :ترجعون) ظَاهَرهُ  ،لَ َما َ
َ َ
ِ
الر ِاج ِع  ،فَالْمعىن َ :كيف أَعب ُد من إِلَي ِه رج ِ
وعي َ ،وإَِّمنَا تُِرَك ( َوإِلَْي ِه أ َْرِج ُع) إِ َىل (وإليه ترجعون)
ك َّ
مبعىن أن يعيده َغْيـَر ذَل َ
ََْ
ْ َ ُْ َ ْ ْ ُ ُ
ِألَنَّه د ِ
اخ ٌل فِي ِه ْم .
َُ
ومع ذَلِك أَفَاد فَائِ َدةً حسنةً ؛ وِهي أَنَّه نـَبَّـههم أَنـَّهم ِمثْـلُه ِيف وج ِ ِ ِ
ِ
وع  ،فَـ َعلَى َه َذا ؛ الْ َو ُاو لِلْ َح ِال ،
ََ َ َ َ
وب عبَ َادة َم ْن إِلَْيه الر ُج ُ
َ ََ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ُ
و َعلَى ْاأل ََّوِل واو الْعطْ ِ
ف".
َُ َ
َ
ينظر  :الربهان ( ، )831/8وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )1881/5
ط الْمت َكل ِم وقَص ُده ِمن َّ ِ
الس ِام ُع أ َّ
اب َ ،وأَنَّهُ ِيف
( - )3قال الزركشي َ " :وَو ْج ُههُ أَ ْن يـَ ْف َه َم َّ
السام ِع َ ،ح َ
ضَر أ َْو َغ َ
َن َه َذا َمنَ ُ ُ َ َ ْ ُ َ
َك َال ِم ِه لَي ِ
ضم ِر وََْن ِوهِ ذَا لَونـَ ْ ِ
ِ
ني َ ،وأ ََر َاد بِ ِاالنْتِ َق ِال إِ َىل الْغَْيبَ ِة ؛ ِْ
=
اإلبْـ َقاءَ َعلَى
ْ
س مم َّْن يـَتَـلَ َّو ُن َويـَتَـ َو َّجهُ  ،فَـيَ ُكو ُن يف الْ ُم ْ َ َ
ْ َ
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ومن اخلطاب إىل الغيبة  :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(يونس. )3()1( )33:
ومن الغيبة إىل اخلطاب  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (الفاحتة. )8( )5-4:
وأما احلروف الزوائد ؛ ...................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
وت  ،كقوله  :ﭽﮆ
ح لَهُ َ ،وأَبْـ َقى َعلَى َماء َو ْج ِهه أَ ْن يـَ ُف َ
= الْ ُم َخاطَب ؛ م ْن قَـ ْرعه يف الْ َو ْجه بس َهام ا ْهلَ ْج ِر  ،فَالْغيبَةُ أ َْرَو ُ

الص َالةِ ِحلَق
يضا َعلَى فِ ْع ِل َّ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ(الكوثرَ )3 -1:حْي ُ
ث َملْ يـَ ُق ْل ( :لَنَا) َْ ،حت ِر ً
الربُوبِيَّ ِة " .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )833/8وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )1883/5
( - )1قال الزركشي  " :فقد التفت عن (كنتم) إىل (جرين هبم)  ،وفَائِ َدةُ الْع ُد ِ
ول َع ْن ِخطَاهبِِ ْم إِ َىل ِح َكايَِة َحاهلِِ ْم
ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل  :أل َّ
اب أ ََّوًال َكا َن
َن ْ
ت ت ْل َ
لغَ ِْريه ْم ؛ لتَـ َعجبِه م ْن ف ْعل ِه ْم َوُك ْف ِره ْم  ،إِ ْذ لَ ِو استمر على خطاهبم لََفاتَ ْ
اخلطَ َ
ك الْ َفائ َدةُ َ ،وق َ

َم َع الن ِ
ال َ ( :و َجَريْ َن
َّاس ُم ْؤِمنِ ِه ْم َوَكافِ ِرِه ْم  ،بِ َدلِ ِيل قَـ ْولِِه  :ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ(يونس ، )33:فَـلَ ْو قَ َ
ِ ِ
اص ِهبؤَال ِء الَّ ِذين َشأْنـُهم ما ذَ َكره عْنـهم ِيف ِ
ِ ِ
بِ ُكم) لَلَ ِزم َّ ِ ِ
آخ ِر
ص ِ َُ
الذم للْ َجمي ِع  ،فَالْتَـ َف َ
ت َع ِن ْاأل ََّول ؛ ل ِْإل َش َارةِ إِ َىل اال ْخت َ
ْ َ
َ ُ ْ َ َُ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلطَ ِ
الذم ْ ِ
اب الْ َعام إِ َىل َّ
َخبَـَر بِه عنهم  ،وقيل  :ألهنم وقت
ْاآليَِة  ،فَـ َع َد َل َع ِن ْ
صوفُو َن مبَا أ ْ
اخلَاص ببَـ ْعض ِه ْم َ ،وُه ُم الْ َم ْو ُ
ِ
اح  ،فَـنَاداهم نِ َداء ْ ِ
ِ
ت ِمبَا تَ ْشتَ ِهي
ب الريَ ِ
اح لَ َّما َجَر ْ
ين ُ ،مثَّ إ َّن الريَ َ
احلَاض ِر َ
َ ُْ َ
الركوب حصروا ؛ ألَنـ َُّه ْم َخافُوا ا ْهلََال َك َ ،وتَـ َقل َ
ِ ِ
ِ ِ
ضورهم َكما َكا َن علَى ما ِهي عادةُ ِْ ِ
اب  ،فَـلَ َّما َغابُوا عِْن َد
َ َ َ ََ
اإلنْ َسان ؛ أَنَّهُ إذَا أَم َن َغ َ
وس َ ،وأَمنَت ا ْهلََال َك َ ،ملْ يـَْب َق ُح ُ ُ ُ ْ َ
النـ ُف ُ
جريه بريح طيبة  ،ف ّكرهم اهلل بصيغة الغيبة فقال ( :وجرين هبم) " .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )838/8وعبد الرمحن السيوطي (. )1888/5
( - )3يف نسخة "ز" زيادة  :ومن الغيبة إىل التكلم  :اهلل الذي يرسل الرياح فتثري سحابا فسقناه ؛ وفيها تشويش .
ول  :إِ ْن
ك أَ ْن تَـ ُق َ
( - )8قال الزركشي  " :فقد التفت عن الغيبة  ،وهو (مالك) إىل اخلطاب وهو (إياك نعبد) َ ،ولَ َ
ِ
احلم ُد لِلَّ ِه ؛ فَِف ِيه الْتِ َفاتَ ِ
ان  -أ َْع ِين ِيف الْ َك َالِم الْ َمأْ ُموِر بِِه : -
َكا َن التَّـ ْقد ُير  :قُولُوا َْ ْ
أَح ُد ُمها ِ :يف لَْف ِظ ا ْجل َاللَِة ؛ فَِإ َّن اللَّه تَـع َ ِ
ك.
َصلُهُ ْ
احلَ ْم ُد لَ َ
َ َ
اىل َحاضٌر  ،فَأ ْ
َ َ
َ
ِ ِ
السابِ ِق  ،وإِ ْن َمل يـ َقدَّر ( :قُولُوا) َكا َن ِيف ( ْ ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ُسلُ ِ
والث ِ
ات َع ِن
وب َّ
احلَ ْم ُد للَّه) الْت َف ٌ
َّاين ( :إياك) ل َمجيئه َعلَى خ َالف ْاأل ْ
َ ُْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ات ؛ أل َّ
َن (قُولُوا) ُم َقد ََّرةٌ َم َع َها قَطْ ًعا ،
التَّ َكلم إ َىل الْغَْيبَة  ،فَإ َّن اللهَ ُسْب َحانَهُ َمحَ َد نـَ ْف َسهُ َ ،وَال يَ ُكو ُن يف (إيَّ َ
اك نعبد) الْت َف ٌ
ِ
ات بِالْ ُكليَّ ِة " .
فَِإ َّما أن يكون يف اآلية التفاتني  ،أ َْو َال الْت َف َ
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )834/8وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )1885/5
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فهي واقعة يف القرآن يف أمثلة ( ، )1ويعرب عنها مبجاز الزيادة (. )8()3
وأما اإلضمار ؛ فمنهم من أدخله يف اجملاز  ،ومنهم من جعله قسيما للمجاز (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال أبو عبيدة  " :ومن جماز ما يزاد ىف الكالم من حروف الزوائد  ،قال اهلل  :ﭽﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﭼ(البقرة ، )31:وقال  :ﭽﮕﮖﮗﮘﮙﮚﭼ (احلاقة، )48:
وقال  :ﭽﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭼ(املؤمنون ، )31:وقال :ﭽﭑﭒﭓ
ﭔ ﭼ(البقرة ، )81:وقال  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ (األعراف )13:جماز هذا أمجع إلقاؤهن ".
ينظر  :اجملاز (. )11/1
( - )3يف نسخة "ز" زيادة  :ومنه قوله تعاىل  :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ(الشورى. )11:
( - )8قال اجلرجاين  " :فال جيوز أن يقال  :إن زيادة (ما) يف َنو  :ﭽﭙﭚﭼ(آل عمران )154:جماز  ،أو
أن مجلة الكالم تصري جمازاً ؛ من أجل زيادته فيه  ،وذلك أن حقيقة الزيادة يف الكلمة أن تعرى من معناها  ،وتذكر وال
فائدة هلا سوى الصلة  ،ويكون سقوطها وثبوهتا سواء  ،وحمال أن يكون ذلك جمازاً ؛ ألن اجملاز أن يراد بالكلمة غري ما
وضعت له يف األصل  ،أو يزاد فيها  ،أو يوهم شيء ليس من شأهنا  ،كإيهامك بظاهر النصب يف القرية أن السؤال
واقع عليها  ،والزائد الذي سقوطه كثبوته ال يتصور فيه ذلك  ،فأما غري الزائد من أجزاء الكالم الذي زيد فيه  ،فيجب
أن ينظر فيه ؛ فإن حدث هناك بسبب ذلك الزائد حكم تزول به الكلمة عن أصلها  ،جاز حينئذ أن يوصف ذلك
احلكم  ،أو ما وقع فيه بأنه جماز  ،كقولك يف َنو قوله تعاىل  :ﭽﭡﭢﭣﭤﭼ(الشورى )11:إن اجلر
يف املثل جماز ؛ ألن أصله النصب  ،واجلر حكم عرض من أجل زيادة الكاف  ،ولو كانوا إذ جعلوا الكاف مزيدة مل
يعملوها ملا كان حلديث اجملاز سبيل على هذا الكالم  ،ويزيده وضوحا ؛ أن الزيادة على اإلطالق لو كانت تستحق
الوصف بأهنا جماز  ،ينبغي أن يكون كل ما ليس مبزيد من الكلم مستحقاً الوصف بأنه حقيقة  ،حىت يكون األسد يف
قولك  :رأيت أسداً  ،وأنت تريد رجالً حقيقة " .
ينظر  :عبد القاهر اجلرجاين  ،أسرار البالغة ص( ، )418وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )841/3و(، )148/8
وأمحد مطلوب  ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها (. )313/8
( - )4قال أبو عبيدة  " :ومن جماز املضمر فيه استغناء عن إظهاره قال  :ﭽﭑ ﭒﭼ(الفاحتة ، )1:ففيه ضمري
جمازه  :هذا بسم اهلل  ،أو بسم اهلل أول كل شيء  ،وَنو ذلك ".

=
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.......................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= فسماه جماز اإلضمار  ،وكان قبل هذا يف النوع األول والثاين مسامها جماز ما اختصر وجماز ما حذف  ،أي أن
األنواع ثالثة  ،وإن كان النوع األول وهو االختصار ؛ من أسباب احلذف احرتازا عن العبث  ،فخلص لنا حذف
وإضمار  .وظاهر كالم أيب عبيدة التفريق  ،وبه قال الزركشي ؛ إذ أن شرط املضمر بقاء أثر املق ّدر يف اللفظ  ،وهذا ال
يشرتط يف احلذف  .أما السيوطي فقال عن جماز احلذف واالختصار  " :ورمبا يطلق على هذا النوع ؛ اإلضمار " ،
ووجه املقاربة عنده  :متثيل البلقيين يف جماز اإلضمار باملثال نفسه الذي مثل به أبو عبيدة يف جماز احلذف ؛ وهو قوله
تعاىل:ﭽﮚﮛﭼ (يوسف ، )33:مث قال بنحو ما قال به البلقيين  " :وبعضهم جيعله قسيما للمجاز ال
قسما منه " ؛ أي  :أنه حمل خالف  ،والذي ثبت فيه اخلالف جماز احلذف ؛ فجعلهما نوعا واحدا .

ور أَنَّهُ ِم َن الْ َم َجا ِز ،
قال السيوطي يف أنواع خمتلف يف ع ّدها من اجملاز ؛ وهي ستة  " :أحدها  :احلذف ؛ فَالْ َم ْش ُه ُ
ِ
َن الْمجاز استِعم ُ ِ
ِ
ف
ضوعِ ِه َ ،و ْ
ك َ ،وقَ َ
ال ابْ ُن َع ِطيَّةَ َ :ح ْذ ُ
احلَ ْذ ُ
س َك َذل َ
ال اللَّ ْفظ ِيف َغ ِْري َم ْو ُ
َوأَنْ َكَرهُ بـَ ْع ُ
ض ُه ْم ؛ أل َّ َ َ َ ْ ْ َ
ف لَْي َ
اف هو عني الْمجا ِز  ،ومعظَمه  ،ولَيس ُكل ح ْذ ٍ
الْم ِ
ف َجمَ ًازا .
ُ َ
َ
ض َُ َُْ َ َ َُ ْ ُ ُ َ ْ َ
ف أ َْربـَ َعةُ أَقْ َس ٍام :
ال الْ َقَرِايف ْ :
َوقَ َ
احلَ ْذ ُ
ص َّحةُ اللَّ ْف ِظ ومعناه ِمن حيث ِْ ِ
قِسم يـتَـوقَّف علَي ِه ِ
َي  :أ َْهلَ َها
َ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ
ٌْ َ َ ُ َْ
اإل ْسنَاد ؛ ََْن ُو  :ﭽﮚﮛﭼ (يوسف )33:أ ْ
ِ
اد الس َؤ ِال إِلَْيـ َها .
إِ ْذ َال يَصح إِ ْسنَ ُ

ِ
ِِ ِ
ِ
ف َعلَْي ِه َش ْر ًعا ؛ َك َق ْولِِه  :ﭽﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
َوق ْس ٌم يَصح بِ ُدونه لَك ْن يـَتَـ َوقَّ ُ
َي  :فَأَفْطََر فَعِ َّدةٌ .
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ (البقرة )134:أ ْ

ِ
ِ
ضَربَهُ .
َي  :فَ َ
َوق ْس ٌم يـَتَـ َوقَّ ُ
ف َعلَْيه َع َادةً َال َش ْر ًعا ؛ ََْن ُو  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭼ(الشعراء )18:أ ْ
ِ ِ
ِ
يل َغْيـُر َش ْرعِ ٍّي َوَال ُه َو َع َاد ًة ؛ ََْن ُو :ﭽﯕﯖﯗﯘﯙﭼ(طهَ )41:د َّل
َوق ْس ٌم يَ ُدل َعلَْيه َدل ٌ
الدَّلِيل َعلَى أَنَّه إَِّمنَا قَـبض ِمن أَثَِر حافِ ِر فَـر ِس َّ ِ
س ِيف َه ِذهِ ْاألَقْ َس ِام َجمَ ٌاز إَِّال ْاأل ََّول .
ُ َ َ ْ َ َ
ُ
الر ُسول َ ،ولَْي َ
ف خرب املبتدأ الْمعطُ ِ
وقَا َل الز ْجن ِاين ِيف الْ ِمعيا ِر  :إَِّمنَا ي ُكو ُن َجمازا إِذَا تَـغَيَّـر حكْم ؛ فَأ ََّما إِذَا َمل يـتـغَيَّـر َكح ْذ ِ
وف َعلَى
ًَ
َ
َْ
ْ ََ ْ َ
َ
َْ
َ ُ ٌ
َ
ٍ
ِ
ْم َما بَِق َي ِم َن الْ َك َالِم .
س َجمَ ًازا ؛ إ ْذ َملْ يـَتَـغَيَّـ ْر ُحك ُ
مجُْلَة  ،فَـلَْي َ
اح  :مىت تَـغَيَّـر إِعراب الْ َكلِم ِة ِحب ْذ ٍ
ال الْ َق ْزِو ِيين ِيف ِْ
ف أ َْو ِزيَ َادةٍ ؛ فَ ِه َي َجمَ ٌاز ََْن ُو  :ﭽﮚﮛﭼ
َوقَ َ
اإل َ
َ َ
يض ِ َ َ َ ْ َ ُ
ِ
اإل ْعر ِ
ِ
اب
(يوسف ، )33:ﭽﭡﭢﭣﭤﭼ(الشورى ، )11:فَِإ ْن َكا َن ْ
احلَ ْذ ُ
ف أَ ِو الزيَ َادةُ َال يُوج ُ
ب تَـغَيـَر ْ َ

ف الْ َكلِ َمةُ بِالْ َم َجاز " = .
وص ُ
ََْن ُو :ﭽ ﭪ ﭫ ﭼ(البقرة ، )14:ﭽ ﭙ ﭚ ﭼ(آل عمران )154:فَ َال تُ َ
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مث اختلفوا عند اجتماعهما ؛ هل اإلضمار خري أم اجملاز ؟ (. )3()1
مثاله  :ﭽﮚﮛﭼ (يوسف ، )33:أضمر لفظ (أهل) استغناءً عن إظهاره  ،وإن أريد

فجعل هذا جمازا فيه نظر (.)5()4
بذلك املضمر القائم مقام املظهر ( )8وجيعل هذا من احلذف ،
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وقال الزركشي  " :والتحقيق أنه إن أريد باجملاز استعمال اللفظ يف غري موضعه  ،فاحملذوف ليس كذلك ؛ لعدم
استعماله  ،وإن أريد باجملاز استعمال إسناد الفعل إىل غريه ـ ـ وهو اجملاز العقلي ـ ـ ـ ؛ فاحلذف كذلك " .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )11،3/1وعبد العزيز بن عبد السالم  ،جماز القرآن ص( ، )5وحممد
الزركشي  ،الربهان ( )188/8وما بعده  ،وعبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص( ، )384واإلتقان (، )1533/4
وابن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان ( ، )453/5وأمحد مطلوب  ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها (. )311/8
( - )1يف نسخة "ز" زيادة  :أم يستويان .
احل ْذ ُ ِ
ف ْاألَص ِل  ،وعلَي ِه يـْنب ِين فَـرع ِ
ان :
ف خ َال ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
( - )3قال الزركشي َ " :و َْ
احل ْذ ِ
احلَ ْم ُل َعلَى َع َد ِم ِه أ َْوَىل ؛ ِأل َّ
َص َل َع َد ُم التَّـ ْغيِ ِري .
ف َو َع َد ِم ِه َ ،كا َن ْ
َح ُد ُمهَا  :إِ َذا َد َار ْاأل َْمُر بـَ ْ َ
َن ْاأل ْ
ني َْ
أَ
َّاين  :إِ َذا دار ْاألَمر بـني قِلَّ ِة الْمح ُذ ِ
والث ِ
احلَ ْم ُل َعلَى قِلَّتِ ِه أ َْوَىل "  .الربهان (. )181/8
وف َوَكثْـَرتِِه َ ،كا َن ْ
َ َ ُْ َْ َ
َْ
َ
( - )8يف نسخة "ز"  :وهو القرية .
( - )4وكأن املصنف مييل إىل القول بأن اإلضمار قسيم للمجاز .
( - )5يف نسخة "ز" زيادة  " :يف احلاشية قال فيها  :وجه النظر أن اجملاز هذا جماز فيه نظر هو استعمال الشيء يف
غري ما وضع له إذا حذفنا واحلذف ليس من اجملاز .
قال ابن عطية  :يف قوله تعاىل  :ﭽﮚﮛﭼ (يوسف )33:هذا جماز واملراد أهلها وحكى أبو املعايل يف
التلخيص عن بعض املتكلمني أنه قال  :هذا من احلذف وليس من اجملاز  ،قال  :وإمنا اجملاز لفظ يستعار ليعرف
ماهو.
قال ابن  :وحذف املضاف هو اجملاز  ،هذا مذهب سيبويه وغريه من أهل النظر  ،وليس كل حذف جمازا .
ورجح أبو املعايل يف هذه اآلية أنه جماز  ،وحكى أنه قول اجلمهور .
ويف شرح احملصول للقرايف  :يف اإلضمار أربعة أقسام :

=
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وأما ما كرر للتأكيد ؛ فهو كثري يف القرآن (. )1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= قسم يتقاضاه اللفظ ومعناه لعدم صالحية املنطوق به للمعىن املراد  ،يتقاضى إضمار األهل فإن إسناد السؤال إىل
القرية ال يفيد مقصود القائل هلذا اللفظ  ،ويكون اإلسناد جمازا يف الرتكيب .
وقسم ال يكون اللفظ بدونه جمازا يف الرتكيب ويتقاضاه األحكام الشرعية َنو قوله تعاىل :ﭽﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﭼ(البقرة )134:فتضمر (فأفطرمت)  ،وكقوله تعاىل  :ﭽﭔﭕﭖﭗﭼ
(املائدة )1:تضمر ( :حمدثني) .
وقسم يتقاضاه العادة  -فعل الشرع  -كقوله تعاىل  :ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭼ(الشعراء ، )18:تقتضي
العادة أنه ما انفلق مبجرد هذا القول  ،بل ال بد من سبب آخر فتضمر (فضرب فانفلق)  ،وكذلك قوله تعاىل :
ﭽﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃﰄﰅ ﰆﰇﭑ ﭒ ﭓ ﭼ(النمل )81-85:تقديره ( :فأرسلته).
وقسم يدل عليه دليل غري شرعي وال هو عادة ؛ كقوله  :ﭽﯕﯖﯗﯘﯙﭼ(طه )41:دل
الدليل على أنه إمنا قبض من أثر حافر فرس الرسول  ،فتضمر ذلك  ،فليس فيه إضمار يوجب اجملاز ـ ـ إالا لقسم
األول ـ ـ وهو جماز يف اجملاز إال القسم األول  ،وهو جماز يف الرتكيب ال يف اإلفراد  ،فقلنا حينئذ  :إن اجملاز ال يرتتب
على إضمار كيف كان  ،وقد جزم الشيخ ابن عبد السالم بأن إلضمار ليس يف اجملاز  ،انتهى كالم املص  ..يف
احلاشية " .
أستبعد أن يكون هذا الكالم للبلقيين  ،والظن أن الناسخ األعجمي أقحم احلاشية يف األصل نقال من نسخة أخرى
للمواقع حمشاة  ،كما أن يف الكالم تشويشا وسقطا واضحا  ،فلرياجع متامه يف نفائس األصول يف شرح احملصول للقرايف
( ، )414/3وقد سبق يف ص( )851من سياق السيوطي .
( - )1قال أبو عبيدة  " :ومن جماز املكرر للتوكيد قال  :ﭽﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﭼ (يوسف ، )4:أعاد الرؤية وقال  :ﭽﮑﮒﮓﭼ(القيامة ، )84:أعاد اللفظ وقال :
ﭽﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﭼ(البقرة  ، ) 141:وقال  :ﭽﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﭼ (املسد. " )1:
قال السيوطي  ":زعم قوم أنه جماز ؛ ألنه ال يفيد إال ما أفاده األول  ،والصحيح أنه حقيقة  ،قال الطرطوشي يف =
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وأما ما جاء جممال  ،أي  :جمموعا ؛ استغناءً عن كثرة التكرار ( )1؛ فإدخاله يف قسم اجملاز فيه

نظر  ،ومنه  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭼ  ،ﭽ ﮅ ﮆ ﭼ .
وأما التقدمي والتأخري

()3

؛ فاملراد هبما  :تقدمي ما كان رتبته التأخري  ،وتأخري ما كان رتبته

التقدمي ؛ فاملفعول رتبته التأخري  ،وقد يقدم  ،واخلرب رتبته التأخري  ،وقد يقدم  ،واملبتدأ رتبته
التقدمي  ،وقد يؤخر  ،وذلك كثري يف القرآن  ،فال حاجة إىل متثيله .
ومن التقدمي والتأخري  :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ(النحل........................، )43:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
= (العمد)  :ومن مساه جمازا قلنا له  :إذا كان التأكيد بلفظ األول َنو  :عجل عجل وَنوه  ،فإن جاز أن يكون الثاين
جمازا جاز يف األول ؛ ألهنما يف لفظ واحد  ،وإذا بطل محل األول على اجملاز  ،بطل محل الثاين عليه ؛ ألنه مثل
األول " .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )13/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1581/4ومعرتك األقران
( ، )353/1وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )45/8وابن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان (. )458/5
( - )1يف نسخة جماز القرآن سقط يف األمثلة .
قال سزكني  " :لعل أبا عبيدة استشهد هنا بآية  ،أو أكثر  ،يف جماز اجململ استغناء عن التكرير  ،ومل ترد يف النسخ
اليت وصلتنا " .
ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ص(. )13
( - )3قال أبو عبيدة  " :ومن جماز املقدم واملؤخر قال  :ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯﭼ(احلج،4:
فصلت ، )84:أراد ربت واهتزت  ،وقال  :ﭽﮣﮤﮥﭼ(النور ، )41:أي مل يرها ومل يكد " .
ِ
ِِ
ِ
َسالِ ِ
اح ِة َ ،وَملَ َكتِ ِه ْم ِيف الْ َك َالِم ،
يب الْبَ َال َغة فَِإنـ َُّه ْم أَتَـ ْوا به َدَاللَةً َعلَى متََكن ِه ْم ِيف الْ َف َ
ص َ
َح ُد أ َ
قال الزركشي ُ " :ه َو أ َ
ِ
وانْ ِقي ِادهِ َهلُم  ،ولَهُ ِيف الْ ُقلُ ِ
ب َم َذ ٍاق .
وب أ ْ
َح َس ُن َم ْوق ٍع َوأ َْع َذ ُ
َ َ
ْ َ
ِ
وقَ ِد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
اختُل َ
َ ْ
ف ِيف َعده م َن الْ َم َجا ِز ؛ فَمْنـ ُه ْم َم ْن َعدَّهُ مْنهُ ؛ ألَنَّهُ تَـ ْقدميُ َما ُرتْـبَتُهُ التَّأْخريُ َ ،كالْ َم ْف ُعول َ ،وتَأْخريُ َما ُرتْـبَتُهُ
اع ِل  ،نُِقل ُكل و ِ
التَّـ ْق ِدمي َ ،كالْ َف ِ
اح ٍد ِمْنـ ُه َما َع ْن ُرتْـبَتِ ِه َو َحق ِه .
ُ
َ َ
الص ِحيح ؛ أَنَّه لَي ِ
ِ
=
وض ْع " .
س مْنهُ  ،فَِإ َّن الْ َم َج َاز نـَ ْق ُل َما ُوض َع لَهُ إِ َىل َما َملْ يُ َ
َو َّ ُ ُ ْ َ
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واالستعاذة قبل القراءة (. )1
وأما ما ُحتول عن خربه إىل خرب غريه إذا كان من سببه

()3

؛ فمثاله ؛ قوله تعاىل  :ﭽﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭼ (احلج. )18:
قال أبو عبيدة  " :بدأ هبم  ،مث جاء اخلرب عن غريهم  ،والعرب تفعل ذلك ( )8قال األعشى (: )4

ئ أهدى ِ
إليك ودونه
وإن امر ً

خيفق
من األرض موماةٌ وبيداءُ ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )13/1وعبد اهلل بن قتيبة  ،تأويل مشكل القرآن ص( ، )181وحممد
الزركشي  ،الربهان ( ، )818/8وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1581/4والتحبري ص( ، )338ومعرتك
األقران ( ، )311/1وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )455/5
( - )1ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن (. )813/1
حيول خربه إىل شيء من سببه ويرتك خربه هو قال  :ﭽﭦﭧ
( - )3قال أبو عبيدة  " :ومن جماز ما ّ
حول اخلرب إىل الكناية اليت يف آخر األعناق .
ﭨ ﭩ ﭼ(الشعراءّ )4:
ينظر  :جماز القرآن ( )13/1و (. )38/3
حتول اخلرب إىل غريه إذا كان من سببه .
( - )8جاء يف اجملاز  :قد تبدأ العرب بالشيء مث ّ
( - )4ميمون بن قيس  ،أبو بصري  ،الضرير  ،األعشى  ،الكبري  ،كان جاهليا قدميا  ،وأدركك اإلسالم يف آخر
عمره  ،من شعراء العرب الفحول يف اجلاهلية  ،له القصائد الطوال اجلياد  ،مل يكن ميدح قوما إال رفعهم  ،ومل يهج
قوما إال وضعهم ّ ،أول من سأل بشعره  ،ووفد إىل مكة يريد النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،ومدحه بقصيدة ،
(ت8:ه) .
ينظر  :حممد بن سالَّم اجلمحي  ،طبقات فحول الشعراء ( ، )53/1وعبد اهلل بن مسلم الدينوري  ،الشعر والشعراء
( ، )351/1وحممد بن عمران املرزباين  ،معجم الشعراء ص(. )411
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حملقوقةٌ أن تستجييب لصوته

وأن تعلمي أن الـ ُمعان موفق " (. )1

واملوماةُ ؛ الفالةُ  ،واملفازةُ .
وهذا كله بعد إثبات وقوع اجملاز يف القرآن  ،وقد خالفت الظاهرية يف ذلك ؛ فنفوا وقوع اجملاز يف
القرآن  ،وهو أيضا الزم قول األستاذ أيب إسحاق اإلسفرائيين ( )3أن اجملاز مل يقع  ،والرد عليهم
مبسوط يف كتب األصول (. )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1جاء يف اجملاز (: )48/3
وإن إمراء أهدى إليك ودونه من األرض موماة وبيداء مسلق
حملقوقة أن تستجيـ ـب ــي لصوته وأن تعلمي أن املعان موقّـ ـ ـ ـف
( - )3إبراهيم بن حممد  ،األصويل  ،الشافعي  ،امللَّقب ركن الدين  ،أحد اجملتهدين يف عصره  ،وصاحب
املصنّفات الباهرة  ،مسع من َ :د ْعلَ ْج الس ْجري  ،وأيب بكر اإلمساعيلي  ،وعنه  :البيهقي  ،وأبو القاسم
القشريي  ،بنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة يدرس فيها  ،وكان ثقة  ،ثبتا يف احلديث ،
(ت413:ه)  ،من آثاره ( :جامع اخللي يف أصول الدين والرد على امللحدين) .
ينظر  :حممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء ( ، )858/18وعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  ،طبقات
الشافعية الكربى ( ، )351/4وخري الدين بن حممود الزركلي  ،األعالم (. )11/1

( - )8قال الزركشي  " :وأ ََّما الْمجاز ؛ فَاختُلِف ِيف وقُ ِ
وع ِه ِيف الْ ُقر ِ
ور َعلَى الْ ُوقُ ِ
آن َ ،و ْ
اعةٌ
َ ََُ
وع َ ،وأَنْ َكَرهُ َمجَ َ
ْ
اجلُ ْم ُه ُ
ْ َ ُ
ِمْنـهم  :ابن الْ َقاص ِمن الشَّافِعِيَّ ِة  ،وابن خوي ِز مْنداذَ ِمن الْمالِ ِكيَّ ِة  ،وح ِكي عن داود الظَّ ِ
اه ِري َ ،وابْنِ ِه َ ،وأَِيب
َ ُ َ َ ْ َ َُ
َ ْ ُ ُ َْ َ َ َ َ
َ
ُ ُ ُْ
ِ
َن الْمتَ َكلم َال يـع ِد ُل ع ِن ْ ِ ِ
احلَِقي َقةُ ،
ت بِِه ْ
ضاقَ ْ
احلَقي َقة إِ َىل الْ َم َجا ِز إَِّال إِ َذا َ
َصبَـ َه ِاين َ ،و ُشْبـ َهتُـ ُه ْم ؛ أ َّ ُ َ َ ْ َ
ُم ْسل ٍم ْاأل ْ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ُخلُوهُ
ب ُخلُو الْ ُق ْرآن م َن الْ َم َجاز  ،لََو َج َ
يل َعلَى الله ُسْب َحانَهُ َ ،وَه َذا بَاط ٌل َ ،ولَْو َو َج َ
فَـيَ ْستَعريُ َ ،وُه َو ُم ْستَح ٌ
ِِ
يد  ،و ْ ِ
ِِ
ِ
ص  ،و َغ ِريهِ  ،ولَو س َق َط الْمج ُاز ِمن الْ ُقر ِ
ط َشطُْر ا ْحلُ ْس ِن " .
آن َس َق َ
احلَ ْذف َ ،وتَـثْنيَة الْ َق َ
ص ِ َ ْ َْ َ
ََ َ ْ
م َن التـ َّْوك َ
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )888/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1518/4والتحبري
ص( ، )383ومعرتك األقران ( ، )131/1وابن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان ( ، )484/5وعبد امللك اجلويين ،
التلخيص يف أصول الفقه ( ، )141/1وعلي بن حزم  ،اإلحكام يف أصول األحكام ( ، )33/4وإبراهيم الشريازي ،
اللمع يف أصول الفقه ص( ، )8وحممد الغزايل  ،املستصفى ص( ، )34وحممد بن العريب  ،احملصول ص( ، )81وعلي
اآلمدي  ،اإلحكام ( ، )33/1وحممد الزركشي  ،البحر احمليط (. )51/8
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النوع الثامن والعشرون والتاسع والعشرون  :املشرتك واملرتادف

()1

هذان النوعان قد وقع االختالف يف وقوعهما  ،فقال قوم :مل يقع املشرتك ( ، )3وال املرتادف (، )8
متاسك ؛ جلواز ادعاء احلقيقة
وهذا القول جحد للضروريات يف املرتادف  ،وأما يف املشرتك فله ُ
واجملاز ( ، )4وعلى اجلملة فالصواب وقوعهما .
مث اختلفوا ؛ هل وقع املشرتك يف القرآن أم ال ؟ ( ، )5واألصح وقوعه .
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص( 341و ، )348وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واحلسان (، )111/5
وعبد العال سامل مكرم  ،املشرتك اللفظي يف احلقل القرآين .
( - )3االشرتاك  :أن يتحد اللفظ ويتع ّدد املعىن  ،ومنعه قوم كثعلب  ،وأبو زيد البلخي  ،واألهبري  ،وابن الباقالين ،
ومجاعة من املتكلمني .
ينظر  :حممد الغزايل  ،املستصفى ص( ، )31وحممد الرازي  ،احملصول ص( ، )313وعلي اآلمدي  ،اإلحكام يف
أصول األحكام ( ، )14/1وآل تيمية  ،املسودة ص( ، )511وحممد الزركشي  ،البحر احمليط ( ، )888/3وعبد
الرمحن السيوطي  ،التحبري ص( ، )341وابن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان (. )111/5
( - )8الرتادف  :إحتاد املعىن وتعدد اللفظ  ،ومنعه قوم كأيب العباس ثعلب  ،وأيب احلسني أمحد بن فارس  ،وغريهم .
ينظر  :علي اآلمدي  ،اإلحكام يف أصول األحكام ( ، )38/1وحممود األصفهاين  ،بيان املختصر (، )184/1
وحممد الزركشي  ،البحر احمليط ( ، )855/3وعبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص( ، )348وحممد الفتوحي  ،شرح
الكوكب املنري (. )141/1
( - )4أي  :القول مبنع وقوعه له متاسك وبعض قوة ؛ ألن اللفظ املشرتك جيوز ادعاء احلقيقة واجملاز فيه على قول ؛
وينبين على هذا ؛ شبه دليل للمانعني باالشرتاك  ،وأن القرء مثال  :حقيقة يف الطهر  ،جماز يف احليض  ،فيندفع
االشرتاك  ،وينظر تفصيل مسألة استعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه يف البحر احمليط للزركشي ( ، )844/3وآل تيمية ،
املسودة ص(. )111
( - )5قال الزركشي  " :ومنعه قوم يف القرآن خاصة  ،ونسب أليب داود الظاهري  ،ومنعه آخرون يف احلديث " .
ينظر  :حممد الزركشي  ،البحر احمليط ( ، )888/3وحممود األصفهاين  ،بيان املختصر (. )183/1
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فمن املشرتك يف القرآن  :ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭼ (البقرة)333:

()1

،

والقروء  :مشرتك بني الطهر واحليض على األرجح ( ، )3وقال تعاىل  :ﭽﮑﮒﮓﭼ

وإدباره ( ، )8وويل  :تستعمل دعاءً  ،وخربا ( )4؛
(التكوير ، )18:يقال  :عسعس إلقبال الليل ْ ،
فهي مشرتكة حينئذ  ،وهي يف القرآن كثري  ،ونِ ّد يف قوله تعاىل  :ﭽﯛﯜﯝﯞﭼ

(البقرة )33:جعل أبو عبيدة معناه  :الضد ( ، )5وقال األخفش  " :أخربنا أبو العباس ثعلب

()1

عن ابن األعرايب ( : )8أن الند يكون الضد  ،ويكون املثل  ،قال  :وكان يقول  :يف مثل هذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يف األصل  :فعدهتن ثالثة قروء  ،وهو غلط يستأهل تصحيحه  ،واملثبت أعاله من نسخة "ز" .
( - )3ينظر  :حممد الشافعي  ،الرسالة ص( ، )511ومعمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )84/1وعبد احلق بن
عطية  ،احملرر الوجيز (. )814/1
( - )8ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )338/3وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )444/5وحممد بن
مفلح  ،أصول الفقه (. )13/1
( - )4ينظر  :عبد اهلل بن قتيبة  ،تأويل مشكل القرآن ص( ، )341وحممد الفريوز آبادي  ،بصائر ذوي التمييز
( ، )334/5وحممود األلوسي  ،روح املعاين (. )813/1
( - )5ينظر  :معمر بن املثىن البصري  ،جماز القرآن (. )84/1
( - )1أمحد بن حيي  ،الشيباين موالهم  ،البغدادي  ،العالمة  ،احملدث  ،إمام النحو  ،مسع من  :إبراهيم بن املنذر ،
وحممد بن سالَّم اجلمحي  ،وعنه  :نفطويه  ،وأبو عمر الزاهد  ،قال اخلطيب  :ثقة  ،حجة  ،دين  ،صاحل  ،مشهور
باحلفظ  ،ال يتفاصح يف خطابه  ،أعلم الكوفيني  ،يزري على نفسه  ،وال يع ّدها ( ،ت341:ه)  ،من آثاره :
( اختالف النحويني) ( ،القراءات) ( ،معاين القرآن) .
ينظر  :حممد بن احلسن الزبيدي األندلسي  ،طبقات النحويني واللّغويني ( ، )141/1وحممد بن حممد بن اجلزري ،
غاية النهاية يف طبقات القراء ( ، )143/1وأمحد بن حممد األدهنوي  ،طبقات املفسرين ص(. )43
( - )8حممد بن زياد  ،أبو عبد اهلل  ،اهلامشي  ،النشابة  ،إمام اللّغة  ،يروي عن  :أيب معاوية الضرير  ،والقاسم بن
معن  ،وعنه  :إبراهيم احلريب  ،وثعلب  ،قال ثعلب  " :انتهى إليه علم اللّغة واحلفظ "  ،وقال األزهري  " :صاحل =
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معناه املثل  ،قال  :وهو األكثر " ( )1انتهى .
فعلى هذا ؛ هو مشرتك  ،والتواب  :مشرتك

()3

بني قابل التوبة ؛ وهو اهلل تعاىل  ،وبني العبد

التائب  ،واملوىل ( : )8يُطلق على السيد  ،قال تعاىل  :ﭽﯭﯮﯯﭼ(احلج ، )83:وعلى ابن
العم ؛ قال تعاىل  :ﭽﭮﭯﭰﭱﭲﭼ(مرمي )5:أي  :بين األعمام  ،ووراء (: )4
تطلق على  :خلف  ،وعلى  :قدام  ،قال تعاىل  :ﭽﭮﭯﭰﭱﭲﭼ(مرمي)5:
قيل  :معناه قدامي  ،وقال تعاىل  :ﭽﮝﮞﮟﭼ (الكهف )84:اآلية  ،قيل  :أَمامهم ،
وكذا هي يف قراءة النيب صلى اهلل عليه وسلم اليت سبقت (............................... ، )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= زاهد  ،ورع  ،صدوق "  ،وقال الذهيب  " :وكان صاحب سنة  ،واتّباع " ( ،ت381:ه)  ،من آثاره ( :تاريخ
القبائل)  ( ،النوادر) .
ينظر  :حممد بن أمحد األزهري  ،هتذيب اللّغة ( ، )13/1وأمحد بن علي اخلطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد
( ، )311/3وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )138/11
( - )1مل أقف على هذا النص بعينه يف معاين القرآن له  ،وال يف غريه من املصادر .
جاء يف معاين القرآن  " :وواحد األنداد  :ند  ،والند  :املثل " .
ينظر  :سعيد بن مسعدة األخفش  ،معاين القرآن (. )51/1
( - )3ينظر  :احلسني األصفهاين  ،املفردات ص( ، )114وأمحد بن اهلائم  ،التبيان يف تفسري غريب القرآن
ص( ، )14وحممد الفريوز آبادي  ،بصائر ذوي التمييز (. )814/3
( - )8ينظر  :حيي بن سالم  ،التصاريف ص( ، )383ومعمر بن املثىن  ،جماز لقرآن ( ، )134/1وأمحد القصاب ،
النكت (. )314/1
( - )4ينظر  :عبد اهلل بن قتيبة  ،تأويل مشكل القرآن ص( ، )131وحممد بن عزيز السجستاين  ،نزهة القلوب
ص( ، )431وأمحد النحاس  ،إعراب القرآن ( ، )818/3ومعاين القرآن (. )388/4
( - )5قال السيوطي  " :وأخرج سعيد بن مْنصور  ،وابن جرير  ،وابن أيب ح ِامت  ،و ْ ِ
صححهُ  ،وابن مردويه =
َْ
َ ُ َْ
احلَاكم َو َ
َ َ
َ
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وشرى ( : )1تستعمل مبعىن  :باع  ،ومبعىن  :اشرتى  ،قال تعاىل  :ﭽﮧﮨﮩﮪ

ﮫﭼ(يوسف ، )31:قال اجلوهري

()3

 " :الشراء  :ميد  ،ويقصر  ،يقال  :منه شريت

الشيء  ،أشريه ِشًرى ( )8؛ إذا بعته  ،وإذا اشرتيته أيضا  ،وهو من األضداد  ،قال اهلل عزوجل :

ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ(البقرة ، )4( )318:وقال عزوجل :

ﭽﮧﮨﮩﮪﮫﭼ(يوسف )31:أي  :باعوه " ( ، )5واملضارع ؛ إذا قيل
بصالحيته للحال واالستقبال  ،وأنه مشرتك بينهما  ،دخل يف هذا الباب ( ، )1ومذهب اجلمهور
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عن ابن عبَّاس ( :أَن النَِّيب صلى اهلل علَي ِه وسلم َكا َن ي ْقرأ  :وَكا َن أمامهم ملك يأْخذ كل سفينة ص ِ
احلَة غصبا) " .
َ ْ َ
َ ُ
َ
َْ َ
َ َ
ينظر  :علي بن أمحد الواحدي  ،التفسري البسيط ( ، )118/14وحممد بن اجلزري  ،النشر ( ، )14/1وعبد الرمحن
السيوطي  ،الدر املنثور (. )433/5
( - )1ينظر  :يعقوب بن السكيت  ،إصالح املنطق ص( ، )144واحلسن العسكري  ،الوجوه والنظائر ص(، )31
وعلي بن سيده  ،املخصص (. )483/8
( - )3إمساعيل بن محّاد  ،أبو نصر  ،الرتكي  ،األُتْراري  ،إمام أهل اللّغة  ،مل يتأخر فيها عن شوط أقرانه  ،وال اَندر
الوراق  ،يُضرب به
عن درجة أبناء زمانه  ،حيب األسفار  ،والتغّرب  ،أخذ عن  :السريايف  ،والفارسي  ،وعنه  :إبراهيم ّ

املثل يف ضبط اللّغة  ،ويف اخلط املنسوب ( ،ت848:ه)  ،من آثاره ( :الصحاح) ( ،مقدمة يف النحو) .

ينظر  :عبد امللك بن حممد الثعاليب  ،يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر ( ، )413/4وعلي بن احلسن الباخرزي ،
دمية القصر وعصرة أهل العصر ( ، )1441/8وعلي بن يوسف القفطي  ،إنباه الرواة على أنباه النحاة
(. )334/1
( - )8جاء يف الصحاح  :أشريه شراءً .
( - )4جاء يف الصحاح بعدها  :أي يبيعها .
( - )5ينظر  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (. )3841/1
( – )1أي  :دخل يف باب املشرتك اللفظي .
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()3
()1
وضعه هلما كوضع
أن املضارع صاحل للحال واالستقبال  ،مث اختلفوا  ،فقال بعضهم ْ :
املشرتك  ،وهذا ظاهر مذهب سيبويه ( ، )8وصرح به ابن مالك ( )4؛ فقال  " :إن احلال واالستقبال

اشرتكا يف صيغة املضارع اشرتاكا وضعيا ؛ ألن إطالقه على كل واحد منهما ال يتوقف على مسوغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1زمان املضارع فيه مخسة أقوال :
 املشهور منها ؛ وهو ظاهر كالم سيبويه  :أنه مشرتك بني احلال واالستقبال  ،قال ابن مالك  :إال أن احل ـ ـ ـ ـ ـال يتـرجحعند التجرد .
 والثاين  :حقيقة يف احلال  ،جماز يف االستقبال . والثالث  :عكسه . والرابع  :أنه يف احلال حقيقة  ،وال يستعمل يف االستقبال أصال  ،ال حقيقة  ،وال جمازا . واخلامس  :عكسه .ينظر  :علي اآلمدي  ،اإلحكام ( ، )11/1وعبد الرحيم اإلسنوي  ،التمهيد ص( ، )145والكوكب الدري
ص( ، )811وعبد الرمحن السيوطي  ،مهع اهلوامع ( ، )18/1وعباس حسن  ،النحو الوايف (. )58/1
يرجح احلال عند
( - )3اختلف القائلون بصالحية املضارع للحال واالستقبال  ،هل وضعه هلما كوضع املشرتك ؟ أم ّ

يرجح أحدمها بالعالمة ؟ فاألول  :عليه سيبويه  ،والثاين  :عليه ابن مالك  ،والثالث  :قول األكثرين .
التجريد ؟ أم ّ
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،مهع اهلوامع (. )13/1

( - )8عمرو بن عثمان  ،أبو بِشر  ،الفارسي  ،مث البصري  ،إمام النحو  ،حجة العرب  ،طلب الفقه واحلديث م ّدة ،
مث أقبل على العربية فربع وساد أهل العصر  ،استملى على  :محاد بن سلمة  ،وأخذ النحو عن  :اخلليل  ،مات صغريا
فَـ َق َّل تالمذته  ،منهم  :أبو احلسن  ،األخفش  ،وقطرب  ،قال اجلاحظ  " :ومجيع كتب النَّاس عليه عيال " ،
(ت131:ه)  ،من مؤلفاته ( :الكتاب) .
ينظر  :حممد بن احلسن الزبيدي  ،طبقات النحويني واللّغويني ص( ، )11وأمحد بن علي البغدادي  ،تاريخ بغداد
( ، )44/14وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )851/3
( - )4حممد بن عبد اهلل  ،أبو عبد اهلل  ،الطائي  ،األندلسي  ،الشافعي  ،اإلمام  ،النحوي  ،إمام زمانه يف العربية ،
أخذ عن  :ثابت بن خيار  ،وأيب احلسن علي السخاوي  ،وعليه  :ابنه بدر الدين  ،وأبو احلسن اليونيين  ،طالع
الكثري  ،وضبط الشواهد  ،مع ديانة  ،وصيانة  ،وصالح ( ،ت183:ه)  ،من مؤلفاته ( :التسهيل) ( ،األلفية) = .
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من خارج"

()1

؛ لكنه خالفه ؛ فقال  " :إن احلال يرتجح مع التجريد " ( )3؛ وما كان مشرتكا

اشرتاكا وضعيا ال يكون إذا جترد عن القرائن حمموال على أحد حمامله  ،بل يبقى جممال  ،والقول
باالشرتاك مذهب األكثرين .
وقال بعضهم  :شكل املستقبل واحلاضر واحد يف لسان العرب ؛ فإذا أرادوا ختليصه لالستقبال ؛
أدخلوا عليه السني  ،أو سوف  ،وإذا أرادوا احلاضر ؛ أدخلوا عليه اآلن .
وقال بعض النحاة  :إذا وقع على احلال ؛ كان حبق األصلية  ،وإذا وقع على االستقبال ؛ كان
حبق الفرعية  ،وهو مذهب الفارسي (. )8
وذهب بعضهم إىل عكس هذا املذهب ؛ وهو  :أن أصله املستقبل ؛ ألنه أسبق الفعلني  ،وهو
مذهب ابن طاهر ( ، )4واألكثرون على األول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :حممد بن يعقوب الفريوز آبادي  ،البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ص( ، )314وحممد بن اجلزري  ،غاية
النهاية يف طبقات القراء ( ، )131/3وعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،بغية الوعاة يف طبقات اللّغويني والنحاة
(. )181/1
( - )1قال ابن مالك بعد أن ساق القول بشرحه ُ " :روي ذلك عن األخفش نصا  ،وهو الزم لسيبويه  ،وغريه من
القدماء "  .شرح التسهيل (. )13/1

كفعل  ،وللمستقبل صيغة ختصه كافْـ َع ْل  ،ومل يكن
( - )3وعلله بقوله  " :ملا كان للماضي يف الوضع صيغة ختصه َ
للحال صيغة ختصه  ،بل اشرتك مع املستقبل يف املضارع  ،جعلت داللته على احلال راجحة عند جتريده من القرائن ؛

مرجحا للحال ،
جابرا ملا فاته من االختصاص بصيغة  ،وإذا كان التجرد من قرائن احلال وقرائن االستقبال
ً
ليكون ً
فوجدان قرينة من قرائنه تؤكد الرتجيح  ،فيصري احلال هبا متعينًا " .
ينظر  :تفصيل املسألة بتمامها يف شرح التسهيل له (. )31/1
( - )8يف نسخة "ز"  :ومذهب بعضهم ابن طاهر  ،وهو تصحيف .
( – )4حممد بن أمحد بن طاهر  ،أبو بكر  ،األنصاري  ،اإلشبيلي  ،النحوي  ،ويعرف باخلِدب  ،أخذ العربية َعن =:
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ولك أن تعد من هذا ؛ أن غيَّا

()1

يطلق على  :ضد ُرشد  ،وعلى  :هنر يف جهنم .

روى احلاكم يف املستدرك يف قوله تعاىل  :ﭽﮰﮱﯓﭼ(مرمي )54:عن عبد اهلل بن
مسعود رضي اهلل عنه  ،قال  ( :هنر يف جهنم  ،بعيد القعر  ،خبيث الطعم ) (. )3
وأما ال ـم ـ ـرتادف ؛ فمنه يف القرآن ( : )8اإلنسـ ـان  ،والبشر ( ، )4ومنه أي ـ ـ ـضا  :احل ـرج  ،والضـيق

()5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ساد
ين  ،وأبو ْ
= أَِيب القاسم بن الرماك  ،وأيب ْ
احلَ َسن بن َخُروف َ ،
احلَ َسن بن ُم ْسلم  ،وعنه  :أَبُو ذَ ّر اخلُ َش ّ
ِ ٍ
قائما على كتاب سيبويه  ،وله عليه تعليق مساه بالطرر ،
أهل زمانه ِيف العربية ّ ،
ودرس يف بالد خمتلفة  ،وكان ً
وحج  ،وأقرأ مبصر  ،وحلب ،
مل يُسبق إىل مثله  ،وكان يتعاّن التجارة  ،فدخل مدينة فاس وأقرأ أهلها مدَّة ّ ،
البصرة  ،مث رجع  ،واختلط عقله  ،فأقام ببجاية  ،ورمبا ثاب إليه عقله فيتكلم ِيف مسائل أحسن ما
و ْ
يكون ( ،ت531:ه) .
ينظر  :حممد الذهيب  ،تاريخ اإلسالم ( ، )148/13وصالح الدين الصفدي  ،الوايف بالوفيات ( ، )31/3وحممد
الفريوزآبادي  ،البلغة ص()358
( - )1ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )581/15وعبد الرمحن بن أيب حامت  ،تفسري القرآن العظيم
( ، )3418/8واحلسن العسكري  ،الوجوه والنظائر ص(. )811
( - )3يف ك /التفسري  ،تفسري سورة مرمي ( )411/3رقم  ، 8413 :وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد  ،ومل
خيرجاه " ووافقه الذهيب .
( - )8قال ابن تيمية  " :ومن األقوال املوجودة عنهم  ،وجيعلها بعض الناس اختالفا  ،أن يعربوا عن املعاين
بألفاظ متقاربة ال مرتادفة ؛ فإن الرتادف يف اللغة قليل  ،وأما يف ألفاظ القرآن ؛ فإما نادر  ،وإما معدوم  ،وقَ َّل أن يعرب
عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي مجيع معناه  ،بل يكون فيه تقريب ملعناه  ،وهذا من أسباب إعجاز القرآن " .
ينظر  :مقدمة يف أصول التفسري ص(. )18
( - )4ينظر  :اخلليل الفراهيدي  ،العني ( ، )354/1واحلسني األصفهاين  ،املفردات ص( ، )134وحممد الفريوز
آبادي  ،بصائر ذوي التمييز (. )318/3
( - )5ينظر  :عبد اهلل بن قتيبة  ،تأويل مشكل القرآن ص( ، )314وغريب القرآن ص( ، )115وحممد بن دريد ،
مجهرة اللغة ( ، )481/1واحلسن العسكري  ،الوجوه والنظائر ص(. ) 141
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واملِهاد  ،والبساط
واليم  ،والبحر

()8

()1

؛ يف وصف األرض  ،والرجز  ،والرجس  ،والعذاب ( )3؛ مبعىن واحد ،

 ،وقوله تعاىل :ﭽﭙﭚﭛﭜﭝﭼ(األنعام )111:قرئ بالضم ،

والكسر  ،فالكسر ؛ معناه  :مقابلة وعيانا  ،والضم ؛ قيل  :معناه كذلك  ،ومنه  :ﭽﮦﮧ

ِ
عىن هبما  :املقابلة ،
ﮨﮩﮪﮫﭼ(يوسف )31:فعلى هذا ؛ يكون قبَال  ،وقُـبُال ؛ يُ َ
واملعاينة ( ، )4واإلميان  ،واإلسالم (: )5كل واحد منهما يشمل اآلخر عند اإلفراد  ،فإن ُمجع
بينهما ختصصا بالذكر  ،وكذلك الشرك والكفر

()1

 ،والفيء  ،والغنيمة ( : )8كل منهما

يشمل اآلخر عند اإلفراد  ،فإن ُمجع بينهما ختصصا بالذكر  ،وكذا الفقري واملسكني (: )3
إن مجع بينهما ختصصا  ،وإن أُفردا مشل كل واحد صاحبه  ،ويف ذلك كفاية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :احلسن الفارسي  ،احلجة ( ، )338/5وحممد الفريوز آبادي  ،بصائر ذوي التمييز (، )313/3
وحممود األلوسي  ،روح املعاين (. )141/1
( - )3ينظر  :حيي الفراء  ،معاين القرآن ( ، )431/1ومعمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )311/1وحممد األنباري ،
الزاهر (. )313/3
( - )8ينظر  :معمر بن املثىن  ،جماز القرآن ( ، )338/1وحممد بن دريد  ،مجهرة اللغة ( ، )181/1واحلسني
األصفهاين  ،املفردات (. )348
( - )4سبق يف صفحة (. ) 814
( - )5ينظر  :احلسن العسكري  ،معجم الفروق اللغوية ص( ، )818وحممد الرازي  ،أمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة
عن غرائب آي التنزيل ص( ، )433وحممد بن القيم  ،الرسالة التبوكية ص( )8وما بعدها  ،وذكر هناك قواعد مجيلة .
( - )1ينظر  :إمساعيل الفارايب  ،الصحاح ( ، )1548/4واحلسن العسكري  ،معجـ ـ ـم الف ـ ـروق الل ـغوية ص(، )454
واملبارك بن األثري  ،النهاية يف غريب احلديث واألثر (. ) 411/3
( - )8ينظر  :اخل ـ ـ ـ ـليـ ـ ـ ـل الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراهيدي  ،العـ ـ ـ ـ ـني ( ، )418/3وأحـمد الن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـاس  ،الناسخ واملنـ ـ ـ ـسـ ـوخ
ص( ، )818وال ـ ـ ـحسن العسكري  ،الفروق اللغوية ص(. )181
( - )3ينظر  :حممد بن دريد  ،جـ ـمهرة اللغة ( ، )351/3وأمحد الطح ـ ـ ـاوي  ،أح ـ ـكام القرآن الكرمي ()811/1
فضال اجملاشعي  ،النكت يف القرآن الكرمي ص(. )818
وما بعده  ،وعلي بن ّ
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النوع الثالثون  :االستعارة

()1

هذا نوع من مجلة اجملاز ( ، )3لكنه خمتص باسم وحده  ،فلذلك أفردناه .
ومن الناس

()8

من أخذ يف تعريف احلقيقة بغري تأويل  ،قال  " :وهذا حيرتز به عن االستعارة ،

فإهنا مستعملة فيما وضعت له ادعاءً " .
وقال بعضهم  :إهنا تقيد بالتحقيقية ( )4؛ لتحقق معناها حسا  ،أو عقال .................... ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )433/8وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1548/4والتحبري
ص( ، )818وإمتام الدراية ص( ، )44وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )433/5
( - )3االستعارة  " :هي أن تذكر أحد طريف التشبيه  ،وتريد به الطرف اآلخر  ،م ّدعيا دخول املشبه يف جنس املشبه
به  ،داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما خيص املشبه به "  .واملشهور جتويز اإلطالق باجملاز على االستعارة  ،خالفا
لبعض املانعني ؛ كالقاضي عبد الوهاب املالكي  ،والرازي  ،وغريهم .
ينظر  :احلسن بن رشيق  ،العمدة ( ، )313/1وعبد القاهر اجلرجاين  ،أسرار البالغة ص( ، )81ونصر اهلل بن
األثري  ،اجلامع الكبري ص( ، )33وأمحد النويري  ،هناية األرب ( ، )44/8وحممد الزركشي  ،الربهان (. )433/8
( - )8وهو  :اإلمام السكاكي يف مفتاح العلوم  ،ولفظه  " :فاحلقيقة هي الكلمة املستعملة فيما هي موضوعة له من
غري تأويل يف الوضع ؛ كاستعمال األسد يف اهليكل املخصوص  ،فلفظ األسد موضوع له بالتحقيق  ،وال تأويل فيه ،
وإمنا ذكرت هذا القيد ليحرتز به عن االستعارة  ،ففي االستعارة تعد الكلمة مشتملة فيما هي موضوعة له على أصح
القولني  ،وال نسميها حقيقة  ،بل نسميها جمازا لغويا ؛ لبناء دعوى املستعار موضوعا للمستعار له على ضرب من
التأويل"  .وانظر االعرتاض عليه يف بغية اإليضاح .
ينظر  :يوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )853وعبد املتعال الصعيدي  ،بغية اإليضاح (. )538/8
( - )4قال السكاكي  " :االستعارة التحقيقية هي  :أن يكون املشبه املرتوك شيئا متحققا  ،إما حسيا أو عقليا " .
أي  :اليت تتناول أمرا معلوما ميكن أن ينص عليه  ،ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية ،
أما احلسي ؛ فكقولك ( :رأيت أسدا)  ،وأنت تريد رجال شجاعا  ،وأما العقلي ؛ فكقولك ( :أبديت نورا)  ،وأنت
ينور القلب = ،
تريد حجة  ،فإن احلجة مما يدرك بالعقل من غري وساطة حس ؛ إذ املفهوم من األلفاظ هو الذي ّ
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واملعتمد ؛ أهنا جماز لغوي  ،وقيل  :عقلي ( )1؛ ألن التصرف يف أمر عقلي  ،ال لغوي .
قال الشيخ ابن عبد السالم

()3

 " :واختلفوا يف التعبري عن مجيع أنواع اجملاز باالستعارة  ،فمن

العلماء من جيعل اجملاز كله استعارة ؛ كأنك استعرت اللفظ من مستَحقه الذي وضع له أوال ،

ونقلتَه إىل ما جتوزت به عنه  ،ومن العلماء من ال جيعل اجلميع استعارة  ،وخيص االستعارة مبا مل

املستعار له  ،وهذا خالف ال فائدة له " (.)8
يُذكر
ُ

فمن االستعارة قوله تعاىل  :ﭽﭧﭨﭩﭼ(الفاحتة )1:أي  :الدين احلق (، )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ويكشف عن احلق ال األلفاظ أنفسها .
ينظر  :يوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )415وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1551/4وعبد املتعال
الصعيدي  ،بغية اإليضاح ( ، )485/8وأمحد مطلوب  ،معجم املصطلحات البالغية (. )151/1
( - )1االستعارة جماز لغوي عند أكثر البالغيني ؛ ألهنا موضوعة للمشبه به ال للمشبه  ،وال ألعم منهما  ،فأسد يف
قولك (رأيت أسدا يرمي) موضوع للسبع  ،ال للشجاع  ،وال ملعىن أعم منهما ؛ كاحليوان اجلرئ مثال ؛ ليكون إطالقه
عليهما حقيقة  ،كإطالق احليوان عليهما  ،أما عبد القاهر اجلرجاين ؛ فرتدد بني كون االستعارة جمازا لغويا  ،أو عقليا
يف كتابيه (دالئل اإلعجاز) و (أسرار البالغة)  ،وقصده باجملاز العقلي  :أن التصرف فيها يف أمر عقلي ال لغوي ؛
ألهنا ال تطلق على املشبه إال بعد ّادعاء دخوله يف جنس املشبه به  ،فكان استعماهلا فيما وضعت له  ،فتكون حقيقة
اجملرد استعارة ؛ ألنه ال بالغة فيه  ،بدليل األعالم املنقولة ،
لغوية ليس فيها غري نقل االسم وحده  ،وليس نقل االسم ّ

فلم يبق إال أن يكون جمازا عقليا .

ينظر  :عبد القاهر اجلرجاين  ،أسرار البالغة ص( ، )413ودالئل اإلعجاز ص( ، )344واحلسني الطييب  ،التبيان
ص( ، )133وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1548/5وعبد املتعال الصعيدي  ،بغية اإليضاح (، )434/8
وأمحد مطلوب  ،معجم املصطلحات البالغية (. )181/1
( - )3ينظر  :جماز القرآن ص( ، )45باختصار .
( - )8جاء يف جماز القرآن بعدها  :إال يف اجملاورات .
( - )4ينظر  :عبد القاهر اجلرجاين  ،أسرار البالغة ص( ، )15وعبد العزيز بن عبد السالم  ،جماز القرآن ص(=)151
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ومنها قوله تعاىل :ﭽﮗﮘﮙﮚﭼ (األنعام )133:أي  :ضاال فهديناه

()1

،

ومنها  :ﭽﯤﯥﯦﭼ(آل عمران )31:استُعري لفظ البشارة للعذاب  ،وإمنا
موضوعه يف السرور

()3

 ،ومنها قوله تعاىل  :ﭽﭲﭳﭴﭵﭶﭼ

(النحل )113:استُعري اللباس ملا يغشى اإلنسان ( ، )8ومن ذلك  :ﭽﭝﭞﭟﭠﭼ

(البقرة )8:جعل قلوهبم من حيث إهنا ال تقبل احلق ؛ كالشيء القابل للختم  ،فاستعار هلا
اخلتم ( ، )4ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽﯘﯙﯚﯛﯜﯝﭼ(يس )88:فإن املستعار
منه كشط اجللد عن َنو الشاة  ،واملستعار له كشف الضياء عن مكان الليل ( ، )5ومن ذلك :
ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯﭼ(يس )53:فإن املستعار منه الرقاد  ،واملستعار له املوت ( ، )1ومن ذلك :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وعبد الرمحن السيوطي  ،معرتك األقران (. )313/1
( - )1ينظر  :عبد القاهر اجلرجاين  ،أسرار البالغة ص( ، )881وعبد العزيز بن عبد السالم  ،جماز القرآن
ص( ، )185وعبد الرمحن السيوطي  ،معرتك األقران (. )318/1
( - )3ينظر  :حيي الفراء  ،معاين القرآن ( ، )384/1وحيي بن محزة الطاليب  ،الطراز ( ، )133/1وأمحد اهلامشي ،
جواهر البالغة ص(. )313
( - )8ينظر  :يوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )883ونصر اهلل بن األثري  ،املثل السائر ص( ، )883وأمحد
النويري  ،هناية األرب ص(. )54/8
( - )4ينظر  :حممود الزخمشري  ،الكشاف ( ، )43/1وحممد بن حيان  ،البحر احمليط ( ، )38/1وحيي الطاليب ،
الطراز (. )143/8
( - )5ينظر  :احلسن العسكري  ،الصناعتني ص( ، )388ويوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )834وحممد
الطاهر بن عاشور  ،التحرير والتنوير (. )13/38
( - )1ينظر  :يوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )834وحيي الطاليب  ،الطراز ( ، )131/1وأمحد اخلفاجي ،
عناية القاضي (. )88/4
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ﭽﭞﭟﭠﭼ(احلجر )44:فإن املستعار منه كسر الشيء  ،واملستعار له التبليغ ( ، )1ومن
ذلك  :ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭼ (احلاقة )11:فإن املستعار له كثرة املاء  ،واملستعار منه
التكرب

()3

 ،ومن ذلك  :ﭽﯴﯵﯶﯷﯸﭼ(البقرة ، )8( )11:وأنواع

االستعارة يف القرآن كثرية  ،وهذا أمنوذج منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :يوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )841وحيي الطاليب  ،الطراز ( ، )133/8وحمي الدين
الدرويش  ،إعراب القرآن وبيانه (. )314/5
( - )3ينظر  :احلسن العسكري  ،الصناعتني ص( ، )381ويوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )841وعبد
الرمحن السيوطي  ،معرتك األقران (. )311/1
( - )8ينظر  :عبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )43/1وعبد العظيم بن أيب األصبع  ،حترير التحبري ص(، )44
وعبد الرمحن السيوطي  ،معرتك األقران (. )313/1
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النوع احلادي والثالثون  :التشبيه

()1

هذا النوع أيضا من اجملاز ( )3؛ لكنه خمتص باسم  ،وأداة  ،والفرق بينه وبني االستعارة ليس هذا
موضعه  ،وموضعه الكتب املوضوعة يف هذا الشأن

()8

 ،والغرض إبانة ما وقع من ذلك يف

الكتاب العزيز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )418/8وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1585/4والتحبري
ص( ، )811وإمتام الدراية ص( ، )44وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )411/5
( - )3اختلف العلماء فيه إىل ثالثة مذاهب  ،فقوم ع ّدوه من اجملاز  ،وإىل ذلك أشار ابن القيم بقوله  " :فالذي عليه
وصرح به ابن
مجهور أهل هذه الصناعة أن التشبيه من أنواع اجملاز  ،وتصانيفهم كلها تصرح بذلك  ،وتشري إليه " ّ ،

رشيق يف العمدة  ،وابن األثري يف املثل السائر  ،وذهب بعضهم  :إىل أنه ليس جمازا  ،ولعل عبد القاهر أول من صرح
بذلك يف أسرار البالغة  ،وتبعه يف هذا الرأي الرازي  ،واملطرزي  ،والسكاكي  ،وابن الزملكاين  ،واحلليب  ،والنويري ،
والقزويين  ،وشراح التلخيص  ،وإىل ذلك أشار ابن القيم بقوله  " :وذهب احملققون من متأخري علماء هذه الصناعة
وح ّذاقها إىل أن التشبيه ليس من اجملاز ؛ ألنه معىن من املعاين  ،وله حروف وألفاظ تدل عليه "  ،واختاره الزركشي ،
وتوسط بعضهم كابن عبد السالم ؛ فقال  " :فإن أتوا بأداة التشبيه  ،كان ذلك تشبيها حقيقيا  ،وإن أسقطوا أداة
التشبيه  ،كان ذلك تشبيها جمازيا " بناء على أن احلذف من أنواع اجملاز  ،وقال العلوي  " :فأما كونه معدودا يف اجملاز
أو غري معدود  ،فاألمر فيه قريب من قريب  ،بعد كونه من أبلغ قواعد البالغة  ،وليس يتعلق به كبري فائدة "  ،قال
األستاذ أمحد مطلوب  " :واحلق أن التشبيه جماز ؛ ألنه يعتمد على عقد الصلة بني شيئني  ،أو أشياء  ،ال ميكن أن
تفسر على احلقيقة  ،ولو فسرت كذلك ألصبح كذبا " .
ينظر  :حممد بن القيم  ،املشوق ص( ، )55واحلسن األزدي  ،العمدة ( ، )313/1ونصر اهلل بن األثري  ،املثل
السائر ( ، )15/3وعبد القاهر البغدادي  ،أسرار البالغة ص( ، )31وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )413/8وعبد
العزيز بن عبد السالم  ،جماز القرآن ص( ، )143وحيي بن محزة العلوي  ،الطراز ( ، )1/3وأمحد مطلوب  ،معجم
املصطلحات البالغية ( )118/3؛ وتفصيل املسألة عنده .
( - )8ينظر  :عبد اهلل اخلفاجي  ،سر الفصاحة ص( ، )114وعبد القاهر اجلرجاين  ،أسرار البالغة ص(، 383
 ، )833وأمحد النويري  ،هناية األرب ( ، )83/8وحيي بن محزة العلوي  ،الطراز ( ، )118/1وعبد الرمحن
السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1554/4وعبد املتعال الصعيدي  ،بغية اإليضاح (. )488/8
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فمن ذلك قوله تعاىل  :ﭽﭣﭤﭥﭼ(البقرة )181،13:شبَّه حالتهم حيث ال تقبل
أمساعهم وأبصارهم اهلدى  ،وال تنطق به ألسنتهم  ،حبال املذكورين (. )1
مث منه ما كان عاريا عن أداة التشبيه كما ذكرنا  ،ومنه قوله تعاىل  :ﭽﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﭼ(البقرة ، )3( )138:ومنه  :ﭽﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟ ﭼ(البقرة. )8( )138:
ومنه ما كان باألداة ؛

كما يف قوله تعاىل  :ﭽﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ
(النور ، )4( ) 84 :وكذلك قولـ ـه تـ ـعـ ـاىل  :ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﭼ (اجلمعة ، )5( )5:ومنه  :ﭽﭪﭫﭬﭭﭼ(البقرة )14:اآلية

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :أمحد القصاب  ،النكت ( ، )111/1وحممود الزخمشري  ،الكشاف ( ، )83/1ونصر اهلل بن األثري ،
اجلامع الكبري ص(. )48
( - )3ينظر  :حممود الزخمشري  ،الكشاف ( ، )381/1وعبد القاهر اجلرجاين  ،أسرار البالغة ص( ، )831وحممد
الزركشي  ،الربهان (. )481/8
( - )8ينظر  :احلسن العسكري  ،الصناعتني ص( ، )381وحممود الزخمشري  ،الكشاف ( ، )381/1وحممد الطاهر
بن عاشور  ،التحرير والتنوير (. )133/3
( - )4ينظر  :احلسن العسكري  ،الصناعتني ص( ، )341ومنصور السمعاين  ،تفسري القرآن ( ، )581/8وحممد
الفريوز آبادي  ،بصائر ذوي التمييز (. )14/1
( - )5ينظر  :علي الرماين  ،النكت يف إعجاز القرآن ص( ، )34ويوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص(، )844
وحممد الباقالين  ،إعجاز القرآن ص(. )315
( - )1ينظر  :حممد الرازي  ،مفاتيح الغيب ( ، )815/3ويوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )848وحممد =

375

وقوله تعاىل  :ﭽﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭼ(البقرة)181:
تعاىل

:

()1

،وقوله

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭼ(البقرة )315:اآلية

()8()3

 ،ومن ذلك قوله تعاىل  :ﭽﯬ

()4

 ،ومنه  :ﭽﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﭼ(يس)84:
ﮬﮭﮮﮯﮰﭼ(آل
ﭗﭼ(األعراف)181:

()1

عمران)54:

()5

،

ومنه:

ﭽﭒﭓﭔﭕﭖ

وكذلك قوله تعاىل:ﭽﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ ﭼ (الكهف............................................................، )8( )45:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= بن عاشور  ،التحرير والتنوير (. )814/1
( - )1ينظر  :احلسني األصفهاين  ،املفردات ص( ، )811وحيي العلوي  ،الطراز ( ، )144/1وحممد الرازي  ،أمنوذج
جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب التنزيل ص(. )11
( - )3ينظر  :حممد الرتمذي  ،األمثال من الكتاب والسنة ص( ، )35وإبراهيم الزجاج  ،معاين القرآن (، )843/1
وحممود األلوسي  ،روح املعاين (. )85/3
( - )8يف األصل  :مثل الذين ينفقون ؛ وهو وهم .
( - )4ينظر  :نصر اهلل بن األثري  ،املثل السائر ( ، )111/3وأمحد النويري  ،هناية األرب ( ، )43/8وعبد الرمحن
السيوطي  ،معرتك األقران (. )314/1
( - )5ينظر  :منصور اآليب  ،نثر الدر ( ، )41/1وأمحد القصاب  ،النكت ( ، )313/1وعبد الرمحن بن اجلوزي ،
زاد املسري (. )333/1
( - )1ينظر  :احلسن العسكري  ،الصناعتني ص( ، )341وعبد العظيم بن أيب األصبع  ،حترير التحبري ص(، )111
وحممد الزركشي  ،الربهان (. )418/8
( - )8ينظر  :احلسن العسكري  ،الصناعتني ص( ، )341وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز (، )114/8
وحممد الرازي  ،أمنوذج جليل ص(. )135
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وقوله تعاىل  :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ جـِماالت ﮘ ﭼ (املرسالت 83:و،)1( )88
وقوله تعاىل  :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ أنصارا لِلَّهِ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋﰌ ﭼ (الصف. )3( )14:
والتشبيهات يف القرآن كثرية  ،فلنقتصر منها على ما ذكرناه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :عبد اهلل بن قتيبة  ،تأويل مشكل القرآن ص( ، )144وحممد الطاهر بن عاشور  ،التحرير والتنوير
( ، )488/34وحمي الدين الدرويش  ،إعراب القرآن وبيانه (. )841/11
( - )3ينظر  :حممود الزخمشري  ،الكشاف ( ، )533/4ويوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )843وعبد
الرمحن السيوطي  ،معرتك األقران (. )318/1
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النوع الثاين والثالثون  :وهو من أنواع املعاين املتعلقة باألحكام  :العام املبقى على عمومه

()1

عام ( ، )8إال وقد يتخيل فيه ختصيص ( ، )4فنحو
اعلم أن هذا النوع عزيز املثال ( ، )3إذ ما من ٍّ
قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭼ(احلج )1:عامٌّ ؛ ال خيرج منه إال من ال تكليف
عليه من الصيب  ،واجملنون ( ، )5والتحقيق أنه مل خيرج من العام  ،بل مل يتناوله اللفظ ؛ ألن
اخلطاب مع أهل التكليف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1414/4والتحبري ص( ، )811وإمتام الدراية ص( ، )45وحممد
الزركشي  ،الربهان ( ، )844/3وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )31/5
( - )3جند اإلمام الشافعي مثل هلذا النوع بقوله  " :باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يُراد به العام  ،ويدخله
اخلصوص  ،قال اهلل تبارك وتعاىل  :ﭽﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﭼ(الزمر ، )13:وقال تبارك
وتعاىل  :ﭽﯛﯜﯝﯞﯟﭼ(إبراهيم ، )83:وقال  :ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
خاص فيه "  ،وذكر الزركشي يف وجه من أوجه اخلطاب يف القرآن :
ﭚﭼ (هود ، )1:فهذا عام  ،ال
َّ
ِِ
ِ
اىل  :ﭽﰂﰃﰄﰅﰆﭼ(األنفالَ ، )85:وقَـ ْولِِه  :ﭽﭞﭟﭠ
وم َ ،ك َق ْولِِه تَـ َع َ
اب الْ َعام الْ ُمَر ُاد به الْ ُع ُم ُ
" خطَ ُ
ﭡﭢﭣﭼ (يونس ، )44:وقوله  :ﭽﮗﮘﮙﮚﭼ(الكهف ... ، )44:وهو كثري يف
القرآن "  ،قال السيوطي معقبا على كالم الزركشي  " :هذه اآليات كلها يف غري األحكام الفرعية  ،فالظاهر أن مراد
البلقيين ؛ أنه عزيز يف األحكام الفرعية "  ،وسيأيت الرد على السيوطي يف ص(. )833
ينظر  :حممد الشافعي  ،الرسالة ص( ، )58والسبكي  ،اإلهباج ( ، )185/3وحممد الفتوحي  ،خمتصر التحرير
( ، )331/8وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )844/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )1415/4
( - )8العام  :كالم مستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضع واحد دفعة بال حصر .
ينظر  :حممد بن الفراء  ،العدة ( ، )141/1والسبكي  ،اإلهباج ( ، )33/3وحممد الزركشي  ،البحر احمليط (. )5/4
( - )4التخصيص  :متييز بعض اجلملة حبكم .
ينظر  :حممد بن الفراء  ،العدة ( ، )155/1وحممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )388/3وحممد الزركشي ،
البحر احمليط (. )835/4
( - )5أي  :أن اآلية عامة  ،ودخها التخصيص بالصيب واجملنون  ،فهو من العام واملراد به اخلصوص .
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان (. )853/3
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وَنو قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭼ(املائدة )8:هذا عام يف مجيع امليتات  ،والعام يف
عام يف األحوال واألزمنة ( )1؛ لكن دخله التخصيص مبيتة البحر ؛ من قول رسول
األشخاص ؛ ٌّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث املشهور يف البحر ( :هو الطهور ماؤه  ،احلِل ميتته ) رواه
أصحاب السنن األربعة  ،وهو حسن

()3

 ،ومنهم من صححه

()8

 ،وكذلك دخله

التخصيص باجلراد  ،ويف األحوال ؛ حبالة االضطرار بقوله تعاىل :ﭽﮙﮚﮛﮜﮝﮞﭼ
(البقرة. )188:

وَنو قوله تعاىل  :ﭽﭪﭫﭼ(البقرة )385:هذا عام يف مجيع وجوه الربا

()4

؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1وهو الراجح ؛ وقول اإلمام واألصحاب  ،وخالف القرايف ؛ فزعم أن العام يف األشخاص  ،مطلق يف األزمان ،
تعم الصيغة يف شيء من هذه األربع  ،من جهة ثبوت العموم يف غريها  ،حىت
والبقاع  ،واألحوال  ،واملتعلقات  ،فال ّ
يوجد لفظ يقتضي فيها العموم .

ينظر  :أمحد القرايف  ،الفروق ( ، )183/1وحممد الزركشي  ،البحر احمليط ( ، )83/4وعلي بن اللحام  ،القواعد
والفوائد األصولية ص(. )813
( - )3أخرجه أبو داود ك  /الطهارة ب /الوضوء مباء البحر ( )31/1رقم  ، 38 :والرتمذي  ،أبواب الطهارة
ب /ماجاء يف ماء البحر أنه طهور ( )135/1رقم  14 :وقال  :حسن صحيح  ،والنسائي يف الكربى ك /الطهارة
ذكر ماء البحر والوضوء منه ( )48/1رقم  ، 53 :وابن ماجة ك /الطهارة وسننها ب /الوضوء مباء البحر
( )181/1رقم  831 :و  838و . 833
( - )8البخاري ؛ كما يف العلل الكبري للرتمذي ( ، )41/1وصححه الرتمذي  ،وابن خزمية  ،وابن حبان  ،وابن
املنذر ،واخلطايب  ،والطحاوي  ،وابن منده  ،واحلاكم  ،وغريهم .
وملزيد من التفصيل يف حكم احلديث ينظر  :نصب الراية للزيلعي ( ، )41/1والبدر املنري البن امللقن (، )843/1
والتلخيص احلبري البن حجر ( ، )118/1والدراية يف ختريج أحاديث اهلداية البن حجر ( ، )58/1وبذل اإلحسان
أليب إسحاق احلويين (. )41/3
( - )4ربا الفضل  :أي الزيادة  ،وهو بيع املال الربوي جبنسه  ،مع زيادة يف أحد العوضني .

=
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من ربا الفضل  ،وربا النسيئة  ،وربا اليد  ،لكن طرقه التخصيص بالعرايا ( )1؛ وهي بيع الرطب
بالتمر  ،والعنب بالزبيب  ،فيما دون مخسة أوسق .
وقد حكى املاوردي ( )3خالفا يف أن العرايا مستثناة من قاعدة الربا  ،أم أصل مستقل بذاته ُ ،جمَ َّوز

اجملوز ،
وخرج على ذلك القولني يف جواز مخسة أوسق  ،فإن داود بن احلصني شك يف َّ
للحاجة َّ ،
هل هو مخسة أوسق  ،أو دون مخسة أوسق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ربا النساء  :أي التأخري  ،وهو بيع املال الربوي مبال ربوي آخر  ،فيه نفس العلة  ،إىل أجل .
ربا اليد  :وهو أن يبيع املال الربوي بآخر  ،فيه نفس العلة  ،دون أن يشرتط يف ذلك أجل  ،بنفس العقد  ،ولكن
حيصل التأخري يف قبض البدلني أو أحدمها عن جملس العقد بالفعل .
ينظر  :جمموعة من العلماء  ،الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل (. )18/1
( - )1قال الشافعي  " :فكان بيع الرطَ ِ
رسول اهلل أنه إمنا هنى عنه ؛
ني ُ
ب بالت َّْم ِر َمْن ِهيًّا عنه  ،لنهي النيب  ،وبـَ َّ َ
ألنه ينقص إذا يَبِس  ،وقد هنى عن التمر بالتمر إالَّ مثالً مبثل  ،فلَ َّما نظَر يف الـمتَـ َعق ِ
َّب ِمن نـُ ْقصان الرطب إذا
ُ
َ
َ
ف  ،فكان جيمع معنيني  :أحدمها
صا ُن ُمغَيَّبًا ال يـُ ْعَر ُ
يبس  ،كان ال يكون أبداً مثْالً مبثل  ،إ ْذ كان النـ ْق َ
ِ
كيله ِم ْن جنسه  ،فكان َمْن ِهيًّا
الت ُ
َّفاضل يف الـ َمكيلَة ؛ واآلخر الـ ُمَزابـَنَة  ،وهي بيع ما يـُ ْعرف كْيـلُه مبا ُْجيهل ْ
كيالً مل ْتع ُدوا العرايا أن تكون رخصة ِمن شيء ُهنِ َي
ص ُر ُ
ملعنيني  ،فَـلَ َّما َّ
العَرايَا بالتمر ْ
سول اهلل يف بيع َ
رخ َ
صوداً هبما إىل غري العرايا ،فيكو َن هذا ِمن الكالم
عنه  ،أو مل يكن النهي عنه  ،عن املزابنة  ،والرطب بالتمر  ،إالَّ َم ْق ُ
العام الذي يراد به اخلاص ".
ينظر  :الرسالة ص(. )884
( - )3علي بن حممد  ،أبو احلسن  ،البصري  ،الشافعي  ،العالمة  ،أقضى القضاة  ،صاحب التصانيف  ،حدَّث
العز بن كادش  ،كان حافظا
عن :احلسن بن علي اجلَبَلي  ،وجعفر بن حممد  ،وعنه  :أبو بكر اخلطيب ووثقه  ،وأبو ّ
للمذهب  ،متبحرا فيه  ،ويل قضاء بالد كثرية  ،قال ابن الصالح  " :هو متهم باالعتزال " ( ،ت451:ه)  ،من
مصنفاته ( :احلاوي) ( ،النكت) ( ،األحكام السلطانية) ( ،أدب الدنيا والدين) .
ينظر  :إبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص( ، )181وعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  ،طبقات
الشافعية الكربى ( ، )318/5واحلسني أمحد بك بن السيد أمحد  ،مقدمة مرشد األنام لرب أم اإلمام  ،ج 1لوحة
 884أ .
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وللشافعي رضي اهلل عنه قوالن ( )1يف جتويز مخسة أوسق .
قال املاوردي  " :فإن قلنا أن العرايا مستثناة من قاعدة الربا  ،فال جيوز إال مادون مخسة أوسق
قطعا ؛ ألن األصل التحرمي إال ما خرج بيقني  ،والذي خرج بيقني ؛ هو ما دون مخسة أوسق ،
وإن قلنا أهنا أصل مستقل  ،جاء القوالن " (. )3
وهذا الذي ذكره متَـ َعقب ( ، )8ألنا وإن قلنا أهنا أصل مستقل  ،إال أن الراوي شك  ،والشك ال

يثبت حكما (. )4

()5
ِ
ب أن تكون العرية أقل من مخسة أوسق  ،وال
وقد قال املزين  " :قال الشافعي رمحه اهلل  :وأُح ُ

أفسخه يف اخلمسة  ،وأفسخه يف أكثر .

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :علي املاوردي  ،احلاوي الكبري ( ، )311/5وعبد امللك اجلويين  ،هناية املطلب ( ، )118/5وحممد
الدَّمريي  ،النجم الوهاج (. )315/4
( - )3ينظر  :احلاوي الكبري ( )318/5وما بعدها بتصرف .
( - )8أي قوله  :وإن قلنا أهنا أصل مستقل .
( - )4ينظر  :حممد الشافعي  ،األم ( )54/8وما بعده  ،وحيي بن أيب اخلري  ،البيان يف مذهب اإلمام (، )315/5
وزكريا األنصاري  ،أسىن املطالب (. )118/3
( - )5إمساعيل بن حيي  ،أبو إبراهيم  ،اإلمام اجلليل  ،ناصر املذهب  ،أحد رواة اجلديد الستة  ،ح ّدث عن :
الشافعي  ،ونعيم بن محاد  ،وعنه  :ابن خزمية  ،والطحاوي  ،كان جبل علم  ،مناظرا  ،حمجاجا  ،زاهدا  ،جمتهدا ،
غواصا على املعاين الدقيقة ( ،ت314:ه)  ،من آثاره (اجلامع الكبري) ( ،العقارب) ( ،الوثائق)  ،وخمتصره أصل
الكتب املصنفة .
ينظر :عبد الرمحن بن حممد الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )314/3وعبد الرمحن بن تقي الدين السبكي ،
طبقات الشافعية الكربى ( ، )48/3واحلسني أمحد بك بن السيد أمحد  ،مقدمة مرشد األنام لرب أم اإلمام  ،ج1
لوحة  818أ .
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قال املزين  :يلزمه أن يفسخ

()1

البيع يف مخسة أوسق ؛ ألنه شك  ،وأصل بيع الثمر يف رؤوس

النخل بالتمر حرام بيقني  ،فال حيل فيه إال ما أرخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيقني ،
فأقل من مخسة أوسق يقني على ما جاء به اخلرب ( ، )3وليست اخلمسة بيقني  ،فال يبطل اليقني
ُ

بالشك " (. )8

ومن العام املبقى على عمومه

()4

قوله تعاىل :ﭽﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭼ

عام ٍ
باق على عمومه  ،وكذلك  :ﭽﯼﯽﯾﯿﭼ(البقرة)34:
(األعراف )134:؛ فهذا ٌّ
وهو أعم العام

()5

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1جاء يف املختصر للمزين  :يلزمه يف أصله .
( - )3واخلرب بنصه كما أخرجه البخاري عن عبد اهلل بن عبد الوهاب ؛ قال  ( :مسعت مالكا  ،وسأله عبيد اهلل بن
رخص يف بيع العرايا
الربيع  :أحدثك داود عن أيب سفيان عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ّ

يف مخسة أوسق  ،أو دون مخسة أوسق ؟ " قال  :نعم ) يف ك /البيوع ب /بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو

الفضة ( )81/8رقم  ، 3141 :ومسلم ك /البيوع ب /حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا ()1181/8
رقم  ، 1541:وفيه أن الشك وقع من دواد بن احلصني  ،قال  :يشك داود  ،قال مخسة أوسق أو دون مخسة .
( - )8ينظر  :إمساعيل بن حيي املزين  ،خمتصر املزين  ،مطبوع ملحقا باألم للشافعي ( ، )184/3علي املاوردي ،
احلاوي الكبري (. )311/5
( - )4يف هذين املثالني ؛ دليل على أن املراد بالعام املبقى على عمومه عند املصنف ما مشل األحكام الفرعية  ،وما
تعلق بكل ما عداها  ،خالفا ملا تومهه السيوطي بقوله  " :فالظاهر أن مراد البلقيين أنه عزيز يف األحكام الفرعية " .
( - )5للشيء إطالقان  :أحدمها  :ما أمكن وجوده باإلمكان العام  ،فيكون أخص من املعلوم  ،إذ املستحيل معلوم ،
وال يطلق عليه هبذا اإلطالق شيء .
ثانيهما  :ما صح أن يعلم وخيرب عنه  ،فهو من أعم العام  ،يطلق على اجلوهر  ،والعرض  ،والقدمي  ،واحلادث ،
واملمتنع .
ينظر  :أمحد القسطالين  ،إرشاد الساري ( ، )138/3وحممد املناوي  ،فيض القدير ( ، )118/1وحممد بن عالن ،
دليل الفاحلني (. )45/5
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الث والثالثون والرابع والثالثون  :العام املخصوص  ،والعام الذي أريد به اخلصوص
النوع الثَ ُ

()1

هذان النوعان من الناس من مل يفرق بينهما ( ، )3حيث ذَكر من ِ
املخصصات العقل  ،وهذا عندنا
تبعا ملن فَـَرق
بينهما فروق مخسة (: )4
( )8

املعتمد الفرق بينهما  ،وللناس
من العام الذي أريد به اخلصوص فلم يدخل  ،و ُ

أحدها  :أن العام الذي أريد به اخلصوص قرينته عقلية

()5

مثل  :ﭽﭚﭛﭜﭼ
؛ ُ

(األنعام ، )113:وقد جعلها الشافعي  -رضي اهلل عنه  -منه (. )1

الثاين  :أن قرينته معه ( )8؛ مثل قوله تعاىل  :ﭽﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﭼ
(آل عمران. )188:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )851/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1415/4والتحبري ص(، )811
وإمتام الدراية ص( ، )45وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )34/5

ِِ ِ
َن ْاألُصولِيني َمل يـتَـعَّر ِ ِ
ض ُه ْم أ َّ
ضوا ل ْل َف ْرق بـَْيـنَـ ُه َما َ ،وظَ َّن بـَ ْع ُ
( - )3قال الزركشي ْ " :اعلَ ْم أ َّ ُ َ ْ َ َ ُ
َن الْ َك َال َم فيه ممَّا أَثَ َارهُ
ِ
ك  ،فَـ َق ْد وقَـعت التَّـ ْف ِرقَةُ بـيـنَـهما ِيف َك َالِم الشَّافِعِي  ،و َمج ٍ ِ
ف قَـ ْولُهُ ِيف
س َك َذل َ
ََْ
اختَـلَ َ
َص َحابِنَا  ،فَ ْ
َ ََ
اعة م ْن أ ْ
َْ ُ َ
الْ ُمتَأَخُرو َن َ ،ولَْي َ
وص ؟ ".
يد بِِه ْ
قَـ ْوله تَـ َع َ
وص ؟ أ َْو َعامٌّ أُِر َ
ص ٌ
اخلُ ُ
اىل :ﭽﭧﭨﭩﭼ(البقرةَ )385:ه ْل ُه َو َعامٌّ خمَْ ُ
ص ُ
وقال يف شرحه جلمع اجلوامع للسبكي  " :اعلم أن البحث عن التفرقة بني العام املخصوص  ،والعام الذي أريد به
اخلصوص ؛ من مهمات هذا العلم  ،ومل يتعرض له األصوليون  ،وقد كثر حبث املتأخرين فيه  ،ومنهم والد املصنف " .

ينظر  :حممد الغزايل  ،املستصفى ص( ، )335والسبكي  ،اإلهباج ( ، )183/3وحممد الزركشي  ،البحر احمليط
( ، )881/4وتشنيف املسامع جبمع اجلوامع (. ) 831/3
( - )8يف نسخة "ز"  :ملن َّفر َق بني .
( - )4ينظر  :أمحد العراقي  ،الغيث اهلامع ص( ، )814وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )881/4وعبد الرمحن
السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1415/4وحممد الفتوحي  ،شرح الكوكب املنري ( ، )111/8وحممد الشوكاين  ،إرشاد
الفحول ( ، )848/1وذكر العلماء فروقا كثرية غري هذه اخلمسة  ،تطلب يف مظاهنا .
( - )5وأما العام املخصوص ؛ فقرينته لفظية  ،فهو حيتاج إىل ختصيص اللفظ غالبا ؛كالشرط  ،واالستثناء  ،والغاية.
( - )1ينظر  :حممد بن إدريس الشافعي  ،الرسالة ص(. )58
( - )8أي  :ال تنفك عنه .

=
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قال الشافعي رضي اهلل عنه  " :فإذا كان من مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ناسا غري َمن

ِ
غري من مجع هلم  ،وغري من معه ممن مجع عليه (، )1
َمجع هلم من الناس  ،وكان املخربون هلم ناسا َ
بعض الناس دون بعض ،
وكان اجلامعون هلم ناسا  ،فالداللة بينة مبا وصفت من أنه إمنا مجع هلم ُ

()3
كل الناس ،
الناس كل ُهم  ،ومل خيربهم الناس كلهم  ،ومل يكونوا هم َّ
والعلم حييط أن مل جيمع ُ

ني مجيعهم ،
ولكنه ملا كان اسم الناس يقع على ثالثة نفر  ،وعلى مجيع الناس  ،وعلى من بَ َ

وثالثة منهم  ،كان صحيحا يف لسان العرب أن يقال  :ﭽﯶﯷﯸﯹﭼ

(آل عمران ، )188:وإمنا قال ذلك هلم أربعة نفر ( )8ﭽﯺﯻﯼﯽﯾﭼ  ،يعين :
()4
سند ما ذكره من أهنم أربعة
املنصرفني عن أحد " انتهى نصه  ،ومل يعني الشافعي رضي اهلل عنه َ

ص َح عنده ذلك بطريق (. )5
نفر  ،وقد حيتمل أن يكون َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= قال الشوكاين  " :وال خيفاك أن العام الذي أريد اخلصوص ؛ هو ما كان مصحوبًا بالقرينة عند التكلم به على إرادة

جمازا ال حقيقة ؛ ألنه استعمال اللفظ يف بعض ما وضع
املتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه  ،وهذا ال شك يف كونه ً

له  ،سواء كان املراد منه أكثره  ،أو أقله  ،فإنه ال مدخل للتفرقة مبا قيل من إرادة األقل يف العام الذي أريد به
اخلصوص  ،وإرادة األكثر يف العام املخصوص  ،وهبذا يظهر لك أن العام الذي أريد به اخلصوص جماز على كل
تقدير  ،وأما العام املخصوص  ،فهو الذي ال تقوم قرينة عند تكلم املتكلم به على أنه أراد بعض أفراده  ،فيبقى متناوًال
ألفراده على العموم  ،وهو عند هذا التناول حقيقة  ،فإذا جاء املتكلم مبا يدل على إخراج البعض منه  ،كان على
اخلالف املتقدم  ،هل هو حقيقة يف الباقي أم جماز؟ "  .والفرق األول والثاين ؛ قال هبما أبوه البلقيين .
ينظر  :إرشاد الفحول ( ، )844/1وحممد الفتوحي  ،شرح الكوكب املنري (. )111/8
( - )1جاء يف الرسالة  :ممن مجع عليه معه .
( - )3جاء يف الرسالة  :أن من مل جيمع هلم الناس كلهم .
( - )8جاء يف الرسالة  :وإمنا الذين قال هلم ذلك أربعة نفر .
( - )4ينظر  :الرسالة  ،ص(. )11- 54
( - )5املشهور يف كتب التفسري أن املقصود بالناس األوىل ؛ هو  :نعيم بن مسعود األشجعي وحده  ،أو أعرايب من =
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الثالث  :أن العام الذي أريد به اخلصوص ؛ ال يصح أن يراد به العموم  ،خبالف العام
املخصوص ؛ فإنه يصح أن يراد به العموم .
الرابع  :أنه جيوز أن يراد به واحد اتفاقا  ،خبالف العام املخصوص  ،فإنه ال بد فيه من بقاء مجع
يقرب من مدلوله  ،وقيل  :يكفي ثالثة  ،وقيل  :اثنان  ،وقيل  :واحد  ،واخلالف مشهور (، )1
الفرق املاوردي (. )3
ذكر هذا َ
اخلامس  :أن العام الذي أريد به اخلصوص ؛ املراد منه أقل مما خرج  ،والعام املخصوص ؛ الذي
دخل أكثر مما خرج  ،ذكره املاوردي أيضا ( ، )8ومها يرجعان إىل فرق واحد من وجهني .
فمن العام الذي أريد به اخلصوص ؛ األمثلة اليت قدمناها  ،ومنه :ﭽﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﭼ (آل عمران ، )4( )48:فإنه ال يدخل يف اخلطاب من ال تكليف عليه .
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= خزاعة .
ينظر  :حيي بن سالم  ،التصاريف ص( ، )113وحيي الفراء  ،معاين القرآن ( ، )348/1وعبد اهلل بن قتيبة  ،تأويل
مشكل القرآن ص( ، )183وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )1411/4
( - )1ينظر  :حممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )384/3وحممد الزركشي  ،البحر احمليط ( ، )848/4وحممد
الشوكاين  ،إرشاد الفحول (.) 855/1
( - )3جاءت عبارة املاوردي يف احلاوي الكبري  " :والْ َفر ُق بـَْيـنَـ ُهما ِم ْن و ْج َه ْ ِ
ني :
َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
وم ِه وإِ ْن دخلَه الت ِ
َح ُد ُمهَا ُ :ه َو أ َّ
يص َ ،ما يَ ُكو ُن الْ ُمَر ُاد بِاللَّ ْف ِظ أَ ْكثَـُر َ ،وَما
وم الْ ُمطْلَ َق الَّذي َْجي ِري َعلَى ُع ُم َ َ َ ُ ْ
َن الْ ُع ُم َ
أَ
َّخص ُ
لَيس ِمبر ٍاد بِاللَّ ْف ِظ أَقَل  ،والْعم ِ
ِ َّ ِ
س ِمبَُر ٍاد بِاللَّ ْف ِظ أَ ْكثَـُر .
يد بِِه ْ
وم الَّذي أُ ِر َ
اخلُ ُ
َ ُُ ُ
ص ُ
ْ َ َُ
وص َما يَ ُكو ُن الْ ُمَر ُاد بالل ْفظ أَقَلَّ َ ،وَما لَْي َ
اخلصوص متـ َقدم علَى اللَّ ْف ِظ  ،وفِيما أُِر َ ِِ
َن الْبـيا َن فِيما أُ ِر َ ِ
ِ
أخُر َع ِن اللَّ ْف ِظ أ َْو ُم ْق َِرت ٌن
وم تَـتَ َّ
يد بِه ُْ ُ ُ َُ ٌ َ
يد به الْ ُع ُم ُ
َ َ
َوالْ َف ْر ُق الثَّاين  :أ َّ َ َ َ
بِِه " ( . )3/5وليس ما ذكره املصنف من فروق املاوردي  ،ولعله وهم يف نسبته إليه  ،أو مل أقف عليه  ،واهلل أعلم .
( - )8ينظر  :علي بن حممد املاوردي  ،النكت والعيون ( ، )844/1واحلاوي الكبري له كذلك (. )3/5
( - )4ينظر  :حممد الغزايل  ،املستصفى ص( ، )345وحممد الرازي  ،احملصول ( ، )88/8وعلي اآلمدي  ،اإلحكام
(. )814/3
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ومنه  :ﭽﮜﮝﮞﮟﮠﭼ(األحقاف)35:

()1

 ،ومنه  :ﭽﭕﭖﭗﭘﭼ

(النمل ، )3( )38:ومنه  :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ(الكهف. )8( )34:
وأما العام املخصوص ؛ فكثري األمثلة  ،فال نطول بإيرادها .
َخامتةٌ هلذه األنواع السابقة ؛
قال اإلمام أبو الفرج بن اجلوزي ( )4يف بعض كتبه ( " : )5اخلطاب يف القرآن على مخسة عشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1علي بن حزم  ،اإلحكام ( ، )44/8وعلي اآلمدي  ،اإلحكام ( ، )818/3وإبراهيم الشاطيب  ،املوافقات
(. )31/4
( - )3ينظر  :منصور السمعاين  ،قواطع األدلة ( ، )138/1وحممد الغزايل  ،املستصفى ص( ، )345وعبد الرحيم
اإلسنوي  ،هناية السول ص(. )311
( - )8ينظر  :منصور السمعاين  ،قواطع األدلة ( ، )138/1وعلي املرداوي  ،التحبري ( ، )3515/1وحممد
الفتوحي  ،شرح الكوكب املنري (. )381/8
( - )4عبد الرمحن بن علي  ،أبو الفرج  ،القرشي  ،احلنبلي  ،احلافظ  ،املفسر  ،شيخ اإلسالم  ،مفخر العراق  ،مسع
من  :ابن الزاغوين  ،وهبة اهلل احلريري  ،وعنه  :ابن قدامة  ،وابن النجار  ،كان رأسا يف التذكري بال منازعة  ،حبرا يف
التصوف والتجمل ،
التفسري  ،عالَّمة يف السري والتاريخ  ،فقيها  ،ذا تفنن وإكباب على اجلمع والتصنيف  ،مع ّ
(ت548:ه)  ،من آثاره (زاد املسري) ( ،جامع املسانيد) .
ينظر  :علي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري  ،الكامل يف التاريخ ( ، )131/11وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم
النبالء ( ، )815/31وأمحد بن حممد األدهنوي  ،طبقات املفسرين ص(. )413
( - )5ومها  :كتابا (املدهش)  ،و (اجملتىب من اجملتىن)  ،ونسب السيوطي كالمه إىل كتابه النفيس  ،وبعد طول حبث
عن هذا الكتاب  ،مل أصل لشيء ال يف املخطوط  ،أو املطبوع  ،أو الفهارس  ،ولألستاذ حسن عرت ؛ حمقق فنون
األفنان مباحثة لطيفة  ،نفى فيها نسبة هذا األخري البن اجلوزي  ،وظين أن السيوطي وصفه بالنفيس ومل يسمه به .
وذكر هذه املخاطبات الزركشي يف الربهان  ،وقال أهنا على َنو أربعني وجها  ،والسيوطي يف املعرتك  ،واإلتقان ،
وصرح بكتاب املدهش .
ونقلها عنه ابن عقيلة ّ ،

=
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وجها :
خطاب عام  :ﭽﮠﮡﭼ(البقرة)31:

 ،وخطاب خاص  :ﭽﯡﭼ

(آل عمران ، )111 :وخطاب اجلنس  :ﭽﮜﮝﭼ(البقرة ، )31:وخطاب النوع :
ﭽﮊﮋﭼ(األعراف ، )38:وخطاب العني  :ﭽﮏﭼ (البقرة ، )88:وخطاب املدح :
ﭽﯓﯔﯕﭼ(البقرة)114:

 ،وخطاب الذم  :ﭽﯲﯳﯴﭼ

(التحرمي ، )8:وخطاب الكرامة  :ﭽﭑﭒﭼ (الطالق ، )1:وخطاب اإلهانة :
ﭽﭩﭪﭼ(احلجر ، )84:وخطاب اجلمع بلفظ الواحد  :ﭽﭧﭨﭩﭪﭼ

(اإلنفطار ، )1:وخطاب الواحد بلفظ اجلمع  :ﭽﯡﯢﭼ(النحل ، )131:وخطاب
الواحد بلفظ االثنني  :ﭽﮡﮢﮣﭼ (ق ، )34:وخطاب االثنني بلفظ الواحد  :ﭽﰊ

ﰋﰌﭼ(طه ، )44:وخطاب العني واملراد به الغري  :ﭽﮭﮮﮯﮰﭼ(يونس، )44:
وخطاب االلتفات

()1

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= ينظر  :عبد الرمحن بن اجلوزي  ،اجملتىب ص( ، )38واملدهش ص( ، )15وفنون األفنان ص( ، )15وحممد
الزركشي  ،الربهان ( ، )844/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1444/4ومعرتك األقران ( ، )184/1وابن
عقيلة املكي ،الزيادة واإلحسان (. )353/5
( - )1يف نسخة "ز" زيادة  :وخطاب التلون  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (يونس. )33:
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ص فيه الكتاب السنة  ،وما خصصت فيه
النوع اخلامس والثالثون والسادس والثالثون  :ما َخ َّ
()1
السنة الكتاب
مهم  ،وهو عزيز الوجود ( ، )3ال يوجد إال يف أمثلة يسرية ؛
هذا النوع األول ٌ
أحدها  :قوله صلى اهلل عليه وسلم يف حديث مجاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم  ( :أُمرت
الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل )
ُقاتل
َ
أن أ َ
ﭽﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﭼ (التوبة.)4( )34:

()8

خصص ذلك قوله تعاىل :

الثاين  :أن احلديث املذكور ؛ ُخص من وجه آخر  ،وهو بقوله تعاىل :ﭽﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﭼ(التوبة )1:فهذا يف أمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1431/4والتحبري ص( ، )814وإمتام الدراية ص( ، )41وابن
عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )43/5
( - )3قال املرداوي  " :وهذا قليل جدا  ،حىت إن البيضاوي مل يذكره  ،وابن احلاجب وإن ذكره مل ميثل له " .
وخصها
وهو جائز عند مجهور أهل العلم  ،وعن أمحد بن حنبل روايتان  ،وعن بعض أصحاب الشافعي املنع ّ ،

بعضهم باملتواترة .

ينظر  :حممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )818/3وحممد الزركشي  ،البحر احمليط ( ، )513/4وعلي املرداوي ،
التحبري شرح التحرير ( ، )3154/1وحممد الشوكاين  ،إرشاد الفحول (. )831/1
( - )8أخرجه البخاري يف صحيحه ك /اجلهاد والسري ب /دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل اإلسالم والنبوة وأن ال
يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهلل ( )43/4رقم  ، 3441 :ومسلم يف صحيحه ك /اإلميان ب /األمر بقتال
الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ( )51/1رقم . 31 :
فخص منه أهل الذمة بإعطاء اجلزية ؛ لتكون دماؤهم كدمائنا  ،وأمواهلم كأموالنا .
(- )4
َّ
ينظر  :السبكي  ،اإلهباج ( ، )318/8وحممد الزركشي  ،البحر احمليط ( ، )513/4وحممد الفتوحي  ،شرح
الكوكب املنري (. )815/8
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فخصص بذلك عموم  ( :أمرت أن أقاتل الناس ) (. )1
ُ
الثالث  :قوله صلى اهلل عليه وسلم يف حديث أيب واقد الليثي ( )3رضي اهلل عنه  ( :ما قطع من
ميت ) ( ، )8خصصه قوله تعاىل  :ﭽﭣﭤﭥﭦ
البهيمة وهي حية فهو ْ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ(النحل. )4( )31:
الرابع  :قول الراوي عنه صلى اهلل عليه وسلم  ،يف أحاديث النهي عن الصالة  ،يف األوقات
املكروهة ............................................................................. :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )841/11وأمحد الثعليب  ،الكشف والبيان ( ، )18/5وعبد الرمحن
بن اجلوزي  ،زاد املسري (. )388/3
( - )3احلارث بن عوف  ،صاحب النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،شهد بدرا  ،والفتح  ،وسكن مكة  ،ح ّدث عن  :أيب
بكر  ،وعمر  ،وعنه  :عطاء بن يسار  ،وسعيد بن املسيب  ،قدمي اإلسالم  ،وكان معه لواء بين ليث  ،وضمرة ،
وسعد بن بكر ؛ يوم الفتح  ،حديثه يف الستة ( ،ت13:ه ) .
ينظر  :يوسف بن عبد اهلل القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1184/4وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن
األثري  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )814/1وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متيز الصحابة
(. )881/8
( - )8أخرجه ابن جعد يف مسنده ص( )484رقم  ، 3453 :وأمحد يف املسند ( )388/81رقم ، 31418 :
وأيب داود ك /الصيد ب /يف صيد قطع منه قطعة ( )111/8رقم  ، 3353 :والرتمذي  ،أبواب األطعمة
ب /ماقطع من احلي فهو ميت ( )131/8رقم  ، 1431 :وقال  " :حسن غريب ال نعرفه إال من حديث زيد بن
أسلم  ،والعمل على هذا عند أهل العلم "  ،وابن ماجة ك /الصيد ب /ماقطع من البهيمة وهي حية ()1183/3
رقم  ، 8311 :واحلاكم ك /األضاحي  ،كتاب الذبائح ( )311/4رقم  ، 8548 :وقال  " :حديث صحيح على
شرط البخاري ومل خيرجاه "  ،وقال الذهيب  " :على شرط البخاري ومسلم  ،وغريهم " .
( - )4ينظر  :حممد الزركشي  ،البحر احمليط ( ، )513/4وحممد الفتوحي  ،شرح الكوكب املنري ( ، )814/8وحممد
الشنقيطي  ،مذكرة يف أصول الفقه ص(. )311
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وهنـَى عن الصالة يف هذه األوقات )
( َ

()1

 ،خصصه قوله تعاىل  :ﭽﮛﮜﭼ

(البقرة ، )48:وقوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭼ(البقرة )383:؛
فإن الفرائض خارجة من هذا النهي (. )3
اخلامس  :قوله صلى اهلل عليه وسلم يف الصدقة  ( :ال حتل لغين  ،وال لذي ِمرةٍ

()8

مكتسب ) ( ، )4خصصه قوله تعاىل  :ﭽﮥﮦﮧﮨﭼ (التوبة، )11:
فإن من ذكرنا يُعطى ولو مع الغناء وكذلك الغُزاة بظاهر اآلية (. )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أخرجه البخاري ك /مواقيت الصالة ب /الصالة بعد الفجر حىت ترفع الشمس ( )131/1رقم  513 :من
حديث ابن عباس  ،ومسلم ك /صالة املسافرين وقصرها ب /األوقات اليت هنى عن الصالة فيها ( )511/1رقم :
 ، 331وكذلك وغريهم .
( - )3ينظر  :حممد الشافعي  ،الرسالة ص( ، )815وعبد العزيز احلنفي  ،كشف األسرار ( ، )388/1وحممد بن
اهلمام  ،فتح القدير (. )388/1
( - )8يف نسخة "ز" :وال ذي مرة سوي .
( - )4أخرجه ابن أيب شيبة يف املسند ( ، )843/3وأمحد ( ، )34/11وأبو داود ك /الزكاة ب /من يعطي من
الصدقة وحد الغىن ( )113/3رقم  ، 1184 :والرتمذي ك /الزكاة ب /من الحتل له الصدقة ( )85/3رقم 153 :
  158وحسنه  ،والنسائي يف الكربى ك /الزكاة  ،إذا مل يكن عنده دراهم وكان عنده عدهلا ( )84/8رقم : ، 3834ومعجم أيب يعلى ( )41/1رقم  ، 3 :واملنتقى البن اجلارود ك /الزكاة ( )44/1رقم ، 814 - 818 :
مرة سوي .
وغريهم  ،بلفظ  :وال لذي ّ
أما اللفظ الذي أورده ( :وال لذي مرة مكتسب) فلم أقف عليه إال عند البيهقي يف السنن الصغري
( )34/4رقم  ، 3438 :والسنن الكربى ( )583/1رقم  ، 18118 :ومعرفة السنن واآلثار
( )333/4رقم  18131 :بلفظ  ":ال حظ فيها لغين وال لذي مرة مكتسب"  ،وظين أن البلقيين لفق بني احلديثني.
( - )5ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )511/11وعلي املاوردي  ،اإلقناع ص( ، )81وأمحد القرايف ،
الفروق (. )18/8
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وأما ما خصصت السنة فيه الكتاب  ،فهو كثري  ،وال فرق يف ذلك من أن تكون السنة متواترة ،
أو خرب آحاد على املشهور  ،واخلالف يف ذلك مبسوط يف األصول (. )1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :إبراهيم الشريازي  ،اللمع ص( ، )88ومنصور السمعاين  ،قواطع األدلة ( ، )135/1وحممد الرازي ،
احملصول ( ، )35/8وعبد اهلل بن قدامة  ،روضة الناظر ( ، )18/3وأمحد القرايف  ،شرح تنقيح الفصول ص(، )313
وحممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )813/3وحممد الفتوحي  ،شرح الكوكب املنري (. )813/8
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الثامن والثالثون  :اجململ واملبني
النوع السابع والثالثون و ُ

()1

ومرادنا باجململ ( : )3ما وقع جممال يف الكتاب  ،مث بينته ( )8السنة  ،فمما وقع جممال وحصل بيانه
بالسنة ؛ قوله تعاىل  :ﭽﮛﮜﭼ(البقرة ، )48:وقوله تعاىل  :ﭽﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﭼ(آل عمران ، )48:وقوله تعاىل  :ﭽ ﮝ ﮞ ﭼ(البقرة. )48:
صب الزكـوات
وقد بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أفعال الصالة  ،وأركان احلج ،
ومقادير نُ ُ
َ

يف أنواعها  ،وكذلك قوله تعاىل  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ (البقرة. )385:
وقد اختلف قول الشافعي رضي اهلل عنه يف آية البيع على أقوال ؛ حكاها املاوردي :

" أحدها  :أهنا عامة إال ما خرج بدليل  ،مث هل هي عام أريد به اخلصوص ؟ أوعام خمصوص ؟
قوالن (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )848 ، 831/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (، )1431/4
والتحبري ص( ، )811وإمتام الدراية ص( ، )48وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )184/5
( - )3اجململ  :ما مل تتضح داللته .
ينظر :حممد البصري  ،املعتمد ( ، )343/1وحممد بن الفراء  ،الع ّدة ( ، )143/1وعبد امللك اجلويين  ،الورقات
ص(. )13
( - )8املبني  :ما استقل بنفسه يف الكشف عن املراد  ،ومل يفتقر يف معرفة املراد إىل غريه  ،وهو أنواع .
ينظر  :أمحد البغدادي  ،الفقيه واملتفقه ( ، )383/1وإبراهيم الشريازي  ،اللمع ص( ، )43وحممد الرازي  ،احملصول
(. )188/8
( - )4قال املاوردي بعد أن فرق بني العام املخصوص والعام الذي أريد به اخلصوص  ،وقد سبق بيانه يف
ص( " : )835وعلى كال القولني ؛ جيوز االستدالل هبا على إباحة البيوع املختلف فيها  ،ما مل يقم دليل التخصيص
على إخراجها من عمومها "  .ينظر  :احلاوي الكبري (. )3/5
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والقول الثاين  :أهنا جمملة ؛ إذ ليس يف اآلية بيا ُن ما هو جائز  ،وما ليس جبائز  ،وعلى هذا ؛
هل هو بنفسها ؟ أو بعارض ؟ وجهان :
أحدمها  :بنفسها ؛ لقوله تعاىل  :ﭽﭪﭫﭬﭼ (البقرة ، )385:والربا من أنواع البيع ،
آخر اآلية أوَهلا .
فعارض ُ
والثاين  :أن السنة ملا وردت بالنهي عن مجلة من البيوع

()1

فكانت اآلية جمملةً لذلك " .

مفسرة بذلك ،
ني أن اآلية َّ
 ،تَـبَـ َّ َ

مث قال  " :واختلف أصحابنا يف اإلمجال على وجهني آخرين :
أحدمها  :أنه وقع يف املعىن املراد هبا دون صيغة لفظها ؛ ألن لفظ البيع  :اسم لغوي معقول ،
لكن ملا قال َع ِقبه  :ﭽﭪﭫﭬﭼ (البقرة )385:عارضه ومل يتعني املراد منها  ،صارا لذلك
جمملني (. )3
والثاين  :أن اللفظ أيضا جممل ؛ ألنه ملا تبني بالسنة أن مت شرائط مل تكن معقولة من اللفظ ،
خرج بذلك عن موضوعه لغة (. )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

( - )1كبيع الغرر  ،واملالمسة  ،واملنابذة  ،وغري ذلك .

( - )3ومتام الكالم يف األصل  " :ألن لفظ البيع ؛ اسم لغوي مل يرد من طريق الشرع  ،ومعناه معقول  ،إال أنه ملا قام
بإزائه ما يعارضه  ،تدافع العمومان  ،ومل يتعني املراد منهما إال بالسنة  ،صارا جمملني هلذا املعىن ؛ ألن اللفظ مشكل
املعىن " .
ينظر  :احلاوي الكبري (. )4/5
( - )8وأصل الكالم  " :الوجه الثاين  :أ َّ
ظ ُْجم َم ٌل َ ،والْ َم ْع َىن الْ ُمَر ُاد بِِه ُم ْش ِك ٌل ؛ ِألَنَّهُ لَ َّما َملْ يَ ُك ِن الْ ُمَر ُاد بِاللَّ ْف ِظ
َن اللَّ ْف َ
ظ بِالشَّرائِ ِط عن موض ِ
ِ
ِ ِ
وع ِه ِيف اللغَ ِة إِ َىل
ض َّمنًا بِ َشَرائِ َ
ط َملْ تَ ُك ْن َم ْع ُقولَةً ِيف اللغَة َ ،خَر َج اللَّ ْف ُ َ َ ْ َ ْ ُ
ص َار ُم َ
َما َوقَ َع َعلَْيه اال ْس ُم َ ،و َ
ان مع ُقولَةٌ َ ،كما قُـ ْلنا ِيف َّ ِ
ِ
ِ ٍ
ت َعلَْي ِه َشَرائِ ُ
ض َّمنَةٌ
َ َ
الص َالة  :إِنـ ََّها ُْجم َملَةٌ ؛ ألَنـ ََّها ُم َ
استَـ َقَّر ْ
ط الش َّْرِع َ ،وإِ ْن َكا َن لَهُ ِيف اللغَة َم َع َ ْ
َما ْ
ِ
ط َمل تَ ُكن مع ُقولَةٌ ِيف اللغَ ِة  ،وإِ ْن َكا َن فِيها مع ٍ
وع َ ،وَما يـَ َق ُع فِ َيها ِم َن الد َع ِاء ،
ضِ
ان َم ْع ُقولَةٌ ِيف اللغَ ِة ؛ َك ْ
اخلُ ُ
بِ َشَرائ َ ْ ْ َ ْ
َ ََ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ظ الْبَـْي ِع  ،و َعلَى كِ َال الْو ْج َه ْ ِ
=
ت َعلَى
ك لََف ُ
فَ َك َذل َ
ني َ :ال َجيُ ُ
وز اال ْست ْدَال ُل هبَا َعلَى ص َّحة بـَْي ٍع م ْن فَ َساده َ ،وإِ ْن َدلَّ ْ
َ
َ
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والقول الثالث  :أهنا عامة دخلها التخصيص  ،وجمملة حلقها التفسري ؛ لقيام الداللة على كل
منهما .
واختلفوا يف وجه دخول ذلك ؛ على ثالثة أوجه :
أحدها  :أن العموم يف اللفظ  ،واإلمجال يف املعىن  ،فيكون اللفظ عاما خمصوصا  ،واملعىن جممال
حلقه التفسري .
والثاين  :أن العموم يف قوله  :ﭽﭧﭨﭩﭼ (البقرة ، )385:واإلمجال يف قوله :
ﭽ ﭪ ﭫﭬ ﭼ (البقرة. )385:
والثالث  :أنه كان جممال  ،فلما فسره النيب صلى اهلل عليه وسلم صار عاما بعد البيان (. )1
والقول الرابع  :أهنا تناولت بيعا معهودا  ،وأنزلت بعد أن ّبني النيب صلى اهلل عليه وسلم ما جيوز

من البياعات  ،فينصرف اللفظ إىل البيع الذي بيّنه النيب صلى اهلل عليه وسلم .

وعلى هذا فيتعذر االستدالل بظاهرها على صحة بي ٍع  ،إال بعد بيان أنه جائز بالسنة  ،خبالف
القول األول ؛ فإن عليه يصح أن يستدل هبا على صحة كل خمتلف فيه من البياعات " (. )3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
= إِباح ِة الْبـي ِع ِيف أَصلِ ِه  ،وه َذا فَـر ٌق ما بـني الْعم ِوم والْمجم ِل  ،حيث جاز االستِ ْدَال ُل بِظَ ِ
اهَرةِ الْعُ ُم ِوم َ ،وَملْ َجيُ ِز
ْ
َْ ُ َ َ ْ
َ َ َْ
َ َ ْ َ َْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ
االستِ ْدَال ُل بِظَ ِ
اه ِر الْ ُم ْج َم ِل َ ،واللَّهُ أ َْعلَ ُم ".
ْ
ينظر  :احلاوي الكبري (. )4/5
( - )1فيكون داخال يف اجململ قبل البيان  ،ويف العموم بعد البيان .
ينظر  :املصدر نفسه . )11/5( :
( - )3ينظر  :علي بن حممد املاوردي  ،احلاوي الكبري ( ، )8/5والنكت والعيون ( ، )843/1وحيي النووي  ،اجملموع
( ، )141/4وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )848/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )1483/4
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وذكر غريه من األصحاب أن فيها أقواال :
أحدها  :أهنا عامة خصصها الكتاب .
والثاين  :خصصها السنة .
والثالِث  :جمملة بينها الكتاب .
والرابع  :جمملة بينتها السنة .
وإذا قلنا عامةٌ ؛ فهل عمومها من حيث اللفظ ؟ أو من حيث املعىن ؟ قوالن ؛ ومنهم من
حكامها وجهني .
وحكى املاوردي أيضا وجهني يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭪ ﭫﭬ ﭼ (البقرة: )385:
" أحدمها  :أهنا جمملة ؛ وكل ما جاءت به السنة من أنواع الربا تفسري هلا .
والثاين  :أهنا تتناول الربا املعهود بينهم يف اجلاهلية ؛ من الزيادة يف الدين عند الزيادة يف األجل ،
ٍ
مضافة إىل ما جاء به القرآن " (. )1
مث إنه وردت السنة بزيادة أنواع أُخر
وقد اختَلف أيضا قول اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه يف آية الزكاة ( ، )3هل هي عامة خصصتها
السنة ؟ أو جمملة بينتها السنة ؟ على قولني ؛ وأظهرمها أهنا جمملة ( . )8ويف هذا كفاية لبيان هذين

النوعني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1حممد بن علي املاوردي  ،احلاوي الكبري (. )84/5
( - )3وهي قوله تعاىل  :ﭽ ﮝ ﮞ ﭼ (البقرة. ) 48:
( - )8ينظر  :حيي بن أيب اخلري الشافعي  ،البيان يف مذهب اإلمام ( ، )188/8وحممد بن عبد اهلل الزركشي  ،البحر
احمليط يف أصول الفقه ( ، )141/4وأمحد بن الرفعة  ،كفاية النبيه ( ، )135/5وزكريا األنصاري  ،أسىن املطالب
(. )883/1
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النوع التاسع والثالثون  :املؤول

()1

وأردنا به  :ما تُرك ظاهره لدليل قام على ذلك ( ، )3ولذلك أمثلة :
أحدها  :قوله تعاىل  :ﭽﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﭼ(التوبة)11:

،

فإن اآلية اقتضت استحقاق

الصدقة للمذكورين معَّلقا ذلك باألمساء اليت اختصوا هبا ِ ،
فالعامل ؛ ظاهر القرآن يقتضي إعطاءَه
ولو كان غنيا ؛ ألهنا أجرة عمل  ،وكذلك املؤلفة (. )8
املفسر ذلك باملكاتبني كتابةً صحيحةً ؛ فإنه ال بد من العجز فيهم  ،فقد ترك
وأما الرقاب ؛ َّ
ظاهر هذا الدليل (. )4
وأما الغارمون ؛ فصنفان  :أحدمها  :ملصلحة نفسه  ،واآلخر  :ملصلحة كلية  ،فإن كان ملصلحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )841/3وعبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص( ، )813وإمتام الدراية
ص( ، )48وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )133/5
( - )3التأويل  :صرف اللفظ عن االحتمال الظاهر إىل احتمال مرجوح به ؛ العتضاده بدليل يصري به أغلب على
دل عليه الظاهر .
الظن من املعىن الذي ّ
ينظر  :عبد اهلل بن قدامة  ،روضة الناظر ( ، )185/1وعلي اآلمدي  ،اإلحكام ( ، )58/8وحممد الشوكاين  ،إرشاد
الفحول (. )83/3
( - )8سبق بيانه ص(. )841
( - )4ترك ظاهر اآلية القاضي بإعطاء ذوي الرقاب  ،لدليل العجز فيهم  ،فَأُو َّل املكاتبون الذين يعطون من الزكاة
ما يستعينون به يف فكاك رقاهبم من الرق واخلروج من املكاتبات الالئي هم فيها ؛ بالعاجزين منهم فقط .
ينظر  :أمحد الطحاوي  ،أحكام القرآن ( ، )815/1وأمحد اجلصاص  ،أحكام القرآن ( ، )831/4وحممد بن
العريب  ،أحكام القرآن (. )581/3
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ِ
ىن ؟ قوالن ؛ القدمي  :أنه يُعطَى ؛ لعموم اآلية ،
نفسه بشرطه املعترب يف الفقه  ،فهل يُعطى مع الغ َ
وألن الغارم إلصالح ذات البني يُعطَى مع الغِ َىن  ،واجلديد  :املنع ؛ ألنه يأخذ للحاجة  ،فاعتُرب
فقره كاملكاتب  ،وابن السبيل  ،وخيالف الغارم ملصلحة كلية  ،فإنه يأخذ إلطفاء الفتنة (. )1
وأما سبيل اهلل ؛ وهم الغزاة الذين ال حق هلم يف الديوان  ،فإهنم يعطون ولو مع الغِ َىن  ،فصارت
األصناف ما عدا الفقري  ،واملسكني  ،منقسمة على قسمني  :قسم يعطَى مطلقا  :وهو العامل ،

واملؤلفة  ،والغزاة  ،وقسم يعطَى بشرط الفقر ؛ وهم  :الرقاب  ،والغارمون يف مصلحة أنفسهم ،
وابن السبيل  ،فقد ترك الظاهر يف هؤالء .
وكذلك قوله تعاىل  :ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭼ(األنفال )41:فإن ظاهر اآلية ؛ استحقاق اليتيم مطلقا  ،لكن
اشرت َط فقره على األظهر
تُرك هذا الظاهر  ،و ُ
التأويل .

()3

 ،وال يقال هذا من التخصيص  ،بل هو من

وكذلك قوله تعاىل  :ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﭼ

(النساء )48:فإن اخللود يف اآلية مؤول باملستحل  ،أو الثو ِاء ( )8الطويل  ،ال الثو ِاء األبدي الدائم
الذي هو خمتص بالكافر  ،ويف هذا الرمز َم ْقنَع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :علي بن حممد املاوردي  ،احلاوي الكبري ( ، )514 ، 513 /3وحممد الغزايل  ،الوسيط (، )511/4
وحيي النووي  ،روضة الطالبني (. )818/3
( - )3ينظر  :أمحد اجلصاص  ،أحكام القرآن ( ، )351/4وعلي املاوردي  ،احلاوي الكبري ( ، )481/3وإبراهيم
الشريازي  ،املهذب (. )811/8
( - )8ثوى يثوي ثواءً  ،إذا أقام باملكان  ،والثواء  :طول املقام  ،واملثوى  :موضع الثواء .
ينظر  :اخلليل بن أمحد الفراهيدي  ،كتاب العني ( ، )353/3وأمحد بن فارس الرازي  ،معجم مقاييس اللغة
( ، )848/1وحممود بن عمرو الزخمشري  ،أساس البالغة (. )114/1
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النوع األربعون  :املفهوم

()1

وقد ذكر األصوليون أمثلة مفهوم املوافقة

()3

بقوله تعاىل يف حق الوالدين  :ﭽﮧﮨﮩﮪﭼ

(اإلسراء ، )38:فإنه يفيد حترمي الضرب بأنه أوىل

()8

 ،وقوله تعاىل  :ﭽﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﭼ(الزلزلة ، )3 -8:فإنه يفيد أن
اجملازاة حاصلة مبا فوق املثقال ( ، )4وكقوله تعاىل  :ﭽﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﭼ(آل عمران ، )85:فإنه يفيد تأدية ما دون
وعدم تأدية ما فوق الدينار (. )5
القنطار َ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )148/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1434/4والتحبري
ص( ، )831وإمتام الدراية ص( ، )48وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )114/5
دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق  ،وخالفه املنطوق  :وهو ما َّ
قال السيوطي يف التحبري  " :وهو ما َّ
دل عليه يف حمل
النطق  ،ومل يذكره البلقيين ؛ ألنه األصل  ،ويف النفس منه شيء  ،فإن له أقساما ينبغي التنبيه عليها " ص(. )831
( - )3أن يكون املسكوت عنه موافقا يف احلكم للمنطوق وأوىل منه  ،ويسمى فحوى اخلطاب  ،وحلن اخلطاب ،
أي  :معناه .
ينظر  :علي اآلمدي  ،اإلحكام ( ، )358/3وحممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )481/3وحممد الزركشي ،
البحر احمليط (. )134/5
( - )8ينظر  :عبد امللك اجلويين  ،الربهان ( ، )111/1وحممد بن العريب  ،احملصول ص( ، )114وأمحد القرايف ،
الفروق (. )18/3
( - )4ينظر  :سليمان الطويف  ،شرح خمتصر الروضة ( ، )815/3وعلي بن اللحام  ،القواعد ص( ، )818وعلي
املرداوي  ،التحبري (. )3384/1
( - )5ينظر  :منصور السمعاين  ،قواطع األدلة ( ، )381/1وسليمان الطويف  ،شرح خمتصر الروضة (، )815/3
وحممد الزركشي  ،البحر احمليط (. )131/5

398

وقولِه تعاىل  :ﭽﮌﮍﮎﭼ(النساء)134:

()1

 ،فإنه يفيد عدم الظلم فيما فوق

ذلك ( ، )3وكقوله تعاىل  :ﭽﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ(النساء ، )43:قال
الشافعي رضي اهلل عنه  " :هذا تنبيه على وجوب الكفارة يف قتل العمد " (. )8
ومثلوا مفهوم املخالفة

()4

يف الصفة بقوله تعاىل  :ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

قول
ﭦﭼ (احلجرات ، )1:فإنه يقتضي التَبَـني يف قول الفاسق  ،ومفهوم املخالفة يقتضي أن َ
العدل يُرتك التبني فيه (. )5

ويف الشرط ( )1بقوله تعاىل :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭼ (الطالق. )1:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1جاء يف األصل  :وال تظلمون نقريا  ،وهو خطأ يتوجب تصحيحه .
( - )3ينظر  :أمحد الرازي  ،الفصول ( ، )341/1ومنصور السمعاين  ،قواطع األدلة ( ، )381/1وعلي بن عقيل ،
الواضح (. )354/8
( - )8ينظر  :املاوردي  ،احلاوي الكبري ( ، )18/18وعبد امللك اجلويين  ،الربهان ( ، )118/1ومنصور السمعاين ،
قواطع األدلة (. )381/1
( - )4هو ما يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت خمالفا ملدلوله يف حمل النطق  ،ويسمى  :دليل اخلطاب أيضا ،
وهو عند القائلني به منقسم إىل عشرة أصناف متفاوتة يف القوة والضعف .
ينظر  :علي اآلمدي  ،اإلحكام ( ، )14/8وحممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )444/3وحممد الزركشي  ،البحر
احمليط (. )183/5
( )5ـ ـ ـ مفهوم املخالفة يف الصفة  :أن يكون اللفظ عاما مقرتنا بصفة خاصة .
ينظر  :سليمان الطويف  ،شرح خمتصر الروضة ( ، )888/3وحممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )445/3وحممد
الزركشي  ،الربهان (. )145/3
( - )1مفهوم الشرط  :أن يكون احلكم على الشيء مقيَّدا بالشرط .
ينظر  :عبد اهلل بن قدامة  ،روضة الناظر ( ، )184/3وحممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )441/3وحممد
الفتوحي  ،شرح الكوكب ملنري (. )515/8
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ويف الغاية ( )1بقوله تعاىل :ﭽﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ(البقرة. )381:
الع َد ِد
ويف َ

()3

بقوله تعاىل يف حد القاذف  :ﭽﮔﮕﮖﭼ (النور ، )4:قالوا (: )8

" وقول ابن عباس يف قوله تعاىل  :ﭽﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭼ(النساء )181:بأن
األخت ال ترث مع البنت تعلقا مبفهوم الصفة ( )4مل َيع َارض يف فهمه "  ،وإمنا عورض بدليل
آخر ( )5بإثبات إرث األخت مع البنت ...................................................،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1مفهوم الغاية  :هو م ّد احلكم بأداة الغاية ك ـ  :إىل  ،وحىت  ،والالم .
ينظر  :حممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )445/3وحممد الفتوحي  ،شرح الكوكب املنري ( ، )511/8وحممد
الشوكاين  ،إرشاد الفحول (. ) 43/3
( - )3مفهوم العدد  :أن يعلّق احلكم على عدد خاص .
ينظر  :حممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )445/3وحممد الزركشي  ،البحر احمليط ( ، )181/5وحممد
الشوكاين  ،إرشاد الفحول (. )44/3
( - )8أي القائلني جبواز مفهوم الصفة ؛ وهم اجلمهور  ،وهو احلق  ،ومنعه أبو حنيفة  ،وأصحابه  ،وبعض الشافعية ،
واملالكية  ،ووافقهم من أئمة اللغة  :األخفش  ،وابن فارس  ،وابن جين .
ينظر  :حممد الشوكاين  ،إرشاد الفحول (. )43/3
( - )4من أدلة القائلني جبواز مفهوم الصفة ؛ أن ابن عباس رضي اهلل عنهما قد منع توريث األخت مع وجود البنت
مستدال مبفهوم املخالفة من قوله تعاىل  :ﭽﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭼ
(النساء )181:حيث رضي اهلل عنه قد فهم من توريث األخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت ؛ ألهنا ولد ،
وهو من فصحاء العرب  ،وهو أفقه الناس يف الدين  ،وأعلمهم بالتأويل  ،وترمجان القرآن .
ينظر  :عبد الكرمي النملة  ،املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (. )1814/4
( - )5من حديث األسود بن يزيد قال  ( :أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما  ،وأمريا  ،فسألناه عن رجل تويف  ،وترك
ابنته  ،وأخته  ،فأعطى االبنة النصف  ،واألخت النصف ) .

=
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فإمنا ترك مفهوم الصفة لذلك ( ، )3()1واملفاهيم يف القرآن كثرية  ،وهذا أمنوذج منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= أخرجه البخاري ك  /الفرائض باب /مرياث البنات ( )151/3رقم . 1884 :
( - )1يف نسخة "ز"  :لذلك الدليل
( - )3أي أن فهم ابن عباس مبفهوم الصفة فهم صحيح ال يعارض فيه  ،وما ثبت من توريث األخت مع البنت ليس
خلطأ فهمه يف ح ّد اآلية  ،وإمنا عورض بدليل آخر خارجي غري اآلية .
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )838/8وحممد القرطيب  ،اجلامع (. )34/1

411

النوع احلادي واألربعون والثاين واألربعون  :املطلق واملقيد

()1

فمن ذلك  :آية التيمم  ،و ِ
الوضوء ؛ فإن اليد يف التيمم مطلقة  ،ويف الوضوء مقيدة ( )3باملرافق ،
فحمل قوم املطلق على املقيد  ،فأوجبوا التيمم إىل املرافق (. )8
()5
()4
فحمل املطلق
ومن ذلك  :أن الرقبة قُيدت باإلميان يف كفارة القتل  ،وأُطلقت يف الظهار ؛ ُ

على املقيد (. )1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )141/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1431/4والتحبري
ص( ، )838وإمتام الدراية ص( ، )43وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )184/5
يعرف املطلق  :املتناول لواحد ال بعينه باعتبار حقيقة شاملة جلنسه .
(ّ - )3
معني موصوف بأمر زائد على احلقيقة الشاملة جلنسه .
ويعرف املقيّد  :املتناول ملعني أو لغري ّ
ّ
ينظر  :عبد اهلل بن قدامة  ،روضة الناظر ( ، )111/3وحممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )843/3وعبد الكرمي
النملة  ،املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (. ) 1818/4
( - )8آية التيمم  :ﭽﭽﭾﭿﮀﭼ  ،وآية الوضوء  :ﭽﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭼ وهي آية واحدة (املائدة. )1:
ويف مسح اليدين ثالثة مذاهب  ،وممن قال باملسح إىل املرفقني ؛ الشافعي يف اجلديد  ،وقال به من الصحابة والتابعني
مجع  ،ومن الفقهاء ؛ الليث  ،والثوري  ،وأبو حنيفة  ،وصاحباه .
ينظر  :علي املاوردي  ،احلاوي الكبري ( ، )388/1وأمحد بن رفعة  ،كفاية النبيه ( ، )88/3وحممد الشربيين  ،مغين
احملتاج (. )318/1
( - )4يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (النساء.)43:
( – )5يف قوله تعاىل :ﭽﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﭼ(اجملادلة.)8:
( - )1هذا مما اختلف فيه ؛ الختالفهما يف السبب على ثالثة مذاهب .

=
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ومن ذلك  :قوله تعاىل  :ﭽﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭼ(املائدة )5:مع قوله تعاىل :
ﭽﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢﭼ (البقرة)318:
()1
العمل إال إذا اتصل هبا املوت ؛ محال للمطلق يف
فإن املشهور عند الشافعية أن الردة ال حتبط َ

آية املائدة على مقيد آية البقرة  ،ولكن الشافعي رضي اهلل عنه نص يف ( األم ) ؛ على أن الردة
مبجردها حتبط العمل  ،وإن مل تتصل باملوت ( ، )3على معىن ذهاب األجر  ،واحلكم بالتقييد يف
اختالف السبب ليس من نفس الورود على الصحيح من املذهب  ،وإمنا هو بالقياس  ،وفيه
وجهان ألصحابنا حكامها ابن السمعاين ( )8يف قواطع األدلة ؛ فقال  " :إذا ورد مطلق ومقيد يف
حكم واحد  ،وسببني خمتلفني  ،مثل ما وردت الرقبة مطلقة يف كفارة الظهار  ،ومقيدة باإلميان يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= فنقل عن الشافعي تنزيل املطلق على املقيد يف هذه الصورة  ،لكن اختلف األصحاب يف تأويله .
فمنهم  :من محله على التقييد مطلقا من غري حاجة إىل دليل آخر .
ومنهم  :من محله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية لإلحلاق  ،وهو األظهر من مذهبه .
وأما أصحاب أيب حنيفة ؛ فإهنم منعوا من ذلك مطلقا .
ينظر  :علي اآلمدي  ،اإلحكام ( ، )5/8وحممود األصفهاين  ،بيان املختصر ( ، )858/3والسبكي  ،اإلهباج
(. )311/3
( - )1حممد الزركشي  ،البحر احمليط ( ، )81/5واملنثور يف القواعد الفقهية ( ، )184/3وخبايا الزوايا ص(. )418
( - )3ينظر  :حممد بن إدريس الشافعي  ،األم (. )114/1
( - )8منصور بن حممد  ،أبو املظفر  ،احلنفي كان مث الشافعي  ،مفيت خراسان  ،شيخ الشافعية  ،مسع أبا غامن
الكراعي  ،وأبا بكر بن عبد الصمد الرتايب  ،روى عنه  :أوالده  ،وأبو طاهر السنجي  ،قال ابن ابنه احلافظ أبو سعد:
" هو إمام عصره بال مدافعة  ،وعدمي النظر يف وقته " ( ،ت434:ه)  ،من آثاره ( :منهاج السنة) ( ،التفسري) .
ينظر  :عبد الرمحن بن اجلوزي  ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ( ، )88/18وعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،
طبقات الشافعية الكربى ( ، )885/5واحلسني أمحد بك بن السيد أمحد  ،مقدمة مرشد األنام لرب أم اإلمام  ،ج1
لوحة  845أ .
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كفارة القتل  ،فعندنا حيمل املطلق على املقيد  ،واختلف أصحابنا فيما يوجب احلمل ؛ فمن
أصحابنا من قال  :حيمل املطلق على املقيد بنفس الورود  ،ومنهم من قال  :حيمل من جهة
القياس " ( ، )1وهو الصحيح  ،وهو الذي ننصره

()3

 ،وكذلك رجح املتأخرون من األصوليني

هذا ( ، )8وأما عند اتفاق السبب ؛ فإن التقييد من نفس الورود  ،كآية الردة

()4

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر (. )334/1
( - )3أي محل املطلق على املقيد من جهة القياس .
ينظر :علي املاوردي  ،احلاوي ( ، )14/18وإبراهيم الشريازي  ،اللمع ص( ، )44وعلي اآلمدي  ،اإلحكام (.)8/8
( - )8ينظر  :حممد الزركشي  ،البحر احمليط ( ، )14/5وزكريا األنصاري  ،غاية الوصول ص( ، )31وحممد
الفتوحي  ،خمتصر التحرير (. )413/8
( - )4ينظر  :حممد الرازي  ،احملصول ( ، )143/8وآل تيمية  ،املسودة ص( ، )148وحممد الزركشي  ،البحر احمليط
(. )11/5

414

اخلامس واألربعون  :الناسخ واملنسوخ  ،واملعلوم املدة
النوع الثالث واألربعون والرابع واألربعون و ُ
هذه األنواع مهمة  ،حيتاج إليها يف األحكام  ،وقد وضع الناس فيها مصنفات

()3

()1

 ،وكتب

احملكم نوعا برأسه
التفسري أيضا طافحة بذلك  ،ومل نعُد ْ
حمكما ( ، )4وما كان يقابل املتشابه يسمى أيضا حمكما  ،واملتشابه ؛ إما الشرتاك  ،أو إمجال ،
()8

إذ كان ما يقابل املنسوخ يسمى

وقد أبنَّا املشرتك  ،واجململ  ،يف ما سبق (. )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
( - )1ينظر  :علي السخاوي  ،مجال القراء ( ، )535/3وعبد الرمحن الدمشقي  ،املرشد الوجيز ص( ، )43وحممد
الزركشي  ،الربهان ( ، )151/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1485/4والتحبري ص( ، )835وإمتام الدراية
ص( ، )43وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )313/5
( - )3قال الزركشي  " :وقد صنّف فيه مجاعة كثريون  ،منهم  :قتادة بن دعامة السدوسي  ،وأبو عبيد القاسم بن
سالم  ،وأبو داود السجستاين  ،وأبو جعفر النحاس  ،وهبة اهلل بن سالمة الضرير  ،وابن العريب  ،وابن اجلوزي  ،وابن
األنباري  ،ومكي  ،وغريهم " .ولرياجع ما ذكره احملقق هناك مما زاده سوى ما ذكره الزركشي  .الربهان (. )158/3
( - )8وال املتشابه كذلك  ،ومنهج املصنف االبتعاد عن احلشو .
قال السيوطي يف التحبري يف ( النوع  :الرابع واألربعون واخلامس واألربعون )  " :احملكم واملتشابه ؛ هذان النوعان من
زياديت  ،وقد اعتذر البلقيين عن إمهاهلما مبا ال يقبل " .
واحلق أن الزركشي سبقه إىل النوعني يف ( النوع  :السادس والثالثون يف معرفة احملكم واملتشابه )  ،وادعاء السيوطي
بعد .
السبق  ،يرجع إىل عدم اطالعه على الربهان ُ
ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )148/3وعبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص(. )344
( - )4أي  :الناسخ يسمى حمكما  ،واملنسوخ متشاهبا  ،وهذا تعريف بعض العلماء للمحكم واملتشابه  ،ونقل عن ابن
عباس  ،وابن مسعود  ،وقتادة  ،والضحاك ذلك .
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )143/5وحممد بن الفراء  ،العدة ( ، )131/3وعبد امللك اجلويين  ،الربهان
( ، )155/1وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري (. )353/1
( - )5املشرتك يف ص ( ، )813واجململ يف ص(. )843
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ويف هذا النوع نبني الـمنسوخ ( ، )1فتبني بذلك احملكم ( ، )3ولنذكر من ذلك أمثلة (: )8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال علم الدين السخاوي  :الناسخ  :هو اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم على وجه
لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه .
واملنسوخ هو احلكم الزائل ـ ـ ـ بعد ثباته خبطاب متقدم ـ ـ ـ خبطاب واقع بعده مرتاخ عنه دال على ارتفاعه  ،على وجه
لواله لكان ثابتا .
وأما النسخ فإنه زوال شرع بشرع متأخر عنه " .
ينظر  :علي السخاوي  ،مجال القراء ( ، )535/3وعلي اآلمدي  ،اإلحكام ( ، )111/8وعبد الكرمي النملة ،
َّ
املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (. )538/3
( - )3للعلماء يف تعريف احملكم واملتشابه أقوال كثرية  ،نص السيوطي على معظمها يف اإلتقان فقال  " :وقد اختلف
يف تعيني احملكم واملتشابه على أقوال :
فقيل  :احملكم ما عرف املراد منه  ،إما بالظهور  ،وإما بالتأويل  ،واملتشابه  :ما استأثر اهلل بعلمه  ،كقيام الساعة ،
وخروج الدجال  ،واحلروف املقطعة يف أوائل السور .
وقيل  :احملكم ما وضح معناه  ،واملتشابه نقيضه .
وقيل  :احملكم ما ال حيتمل من التأويل إال وجها واحدا  ،واملتشابه ما احتمل أوجها .
وقيل  :احملكم ما كان معقول املعىن  ،واملتشابه خبالفه  ،كأعداد الصلوات  ،واختصاص الصيام برمضان دون شعبان ،
قاله املاوردي .
وقيل  :احملكم ما استقل بنفسه  ،واملتشابه ما ال يستقل بنفسه إال برده إىل غريه .
وقيل  :احملكم ما تأويله تنزيله  ،واملتشابه ما ال يدرى إال بالتأويل .
وقيل  :احملكم ما مل تتكرر ألفاظه  ،ومقابله املتشابه .
وقيل  :احملكم  :الفرائض  ،والوعد  ،والوعيد  ،واملتشابه  :القصص  ،واألمثال " .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1881/4والتحبري ص(. )344
( - )8النسخ يف القرآن ثالثة أقسام :
ـ ـ ما نسخ رمسه  ،وحكمه .
ـ ـ ما نسخ رمسه  ،واختلف يف بقاء حكمه .
ـ ـ مانسخ حكمه  ،وبقي رمسه .

=
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فمنها قوله تعاىل  :ﭽﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭼ(البقرة )341:نسخها قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ(البقرة )384:وهي قبلها يف الرتتيب (. )1
أخرج البـخ ـ ـاري عن ابن أيب مليكة ؛ قال ابن الزبـ ـ ـيـر ( ( : )3قـلت لعثمان ب ـن عـفان  :ﭽ ﭫ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= قال السيوطي يف النوع الثالث  " :وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب املؤلفة  ،وهو على احلقيقة قليل جدا " .
ينظر  :عبد الرمحن بن اجلوزي  ،نواسخ القرآن ( ، )158/1وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )111/3وعبد الرمحن
السيوطي  ،اإلتقان (. )1441/4
( - )1يف اآليتني مسألتان :
املسألة األوىل  :كون الناسخ قبل املنسوخ يف الرتتيب  ،املسألة الثانية  :يف حقيقة النسخ .
أما املسألة األوىل ؛ فالعلماء على جوازه  ،إذ أن إثبات اآلي والسور يف الكتاب مل يكن على الرتتيب يف النزول  ،وشذ
ورد هذا الرتتيب .
بعضهم ؛ كالعلم السخاوي ّ ،

ومكي  ،وابن اجلوزي  ،والسيوطي ؛ بوقوع النسخ يف اآليتني  ،ونفاه  :ال ّدهلوي ،
أما املسألة الثانية ؛ فقال النحاس ،
ّ

ومصطفى زيد .

ينظر  :حممد بن العريب  ،الناسخ واملنسوخ ( ، )81/3وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،نواسخ القرآن ( ، )348/1وعلي
السخاوي  ،مجال القراء ( ، )133/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1444/4ومصطفى زيد  ،النسخ يف
القرآن الكرمي (. )881/3
( - )3عبد اهلل بن الزبري بن العوام  ،أبو بكر  ،القرشي  ،أمري املؤمنني  ،ابن عمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وحواريّه ّ ،أول مولود للمهاجرين باملدينة  ،روى عن  :أبيه  ،وخالته عائشة  ،وعنه  :عبيدة السلماين  ،وعطاء  ،كان
فارس قريش يف زمانه  ،وله مواقف مشهودة  ،عداداه يف صغار الصحابة  ،وإن كان كبريا يف العلم  ،والشرف ،

واجلهاد  ،والعبادة  ،قتله احلجاج سنة (88ه ) .
ينظر  :يوسف بن عبد اهلل القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )415/8وإبراهيم بن علي الشريازي ،
طبقات الفقهاء ( ، )51/1وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة (. )341/8
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ﭬﭭﭮﭯﭼ(البقرة )341:قد نسخها

()1

قال  :يا ابن أخي ؛ ال أغري شيئا منه من مكانه ) (. )3

اآلية اآلخرى  ،فَلِ َم

تكتبها ؟

ومن ذلك قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭼ(النساء )15:اآلية ،
نسخها قوله تعاىل  :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ(النور. )8( )3:
روى عطاء اخلراساين

()4

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ؛ يف آية النساء  ،أنه نسخها

قوله تعاىل ............................................................................ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1يف نسخة "ز"  :نسختها .
( - )3أخرجه البخاري يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭼ(البقرة )34/1( ، )384:رقم  4581 :بلفظ  :فلم تكتبها أو تدعها ؟  ،ورقم 4581 :
بلفظ  :فلم تكتبها ؟ قال  :تدعها يا ابن أخي  ،ال أغري شيئا منه من مكانه .
( - )8قال ابن العريب  " :هذه اآلية عضلة جبميع متعلقاهتا " وذكر فيها أربعة أقوال .
وقال ابن اجلوزي  " :وال خيتلف العلماء يف نسخ هذين احلكمني عن الزانيني أعين  :احلبس واألذى  ،وإمنا اختلفوا
مباذا نسخا "  ،مث فصل كل منهما يف مسألة .
ينظر  :أمحد النحاس  ،الناسخ واملنسوخ ( ، )531 ، 811وحممد بن العريب  ،الناسخ واملنسوخ ( ، )144/3وعبد
الرمحن بن اجلوزي  ،نواسخ القرآن ( ، )854/3وعلي السخاوي  ،مجال القراء ( ، )153/3ومصطفى زيد  ،النسخ
يف القرآن الكرمي (. )333/3
( - )4ابن أيب ُمسلم  ،أبو أيوب  ،اخلراساين  ،احمل ّدث  ،الواعظ  ،نزيل دمشق  ،والقدس  ،أرسل عن  :أيب الدرداء ،

وابن عباس  ،وعنه  :معمر  ،وشعبة  ،قال أبو حامت  " :البأس به "  ،ذكره البخاري  ،والعقيلي  ،وابن حبان ؛ يف

الضعفاء  ،قال ابن حجر  " :صدوق  ،يهم كثريا  ،ويرسل  ،ويدلس " ( ،ت185:ه) .
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )884/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )141/1وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب ص(. )843
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ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ(النور. )1( )3:
ومن ذلك قوله تعاىل  :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﭼ(األنفالُ )15:مث نُسخ ذلك بقوله تعاىل  :ﭽﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ تكن ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ (األنفال. )3( )11:
واجلهاد وقع النسخ فيه مرارا ( ، )8فكان صلى اهلل عليه وسلم أوالً مأمورا بالـمتاركة  ،وكان اجلهاد
ممنوعا منه يف ابتداء اإلسالم  ،وأمروا بالصرب على أذى الكفار بقوله تعاىل  :ﭽﯛﯜ
ﯝﯞﭼ

إىل قوله تعاىل  :ﭽﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳﭼ (آل عمران. )4( )131:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
( - )1أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه ( )343/8رقم  ، 4481 :والناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم اهلروي
ص( )183رقم  ، 383 :والفقيه واملتفقه للخطيب (. )843/1
( - )3اختلف أهل التأويل يف ذلك  :فالطربي  ،والنحاس  ،ومكي ؛ قالوا بعدم النسخ  ،وأن ذلك ختفيف من اهلل ،
بينما جند ابن العريب  ،والسخاوي  ،والسيوطي  ،والدهلوي  ،والزرقاين  ،ومصطفى زيد ؛ قالوا بالنسخ  ،وانتصروا له .
ينظر  :حممد بن العريب  ،الناسخ واملنسوخ يف القرآن ( ، )331/3وأمحد النحاس  ،الناسخ واملنسوخ ص(، )481
وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )354/11وعلي السخاوي  ،مجال القراء ( ، )815/3وعبد الرمحن السيوطي ،
اإلتقان ( ، )1441/4ومصطفى زيد  ،النسخ يف القرآن (. )331/3
( - )8ينظر  :قتادة السدوسي  ،الناسخ واملنسوخ ص( ، )88والقاسم بن سالم  ،الناسخ واملنسوخ يف القرآن
ص( ، )141ومصطفى زيد  ،النسخ يف القرآن ( ، )518/3وكامل سالمة الدقس  ،آيات اجلهاد يف القرآن الكرمي :
دراسة موضوعية وتارخيية وفنيّة .
تضمنت األمر بالصرب  ،والتقوى  ،والب ّد للمؤمن
( - )4قال ابن اجلوزي  " :اجلمهور على إحكام هذه اآلية ؛ ألهنما ّ

من ذلك  ،وقد ذهب قوم إىل أن الصرب املذكور هاهنا منسوخ بآية السيف "  ،وذكر هبة اهلل أن اآلية منسوخة بقوله

تعاىل  :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ (التوبة)34:

=
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مث أذن اهلل سبحانه وتعاىل يف القتال للمسلمني إذا ابتدأهم الكفار بالقتال بقوله تعاىل  :ﭽﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭼ(البقرة)141:

()1

 ،مث أباح القتال ابتداءً  ،لكن يف غري

األشهر احلرم بقوله تعاىل  :ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﭼ

(التوبة)5:

()3

أمر به  ،من غري تقييد بشرط وال زمان بقوله تعاىل  :ﭽﮔﮕ
 ،مث َ

ﮖﭼ (النساء)34:

()8

 ،واآليات يف ذلك كثرية  ،وقد ذكرنا يف هذا النوع ما نسخ

حكمه وبقيت تالوته .
وأما ما نسخت تالوته وبقي حكمه ( ، )4فليس من مقصدنا ؛ إذ هو ليس بقرآن اآلن  ،وَنن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
= ينظر  :هبة اهلل املقري  ،الناسخ واملنسوخ ص( ، )13وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،نواسخ القرآن ( ، )884/1وعلي
السخاوي  ،مجال القراء (. )145/3
( - )1قال النحاس  ":هذه اآلية من أصعب ما يف الناسخ واملنسوخ  ،فزعم مجاعة من العلماء أهنا غري منسوخة ،
احتجوا هبا  ،وبأشياء من السنن  ،وزعم مجاعة أهنا منسوخة  ،واحتجوا بآيات غريها  ،وبأحاديث من السنن " .
و ّ
ينظر  :أمحد النحاس  ،الناسخ واملنسوخ ص( ، )114وعلي بن حزم  ،الناسخ واملنسوخ ص( ، )38ومرعي الكرمي ،
قالئد املرجان ص(. )11
( - )3تسمى آية السيف  ،وادعي أهنا نسخت مائة وأربعة وعشرين موضعا .
ينظر  :علي السخاوي  ،مجال القراء ( ، )114/3وهبة اهلل بن البارزي  ،ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ص(، )33
ومرعي الكرمي  ،قالئد املرجان ص( ، )111وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )1451/4
( - )8اجتهد املصنف يف ترتيب آيات اجلهاد  ،وإن كان بعضها متداخال  ،إال أن هذه اآليات من أكثر املسائل
املشكلة اليت ُحرر فيها اخلالف عند أهل التأويل  ،وال يزال البحث املوضوعي ضروريا يف ترتيبها  ،وقراءهتا بالتدرج ،
وربطها بالواقع .
( - )4قال ابن عادل  " :وأما نسخ التالوة دو احلكم  ،فكما يروى عن عمر َر ِض َي اهللُ َعنْه قال  :كنا نقرأ (الشَّْي ُخ
ِ
ِ ِ
آدم واديان ِمن ٍ
مال الَبْـتَـغَى
َوالشَّْي َخةُ إِذَا َزنَيا فَ ُار ُمجُ ُ
ومهَا أَلْبَتَّةَ نَ َكاال م َن اهلل واهللُ َع ِزيْـٌز َحكْي ٌم)  ،وروي ( :لَ ْو َكا َن البْ ِن َ َ َ ْ
ف ابْ ِن َ ِ
ِ
=
اب) " .
هما ثَالِثاًَ ،والَ ميَْالً َج ْو َ
وب اهللُ َعلَى َم ْن تَ َ
اب َ ،ويتُ ُ
آد َم إالَّ التـَر ُ
إلَْي َ
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إمنا نتكلم يف علوم القرآن (. )1
ومل نذكر أيضا ما نَسخ فيه الكتاب السنة  ،وما نسخت فيه السنة الكتاب ؛ ألن عندنا يف عد
ذلك نزاعا  ،فللشافعي رضي اهلل عنه يف الضرب األول قوالن ( ، )3ومنع يف الضرب الثاين (، )8
فلذلك مل نعدمها نوعني برأسهما  ،وأمثلتهما تُتلقى من األصول وغريها .
وأما ما أشرنا إليه يف النوع الثالث

()4

؛ فقوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (اجملادلة)13:
اآلية  ،مع اليت بعدها (............................................................... ، )5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
= ونص الزركشي على العمل به إذا تلقته األمة بالقبول .
ينظر  :عمر بن عادل  ،اللباب يف علوم الكتاب ( ، )883/3وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )111/3ووهبة
الزحيلي  ،التفسري املنري ( ، )315/1وعبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص(. )881
( - )1النسخ بأنواعه من علوم القرآن  ،وإخراج نوع بداعي نسخه إىل غري القرآن ليس بسديد  ،خاصة والكالم فيه
قليل  ،وأمثلته معدودة .
( - )3جيوز نسخ السنة بالقرآن ؛ وهو قول عامة الفقهاء من املالكية  ،والشافعية  ،واحلنفية  ،واملتكلمني  ،واملعتزلة ،
وللشافعي فيه قوالن ؛ ذكرمها القاضي  ،وابن عقيل  ،وأبو الطيب .
ينظر  :أمحد الرازي  ،الفصول ( ، )833/3وعبد امللك اجلويين  ،الربهان ( ، )358/3وآل تيمية  ،املسودة
ص( ، )315وسليمان الطويف  ،شرح خمتصر الروضة ( ، )818/3وحممد الزركشي  ،الربهان (. )113/3
( - )8قال ابن عطية  " :وحذاق األئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة  ،وذلك موجود يف قوله صلى اهلل عليه وسلم :
( ال وصية لوارث ) .
ينظر  :حممد بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )343/1وحممد بن الفراء  ،العدة ( ، )844/8وعلي اآلمدي  ،اإلحكام
( ، )158/8وعبد الرحيم اإلسنوي  ،هناية السول ص( ، )348وحممد الزركشي  ،الربهان (. )113/3
( - )4وهو املعلوم مل ّدة .
( - )5وهي قوله  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ =
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قال ابن عطية ( " : )1قال مجاعة من الرواة :مل يُعمل هبذه اآلية  ،بل نسخ حكمها قبل العمل ،

لكن استقر حكمها بالعزم عليه  ،كما أمر إبراهيم عليه السالم بذبح ابنه  ،وصح عن علي بن
أيب طالب رضي اهلل عنه أنه قال  ( :ما عمل هبذا احلكم أحد غريي  ،وأنا كنت سبب الرخصة ،
ِ
التخفيف عن املسلمني  ،وذلك أين أردت مناجاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أمر
و
ضروري  ،فصرفت دينارا بعشرة دراهم  ،مث ناجيته عشر مرار  ،أُقدم يف كل مرة درمها )  ،وروي
عنه  :أنه تصدق يف كل مرة بدينار  ،قال علي رضي اهلل عنه  ( :مث فهم رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم أن هذه العبادة قد شقت على الناس  ،فأنزل اهلل الرخصة )  ،وقال مقاتل  ( :بقي
هذا احلكم عشرة أيام )  ،وقال قتادة  ( :بقي ساعة من هنار ) " ( ، )3وكذا قال الزخمشري (: )8
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (اجملادلة)18:
( - )1عبد احلق بن أيب بكر  ،أبو حممد  ،احملاريب  ،الغرناطي  ،شيخ املفسرين  ،قاض  ،عارف باألحكام واحلديث ،
له شعر  ،من فقهاء املالكية  ،ح ّدث عن  :أيب علي الغساين  ،وحممد الطالَّع  ،وعنه  :عبد املنعم بن الفرس  ،وأبو
تعرض للتنقيح فيه والتحرير  ،وهو أقل  ،وأمجع  ،وأخلص
أجل من صنف يف التفسري  ،وأفضل من ّ
جعفر بن احلكم ّ ،
(ت543:ه)  ،من آثاره (احملرر الوجيز ) .

ينظر  :أمحد بن حيي الضيب  ،بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس ص( ، )834وإبراهيم بن علي بن فرحون
اليعمري  ،الديباج املذهب ( ، )58/3وعادل نويهض  ،معجم املفسرين (. )358/1
( - )3ينظر  :عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي  ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ( ، )384/5ومقاتل
بن سليمان  ،تفسري مقاتل ( ، )131/5وعبد الرزاق الصنعاين  ،تفسري عبد الرزاق ( ، )345/8وحممد الطربي ،
جامع البيان (. )434/33
( - )8حممود بن عمر  ،أبو القاسم  ،جار اهلل  ،اخلوارزمي  ،إمام عصره يف اللّغة  ،والنحو  ،والبيان  ،والتفسري  ،كبري
املعتزلة  ،مسع من  :نصر بن البَ ِطر  ،وأيب سعد الشفاين  ،روى عنه باإلجازة  :أبو طاهر السلفي  ،وزينب بنت
َّع ِري  ،سقطت رجله فكان ميشي على جاون خشب  ،وكان داعية إىل االعتزال  ،اهلل يساحمه (ت583:ه) .
الش ْ
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء ( ، )3138/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )151/31وعادل نويهض  ،معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر (. )111/3
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" وقيل  :كان ذلك عشر ليال  ،مث نسخ  ،وقيل  :ما كان إال ساعة من هنار  ،وعن علي رضي
اهلل عنه  ( :إن يف كتاب اهلل َآليةٌ  ،ما عمل هبا أحد قبلي  ،وال يعمل هبا أحد بعدي ) ( ، )1وعن
أحب إيل
رضي اهلل عنهما  ( :كان لعلي ثالث  ،لو كانت يل واحدة منهن  ،كانت َّ
ابن عمر َ
من محر النعم ؛ تزوجيه فاطمة ( ، )3وإعطاؤه الراية يوم خيرب ( ، )8وآية النجوى ) ( ، )4وقال ابن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أخرجه احلاكم يف املستدرك ك /التفسري  ،تفسري سورة اجملادلة ( )534/3رقم  ، 8844 :وقال  " :هذا
خيرجاه " ووافقه الذهيب يف التلخيص .
حديث صحيح على شرط الشيخني  ،ومل ّ
( - )3بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،سيّدة نساء العاملني يف زماهنا  ،البضعة النبوية  ،واجلهة املصطفوية ،
تكىن بأم أبيها  ،القرشية  ،زوج علي رضي اهلل عنه  ،وأم احلسنني  ،مناقبها عزيزة  ،وكانت صابرة  ،ديّنة  ،خرية ،

ويسر
قانعة  ،شاكرة هلل  ،روى عنها :ابنها احلسني  ،وعائشة  ،كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حيبها  ،ويكرمها ّ ،
إليها ( ،ت11:ه)  ،روت ( )84حديثا .

ينظر  :يوسف بن عبد اهلل القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1348/4وعلي بن األثري  ،أسد الغابة يف
معرفة الصحابة ( ، )311/8وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. )313/3
( - )8املوضع املشهور الذي غزاه النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،على مثانية برد من املدينة  ،من جهة الشام  ،تطلق
على الوالية  ،وكان هبا سبعة حصون لليهود  ،وحوهلا مزارع  ،وخنل  ،وهي بلسان اليهود  :احلصن  ،وقاعدته بلدة
( الشريف )  ،وأهلها املالَّك  ،جلهم من قبيلة عنزة .
ينظر  :عبد اهلل بن عبد العزيز األندلسي  ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ( ، )531/3وعبد املؤمن
بن عبد احلق البغدادي  ،مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع ( ، )444/1وعاتق بن غيث احلريب  ،معجم
املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية ص(. )113
( - )4أورده الثعليب يف الكشف والبيان ( ، )313/4والزخمشري يف الكشاف ( ، )444/4والقرطيب يف اجلامع
ألحكام القرآن ( ، )813/18من غري إسناد  ،وقد ثبت مرويا بغري هذا اللفظ  ( :زوجه رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ابنته وولدت له َّ ،
وسد األبواب إال بابه يف املسجد  ،وأعطاه الراية يوم خيرب ) يف فضائل الصحابة ألمحد
( )518/3رقم  455 :واملسند له ( )411/3رقم  ، 4848 :والسنة البن أيب عاصم ( )514/3رقم ،1444 :
وشرح مشكل اآلثار للطحاوي ( )133/4رقم  ، 8511 :قال الشيخ األلباين معلقا يف ظالل اجلنة " إسناده جيد ،
ورجاله ثقات رجال البخاري  ،غري هشام بن سعد  ،وهو صدوق له أوهام  ،وأخرج له البخاري تعليقا ".
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عباس رضي اهلل عنهما  ( :هي منسوخة باآلية اليت بعدها ) " (. )1
وروى احلاكم يف املستدرك حديث علي رضي اهلل عنه ؛ فأخرج من طريق جرير ( ، )3عن
منصور ( ، )8عن جماهد  ،عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ( ، )4قال  ( :قال علي بن أيب طالب رضي
اهلل عنه  :إن يف كتاب اهلل آليةً  ،ما عمل هبا أحد  ،وال يعمل هبا أح ٌد بعدي ؛ آية النجوى
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭼ (اجملادلة )13:قال  :كان
عندي دينار  ،فبعته بعشرة دراهم  ،فناجيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فكنت كلما
ناجيت النيب صلى اهلل عليه وسلم قدمت بني يدي جنواي درمها  ،مث نسخت  ،فلم يعمل هبا
أحد  ،فنزلت ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ (اجملادلة ، ) )18:قال احلاكم :
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممود بن عمر الزخمشري  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( ، )444/4وحممد الطربي  ،جامع
البيان ( ، )434/33والقاسم بن سالم  ،الناسخ واملنسوخ يف القرآن ص( ، )353وعلي السخاوي  ،مجال القراء
(. )355/3
الضيب  ،اإلمام  ،احلافظ  ،القاضي  ،حدَّث عن  :عبد امللك بن عمري ،
( - )3ابن عبد احلميد  ،أبو عبد اهلل ،
ّ
وقابوس بن أيب ظبيان  ،وعنه  :ابن مبارك  ،وحيي بن أكثم  ،قال ابن سعد  " :كان ثقة  ،كثري العلم  ،يرحل إليه " ،
وقال أبو القاسم الاللكائي  " :جممع على ثقته " ( ،ت138:ه) .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )318/8وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )4/4وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )141/1
( - )8منصور ؛ هو منصور بن املعتمر  ،سبقت ترمجته يف ص(. )331
( - )4أبوعيسى  ،األنصاري  ،الكويف  ،العالمة  ،احلافظ  ،الفقيه  ،ح ّدث عن  :عمر  ،وعلي  ،وعنه  :عمر بن
مرة  ،واألعمش  ،تابعي كبري  ،قال ابن سريين  " :جلست إىل عبد الرمحن بن أيب ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمري "
ليسب أبا تراب ( ،ت33:ه) .
استعمله احلجاج على القضاء  ،مث عزله  ،مث ضربه ّ
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )111/1وحممد بن خلف وكيع البغدادي  ،أخبار القضاة
( ، )411/3وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )881/1
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" هذا حديث صحيح على شرط الشيخني  ،ومل خيرجاه " (. )1
وأخرج الرتمذي ؛ عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه  ،قال  ( :ملا نزلت ﭽﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭼ (اجملادلة )13:قال  :قال يل النيب صلى اهلل عليه
وسلم  :ما ترى دينارا ؟ قلت  :ال يطيقونه  ،قال  :فنصف دينار ؟ قلت  :ال يطيقونه  ،قال :
فكم ؟ قلت  :شعرية  ،قال  :إنك َلزهيد  ،قال  :فنزلت ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭼ (اجملادلة )18:اآلية  ،قال  :فـبـ ـي خ ّفف عن هذه األمة )  ،قال الرتمذي  " :هذا
حديث حسن غريب  ،وإمنا نعرفه من هذا الوجه  ،ومعىن قوله شعرية ؛ يعين  :وز َن شعرية من
ذهب " (. )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1سبق خترجيه قريبا .
( - )3أخرجه الرتمذي يف سننه  ،أبواب تفسري القرآن ب  :ومن سورة اجملادلة ( )354/5رقم  ، 8811 :وقد جاء
لفظ دينارا بالرفع  ،وكالمها صحيح  ،فعلى الرفع بالقطع  ،وعلى النصب بالوصل  ،وضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف
سنن الرتمذي ص( ، )434وعلّة احلديث ؛ علي بن علقمة األمناري  :ضعفوه .
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الفصل ،
النوع السادس واألربعون والسابع واألربعون  :ومها من أنواع املعاين املتعلقة باأللفاظ :
ُ

والوصل

()1

واملراد بالوصل  :عطف بعض اجلُمل على بعض  ،وبالفصل  :ترك العطف ( ، )3ولنذكر ما ذكره

أئمة علم البيان يف ذلك :
فمن الفصل

()8

؛ قوله تعاىل  :ﭽﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭﯮﭼ(البقرة )15 -14:قالوا :مل يعطف :ﭽﯬﯭﯮﭼ على ﭽﯦﯧﭼ؛
ألنه ليس من مقوهلم  ،وال على ﭽﯥﭼ ؛ لئال يشاركه يف االختصاص بالظرف ( ، )4وهذا من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :احلارث احملاسيب  ،فهم القرآن ومعانيه ص( ، )311وعبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص(، )843
وإمتام الدراية ص( ، )44وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )31/1
( - )3ينظر  :احلسن العسكري  ،الصناعتني ص( ، )483ويوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )344وأمحد
النويري  ،هناية األرب ص(. )81/8
( - )8اتفق البالغيون أن الفصل جيب يف مخسة مواضع  ،قال اهلامشي  " :من حق اجلُمل  :إذا ترادفت  ،ووقع
بعضها إثر بعض  ،أن تُربط بالواو ؛ لتكون على نسق واحد  ،ولكن قد يعرض هلا ما يُوجب ترك الواو فيها  :ويسمى
احتاد تام  ،وامتزاج معنوي  ،حىت كأهنما أفرغا
هذا فصال  ،ويقع يف مخسة مواضع  :األول  :أن يكون بني اجلملتني ٌ
يف قالب واحد  ،ويسمى ذلك ( :كمال االتصال) .
تام  ،بدون إهبام خالف املراد  ،ويُسمى ذلك ( :كمال االنقطاع) .
تباين ٌ
الثاين  :أن يكون بني اجلملتني ٌ
الثالث  :أن يكون بني اجلملتني رابطة قوية  ،ويُسمى ذلك ( :شبه كمال االتصال) .
الرابع  :أن يكون بني اجلملة األوىل والثانية ؛ مجلةٌ أخرى ثالثة متوسطة حائلة بينهما  ،فلو ُعطفت الثالثة على (األوىل
املناسبة هلا) لتوهم أهنا معطوفة على (املتوسطة)  ،فُيرتك العطف  ،ويسمى ذلك ( :شبه كمال االنقطاع) .
اخلامس  :أن يكون بني اجلملتني تناسب وارتباط  ،لكن مينع من عطفهما مانع ؛ وهو عدم قصد اشرتاكهما يف
احلكم  ،ويسمى ذلك (التوسط بني الكمالني) " .
ينظر  :أمحد اهلامشي  ،جواهر البالغة ص( ، )138وحامد عوين  ،املنهاج الواضح للبالغة ( ، )133/3وأمحد
مطلوب  ،معجم املصطلحات البالغية (. )114/8
( - )4وبيانه  :أن مجلة (قالوا) مقيدة بالظرف ؛ الذي هو (إذا)  ،واملعىن  :أهنم إمنا يقولون ذلك وقت خلوهم

=
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الفصل لفقدان التشريك (. )1

ومن الفصل لفقدان التغاير ؛ ويسمى  :كمال االتصال ( ، )3قوله تعاىل  :ﭽﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙ ﭼ (البقرة)3:

()8

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
= بشياطينهم فحسب  ،فلو عطف مجلة (اهلل يستهزئ هبم) على مجلة (قالوا) لزم تشريك الثانية يف حكم األوىل ،
وهو التقيد بالظرف املذكور  ،فيكون املعىن حينئذ  :إن اهلل يستهزئ هبم وقت خلوهم بشياطينهم فقط كالذي قبله ،
وهو باطل ؛ إذ أن استهزاء اهلل هبم مبعىن  :جمازاته هلم باخلذالن متحمل ال يتقيد بزمن  ،كذلك مل يعطف مجلة (اللَّهُ
ئ هبِِ ْم) على مجلة (إِنَّا َم َع ُك ْم) الواقعة مفعوال (لقالوا) ملا يلزم على هذا العطف من فساد املعىن كذلك  ،ذلك أن
يَ ْستَـ ْه ِز ُ
ئ هبِِ ْم) على قوله ( :إِنَّا
قوله ( :إِنَّا َم َع ُك ْم) مفعول (قَالُوا)  ،فهو إ ًذا من مقول املنافقني  ،فلو عطف قوله ( :اللَّهُ يَ ْستَـ ْه ِز ُ
ئ هبِِ ْم) من
َم َع ُك ْم) لزم تشريك الثانية يف حكم األوىل  ،وهو كوهنا مفعوال (لقالوا)  ،فيلزم أن تكون مجلة (اللَّهُ يَ ْستَـ ْه ِز ُ
أيضا  ،يف حني أهنا من مقول اهلل سبحانه  ،فبطل إذا عطفها عليها ؛ ملا يلزم عليه من هذا الفساد " .
مقول املنافقني ً
ينظر  :يوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )313وعبد املتعال الصعيدي  ،بغية اإليضاح ( ، )331/3وحامد
عوين  ،املنهاج الواضح للبالغة (. )133/3
( - )1ويسمى هذا النوع ( :التوسط بني الكمالني) ؛ أي  :كمال االتصال  ،وكمال االنقطاع  ،وهو أن يكون بني
اجلملتني تناسب وارتباط  ،لكن مينع من عطفهما مانع  ،وهو عدم قصد اشرتاكهما يف احلكم .
ينظر  :أمحد اهلامشي  ،جواهر البالغة ص( ، )138وأمحد املراغي  ،علوم البالغة ص( ، )183وحامد عوين  ،املنهاج
الواضح (. )133/3
تنزل الثانية من األوىل منزلة نفسها  ،وهو قسمان :
( - )3وهو احتاد اجلملتني احتادا تاما  ،وامتزاجا معنويا  ،حبيث ّ
أحدمها  :أن تنزل الثانية من األوىل منزلة التأكيد املعنوي من متبوعه يف إفادة التقرير  ،مع االختالف يف املعىن .
وثانيهما  :أن ت نزل الثانية من األوىل منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه يف احتاد املعىن  ،أو أن تكون اجلملة
الثانية بدال من األوىل وهو ضربان  :أحدمها  :أن تنزل الثانية من األوىل منزلة بدل البعض من متبوعه .
وثانيهما  :أن تنزل الثانية من األوىل منزلة بدل االشتمال من متبوعه ".
ينظر  :حممد القزويين  ،اإليضاح ( ، )118/8وأمحد اهلامشي  ،جواهر البالغة ص( ، )138وأمحد مطلوب  ،معجم
املصطلحات البالغية (. )114/8
( - )8وهو القسم األول من كمال االتصال  ،وبيان اآلية أن ِوزان (ال ريب فيه) يف اآلية ِ ،وزان نفسه يف قولك = :
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ومنه  :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ

(يس ، )31-31:وهذا من أنواع إبدال اجلملة مبا هي أوىف منها يف املعىن (. )1
وكذا قوله تعاىل  :ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄﭼ (الشعراء. )3( )184 - 183:
وقال تعاىل  :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ يـغـفِـر ﮋ ﮌ

ويـع ِّذبﮎﮏﮐﭼ(البقرة )334:على قراءة من أسقط الفاء  ،وجزم على بدل البعض ِمن
ﭽ ﮆﭼ  ،وليست هذه القراءة يف السبعة  ،وإمنا هي قراءة األعمش (. )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

(جاءين اخلليفة نفسه)  ،فإنه ملا بُولِغ يف وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى من الكمال جبعل املبتدأ (ذلك) ،

ب فِ ِيه)
وتعريف اخلرب بالالم ؛ كان عند السامع قبل أن يتأمله مظنة أنه مما يـُْرَمى به جزافا من غري حتقق  ،فأتبعه (ال َريْ َ
نفيا لذلك إتباع (اخلليفة نفسه) إزالةً ملا عسى أن يتوهم السامع أنك يف قولك ( :جاءين اخلليفة) متجوز أو ساهٍ " .

ينظر  :حممد القزويين  ،اإليضاح ( ، )118/8وأمحد النويري  ،هناية األرب ( ، )83/8وعبد املتعال الصعيدي  ،بغية
اإليضاح (. )331/3
( - )1وهو بدل االشتمال  ،فقوله ( :اتبعوا املرسلني) املراد به محل املخاطبني على اتباع الرسل  ،وقوله ( :اتبعوا من ال
يسألكم أجرا وهم مهتدون) أوىف بتأدية ذلك ؛ ألن معناه  :ال ختسرون معهم شيئا من دنياكم  ،وترحبون صحة
دينكم فينظم لكم خري الدنيا  ،وخري اآلخرة .
ينظر  :حممد القزويين  ،اإليضاح ( ، )113/8وحيي العلوي  ،الطراز ( ، )181/8وعبد املتعال الصعيدي  ،بغية
اإليضاح (. )334/3
( - )3وهي منزلة بدل البعض من متبوعه  ،فاآلية مسوقة للتنبيه على نعم اهلل تعاىل عند املخاطبني وقوله ( :أ ََم َّد ُك ْم
ٍ
ِ
َّات وعي ٍ
ون) أوىف بتأديته مما قبله ؛ لداللته عليها بالتفصيل من غري إحالة على علمهم مع كوهنم
بِأَنْـ َع ٍام َوبَن َ
ني َو َجن َ ُُ
معاندين  ،واإلمداد مبا ذكر من األنعام وغريها بعض اإلمداد مبا يعلمون  ،وحيتمل االستئناف ".

ينظر  :يوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )354وحممد القزويين  ،اإليضاح ( ، )111/8وأمحد اهلامشي ،
جواهر البالغة ص(. )138
(َ - )8وِه َم املصنف يف كالم ابن جين  ،فنسب القراءة لألعمش  ،وكالم ابن جين  " :ومن ذلك ما رواه األعمش =
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قال ابن جين

()1

 " :هذا على ِ
البدل ِمن ﭽﮆﭼ على وجه التفصيل جلملة

احلساب " (. )3
ومن الفصل لفقدان اجلامع املشرك بني اجلمل ؛ قوله تعاىل :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ

فص َل لكون ما قبله حديثاً عن القرآن وصفاته
ﭖﭗﭘﭙﭼ(البقرةَ ، )1:
حديث عن الكفار وصفاهتم .

()8

 ،وهذا

وإذا اخ ـت ـلتفت اجلـملتـ ـان خ ـب ـ ـرا وإنـ ـش ـاءً ؛ كان ذلك من موجبات االنـفـ ـص ـال عـند علمـاء البيان ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

= قال  :يف قراءة ابن مسعود ( :حياسبكم به اهلل يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء) جزم بغري فاء "  ،وكذا فهم
الزخمشري  ،فالقراءة قراءة ابن مسعود كما ذكر ابن أيب داود يف املصاحف  ،وذكر النحاس أهنا مروية عن طلحة بن
اجلعفي وخالّد .
مصرف  ،وزاد ابن عطية :
ّ
ّ
ينظر  :عثمان بن جين  ،احملتسب ( ، )144/1وأبو بكر بن أيب داود  ،املصاحف ص( ، )184وأمحد النحاس ،
إعراب القرآن ( ، )141/1وعبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز (. )841/1
( - )1عثمان بن جين  ،أبو الفتح  ،املوصلي  ،إمام العربية  ،صاحب التصانيف  ،من حذاق أهل األدب  ،وأعلمهم
بعلم النحو  ،والتصانيف  ،أخذ عن  :أيب علي الفارسي  ،ولزمه دهرا  ،وقرأ على  :املتنيب ديوانه  ،أخذ عنه :
الثمانيين  ،وعبد السالم البصري ( ،ت843:ه)  ،من آثاره (سر الصناعة) ( ،اخلصائص) ( ،التصريف) .
ينظر  :حممد بن إسحاق البغدادي  ،الفهرست ص( ، )115وعبد الرمحن بن حممد األنصاري  ،نزهة األلباء يف
طبقات األدباء ص( ، )344وياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء (. )1535/4
( - )3ينظر  :احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها (. )144/1
ومتام كالم أيب الفتح  " :جزم هذا على البدل من (حياسبكم) على وجه التفصيل جلملة احلساب  ،وال حمالة أن
املفصل  ،فجرى جمرى بدل البعض أو االشتمال "  ،وبنحوه قال الزخمشري يف الكشاف  ،ونقله
التفصيل أوضح من َّ
أبو حيان  ،وناقشه بتفصيل .
ينظر  :حممود الزخمشري  ،الكشاف ( ، )881/1وحممد أبو حيان  ،البحر احمليط (. )853/3
( - )8من مطلع سورة البقرة  ،إىل اآلية  5؛ ففي اآلية كمال االنقطاع .
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ويسمى كمال االنقطاع ( ، )1ووافقهم بعض النحويني على ذلك أيضا  ،ولكن اجلمهور على جواز
العطف ( ، )3ومنه قوله تعاىل :ﭽﭑﭒﭓﭼ(البقرة )35:يف سورة البقرة  ،وكذلك :
ﭽ ﭠ ﭡ ﭼ( )113يف سورة براءة  ،والصف ( ، )8وذلك مبسوط يف كتُب النحو .
()4
بض ٍ
رب من التأويل  ،ففي قوله
وصل لقوة اجلامع َ
وقال بعضهم  " :إذا فقد االتصال  ،فقد تُ َ

تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭼ(البقرة )35:قدَّره الزخمشري معطوفا على ﭽﯼﭼ

(البقرة........................................................................، )5( )35:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1وهو اختالف اجلملتني اختالفا تاما  ،وهو قسمان :
ـ ـ أن ختتلف اجلملتان خربا وإنشاءً  ،لفظا ومعىن  ،أو معىن فقط .

ـ ـ أو أن ال يكون بني اجلملتني جامع  ،أو مناسبة  ،بل تكون كل مجلة مستقلة بنفسها .
ينظر  :حممد القزويين  ،اإليضاح ( ، )115/8وأمحد اهلامشي  ،جواهر البالغة ( ، )134/1وحامد العوين  ،املنهاج
الواضح للبالغة (. )111/3
( - )3قال األمشوين  " :يف عطف اخلرب على اإلنشاء وعكسه خالف منعه البيانيون  ،والناظم يف شرح باب املفعول
معه من كتاب التسهيل  ،وابن عصفور يف شرح اإليضاح  ،ونقله عن األكثرين  ،وأجازه الصفار ؛ تلميذ ابن عصفور
ومجاعة ؛ مستدلني بنحو  :ﭽﭑﭒﭓﭼ يف سورة البقرة  ،ﭽﭠﭡﭼ يف سورة الصف ،
خربا حملذوف " .
قال أبو حيان  :وأجاز سيبويه (جاءين زيد ومن عمرو العاقالن) على أن يكون (العاقالن) ً
ينظر  :عبد اهلل بن هشام  ،مغين اللبيب ص( ، )138وعلي األمشوين  ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك
( ، )411/3وعبد الرمحن السيوطي  ،مهع اهلوامع ( ، )335/8وحممد الصبان  ،حاشية الصبان (. )184/8
( – )8يف قوله  :ﭽ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (الصف. )18:
( - )4وهو الطييب يف التبيان ص( ، )18وقد أوجزه املصنف  ،واختصره  ،ويراجع املصدر ؛ لتصور الفكرة جيّدا ،
وينظر  :حممد القزويين  ،اإليضاح ( ، )181/8وعبد املتعال الصعيدي  ،بغية اإليضاح ( ، )811/3وخليل
العالئي  ،الفصول املفيدة ص(. )151
( - )5ينظر  :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (. )114/1
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() 1
ورد هذا
ورده بعضهم ؛ بأنه جواب الشرط  ،وال يصح أن يكون األمر بالتبشري جوابا لذلك ُ ،

بأن ( اتقوا ) ال يكون جوابا للشرط كما توهم  ،وإمنا جواب الشرط حمذوف تقديره  :فإن مل
()3
املعاند العقاب  ،وبشر
تفعلوا فقد صدق هذا النيب العظيم صلى اهلل عليه وسلم  ،فاحذر أيها ُ

يأيها النيب املصد َق بالثواب  ،وقدَّره َّ
السكاكي

()8

معطوفا على قل ُمراد ًة قبل  :ﭽﮜﮝ

ﮞ ﭼ (البقرة ، )4( )31:وإرادة القول يف القرآن كثري

()5

" (. )1

ومن الوصل ( )8قوله تعاىل  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ(النساء ، )143:وقوله تعاىل :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1وهو حممد بن يوسف بن حيان األندلسي يف البحر احمليط ( ، )184/1وأطال النفس كعادته  -رمحه اهلل . -
( - )3يف نسخة "ز"  :فقد صح .
( - )8يوسف بن أيب بكر  ،أبو يعقوب  ،اخلوارزمي  ،إمام يف العربية  ،واملعاين  ،والبيان  ،واألدب  ،والعروض ،
والشعر  ،متكلم  ،فقيه  ،متفنن يف علوم شىت  ،لقب بالسكاكي نسبة ملهنة السكاكة (احلدادة)  ،من مشائخه :
سديد اخلياطي  ،وحممود احلارثي  ،قرأ عليه  :خمتار الزاهدي ( ،ت131:ه)  ،من آثاره ( :رسالة يف علم املناظرة) .
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء ( ، )3341/1وعبد القادر بن حممد القرشي  ،اجلواهر
املضية يف طبقات احلنفية ( ، )335/3وعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،بغية الوعاة (. )814/3
( - )4ينظر  :مفتاح العلوم ص(. )354
( - )5وذلك يف آيات كثرية يصعب حصرها  ،ومثل السكاكي يف املفتاح لبعض منها جمتمعة  ،وقال بأهنا  " :غري
عزيزة يف القرآن " ص( ، )311وأمثلتها متناثرة يف كتب التفسري .
( - )1إىل هنا ينتهي النقل من التبيان للطييب ص ( )18بتصرف .
( - )8وهو النوع الثاين  ،كثري الدور يف القرآن الكرمي  ،والبد أن يكون بني اجلملتني نوع مالءمة ؛ ألجله جاز عطف
إحداها على األخرى  ،وجيب الوصل يف ثالثة مواضع :
األول  :أن يكون بني اجلملتني كمال انقطاع مع اإليهام  ،وذلك بأن تكون إحدامها خربية  ،واألخرى إنشائية  ،ولو
فصلت ؛ ألوهم الفصل خالف املقصود  ،ومنه قول البلغاء  :ال  ،وأيدك اهلل .

=
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ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ(اإلنفطار ، )14 - 18:وقوله تعاىل :
ﭽﭙﭚﭛﭜﭝﭼ (األعراف ، )81:وقوله تعاىل  :ﭽﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ

ﯨ ﭼ(البقرة )38:أي  :ال تعبدوا  ،وأَحسنوا  ،وذلك كثري .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الثاين  :أن تكون اجلملتان متفقتني خربا وإنشاء  ،لفظا ومعىن  ،وهو ما مثل به املصنف  ،عدا اآلية األخرية  ،أو
معىن ال لفظا  ،ومثاله اآلية األخرية  ،فعطف قوله ( :قولوا) على قوله ( :ال تعبدوا) ؛
أن تكونا متفقتني خربا وإنشاء ً ،

ألنه مبعىن ال تعبدوا .

الثالث  :أن يكون للجملة األوىل حمل من اإلعراب  ،وقُصد إشراك اجلملة الثانية هلا يف احلكم اإلعرايب .
ينظر  :حممد القزويين  ،اإليضاح ( ، )131/8وأمحد اهلامشي  ،جواهر البالغة ص( ، )131وأمحد مطلوب  ،معجم
املصطلحات البالغية (. )134/8
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الثامن واألربعون والتاسع واألربعون  :اإلجياز  ،واإلطناب
النوعُ ُ

()1

ويفهم منهما قسم املساواة ( )3؛ ألن ما أدى املعىن املقصود  ،ومل ُخيل به مع قلة العبارة  ،فهو
اإلجياز  ،وما زاد عليه للمبالغة  ،فهو ؛ اإلطناب .
وقالوا  :مثال املساواة  :ﭽﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ(فاطر. )8( )48:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( – )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )341/8وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1534/5والتحبري
ص( ، )883وإمتام الدراية ص( ، )44وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )114/1
( - )3واملراد باملساواة  :أن يكون اللفظ مبقدار أصل املراد  ،ال ناقصا عنه حبذف أو غريه  ،وال زائدا عليه بنحو
تكرير  ،أو تتميم  ،أو اعرتاض .
قال ابن عقيلة  " :واختلفوا هل بني اإلجياز واإلطناب واسطة وهي املساواة ؟ أو ليس بينهما واسطة ؟ فذهب قوم
كالسكاكي  ،والقزويين ؛ أن املساواة واسطة بينهما  ،وقال ابن األثري وغريه  :اإلجياز التعبري عن املراد بلفظ غري زائد ،
واإلطناب  :بلفظ زائد  ،ورجح هذا القول السيوطي يف اإلتقان وأنه ال واسطة  ،قال  :وال يكاد يوجد  ،خصوصا يف
القرآن " .
ينظر  :حممد القزويين  ،اإليضاح ( ، )188/8وابن حجة احلموي  ،خزانة األدب ( ، )441/3وعبد الرمحن بن
حبنكة  ،البالغة العربية ( ، )8/3وابن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان (. )114/1
ِ
ف باملساواة بينه وبني املعاين
( - )8قال عبد الرمحن بن حبنكة  " :أورد البالغيون أمثلة من الكالم الذي رأ َْوا أنَّه يـَتَّص ُ
ضةً
املرادة منه  ،دون أ ْن يـُْتبِعُوها بدراسات حتليليّة كاشفات  ،وليس من املستبعد أن يكون بعض ما أوردوه منها ُع ْر َ
الحتماالت كونه ممّا ينطبق عليه عنوان " :ا ِإلجياز"  ،ال عنوان املساواة  ،أو ينطبق على بعض عناصره عنوان :
بكل ُمجَلِه وعناصرها .
(ا ِإلطناب) والكاشف لذلك الدراسة التحليلية الشاملة ّ
للنص ّ
ذات النصوص الطويلة
املهم أ ْن نقول  :إ ّن من الكالم ما ينطبق عليه عنوان املساواة حتماً  ،ولو كانت األمثلة منه ُ
و ّ
ِ
ت له .
نادرة  ،وال ختلو من اعرتاضات  ،وإشكاالت  ،قد جتعلها أمثلةً غري مطابقة ملا سي َق ْ
فمن األمثلة على الكالم املتصف باملساواة ما يلي :
وجل يف سورة فاطر على ما أورد القزويين يف التلخيص  :ﭽﯣﯤﯥﯦ
األول  :قول اهلل ّ
املثال ّ
عز ّ
ِ
احلُ ُ ِ
السيّئ  :أي :
يق  :أي ُِ :حييط ْ ،
املكر َّ
ﯧﯨﭼ(فاطرَ )48:حي ُ
وق  :اإلطار احمليط بالشيء املستدير حوله ُ ،
الشر ال يف اخلري  ،فليس كل م ْك ٍر َسيئاً  ،إ ْذ من امل ْك ِر ما هو
اخلفي املوصوف بأنَّه َسيّ ٌئ ؛ ألنه ْ
استُخدم يف ّ
التدبري ّ
مكْر يف اخلري  ،وهو عند ٍ
ئذ يكون مكراً حسناً ال َسيّئاً  ،إالَّ بأهله  :أي  :إالَّ بأصحابه املدبّرين له  ،أو إالَّ باملستحقني
َ ٌ
له .
دلّت هذه العبارة القرآنية على َّ
تامةً ال تكون إالَّ بأصحابه املدبّرين له  ،أو املستحقني
أن إحاطة املكر َّ
السيئ إحاطةً ّ
=
وج َهني :
له ؛ َّ
لكن هذا املثال قابل للمناقَ َشة من ْ
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ومن اإلجياز ؛ قوله تعاىل  :ﭽﯔﯕﯖﯗﭼ (البقرة ، )1( )184:فإن معناه كثري ،
ولفظَه قليل  ،وهذا من إجياز القصر ( )3؛ ..................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
املفسرون منها مع معىن ا ِإلحاطة معىن
= الوجه األول  :أ ّن كلمة ( َحي ُ
يق) ىف اللّغة تَ ُدل على معىن اإلحاطة  ،وقد فهم ّ
ا ِإلصابة والنزول  ،وهذه الزيادة إمنا فهموها من دالالت لزوميّة فكريَّة  ،خارجة عن املعىن
املطابقي لفعل (حييق) وبناءً
ّ
على هذا يكون املثال مما يندرج حتت عنوان ( :ا ِإلجياز) الذي ْاعتُ ِم َد فيه على الداللة اللزوميّة  ،وال يندرج حتت عنوان:
(املساواة) اليت فيها تطابُ ٌق تامٌّ بني اللّفظ واملعىن حبسب األوضاع اللّغوية .
ِِ
ذات احتمالني :
الوجه الثاين :أ ّن عبارة (بأ َْهله) ُ
ومع ُه ُم
فهل املراد منها
أصحاب املكر َ
املدبرون له ؟ أو املراد منها املستح ّقون له  ،سواءٌ أكانوا هم املدبّرين له ْ ،أوُه ْم َ
ُ
ِ
ِ
السيّئ ؟.
الّذين ُدبر ِضدَّهم إذا كا َن هؤالء
أصحاب ٍّ
يستَحقون أن َحي َ
َ
شر أيضاً ْ
يق هبم املكر ّ
ِ
ٍ
لنوع ْني :
معىن كل ّي صا ٍحل َ
فإذا كان املراد هذا املعىن الثاين  ،فالعبارة تشتمل على إجياز الْق َ
صر باستخدام لفظ ذي ً
وم ْستَ ِح ّقيه من غريهم " .
ُم َدبّري املكر َ ،
ينظر  :حممد القزويين  ،اإليضاح ( ، )131/8وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1535/5وعبد الرمحن بن
حبنكة  ،البالغة العربية (. )31/3
هم بالقتل  ،فعلم أنه يقتص منه  ،فارتدع  ،سلم صاحبه من
( - )1قال القامسي  " :ألنه قائم مقام قولنا  :من َّ
القود  ،فكان القصاص سبب حياة نفسني " .
القتل وسلم هو من َ
ينظر  :احلسن العسكري  ،الصناعتني ص( ، )185وحممد الزركشي  ،الربهان ( ، )343/8وعبد الرمحن السيوطي ،
أصول التفسري ( ،تعليق القامسي) ص (. )84
( - )3قال السيوطي  " :اإلجياز قسمان  :إجياز قصر  ،وإجياز حذف .
فاألول  :هو الوجيز بلفظه ؛ قال الشيخ هباء الدين  :الكالم القليل إن كان بعضا من كالم أطول منه ؛ فهو إجياز
حذف  ،وإن كان كالما يعطي معىن أطول منه ؛ فهو إجياز القصر  ،وقال بعضهم  :إجياز القصر ؛ هو تكثري املعىن
بتقليل اللفظ  ،وقال آخر  :هو أن يكون اللفظ بالنسبة إىل املعىن أقل من القدر املعهود عادة  ،وسبب حسنه أنه يدل
على التمكن يف الفصاحة  ،وهلذا قال صلى اهلل عليه وسلم  ( :أوتيت جوامع الكلم) " .
مث نقل كالم الطييب خمتصرا معتصرا فقال  " :وقال الطييب يف التبيان  :اإلجياز اخلايل من احلذف ثالثة أقسام :
أحدها  :إجياز القصر ؛ وهو أن يقصر اللفظ على معناه  ،كقوله تعاىل  :ﭽﮦﮧﮨﭼ إىل قوله  :ﭽﯓ
ﯔﭼ(النمل )81-81:مجع يف أحرف  :العنوان والكتاب واحلاجة  ،وقيل يف وصف بليغ  :كانت ألفاظه =
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وهو ما ال حذف فيه (. )1
ومنه قوله تعاىل  :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﭼ (النمل )81-81:فجمع يف ذلك ؛ الكتاب  ،والعنوان  ،واحلاجة .
ومنه  :ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭼ(البقرة )385:أي  :خطاياه قد غُفرت ،
فهي له ال عليه .
ومنه  :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (النحل. )41:

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= قوالب معناه  ،قلت  :وهذا رأي من يدخل املساواة يف اإلجياز .
الثاين  :إجياز التقدير  :وهو أن يقدر معىن زائد على املنطوق  ،ويسمى بالتضييق أيضا  ،وبه
مساه بدر الدين بن مالك يف املصباح ؛ ألنه نقص من الكالم ما صار لفظه أضيق من قدر معناه َ :نو :

ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭼ(البقرة)385:أي  :خطاياه غفرت  ،فهي له ال عليه ﭽﭚ
ﭛﭼ(البقرة ، )3:أي للضالني الصائرين بعد الضالل إىل التقوى .
الثالث  :اإلجياز اجلامع ؛ وهو أن حيتوي اللفظ على معان متعددة ؛ َنو  :ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﭼ
(النحل )41:اآلية  ،فإن العدل ؛ هو الصراط املستقيم املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط  ،املومى به إىل مجيع
الواجبات يف االعتقاد واألخالق والعبودية  ،واإلحسان ؛ هو اإلخالص يف واجبات العبودية ؛ لتفسريه يف احلديث
بقوله ( :أن تعبد اهلل كأنك تراه) أي  :تعبده خملصا يف نيتك  ،وواقفا يف اخلضوع  ،آخذا أهبة احلذر إىل ما ال
حيصى  ،وإيتاء ذي القرىب ؛ هو الزيادة على الواجب من النوافل  ،هذا يف األوامر ،وأما النواهي  ،فبالفحشاء ؛ اإلشارة
إىل القوة الشهوانية  ،وباملنكر ؛ إىل اإلفراط احلاصل من آثار الغضبية  ،أو كل حمرم شرعا  ،وبالبغي ؛ إىل االستعالء
الفائض عن الومهية " .
ينظر  :نصر اهلل بن األثري  ،املثل السائر ( ، )311/3وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1538/5وعبد الرمحن
بن حبنكة  ،البالغة العربية (. )34/3
( - )1األمثلة اآلتية  ،وغريها  ،بشرحها ؛ ينظر  :احلسني الطييب  ،التبيان ص( ، )81وحممد الزركشي  ،الربهان
( ، )341/8وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )1541/5
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ولنذكر هنا أثرا ( )1؛ رواه السلَفي ( )3يف املختار من الطيوريات  ،عن الشعيب  ،قال  ( :لقي عمر
بن اخلطاب رضي اهلل عنه ركبا يف سفر  ،فيهم عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه  ،فأمر رجال أن
ِ
أين القوم ؟ فأجابه عبد اهلل  :أقبلنا من الفج العميق  ،نريد البيت العتيق  ،فقال
يناديهم ؛ من َ
عمر َّ :
إن فيهم لَعاملاً  ،فأمر رجال أن يناديهم ؛ أي القرآن أعظم ؟ فأجابه عبد اهلل :
ﭽﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﭼ(البقرة )355:حىت ختم اآلية  ،قال  :نادهم ؛ أي القرآن
أحكم ؟ فقال ابن مسعود  :ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﭼ(النحل ، )41:فقال عمر
رضي اهلل عنه  :نادهم ؛ أي القرآن أمجع ؟ فقال عبد اهلل  :ﭽﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﭼ (الزلزلة)3 - 8:

()8

 ،فقال عمر :

نادهم ؛ أي القرآن أحزن ؟ فقال ابن مسعود  :ﭽﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭼ(النساء )138:اآلية فقال عمر  :نادهم ؛ أي القرآن أرجى ؟ فقال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ذكر السيوطي هذا األثر نقالً عن البلقيين يف نوع مستقل (مفردات القرآن)  ،قال فيه  " :هذا النوع من
زياديت  ،وهو نوع لطيف "  ،وذلك يف كتابيه  :التحبري  ،واإلتقان  ،وتبعه ابن عقيلة يف ذلك .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،التحبري ص( ، )835واإلتقان ( ، )3154/1وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان
(. )413/1
املعمرين  ،مسع
( - )3أمحد بن حممد  ،أبو طاهر  ،األصبهاين  ،احمل ّدث  ،احلافظ  ،املفيت  ،شيخ اإلسالم  ،شرف ّ
من  :أمحد بن حممد بن احلافظ أيب بكر بن مردويه  ،وإمساعيل العلوي  ،ح ّدث عنه  :حممد بن طاهر املقدسي ،

وحجة الرواة " ( ،ت581:ه)  ،من آثاره (معجم
وطيب املروزي  ،قال ابن حجر  " :السلفي ؛ شيخ اإلسالم ّ ،
شيوخ بغداد) .
ينظر  :عبد الرمحن بن إمساعيل الدمشقي  ،عيون الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية ( ، )443/3وعبد
الوهاب بن تقي الدين السبكي  ،طبقات الشافعية الكربى ( ، )83/1وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،لسان
امليزان (. )158/1
( - )8يف األصل  :من يعمل ؛ بغري فاء ؛ والصحيح أعاله .
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ابن مسعود  :ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﭼ (الزمر ، )58:فقال
ابن مسعود ؟ قالوا  :اللهم نعم ) (. )1
عمر  :نادهم ؛ أفيكم ُ
ومنه  :إجياز احلذف ؛ ومثاله

()3

قوله تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم يف تفسري رؤيا

امللك  :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ إىل قوله  :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ

(يوسف ، )51 - 48:أي  :فرجع إليهم الرسول  ،وأخربهم مبقالة يوسف عليه
السالم  ،فعجبوا هلا  ،وقال امللك

 ،ومنه قوله تعاىل حكاية عن سليمان عليه

السالم  :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﭼ(النمل ) 34-33:وفيه إجيازان :
نح عنهم إىل مكان قريب تتوارى فيه  ،فانظر
أحدمها  :يف قوله تعاىل :ﭽﮖﮗﮘﭼأي  :تَ َّ
ماذا يرجعون .
َخذ الكتاب  ،وذهب به  ،فلما ألقاه ،
والثاين  :يف قوله  :ﭽﮝﮞﮟﭼ أي  :فأ َ
تناولته  ،مث قرأته  ،قالت يا أيها املأل .
ومنه  :ﭽﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭼ(النمل )15:إذ تقديره  :فعمال به ،
وعرفا حق النعمة  ،وقاال احلمد هلل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( - )1أخرجه السلفي يف منتخبه من أصول كتب الشيخ أيب احلسني املبارك بن عبد اجلبار الطيوري
( )341/1رقم  ، 188 :قاال حمققاه  " :إسناده ضعيف جدًّا "  ،وأخرجه أبو العباس أمحد بن عبد الواحد بن أمحد
املقدسي احلنبلي بسنده يرويه عن السلفي به يف جمموع ختريج مشس الدين املقدسي  ،وهو خمطوط نشر يف برنامج
جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية ص 5رقم . 1
( - )3اقتبس املصنف الكالم اآليت من التبيان للطييب ص( )81بتصرف .
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وقوله تعاىل  :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﭼ(فاطر ، )3:فإن جوابه ؛ ذهبت نفسك عليهم حسرة بداللة
ﭽ ﮞ ﮟ ﭼ أو  :كمن هداه اهلل لداللة ﭽ ﮕ ﮖ ﮗﭼ .
وقوله تعاىل  :ﭽﭿﮀﮁﮂﮄﭼ(البقرة )11:أي  :فضرب ،
فانفجرت ( ، )1وأمثلة جماز احلذف جتيء يف أمثلة إجياز احلذف ( ، )3وذلك كثري .
وأما اإلطناب ( )8؛ فتارة يكون بغري اجلملة  ،وتارة هبا (...................................، )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1إىل هنا ينتهي كالم الطييب .
وملزيد تفصيل ينظر  :حممد القزويين  ،اإليضاح ( ، )134/8وأمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ص( ، )143وعبد
املتعال الصعيدي  ،بغية اإليضاح (. )885/3
( - )3حيث أن جماز احلذف  ،يندرج حتت إجياز احلذف  ،وقد سبق التمثيل لبعضها يف ص( )855وما بعده .
( - )8تابع املصنف النقل من كتاب التبيان للطييب  ،ومجيع هذا النوع مستل منه  ،فلرياجع ص( )88باختصار .
( - )4قال السيوطي  " :كما انقسم اإلجياز إىل  :إجياز قصر  ،وإجياز حذف  ،كذلك انقسم اإلطناب إىل  :بسط ،
وزيادة .
فاألول  :اإلطناب بتكثري اجلمل  ،كقوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭼ(البقرة )114:اآلية  ،أطنب
فيها أبلغ إطناب ؛ لكون اخلطاب مع الثقلني  ،ويف كل عصر وحني  ،للعامل منهم واجلاهل ،
واملوافق منهم واملنافق  ،وقوله  :ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﭼ(غافر)8:
فقوله  :ﭽﯙﯚﭼ إطناب ؛ ألن إميان محلة العرش معلوم  ،وحسنه إظهار شرف اإلميان ترغيبا فيه ،
ﭽﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﭼ (فصلت )8-1:وليس من املشركني مزك  ،والنكتة ؛ احلث
للمؤمنني على أدائها والتحذير من املنع  ،حيث جعل من أوصاف املشركني .
والثاين يكون بأنواع  :أحدها  :دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد السابقة يف نوع األدوات ؛ وهي (إ ّن) و(أ ّن)
و(الم االبتداء) و(القسم) و(أال االستفتاحية) و(أما) و(هاء التنبيه) و(كأن يف تأكيد التشبيه) و(لكن يف تأكيد
االستدراك) و(ليت يف تأكيد التمين) و(لعل يف تأكيد الرتجي) و(ضمري الشأن) و(ضمري الفصل) و(إما يف تأكيد
الشرط) و(قد) و(السني) و(سوف) و(النونان يف تأكيد الفعلية) و(ال التربئة) و(لن) و(ملا يف تأكيد النفي)  ،وإمنا =
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فمن األول  :قول اخلضر ملوسى عليهما السالم يف ال َكَّرة الثانية  :ﭽﭓﭔﭕﭼ (الكهف)85:

ُمطنِباً ﭽ ﭕ ﭼ ؛ لزيادة تقرير ما ذَكر ِمن أنه لن يستطيع معه صربا .

وقول موسى عليه السالم  :ﭽﯘﯙﯚﯛﭼ(طهُ )35:مطنِباً ﭽ ﯚﭼ ؛ تأكيدا النشراح
الصدر  ،وحروف الزوائد من اإلطناب (. )1
قيل  :ومن ذلك ( :ال) يف مثل  :ﭽﮊﮋﮌﮍﭼ(القيامة)1:

()3

زائدة ؛ لإلطناب ،

وقُ ِرر اإلطناب فيها مبا يقتضي أهنا نافية  ،هو خمالف للزيادة ( ، )8ففي التبيان للطييب ( )4بعد ذكر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= حيسن تأكيد الكالم هبا إذا كان املخاطب به منكرا أو مرتددا ".
ينظر  :يوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )331ونصر اهلل بن األثري  ،املثل السائر ( ، )114/3وعبد الرمحن
السيوطي  ،اإلتقان (.)1183/5
( - )1ومتام الكالم عند الطييب  " :ومن األمثلة  :مجيع حروف الصالت ؛ ألهنا من قبيل اإلطناب  ،ال التطويل " .
ص(. )88
( - )2ذكر الرازي أن املفسرين ذكروا يف لفظة (ال) ثالثة أوجه :
"  -أهنا صلة زائدة  ،واملعىن  :أقسم بيوم القيامة .
 أهنا لالبتداء  ،وأقسم خرب مبتدأ حمذوف  ،معناه  :ألنا أقسم . أهنا وردت للنفي  ،مث هاهنا احتماالن :األول  :أهنا وردت نفيا لكالم ذكر قبل القسم .
الثاين  :أن (ال) هـ ـاهنا لنفي القسم  ،كأنه ق ـ ـ ـال  :ال أقس ـــ م عليكم ب ـذلك اليوم  ،وتلك النفس  ،ول ـكن ـي أسألك غري
مقسم أحتسب أنا ال جنمع عظامك إذا تفرقت باملوت  ،فإن كنت حتسب ذلك فاعلم أنا قادرون على نفعل ذلك " .
وميكن تقدير هذا القول على وجوه أخر  ،منها ما سيذكره املصنف نقال عنه  .ينظر  :مفاتيح الغيب (. )814/81
( - )8أي  :إذا تقرر أن حروف الصالت تزاد لإلطناب  ،فاألصل أن (ال) الواردة يف اآلية تكون مزيدة لإلطناب ،
ال لنفي القسم كما ذكر الرازي وانتصر له مضعفا مجيع األوجه  ،وتبعه الطييب .
( - )4احلسني بن حممد  ،شرف الدين  ،البغدادي  ،عامل باحلديث  ،والتفسري  ،والعربية  ،واملعاين  ،والبيان  ،كان
الرد على الفالسفة = ،
آية يف استخراج الدقائق من القرآن والسنن  ،مقبال على نشر العلم  ،حسن املعتقد  ،شديد َّ
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ذلك ؛ قال اإلمام فخر الدين (" : )1ﭽﮊﮋﮌﮍﭼ(القيامة )1:لنفي ال َقسم  ،كأن املعىن:
ال أقسم هبذه األشياء على إثبات هذا املطلوب  ،فإنه أظهر ِمن أن ُحي َاول إثباته بالقسم " (، )3

قال الطييب  " :فإذا بلغ املنكر  ،حبيث ينكر الضروريات  ،تُزاد (ال) إعالما بأن الواقعة ال ُحيتاج
إىل إثباهتا بالقسم " ( ، )8وهذا يقتضي أهنا نافية  ،ومن قال  :إهنا زائدة  ،ال يُثبت هذا .
ومن اإلطناب باجلُمل قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ(البقرة )114:اآلية  ،أُطنب فيها أبلَ َغ إطناب ؛
لكون اخلطاب مع الثقلني (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= واملبتدعة  ،مالزما لتدريس الطلبة ( ،ت848:ه) من آثاره ( :فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الغيب) ( ،التبيان
يف املعاين والبيان) .
ينظر  :أمحد بن علي بن حجر  ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ( ، )135/3وعبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي  ،بغية الوعاة يف طبقات اللّغويني والنحاة ( ، )533/1وعادل نويهض  ،معجم املفسرين من صدر اإلسالم
حىت العصر احلاضر (. )154/1
( - )1حممد بن عمر  ،أبو عبد اهلل  ،الرازي  ،اإلمام  ،املفسر  ،املتكلم  ،أوحد زمانه يف املعقول  ،واملنقول  ،وعلوم
األوائل  ،وكان شافعيا  ،أشعريا  ،اشتغل على  :والده ضياء الدين عمر  ،وأيب حممد البغوي  ،وعنه  :زين الدين
الكشي وشهاب الدين املصري  ،ناظر املعتزلة  ،وصنف فيهم ( ،ت111:ه)  ،من آثاره ( :مفاتيح الغيب) ( ،هناية
اإلجياز).
ينظر  :حممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء ( ، )511/31وعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  ،طبقات
الشافعية الكربى ( ، )31/3وعادل نويهض  ،معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر (. )541/3
( - )3ينظر  :حممد بن عمر الرازي  ،مفاتيح الغيب (. )831/81
( - )8وذكر قبلها بعد قول الرازي " :وهذا حق ؛ ملا هو مقرر أن املخالف يلقى إليه املؤكدة حبسب ما أشرب من
اإلنكار  ،والقسمية للنهاية فيه "  ،التبيان ص( ، )83وباقي النوع إىل هنايته منقول باختصار .
( - )4جاء يف التبيان " :ويف كل عصر وحني  ،للعامل منهم واجلاهل  ،واملوافق منهم واملنافق " ص (. )84
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وكذلك قوله تعاىل  :ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﭼ(غافر)8:
ومحلةُ العرش ليسوا ممن ال يؤمن به  ،لكن ذُكر اإلميان لشرفه  ،ونظريهُ قوله تعاىل :ﭽﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﭼ (فصلت )8-1:وليس من املشركني من يُزكي  ،لكن
ِ
أوصاف املشركني  ،وبالغة القرآن
وخوف من املنع  ،حيث جعله من
حث املؤمنني على األداء َّ ،
ال يستطيع أحد يف وصفها البيان .

431

النوع اخلمسون  :القصر

()1

وهو على ضربني ( )3؛ قصر املوصوف على الصفة  ،وقصر الصفة على املوصوف .
فمن ذلك قوله تعاىل  :ﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ(آل عمران )8()144:إذا
نسب إىل عيسى عليه السالم من اإلهلية ؛ كقوله تعاىل :
أريد أنه ال يتصف بغري الرسالة مما يُ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )318 ، 314/4وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (، )1515/4
والتحبري ص( ، )851وإمتام الدراية ص( ، )51وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )14/1
( - )3قال السيوطي  " :أما احلصر  ،ويقال له  :القصر ؛ فهو ختصيص أمر بآخر بطريق خمصوص  ،ويقال أيضا :
إثبات احلكم للمذكور  ،ونفيه عما عداه  ،وينقسم إىل  :قصر املوصوف على الصفة  ،وقصر الصفة على
املوصوف  ،وكل منهما  :إما حقيقي  ،وإما جمازي .
مثال قصر املوصوف على الصفة حقيقيا َنو  :ما زيد إال كاتب  ،أي  :ال صفة له غريها  ،وهو عزيز ال يكاد يوجد ؛
لتعذر اإلحاطة بصفات الشيء حىت ميكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية  ،وعلى عدم تعذرها  ،يبعد أن
تكون للذات صفة واحدة ليس هلا غريها  ،ولذا مل يقع يف التنزيل  ،ومثاله جمازيا  :ﭽﭳﭴﭵﭶﭼ
(آل عمران )144:أي  :إنه مقصور على الرسالة ال يتعداها إىل التربؤ من املوت الذي استعظموه  ،الذي هو من
شأن اإلله .
ومثال قصر الصفة على املوصوف حقيقيا  :ﭽﮗﮘﮙﮚﭼ (الصافات ، )85:ومثاله جمازيا  :ﭽﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ(األنعام )145:اآلية ...إن الكفار ملا كانوا حيلون امليتة ،
والدم  ،وحلم اخلنزير  ،وما أهل لغري اهلل به  ،وكانوا حيرمون كثريا من املباحات  ،وكانت سجيتهم ختالف وضع الشرع ،
ونزلت اآلية مسبوقة بذكر شبههم يف البحرية  ،والسائبة  ،والوصيلة  ،واحلامي  ،وكان الغرض إبانة كذهبم  ،فكأنه
قال  :ال حرام إال ما أحللتموه  ،والغرض الرد عليهم  ،واملضادة  ،ال احلصر احلقيقي " .
ينظر  :يوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )333وحممد القزويين  ،اإليضاح ( ، )8/8وعبد الرمحن السيوطي ،
اإلتقان (. )1515/4
( - )8وهو من قصر املوصوف على الصفة  ،وكذلك املثالني اآلتيني .
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ﭽﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﭼ(املائدة ، )85:ومنه :
ﭽﮐﮑﮒﮓﮔﭼ(األنبياء )118:على معىن أنه ال يتصف بغري الرمحة  ،بل
هو رمحة للعباد  ،ال عذاب عليهم  ،وقد جاء يف ذلك حديث بنحوه (. )1
ومنه  :ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙﭼ(املائدة)88:

()3

 ،ومنه  :ﭽﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ(النمل. )8( )15:

ومن القصر أيضا ؛ قوله تعاىل  :ﭽﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ(الزخرف )54:فاملخاطب هبذا
من كان يعتقد أنه إله  ،واملعىن  :ما هو إال عبد أنعمنا عليه  ،فهو من قصر القلب (. )4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قد ورد يف ذلك أحاديث كثرية  ،أورد بعضا منها السيوطي يف الدر املنثور (، )138/5

واخرتت منها حديثا

أخرجه مسلم يف صحيحه ك /الرب والصلة واآلداب ب /النهي عن لعن الدواب وغريها  :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه
قال  ( :قيل  :يارسول اهلل  ،ادع على املشركني  ،قال  :إين مل أبعث لعانا  ،وإمنا بعثت رمحة ) ()3111/4
رقم . 3544 :
( - )3وهو من قصر صفة األلوهية على اإلله الواحد الذي هو اهلل قصرا حقيقيا .
( - )8وهو من قصر صفة العلم بالغيب على املوصوف العامل الذي هو اهلل قصرا حقيقيا .
يوجه ملن يراد إعالمه مبضمونه وهو خايل ال ّذهن  ،أو يراد
( - )4قال عبد الرمحن حبنكة  " :من املعلوم أ ّن الكالم ّ
وتردده  ،ويستخلص من هذا
تصوره الذي هو خمطئ فيه  ،حبسب اعتقاد ُم َوجه القول  ،أو يُر ُاد َرفْ ُع َشكه ّ
تصحيح ّ
أربعة أقسام يف القصر :

موجهاً خلايل ال ّذهن  ،أو إعالناً عن اعتقاد املتكلم  ،أو اعرتافه
القسم األول  :أن يكون الكالم املشتمل على القصر ّ
جملرد اإلعالم به  ،وأُمس ِيه ( :قصراً إعالمياً ابتدائياً)  ،وأشري إىل َّ
أن البالغيني
مبضمون ما يقول  ،أو تعبريه عما يف نفسه ّ
العامة املعروفة من توجيه الكالم .
مل يذكروا هذا القسم اكتفاءً باملفاهيم ّ
إعالمه خبطأِ تصوِرهِ ُ ،م َش َاركةَ غ ِري املقصور عليه
القسم الثاين  :أن يكون الكالم املشتمل على القصر ّ
موجهاً ملن يُر ُاد ُ
باب اليت يـُ ْؤِم ُن هبا َختْلُق  ،كما َّ
يف املقصور  ،ويُسمي البالغيون هذا (قَ ْ
أن اهللَ
صَر إفراد)  ،مثالُه  :يعتقد املشرك أ ّن األر َ
حقيقي  ،من قصر الصفة على املوصوف  ،ويُر ُاد منه إفراد اهلل =
خيلُق  ،فنقول لَهُ ( :الَ َخالِ َق إالَّ اهلل)  ،هذا قصر
ٌّ
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وذَكر يف التلخيص ( )1من ُمثُل قصر اإلفراد  :ﭽﭳﭴﭵﭶﭼ(آل عمران )144:أي :
مقصور على الرسالة ال يتعداها (. )3
وذَكر من ُمثل قصر القلب  :ﭽﯧﯨﯩﯪﯫﭼ(إبراهيم )11:العتقاد القائلني أن الرسول

بشرا ( ، )8وقوَهلم  :ﭽﭔﭕﭖﭗﭘﭼ(إبراهيم. )4( )11:
ال يكون ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
ِ
كل ما سواه  ،ومن سواه من الشركاء  ،لتعريف
عز
= َّ
َّ
وجل باخل ْلق  ،ونـَ ْف ُي صفة اخل ْلق عن ّ
ِ
ِ
صُر إفراد) .
اخلالف بأنه خمطىء يف
تصوره  ،مشاركةَ َغ ِْري هلل يف اخل ْلق  ،فهو (قَ ْ
ّ
نسبَةَ املقصور إىل
القسم الثالث  :أن يكون الكالم املشتمل على القصر ّ
موجهاً ملن يُر ُاد إعالمه خبطأ تصوره ْ
َغري املقصور عليه  ،ويسمي البالغيون هذا (قَصر قَـ ْلب)  ،مثاله  :يعتقد امللحد الذي َجيح ُد وجود اهللِ
ْ
َْ ُ
َْ
َُ
ِ
ث
ب
َّ
عز َّ
التطور الذايتّ  ،وإىل املصادفات  ،فنقول له  " :ال ُْحمد َ
َ
أحداث الكون املتقنة العجيبة إىل ّ
وجل  ،ويْن ُس ُ
داث أَح ِ
داث الكون ،
قصر
ٌّ
حقيقي  ،من قصر الصفة اليت هي إِ ْح ُ ْ
ألحداث الكون إالَّ اهلل "  ،هذا ٌ
على موصوف و ٍ
عز
احد هو اهلل َّ
َّ
ب تصور من يـُ َو َّجهُ له اخلطاب  ،وتعري ُفهُ
وجل  ،ويُر ُاد منه ق ْل ُ
َّ
صر ق ْلب) .
بأن ما يـَْن ُسبُه إىل التطور ال ّذايت  ،وإىل املصادفات ؛ هو هلل وحده  ،فهو (قَ ْ
منسوب إىل
املقصور
موجهاً ملن يُر ُاد إزالَةُ ترد ِده وشك ِه  ،هل
القسم الرابع  :أن يكون الكالم
املشتمل على القصر َّ
ٌ
ُ
ُ

مرتدد ٌّ
شاك  :هل لفظ الكسوف
صَر ْتعيني)  ،مثاله  :يسأل ّ
املقصور عليه ْأو إىل َغ ْريه  ،ويُسمي البالغيّون هذا (قَ ْ
يُ ْستَـ ْع َمل الختفاء ونقصان ضوء الشمس  ،أو نور القمر  ،فنقول له  " :ال يُ ْستَـ ْع َمل لفظ الكسوف إالَّ للشمس ّ ،أما
اخلُسوف "  ،هذا قصر إضايف ؛ أل ّن كلمة (الكسوف) تُستَـعمل ٍ
ملعان أخرى غري ما حيدث
ٌ
ما حيدث للقمر فيُ َس َّمى ْ ُ
ْ َْ ُ
يوجه له القول
للشمس  ،ومنها تنكيس الطَّْرف  ،وهو من قصر الصفة على املوصوف ُ ،و َير ُاد منه إزالة شك ّ
وتردد من ّ
قصُر تعيني)  .ينظر  :يوسف السكاكي  ،مفتاح العلوم ص( ، )334وعبد الرمحن
بتعيني املقصور عليه  ،فهو ( ْ
السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1511/4وعبد الرمحن حبنكة  ،البالغة العربية (. )538/1

( - )1أي  :كتاب التلخيص يف علوم البالغة ؛ لإلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين  ،وهو تلخيص
كتاب مفتاح العلوم للسكاكي  ،ينظر  :ص(. )145
( - )3قال يف التلخيص  " :أي مقصور على الرسالة ال يتعداها إىل التربّي من اهلالك ّ ،نزل استعظامهم هال َكه ،
منزلة إنكارهم إيَّاه " .
( - )8قال يف التلخيص  " :العتقاد القائلني أن الرسول ال يكون بشرا  ،مع إصرار املخاطبني على دعوى الرسالة " .
( - )4قال يف التلخيص  " :من باب جماراة اخلصم ؛ ليعثر  ،حيث يراد تبكيته  ،ال لتسليم انتفاء الرسالة  ،وكقولك :
إمنا هو أخوك  ،ملن يعلم ذلك ويقر به  ،وأنت تريد أن ترقّقه عليه " .
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وذكر من ُمثُل القصر أيضا ( : )1ﭽﮌﮍﮎﮏﭼ(البقرة )188:بالنصب  ،قال:
" لقول امل َفسرين  :معناه  :ما َحَّرَم عليكم إال امليتة " ( ، )3ومنه  :ﭽﮙﮚﮛﭼ

(البقرة )11:ولذلك جاء ال ّرد عليهم ُم َؤكدًّا بقوله تعاىل:ﭽﮝﮞﮟﮠﭼ (البقرة)13:
ِ
ومن أحسن َمواقع (إمنا) يف القصر؛ التعريض َ :نو قوله تعاىل :ﭽﭞﭟﭠﭡﭼ

(الرعد )14:فإنه تعريض بأن الكفار من فَرط جهلهم كالبهائِم (. )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدل
( - )1قال حبنكة  " :القصر له طرق تدل عليه  :الطريق األول  :أن يكون بعبارة ّ
.
هذه)
على
مقصور
(هذا
:
مثل
،
صراحة
اللغوية
مبادهتا
عليه
حسي  ،أو جترييب  ،أو دليل من القرائن الذهنيّة
الطريق الثاين  :أن يكون بدليل خارج عن ّ
النص  ،كدليل عقلي  ،أو ّ
أو احلاليّة  ،وهذان الطريقان ال حصر هلما  ،فلم يوجه البالغيون عنايتهم لتفصيلهما .
الطريق الثالث  :أن يكون القصر ببعض األدوات اليت تدل عليه بالوضع اللّغوي ؛ وهي :
النفي واالستثناء  ،إمنا  ،أَّمنا  ،العطف باحلروف التالية  :ال  ،وبل  ،ولكن .
الطريق الرابع  :أن يكون القصر بدالالت كالمية تفهم بالفحوى من  :تقدمي ما حقه التأخري  ،إضافة ضمري الفصل ،
تعريف طريف اإلسناد يف اجلملة " .
ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1513/4وأمحد املراغي  ،علوم البالغة ص( ، )151وعبد الرمحن
حبنكة  ،البالغة العربية (. )545/1
( - )3اختلف البالغيون يف إفادة إمنا للحصر  ،قال السيوطي  " :اجلمهور على أهنا للحصر  ،فقيل  :باملنطوق ،
وقيل  :باملفهوم  ،وأنكر قوم إفادهتا إياه ؛ منهم  :أبو حيان "  ،واستدل املثبتون بأدلة  :منها  :ما قاله النحاة من
كون إمنا إلثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه  ،ومنها  :ما قاله املفسرون يف قوله تعاىل :ﭽﮌﮍ

ﮎﮏﭼ(البقرة )188:بنصب امليتة من أن املعىن  :ما حرم عليكم إال امليتة  ،وهذا املعىن هو املطابق لقراءة
رفع امليتة الَنصار التحرمي فيها  ،إذ (ما) يف قراءة الرفع اسم موصول  ،فيقدر الكالم حينئذ  :إن احملرم امليتة  ،واخلرب
معرف بالم اجلنس فيفيد احلصر كما تقدم  ،ومنها  :صحة انفصال الضمري معها فتقول  :إمنا يسافر أنا كما تقول :
ما يسافر إال أنا  .ينظر  :حممد القزويين  ،التلخيص ص( ، )141وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (، )1514/4
وأمحد املراغي  ،علوم البالغة (. )151
( - )8قال القزويين يف اإليضاح  " :فإنه تعريض بذم الكفار  ،وإهنم من فرط الغباء وغلبة اهلوى عليهم يف حكم من
ليس بذي عقل  ،فأنتم يف طمعكم منهم أن ينظروا ويتذكروا كمن طمع يف ذلك من غري أويل األلباب " (، )84/8
وأمحد املراغي  ،علوم البالغة ص( ، )155وعبد املتعال الصعيدي  ،بغية اإليضاح (. )384/3
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النوع احلادي واخلمسو َن  :األَمساءُ  ،وال ُكىن  ،واألل َقاب

()1

آدم صلى اهلل عليه وسلم
قد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه أمساءَ مشاهري الرسل  ،من ُلد ْن َ
يس  ،ونوحا عليهما الصالة والسالم ،
إىل خامت النبيني حممد صلى اهلل عليه وسلم ؛ فَ َذ َكَر  :إدر َ

أول (. )3
يس عليه السالم ُ
وقد اختُلف أيهما أول  ،ومجهور الناس على أن إدر َ

أول ( ، )8واسم نوح  :عبد الغفار
ونقل احلاكم يف املستدرك ؛ أن أكثر الصحابة على أن نوحا ُ
فيما قيل (. )4
وذكر  :إبراهيم  ،وإمساعيل  ،وإسحاق  ،ويعقوب ؛
وذكر  :هودا  ،وصاحلا  ،ومها بعد نوح َ ،
َ
يعقوب (................................... ، )5
وهو امللقب إسرائيل  ،واألسباط ؛ وهم أوالد
َ
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1418/5والتحبري ( ، )518 ، 431وإمتام الدراية ص(، )51
وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )54 ، 13 ، 1 /8
( - )3قال حيي بن سالم  " :كان إدريس من ولد آدم قبل نوح " .
وروى ابن إسحاق ؛ أن إدريس أول من أعطي النبوة من ولد آدم  ،وأول من خط بالقلم .
ومهوا هذا القول :
وذكر املفسرون ؛ أن إدريس هو ج ّد أيب نوح  ،وكذا اخلرب يف كتب السري  ،واألنساب  ،ومن الذين ّ
مرجحا أن نوح أول رسول بعثه اهلل تعاىل .
ابن العريب يف أحكام القرآن  ،ودلل عليه ّ ،
ينظر  :حيي بن سالم  ،تفسري حيىي ( ، )334/1وحممد بن حبيب  ،احملرب ص( ، )8وعبد امللك بن هشام  ،السرية
النبوية ( ، )8/1وإمساعيل بن كثري  ،قصص األنبياء ص( ، )81وعبد الرمحن السيوطي  ،الدر املنثور (، )843/3
وحممد بن العريب  ،أحكام القرآن ( ، )815/3وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )31/8
( - )8يف ك /تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني  ،ذكر نوح عليه السالم (. )545/3
( - )4ومسي نوحا ؛ لنوحه على ذنبه  ،وتضرعه يف دعائه .
ينظر  :منصـ ـور الـسـمعـاين  ،ت ـ ـفسـي ـ ـ ـر القرآن ( ، )318/8وعبـد الرمحن الس ـهـيلي  ،ال ـروض األن ـ ـف ( ، )88/1وع ـبــد
الرمحن السيوطي  ،معرتك األقران (. )31/8
( - )5أخرجه الطربي يف تفسريه  ،عن ابن عباس قوله  ( :األسباط بنو يعقوب ،كانوا اثين عشر رجال  ،كل واحد =
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وكانوا أنبياء بال رسالة

()1

القرآن (. )3

اثين عشر ِسبطا  ،إال يوسف عليه السالم  ،فإنه مرسلٌ بنص

وذكر  :لوطا ؛ واختلف فيه  ،فقيل  :هو ابن أخي إبراهيم ( )8؛ وهو الصحيح  ،وهو قول ابن
عباس (.............................................................................، )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= منهم َولَ َد سبطا أمةً من النَّاس .
ينظر  :مقاتل بن سليمان  ،تفسري مقاتل ص( ، )148وحممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )8/3وإبراهيم الزجاج ،
معاين القرآن وإعرابه (. )838/3
( - )1قال ابن كثري  " :وقد ذهب طائفة من العلماء إىل أنه مل يكن فيهم نيب غريه ـ ـ أي يوسف ـ ـ  ،وباقي إخوته
مل يوح إليهم "  ،مث استدل هلذا الرأي وتبناه .
ينظر  :حممد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن ( ، )138/4وإمساعيل بن كثري  ،قصص القرآن ص( ، )814وحممود
األلوسي  ،روح املعاين (. )141/8
( - )3وهي قوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ (غافر. )84:
قال ابن عطية  " :وقالت فرقة من املتأولني ؛ منهم الطربي  :يوسف املذكور ؛ هو يوسف بن يعقوب  ،وقالت فرقة :
بل هو حفيده يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب "  ،قال ابن اجلوزي عن القول الثاين  " :وليس بشيء " .
ينظر  :عبد احلق بن عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )554/4وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )88/4وحممد بن
جزي  ،التسهيل (. )381/3
( - )8وهو املذكور يف كتب السري  ،والقصص  ،والتفاسري .
ينظر  :عبد الرمحن بن أيب حامت  ،تفسري القرآن ( ، )8151/4وحممد الطربي  ،تاريخ الرسل وامللوك (، )343/1
وإمساعيل بن كثري  ،قصص األنبياء ص(. )354
( - )4فيما أخرجه احلاكم يف املستدرك  ،وصححه  ،ك/تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني  ،ذكر لوط عليه
السالم ( )111/3رقم . 4153 :
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وقيل  :أخو سارة ؛ وهو قول وهب بن منبِه (. )3()1
أيوب
وذكر َ :
َ
وهب بن منبِه

ِ
بن أيوب  ،فيما رواه احلاكم يف املستدرك عن
شر ُ
الصابر  ،وذا الكفل ؛ وهو ب ُ
َ
بن أيوب نبيا  ،ومساه  :ذا الكفل ،
بشرا َ
 ( :أن اهلل تعاىل بعث بعد أيوب ابنه ً

مره حىت مات  ،وكان عمره مخسا وسبعني
وأمره بالدعاء إىل توحيده  ،وأنه كان مقيما بالشام عُ َ

بدا َن  ،مث بعث اهلل بعدهم شعيبا ) ( ، )8فعلى هذا ؛ يكون
بشرا أوصى إىل ابنه َع َ
سنة  ،وإ َّن ً
أيوب قبل موسى عليه السالم مبدَّة طويلة .
وذكر  :شعيبا  ،وبِعثته قبل ِ
بعثة ..........................................................
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أبو عبد اهلل  ،اليماين  ،األخباري  ،القصصي  ،أخذ عن  :النعمان بن بشري  ،وابن عمر  ،وعنه  :مساك بن
الفضل  ،وعوف األعرايب  ،روايته للمسند قليلة  ،وإمنا غزارة علمه يف اإلسرائيليات  ،ومن صحائف أهل الكتاب ،
قال العجلي  " :تابعي  ،ثقة  ،كان على قضاء صنعاء "  ،وقال أبو زرعة  ،والنسائي  " :ثقة " ( ،ت114:ه) ،
أقواله منثورة يف كتب التفسري .
ينظر  :حممد بن سعد البغدادي  ،الطبقات الكربى ( ، )81/1وإبراهيم بن علي الشريازي  ،طبقات الفقهاء
ص( ، )84وعادل نويهض  ،معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر (. )831/3
( - )3أخرجه احلاكم أيضا يف املستدرك ك/تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني  ،ذكر لوط عليه السالم
ِ ِ
ال َهلَا :
يم ْامَرأَةً يـُ َق ُ
( )111/3رقم  ، 4153 :وذكر أثرا ثالثا لوهب بن منبه  ،قال  " :لَ َّما تُـ ُوفـيَ ْ
ت َس َارةُ تَـَزَّو َج إبْـَراه ُ
ٍ ِ
ضا ِيف َه َذا
س َ ،وَم ْديَ َن َ ،وَكْي َسا َن َ ،ولُوطًا َ ،و َس ْر َخ َ ،وأ َُمْي َم َ ،ونـَ ْع َشا َن " َوذَ َكَر أَيْ ً
َح ُج َورا  ،فَـ َولَ َد ْ
ت لَهُ َسْبـ َعةَ نـَ َفر  :بَاف َ
اب وهب  :م ْدين درج ِِ ِ
ِ
يم َ ،وأ َّ
َن لُوطًا َكا َن ِمْنـ ُه ْم " .
الْكتَ ِ َ ْ ٌ َ َ ُ َ َ َ ٌ
ات إلبْـَراه َ
( - )8أخرجه احلاكم يف املستدرك ك /تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني  ،ذكر أيوب بن أموص نيب اهلل املبتلى
صلى اهلل عليه وسلم ( )181/3رقم  . 4113 :وسكت عنه  ،قال الذهيب  " :يف إسناده عبد املنعم بن إدريس ،
وقد كذب "  ،وقال البخاري يف التاريخ الكبري  " :ذاهب احلديث " ( ، )183/1ويف األوسط  " :اليكتب حديثهُ "

( ، )184/3والنسائي يف الضعفاء واملرتوكون  " :ليس بثقة " ص( ، )81وقال ابن حبان يف اجملروحني  " :يضع
احلديث على أبيه وعلى غريه من الثقات  ،الحيل االحتجاج به  ،وال الرواية عنه " ( ، )158/3وملزيد بيان ينظر :
رجال احلاكم يف املستدرك ملقبل الوداعي (. )35/3
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موسى ( ، )1ومل يصح أنه صهره ( ، )3وأُرسل إىل قومني (. )8
وذكر  :موسى  ،وهارون ؛ وكانا من نسل األسباط  ،وذكر  :يونس ؛ وهو امللقب ذا النون ،
إلياس ( ، )4واليَسع ( )5؛ ومها من أنبياء بين إسرائيل  ،وذكر  :داود  ،وسليمان  ،وزكريا (، )1
وذكر َ
وحيي  ،وعيسى  ،وهو امللقب املسيح ( ، )8وحممدا صلى اهلل عليهم وسلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ومثاله يف سورة األعراف ؛ بعد أن ذكر اهلل أخبار األنبياء  ،ومنهم شعيبا  ،وإرساله إىل مدين  ،وهي اآلية
( ، )35قال اهلل تعاىل  :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ  ،وهي اآلية ( ، )118مث ذكر قصته .
حجته  ،فال قول يف ذلك أوىل
( - )3قال الطربي  " :وهذا مما ال يدرك علمه إال خبرب  ،وال خرب بذلك جتب ّ
بالصواب مما قاله اهلل جل ثناؤه "  ،ونفى ابن كثري أنه صهره .
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )334/13وإمساعيل بن كثري  ،البداية والنهاية ( ، )433/1ومناهج جامعة
املدينة العاملية  ،الدخيل يف التفسري ص( ، )33وفيها بيان كاف وموسع .
( - )8قال السمرقندي  " :مث قال عز وجل  :ﭽﯦﯧﯨﯩﭼ(الشعراء )188:ومل يقل أخوهم  ،قال بعضهم :
كان شعيب بعث إىل قومني ؛ أحدمها  :مدين  ،وكان شعيب منهم  ،فسماه أخاهم حيث قال  :ﭽﭩﭪﭫ
ﭬﭼ (هود ، )34 :واآلخر  :أصحاب األيكة  ،ومل يكن شعيب عليه السالم منهم  ،فلم يقل أخوهم  ،وقال
بعضهم  :كان مدين واأليكة واحداً  ،وهو الغيضة بقرب مدين  ،فذكره يف موضع أخوهم  ،ومل يذكره يف
اآلخر " .
ينظر  :حممد املاتريدي  ،تأويالت أهل السنة ( ، )458/1ونصر السمرقندي  ،حبر العلوم ( ، )515/3وعبد اهلل بن
عطية  ،احملرر الوجيز ( ، )341/4وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (. )1488/5
( - )4يف نسخة "ز" زيادة  :بعث إىل أهل بعلبك مث رفع اهلل إلياس إليه .
( - )5يف نسخة "ز" زيادة  :وهو إلياس من أنبياء بين إسرائيل .
( - )1يف نسخة "ز" زيادة  :وقتله بنو إسرائيل يف الشجرة .
( - )8قال ابن اجلوزي " :ويف تسميته باملسيح ستة أقوال :
أحدها  :أنه مل يكن لقدمه أمخص  ،واألمخص  :ما يتجاىف عن األرض من القدم  ،رواه عطاء عن ابن عباس .
والثاين  :أنه كان ال ميسح بيده ذا عاهة إال برأ  ،رواه الضحاك عن ابن عباس .
والثالث  :أنه مسح بالربكة  ،قاله احلسن  ،وسعيد .
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االختالف الوارد
فجميع ما يف القرآن من أمساء املرسلني  :مخسة وعشرون امسا ( ، )1وقد بسطت
َ
يف األحاديث يف عدد األنبياء والرسل يف التفسري (. )3
وروى احلاكم يف املستدرك  ،من طريق ِمساك بن حرب ( ، )8عن عكرمة  ،عن ابن عباس رضي اهلل
عنه قال  ( :كل األنبياء من بين إسرائيل  ،إال عشرة  :نوح  ،وصاحل  ،وهود  ،ولوط  ،وشعيب ،
ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والرابع  :أن معىن املسيح  :الصديق ؛ قاله جماهد  ،وإبراهيم النخعي  ،وذكره اليزيدي  .قال أبو سليمان الدمشقي:
ومعىن هذا أن اهلل مسحه  ،فطهره من الذنوب .
واخلامس  :أنه كان ميسح األرض أي  :يقطعها  ،ذكره ثعلب  .وبيانه  :أنه كان كثري السياحة .
والسادس  :أنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن  ،قاله أبو سليمان الدمشقي  ،وحكاه ابن القاسم " .
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )414/5وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )833/1وحممد الرازي ،
مفاتيح الغيب (. )333/3
( - )1قال السمعاين يف تفسري قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
اىل َمثَانِيَة َآالف نَبيا  :أ َْربـَ َعة َآالف من بين
ﭛﭜﭝﭞﭟﭼ(غافر )83:قَ َ
ال السدي  :بعث اهلل تَـ َع َ
إِسرائِيل  ،وأَربـعة َآالف من غري بين إِسرائِيل  ،وِيف بعض التفاسري  :أَن َِ
اىل ِيف الْ ُق ْرآن من ْاألَنْبِيَاء
مجيع من ذكرهم اهلل تَـ َع َ
َ َْ َ
َ
َْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ريها َ ،و َعن
آخرهم ُحمَ َّمد  ،ذكر َمثَانيَة عشر مْنـ ُهم ِيف ُس َورة ْاألَنْـ َعام  ،والباقني ِيف َغ َ
هلم آدم َ ،و ْ
مخَْ َسة َوع ْشُرو َن نَبيا  ،أ ََّو ْ
اىل
امسه ِيف الْ ُق ْرآن َ ،وأما الَّ ِذي ِيف أَفْـ َواه النَّاس أَن اهلل تَـ َع َ
لي َر ِضي اهلل َعنهُ  :أَن اهلل تَـ َع َ
اىل بعث نَبيا َحبَ ِشيًّا مل يذكر ْ
َع ّ
بعث مائَة َوأ َْربـَ َعة َوع ْشرين ألف نَِيب ".
ينظر  :منصور السمعاين  ،تفسري القرآن ( ، )83/5وعبد الرمحن السيوطي  ،نواهد األبكار ( ، )411/3وابن عقيلة
املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )1/8
( - )3وهو يف جزئه املفقود ؛  -واهلل أعلم  -مبكانه .
( - )8أبو املغرية  ،ال ّذهلي  ،الكويف  ،احلافظ  ،اإلمام الكبري  ،حدَّث عن  :ابن الزبري  ،والنعمان بن البشري  ،وعنه :
زكريا بن أيب زائدة  ،وشعبة  ،قال الثوري  " :ما سقط لسماك بن حرب حديث "  ،وقال أبو حامت  ":صدوق ثقة " ،
وقال ابن حجر  " :روايته عن عكرمة خاصة مضطربة  ،وقد تغري بأخرة  ،فكان رمبا تلقن " ( ،ت138:ه) .
ينظر  :عبد الرمحن بن حممد الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )384/4وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء
( ، )345/5وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب ص(. )355
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وإبراهيم  ،وإمساعيل  ،وإسحاق  ،ويعقوب  ،وحممد صلى اهلل عليهم وسلم  ،ومل يكن من األنبياء
ائيل  ،وعيسى ؛ فإسرائيل  :يعقوب  ،وعيسى  :املسيح ) (. )1
من له امسان  ،إال إسر ُ
وذكر من أمساء املالئكة  :جربيل  ،وميكائل ( ، )8()3وذكر من أمساء غري الرسل  ،واألنبياء ،
()4
آزر أبا إبراهيم عليه السالم ( ، )5وقارو َن  ،وفرعو َن ؛ وامسه فيما قيل  :الوليد بن
واملالئكة :
َ

جالوت  ،ومرميَ  ،وأباها  :عمرا َن ،
ُمصعب ( ، )8()1وهامان  ،وتُـبَّعا  ،وذا القرنني ،
وطالوت  ،و َ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1يف ك /التفسري  ،تفسري سورة مرمي ( )415/3رقم  ، 8415 :وقال  " :هذا حديث صحيح اإلسناد  ،ومل
خيرجاه "  ،ووافقه الذهيب .
( - )3يف نسخة "ز" زيادة  :وهاروت وماروت إن قلنا أهنما ملكان .
السجل  ،وقعيد  ،وقال  ":فهؤالء تسعة " ،
( - )8وزاد السيوطي  :هاروت  ،وماروت  ،والرعد  ،والربق  ،ومالك  ،و ّ
ومن املختلف فيهم مما زادهم  :ذو القرنني  ،والروح  ،والسكينة .

ينظر  :عبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )1431/5وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )54/8
( - )4يف نسخة "ز" زيادة  :إبليس
( - )5واختلف يف اسم آزر  :هل هو اسم له  ،أم اسم للصنم ؟ وإذا كان امسا له  ،هل كاسم ثان ؟ أم كصفة ؟ ويف
حتقيق هذه اجلزئية كالم طويل  ،ويذكر علماء النسب أن امسه تارح  ،أو تارخ .
ينظر  :أمحد البالذري  ،مجل من أنساب األشراف ( ، )5/1وحممود الزخمشري  ،الكشاف ( ، )84/3وإمساعيل بن
كثري  ،قصص األنبياء ص(. )188
( - )1يف نسخة "ز" زيادة  :وكنيته أبو العباس .
( - )8اختلف يف امسه  ،قال ابن اجلوزي  " :وفرعون  :اسم أعجمي  ،وقيل  :هو لقبه  ،ويف امسه أربعة أقوال :
أحدها  :الوليد بن مصعب  ،قاله األكثرون  ،والثاين  :فيطوس  ،قاله مقاتل  ،والثالث  :مصعب بن الريان  ،حكاه
ابن جرير الطربي  ،والرابع  :مغيث  ،ذكره بعض املفسرين ".
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )143/1وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )18/1وحممد بن حيان ،
البحر احمليط (. )813/1
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()1
املذكور يف قوله تعاىل  :ﭽﭱﭲﭼ(مرمي )33:فقيل  :ليس هبارون أخي
وهارو ُن
ُ
موسى عليهما الصالة والسالم  ،وقيل  :كانت من أوالده  ،كما يُقال  :يا أخا بين فالن (، )3

وذكر عزيرا  ،وذكر أبا ٍ
هلب (......................................................... ، )8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1يف نسخة "ز" زيادة  :فإن بني هارون هذا وبني هارون أخي موسى ألف ومثامنائة سنة  ،كما حكاه الزخمشري
يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ(مرمي. )33:
( - )3قال ابن اجلوزي  " :يف املراد هبارون هذا مخسة أقوال  :أحدها  :أنه أخ هلا من أُمها  ،وكان من أمثل فىت يف
بين إِسرائيل  ،قاله أبو صاحل عن ابن عباس  ،وقال الضحاك  :كان من أبيها وأُمها .
والثاين  :أهنا كانت من بين هارون  ،قاله الضحاك عن ابن عباس  ،وقال السدي  :كانت من بين هارون أخي موسى
عليهما السالم  ،فنُسبت إِليه  ،ألهنا من ولده .

والثالث  :أنه رجل صاحل كان يف بين إِسرائيل  ،فشبَّهوها به يف الصالح  ،وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً  ،وقتادة ،

ويدل عليه ما روى املغرية بن شعبة قال  ( :بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إِىل أهل جنران  ،فقالوا  :ألستم

تقرؤون  :ﭽﭱﭲﭼ(مرمي )33:وقد علمتم ما كان بني موسى وعيسى ؟ فلم أد ِر ما أُجيبهم  ،فرجعت إِىل
أخربهتم أهنم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاحلني قبلَهم " .
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخربتُه  ،فقال  " :أال َ

وزنَاةٌ  ،فنسبوها إِليهم  ،قاله سعيد بن جبري .
والرابع  :أن قوم هارون كان فيهم فُ َّساق ُ

واخلامس  :أنه رجل من فُ َّساق بين إِسرائيل شبَّهوها به  ،قاله وهب بن منبه .

فعلى هذا خيرج يف معىن (األخت) قوالن  :أحدمها  :أهنا األخت حقيقة  ،والثاين  :املشاهبة  ،ال املناسبة  ،كقوله
تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭼ(الزخرف)43:
ينظر  :حممد الطربي ،جامع البيان ( ، )533/15وتاريخ الرسل ( ، )111/1وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري
( ، )134/8وحممد الطاهر بن عاشور  ،التحرير والتنوير (. )45/11
( - )8عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم  ،من قريش  ،عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وأحد األشراف
الشجعان يف اجلاهلية ومن أشد النّاس عداوة للمسلمني يف اإلسالم  ،كان غنيا عتيا  ،كرب عليه أن يتبع دينا جاء
به ابن أخيه  ،فآذى أنصاره  ،وحرض عليهم  ،وقاتلهم  ،مات بعد وقعة بدر  ،ومل يشهدها ( ،ت3:ه) .
ينظر  :مصعب بن عبد اهلل الزبريي  ،نسب قريش ص( ، )34وعلي بن أمحد القرطيب  ،مجهرة أنساب العرب
ص( ، )83وخري الدين بن حممود الزركلي  ،األعالم (. )13/4
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وامسه عبد العزى
غريه (. )4

()1

()3
يد بن حارثة
؛ ومل يُ َك َّن يف القرآن غريهُ  ،وز َ

()8

؛ ومل يُذكر من الصحابة

فجميع ما يف القرآن من األمساء  ،والكىن  ،واأللقاب  :ثالثة وأربعون َعلَماً (. )1()5
وعادا  ،ومثودا  ،ومدين .
ومن أمساء القبائل :
مأجوج َ ،
يأجوج و َ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( - )1يف نسخة "ز" زيادة  :وذكر امرأته  ،وقيل  :امسها العورى  ،وكنيتها  :أم مجيل .
( - )3قال السيوطي  " :وامسه عبد العزى  ،ولذلك مل يذكر بامسه ؛ ألنه حرام شرعا  ،وقيل  :لإلشارة إىل أنه
جهنّمي "  ،وقال مقاتل  " :وإمنا مسّي أبو هلب  ،ألن وجنتيه كانتا محراوين كأمنا يلتهب منهما نار "  ،فله من امسه
نصيب  ،وأي نصيب  ،أعاذنا اهلل من النار .

ينظر  :مقاتل بن سليمان  ،تفسري مقاتل ( ، )418/4وحممد الرازي  ،مفاتيح الغيب ( ، )851/83وعبد الرمحن
السيوطي  ،اإلتقان (. )3114/5
( - )8أبو أسامة  ،الكليب  ،مث احملمدي  ،سيد املوايل  ،وأسبقهم إىل اإلسالم ِ ،
وحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
ّ
وسلم  ،وأبو ِحبه  ،ما بعث رسول اهلل زيدا يف جيش قط إال َّأمره عليهم  ،ولو بقي بعده استخلفه  ،روى عنه  :ابن
أسامة  ،استمر النَّاس ينادونه زيد بن حممد  ،حىت نزلت  :ﭽﮗﮘﭼ (األحزاب )5:شهد املشاهد
كلها ( ،ت3:ه) .
ينظر  :عبد اهلل بن حممد البغوي  ،معجم الصحابة ( ، )484/3وأمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،معرفة الصحابة
( ، )1185/8وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة (. )851/3
( - )4وزاد السيوطي اسم السجل يف قول من قال  :إنه كاتب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وهو خرب موضوع ال
أصل له .
ينظر  :حاشية احملقق هناك  ،اإلتقان (. )1443/5
( - )5يف نسخة "ز"  :سبعة وأربعون علما .
( - )1قلت  :ذكر يف األصل واحدا وأربعني علما  ،ومن الذين مل يذكرهم  :لقمان  ،وهاروت وماروت ...واحلصر
يصرح بامسه  ،ومتحيص األخبار الواهية يف ذلك .
صرح بامسه ومن مل ّ
حيتاج إىل تدقيق وتتبع أكثر  ،والتفريق بني من ّ
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وقوم
وقوم تُبع  ،وأصحاب األعراف َ ،
ومن اإلضافات  :أصحاب األيكة  ،وأصحاب الرس َ ،
ِ
املؤتفكات ؛ وهي بالد قوم لوط (. )1
وقوم لوط  ،و
نوح َ ،
ويعوق  ،ونسرا ؛ وهي أصنام قوم نوح (، )3
يغوث ،
وذكر من أمساء األصنام ًّ :
َ
ودا  ،و ُسواعا  ،و َ

الالت  ،والعزى  ،ومنا َة ؛ وهي أصنام قريش .
و َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
وس ُدوم  ،وتطلق على قوم لوط كما قال
( - )1واملؤتفكات كن مخس قريات  :صْنعة  ،وصعوة  ،وعثْرة ُ ،
وما َ ،
ود َ
قتادة .

ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )555/11و ( ، )588/13ومنصور السمعاين  ،تفسري القرآن (. )81/1
( - )3كما أخرج الطربي يف تفسريه عن عكرمة ( ، )818/38وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان (، )1444/5
ومعرتك األقران (. )15/3
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املبهمات
النوع الثاين واخلمسو َن :
ُ

()1

()3
مؤمن آل فرعون املذكور يف قوله تعاىل  :ﭽﭳﭴﭵﭶ
فمن املبهمات يف األمساء ُ :

ِ
ﭷﭸﭼ(غافر )33:وامسه  :ح ْزقيلُ

()8

 ،ومؤمن آل ياسني املذكور يف قوله تعاىل :

ﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﭼ(يس)31:

()4

وامسه :

حبيب بن موسى النجار (. )5
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :حممد الزركشي  ،الربهان ( ، )343/1وعبد الرمحن السيوطي  ،اإلتقان ( ، )3113/1والتحبري
ص( ، )518وإمتام الدراية ص( ، )51وابن عقيلة املكي  ،الزيادة واإلحسان (. )114/8
( - )3قال األستاذ مساعد الطيار " :ومبهمات القرآن ما مل ينص على ذكره من األمساء  ،وقد يكون اإلهبام َلعلم ،
أو نبات  ،أو حيوان  ،أو مكان  ،أو زمان ...إخل .
وقد ألف العلماء يف هذا العلم  ،ومن مؤلفاهتم :
 1ـ ـ التعريف واإلعالم فيما أهبم يف القرآن من األمساء واألعالم لعبد الرمحن السهيلي (531ه) .
 3ـ ـ ـ التكميل واإلمتام لكتاب التعريف واإلعالم أليب عبد اهلل حممد بن علي بن عسكر الغساين (181ه) .
 8ـ ـ غرر البيان يف مبهمات القرآن  ،لبدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة (888ه) .
 4ـ ـ صلة اجلمع وعائد التذييل ملوصول كتايب اإلعالم والتكميل أليب عبد اهلل حممد بن علي البلنسي (833ه) .
 5ـ ـ مفحمات األقران يف مبهمات القرآن  ،جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (411ه) " .
ينظر  :أنواع التصانيف املتعلقة بتفسري القرآن الكرمي ص(. )141
( - )8وقيل  :مشعان  ،وقيل  :مشعون  ،وقيل  :جرب  ،وقيل  :حبيب  ،قال السهيلي  ":ومشعان ؛ أصح ما قيل فيه " .
ينظر  :عبد الرمحن السهيلي  ،التعريف واإلعالم ص( ، )114وحممد البلنسي  ،صلة اجلمع ( ، )444/3وعبد
الرمحن السيوطي  ،مفحمات األقران ص(. )31
( - )4جاء يف األصل  :وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا املرسلني  ،وهو خلط .
( - )5قال السيوطي " :هو حبيب النجار  ،أخرجه ابن أيب حامت من طريق عنه  ،وعن قتادة  ،وكعب  ،ووهب
وغريهم "  ،وقال البلنسي  " :امسه حبيب بن ُمري  ،يقال كان جنّ ًارا " .

=
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وقد جاء يف ذلك حديث  ،أخرجه أبو العباس ال ُكدميي ( )1يف ِ
جزءه  ،من طريق عبد الرمحن بن
أيب ليلى  ،عن أبيه ( )3؛ قال  ( :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :الصديقون ثالثة  :حبيب
مؤمن آل ياسني  ،و ِحزقيل ؛ مؤمن آل فرعون  ،وعلي بن أيب طالب ؛ وهو
بن موسى النجار ؛ ُ
أفضلهم ) (. )8
ومنها  :فىت موسى عليه السالم املذكور يف قوله تعاىل  :ﭽﭓﭔﭼ(الكهف )4( )13:وهو :
يوشع بن نون ( ، )5ومنها  :العبد املبهم يف قصة موسى عليه السالم يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭿ

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ينظر  :حيي بن سالم  ،التصاريف ( ، )314/3وحممد البلنسي  ،صلة اجلمع ( ، )844/3وعبد الرمحن
السيوطي  ،مفحمات األقران ص(. )41
( - )1حممد بن يونس  ،القرشي  ،البصري  ،الضعيف  ،اإلمام  ،احلافظ الكبري  ،املعمر  ،روى عن  :أيب داود
الصفار  ،قال ابن حبان  " :لعلّه قد وضع أكثر
الطيالسي  ،وأزهر َّ
السمان  ،وعنه  :أبو بكر بن األنباري  ،وإمساعيل ّ
من ألف حديث "  ،وقال ابن عدي  " :ترك عامة مشاخينا الرواية عنه " ( ،ت331:ه) .

ينظر  :عبد الرمحن بن حممد الرازي  ،اجلرح والتعديل ( ، )133/3وحممد بن حبان البسيت  ،اجملروحني من احملدثني
والضعفاء واملرتوكني ( ، )813/3وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،الضعفاء واملرتوكون (. )114/8
( - )3داود بن بالل  ،أبو عبد الرمحن  ،األنصاري  ،صحايب جليل  ،شهد معه أحدا  ،وما بعدها من املشاهد  ،مث
انتقل إىل الكوفة  ،يلقب باألسري  ،روى عنه  :ابنه عبد الرمحن  ،وعدي بن ثابت  ،روى له أبو داود  ،والرتمذي ،
والنسائي  ،وابن ماجة  ،قتل بصفني مع علي .
ينظر  :يوسف بن عبد اهلل القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1844/4وعلي بن أيب الكرم اجلزري ،
أسد الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )314/1ويوسف بن عبد الرمحن املزي  ،هتذيب الكمال (. )383/84
( - )8أخرجه يف جزئه لوحة  8أ  ،وهو موضوع  ،الكدميي وضَّاع  ،كما سبق يف ترمجته .
( - )4جاء يف األصل  :إذ قال لفتاه  ،وهو خطأ .
( - )5ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )838/15وعبد الرمحن السهيلي  ،التعريف واإلعالم ص(، )115
وحممد البلنسي  ،صلة اجلمع (. )118/3
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ﮀﮁﮂﭼ(الكهف )15:وهو  :أبو العباس اخلضر بَـ ْليَاء بن ملكان

()3()1

 ،ومنها :

الرجالن املبهمان يف قوله تعاىل  :ﭽﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﭼ

(املائدة )38:قيل  :مها يوشع بن نون  ،وكالب ( )8بن يُوقَـنَّا (. )4
ومنها  :أم موسى  ،وقد ذُكر يف امسها أقوال ؛ منها  :يوخائيل ( ، )5وقيل  :غري ذلك

()1

،

ومنها  :أخت موسى املذكورة يف قوله تعاىل  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ (القصص)11:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال البلنسي  ":واسم اخلضر خمتلف فيه اختالفا متباينا "  ،قيل  :إيليا بن ملكان  ،وقيل  :ابن قابيل بن
مساحلني  ،وقيل  :اليسع  ،وقيل  :إلياس .
ينظر  :عبد الرمحن السهيلي  ،التعريف واإلعالم ص( ، )115وحممد البلنسي  ،صلة اجلمع ( ، )113/3وعبد
الرمحن السيوطي  ،مفحمات األقران ص( ، )81وحممد الطاهر بن عاشور  ،التحرير والتنوير (. )814/15
( - )3يف نسخة "ز" زيادة  :ورجح النووي يف هتذيب األمساء واللغات أنه نيب  ،وقيل  :مرسل  ،وقيل  :ملك  ،وامسه
بلياء بن ملكا .
( - )8يف نسخة "ز"  :غالب .
( - )4قال السيوطي  ":قال جماهد  :هم يشوع بن نون  ،وكالب بن يوفنا  ،أو ابن يوقيا  ،وقال السدي  :يوشع ،
وكالوب بن يوفنه  ،خنت موسى  ،أخرجه ابن جرير  ،قال ابن عساكر  :يوشع ابن أخت موسى  ،وكالب بن صهره ،
واختلف يف امسه  ،فقيل  :كالب  ،وقيل  :كالوب  ،وقيل  :كالب  ،وأبوه  :قيل يوفنا  ،بالنون بعد الفاء  ،وقيل
بالياء بعدها " .
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )341/3وحممد بن علي الغساين  ،التكميل واإلمتام ص( ، )138وعبد
الرمحن السيوطي  ،مفحمات األقران ص(. )84
( - )5يف نسخة "ز"  :يوخابدا وَنايث .
( - )1قيل  :يوحانذ بنت بصري بن الوي  ،وقيل  :ياوخا  ،وقيل  :بارخت  ،وقيل  :باذوجا  ،وقيل  :أياذخت ،
وقيل  :بارحا  ،وقيل لَْو َحا بنت هاند بن َال َوى بن يعقوب .
ينظر  :عبد الرمحن السهيلي  ،التعريف واإلعالم ص( ، )184وحممد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن (، )351/18
وحممد البلنسي  ،صلة اجلمع ( ، )818/3وعبد الرمحن السيوطي  ،مفحمات األقران ص(. )31
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وامسها  :مرمي ( )1؛ وهي إحدى زوجات النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اجلنة  ،فيما رواه الطرباين
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه

()3

 ،ومنها  :امرأة فرعون املؤمنة ؛ وهي  :آسيةُ بنت ُمزاحم

()8

،

وهي إحدى زوجات النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اجلنة  ،كما جاء ذلك يف احلديث املشهور (،)4
وهي من بين إسرائيل من بنات األنبياء  ،وقيل  :من العماليق ( )5؛ حكامها الطربي ( )1يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1وقيل  :كلثوم كما جاء يف احلديث اآليت  ،واللفظ عند الطرباين ( :كلثم) عن أيب أمامة  ،وليس عن أيب هريرة
كما ذكر املصنف .
ينظر  :عبد الرمحن السهيلي  ،التعريف واإلعالم ص( ، )184وحممد القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن (، )351/18
وعبد الرمحن السيوطي  ،مفحمات األقران ص(. )31
( - )3أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )353/3رقم  ، 3111 :ويف إسناده يونس بن شعيب  ،قال العقيلي يف
الضعفاء الكبري  " :يونس بن شعيب حديثهُ غري حمفوظ  ،حدثين آدم قال  :مسعت البخاري قال  :يونس بن شعيب
منكر احلديث  ،ومن حديثه ما حدثناه جعفر بن حممد السوسي  ،حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عرعرة  ،حدثنا أيب ،

حدثنا عبد النور  ،حدثنا يونس بن شعيب  ،عن أيب أمامة " مث ساق احلديث نفسه (. )454/4
( - )8قوال واحداً عند اجلميع .
ينظر  :عبد الرمحن السهيلي  ،التعريف واإلعالم ص( ، )184وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري (، )885/8
وعبد الرمحن السيوطي  ،مفحمات األقران ص(. )31
( - )4سبق خترجيه  ،ولفظه كما عند الطرباين عن أيب أمامة قال  ( :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
لعائشة  :أشعرت أن اهلل عزوجل زوجين يف اجلنة ؛ مرمي بنت عمران  ،وكلثم أخت موسى  ،وامرأة فرعون ) .
( - )5قال البلنسي  " :وقيل  :هي ابنة عم فرعون  ،وإهنا من العماليق  ،وقيل  :هي من بين إسرائيل من السبط
الذين منهم موسى  :وقد قيل  :هي عمة موسى عليه السالم  ،واهلل أعلم ".
ينظر  :عبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )885/8وإمساعيل بن كثري  ،البداية والنهاية ( ، )88/3وحممد
البلنسي  ،صلة اجلمع (. )818/3
ِ
َفراد
( - )1حممد بن جرير بن يزيد  ،أبو جعفر  ،الطربي  ،رأس املفسرين على اإلطالق  ،عامل العصر َ ،وَكا َن م ْن أ َ
الد ِ
قل أَ ْن تَـَرى العُيُو ُن مثلَه  ،مسع من  :أمحد بن منيع  ،وأيب كريب  ،وعنه = :
صانِيف َّ ،
ْ
َّهر ع ْلما َ ،وذ َكاءً َ ،وَكثْـَرةَ تَ َ
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التاريخ (. )1
ومنها  :الغالم املبهم يف قصة اخلضر مع موسى يف قوله تعاىل  :ﭽﰉﰊﰋﭼ

(الكهف ، )84:وامللك املبهم يف قوله تعاىل  :ﭽﮝﮞﮟﭼ(الكهف )84:وقد ذكر
ِ
يسور " (. )8()3
البخاري ذلك ؛ فقال  " :واسم الـ َم ـ ـلك ُ :ه َد ُد بن بُ َد َد  ،والغالم َ :ج ُ
ومنها  :امرأة العزيز املذكورة يف قوله تعاىل :ﭽﯵﯶﯷﯸﯹﯺﭼ

اعيل  ،وكذلك  :العزيز املضاف إليه  ،وامسه  :إطفري ؛ قاله ابن
(يوسف )51:وهي  :ر ُ
الطربي عن ابن عباس ( ، )5وكذلك  :امللِك املذكور يف
إسحاق ( ، )4أو قطفري ؛ ذكر ذلك
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الطرباين  ،وأمحد بن كامل  ،قال أبو أمحد اإلسفراييين  " :لو سافر رجل إىل الصني حىت حيصل تفسري ابن جرير ،
مل يكن كثريا "  ،قال الذهيب َ " :كا َن ثَِقةً  ،ص ِادقاً  ،حافِظاً  ،رأْساً ِيف التَّـ ْف ِسري  ،إِماماً ِيف ِ
الف ْقه َ ،وا ِإل ْمجَاع
َ
ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ك " ( ،ت811:ه)  ،من آثاره :
االختِالَف َ ،عالََّمةٌ ِيف التَّا ِريْخ َوأَيَّام النَّاس َ ،عا ِرفاً بِالقَراءات َوبَاللغَة َ ،و َغ ْري ذَل َ
َو ْ
(جامع البيان) ( ،هتذيب اآلثار) .

ينظر  :حممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء ( ، )318/14وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية
( ، )111/3وأمحد األدهنوي  ،طبقات املفسرين ص(. )51
( - )1مل أجد هلما ذكرا .
( - )3يف نسخة "ز"  :حيسور .
( - )8أخرجه يف صحيحه ك /تفسري القرآن ب /قوله  :ﭽﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃ ﭼ(الكهف )34/1( ، )11:رقم . 4831 :
( - )4فيما أخرجه الطربي عنه ( ، )18/18وابن أيب حامت ( )3118/8يف تفسرييهما  ،وحكى يف اسم املرأة :
حسنا بالعربية  ،ومسنا بالفارسية  ،وزليخا بالقبطية  ،ويف اسم العزيز  :قنطور .
ينظر  :حممد البلنسي  ،صلة اجلمع (. )44/3
( - )5ينظر  :تاريخ الرسل وامللوك ( ، )885/1وجامع البيان (. )11/18
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القصة يف قوله  :ﭽﯦﯧﭼ(يوسف )54-51-48:يف آيات  ،وامسه فيما ذكر الطربي
عن ابن إسحاق  :الريان بن الوليد  ،وقيل  :الوليد بن الريان

()1

.

ومنها  :املرأتان املبهمتان يف قوله تعاىل :ﭽﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭼ
()3
وصفورا  ،والشيخ :
(القصص ، )38:والشيخ أبومها ؛ فاملرأتان فيما ذكره الطربي  :لَيَّا َ
صاحب
قيل  :هو يثرو ُن ابن أخي شعيب يف قول أيب عبيد ( ، )8ويف قول ابن عباس  :يث ِري
ُ

مدين ( ، )4ومل حيك الطربي قوال بأنه شعيب  ،لكنه مشهور (. )5

ومنها  :املرأة املبهمة يف قصة إبراهيم صلوات اهلل عليه مع املالئكة يف قوله تعاىل  :ﭽﯻ

ﯼ ﭼ(هود )81:وهي  :سارة عليها السالم (. )1
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ينظر  :جامع البيان ( ، )315/18و (. )331/18
( – )3ينظر :تاريخ الرسل وامللوك (. )411/1
( – )8كذا يف النسختني ؛ بغري تاء يف آخره  ،ويف املصدر  :أيب عبيدة  ،وهو الصحيح  ،سبقت ترمجته ص(. )811
( - )4أخرج ذلك الطربي يف تاريخ الرسل ( ، )411/1وجامع البيان ( )333/13وما بعده .
( - )5مل حيكه يف تاريخ الرسل  ،وحكاه يف تفسريه  ،قال  " :وقال آخرون  :بل امسه شعيب  ،وقالوا  :هو شعيب
النيب صلى اهلل عليه وسلم ".
َن ِ
وقال ابن كثري َ " :وَرَوى ابْ ُن أَِيب َح ِامت َ ،و َغريه  ،عن ْ
الس َال ُم َه َذا ْ ،
وسى َعلَْي ِه َّ
احلَ َس ِن الْبَ ْ
امسُهُ
ص ِري  :أ َّ َ
ب ُم َ
صاح َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ب  ،وَكا َن َسي َد الْم ِاء  ،ولَكِ ْن لَْيس بِالنَِّيب َ ِ ِ
يل  :ابْ ُن َعم ِه ،
َ
َ
ُش َعْي ٌ َ
يل  :إنَّهُ ابْ ُن أَخي ُش َعْيب َ ،وق َ
صاحب َم ْديَ َن َ ،وق َ
َ
ِ ِ ِ
اب  :يثرون َك ِ
ٍ ِ
ِ
ب أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
امسُهُ (يـَثْـرو ُن) َه َك َذا ُهو ِيف ُكتُ ِ
اهن
يل َ :ر ُج ٌل ْ
َ
ُ
يل َ :ر ُج ٌل ُم ْؤم ٌن م ْن قَـ ْوم ُش َعْيب َ ،وق َ
َوق َ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
امسُهُ يـَثْـُرو ُن َ ،ز َاد أَبُو ُعبَـْي َدةَ َ :وُه َو ابْ ُن أخي
َمدين  ،أَي  :كبريها وعاملها َ ،وقَ َ
اس َوأَبُو ُعبَـْي َدةَ بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه ْ :
اس ِ :
ب َم ْديَ َن " .
ُش َعْيب َ ،وَزاد ابْ ُن َعبَّ ٍ َ
صاح ُ
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )338/13وعبد الرمحن السهيلي  ،التعريف واإلعالم ص( ، )185وإمساعيل
بن كثري  ،قصص األنبياء (. )13/3
( - )1واختلف يف نسبها  ،قال السهيلي  " :هي بنت تارح يف قول القتيب والنقاش  :ولو صح هذا القول لكانت =
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ومنها  :الرجل املبهم يف قوله تعاىل :ﭽﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ(األعراف)185:
وهو  :بلعام بن باعوراء ( ، )1ومنها  :ابنا آدم املبهمان يف قوله تعاىل  :ﭽﮅﮆﮇﮈ

ﮉﭼ(املائدة )38:مها  :هابيل  ،وقابيل ؛ واملقتول  :هابيل  ،والقاتل  :قابيل  ،وقيل  :ليسا
من صلبه ( ، )3وقد بسطناه يف التفسري (. )8
ومنها  :املبهم يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭼ (الزمر )88:هو :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
= بنت أخيه  ،وقد كان نكاح بنت األخ حمرما  ،أال ترى لقوله سبحانه  :ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﭼ(الشورى )18:إىل هذا رجع النقاش وينتقض قوله األول  ،واحتج هبذه اآلية  ،وهاران أخو
إبراهيم  ،وهو والد لوط عليه السالم  ،وحيكي الطربي  :سارة بنت هاران بن ناحور  ،يعين  :هاران األكرب عم هاران
األصغر  ،فهي بنت عم إبراهيم ".
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )483/13وعبد الرمحن السهيلي  ،التعريف واإلعالم ص( ، )14وعبد
الرمحن السيوطي  ،مفحمات األقران ص(. )51
الصلت ،
اعَرا  ،وبلعام  ،وبـَْل َعم  ،وقالت ثقيف  :هو أمية بن أيب َّ
( - )1أخرجه الطربي يف تفسريه بلفظ  :بلعام بن بَ ُ
وبنحوه عند ابن أيب حامت  ،وذكر الوجهني السهيلي .
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( )513/11وما بعده  ،وعبد الرمحن بن أيب حامت  ،تفسري القرآن العظيم
( ، )1113/5وعبد الرمحن السهيلي  ،التعريف واإلعالم ص(. )53
ابين آدم قوالن :
( - )3قال ابن اجلوزي  " :ويف ْ
ِ
صلبه  ،ومها قابيل وهابيل  ،قاله ابن عمر  ،وابن عباس  ،وجماهد  ،وقتادة .
أحدمها  :أهنما ابناه ل ُ
ِ
ابين آدم لصلبه  ،هذا قول احلسن  ،والعلماء على األول  ،وهو أصح
والثاين  :أهنما أخوان من بين إسرائيل  ،ومل يكونا ْ
لقوله  :ﭽﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ( املائدة  ، ) 81 :ولو كان من بين إِسرائيل  ،لكان قد عرف الدفن ،
وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال عنه  ( :إِنه أول من سن القتل ) " .
ويف سبب قتله أقوال حكاها الطربي يف تفسريه  ،وغريه من املفسرين  ،وأفاض فيها ابن كثري .
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( )818/3وما بعده  ،وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري (، )581/1
وإمساعيل بن كثري  ،قصص األنبياء (. ) 55/1
( - )8وهو يف اجلزء املفقود .
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أبو بكر الصديق (. (2))1
ومنها  :الصاحب املبهم يف قوله تعاىل  :ﭽﯕﯖﯗﭼ(التوبة )41:هو أبو بكر
الصديق رضي اهلل عنه ( ، )8ومنها  :املرأة املبهمة يف قوله تعاىل  :ﭽﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﭼ (األحزاب )88:هي أم املؤمنني زينب

()4

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال السهيلي  " :والذي جاء بالصدق  :هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وص ّدق به  :هو الصديق رضي

اهلل تعاىل عنه  ،مث دخل يف اآلية باملعىن كل من صدق  ،لذلك قال  :ﭽﭩﭪﭫﭼ(الزمر.")88:
وقيل  :إن الذي جاء بالصدق  :جربيل  ،وصدق به  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وقيل  :إن الذي جاء
بالصدق  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وصدق به  :املؤمنون  ،وقيل  :إن الذي جاء بالصدق  :حممد صلى اهلل
عليه وسلم  ،وصدق به  :علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه  ،وقيل غري ذلك .
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )314/31وعبد الرمحن السهيلي  ،التعريف واإلعالم ص( ، )118وحممد
البلنسي  ،صلة اجلمع (. )484/3
( - )3عبد اهلل بن أيب قحافة  ،القرشي ّ ،أول اخللفاء الراشدين  ،و ّأول من آمن برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من
الرجال  ،وأحد أعاظم العرب  ،نشأ سيّدا من سادات قريش  ،وغنيا من كبار موسريهم  ،وعاملا بأنساب القبائل
وأخبارها  ،شهد احلروب  ،واحتمل الشدائد  ،وحارب املرتدين  ،ففتح الفتوح  ،كان خطيبا لسنا  ،وشجاعا بطال ،
(ت18:ه) .
ينظر  :يوسف بن عبد اهلل القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )418/8وعلي بن أيب الكرم اجلزري  ،أسد
الغابة يف معرفة الصحابة ( ، )811/8وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. )144/4
( - )8قوال واحدا  ،وأخرج اخلرب البخاري يف صحيحه يف قصة طويلة ك/أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم
ب/مناقب املهاجرين ( ، )8/5رقم . 8153 :
( - )4فيما أخرجه البخاري يف صحيحه ك/تفسري القرآن ب/ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭼ(األحزاب)88:
عن أنس رضي اهلل عنه  :أن هذه اآلية ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭼ(األحزاب ، )88:نزلت يف شأن زينب
بنت جحش  ،وزيد بن حارثة  ، )118/1( ،رقم . 4838 :
ينظر  :عبد الرمحن السهيلي  ،التعريف واإلعالم ص()141
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بنت جحش رضي اهلل عنها (. )1
ومنها  :املرأتان املبهمتان يف قوله تعاىل  :ﭽﮐﮑﮒﮓﭼ(التحرمي )4:وقوله تعاىل  :ﭽﮘ

ﮙﮚﭼ(التحرمي )4:مها  :حفصة ( ، )3وعائشة رضي اهلل عنهما  ،كما ثبت ذلك يف
الصحيح  ،يف جواب عمر البن عباس رضي اهلل عنهم (. )8
ومن املبهمات يف غري ذلك

()4

آيات ؛ منها  :املبهمون يف قوله تعاىل  :ﭽﮤﮥﮦﮧﭼ

(املائدة )54:هم  :الصديق  ،والصحابة الذين قاموا يف قتال أهل الردة (. )5
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1أم املؤمنني  ،وابنة عمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،من املهاجرات األول َّ ،زو َجها اهلل تعاىل بنبيه
بنص كتابه  ،بال ويل وال شاهد  ،وكانت من سادة النساء دينا  ،وورعا  ،وجودا  ،ومعروفا  ،روى عنها  :ابن أخيها
حممد  ،وأم حبيبة ( ،ت31:ه) وصلى عليها عمر رضي اهلل عنهم .
ينظر  :يوسف بن عبد اهلل القرطيب  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ، )1344/4وحممد بن أمحد الذهيب ،
سري أعالم النبالء ( ، )311/3وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. )158/3
( - )3بنت عمر بن اخلطاب  ،أم املؤمنني  ،العدوية  ،السرت الرفيع  ،الصوامة القوامة  ،زوج النيب صلى اهلل
عليه وآله وسلم يف اجلنة  ،روى عنها  :أخوها ابن عمر  ،وحارثة بن وهب  ،تزوجها النيب سنة
ثالث للهجرة  ،واستمرت يف املدينة بعد وفاته إىل أن توفيت (ت45:ه)  ،مسندها ستون حديثا .
ينظر  :حممد بن إسحاق العبدي  ،معرفة الصحابة ص( ، )448وعلي بن أيب الكرم عز الدين بن األثري  ،أسد الغابة
يف معرفة الصحابة ( ، )18/8وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،اإلصابة يف متييز الصحابة (. )35/3
( - )8أخرجه البخاري يف صحيحه ك /النكاح ب /موعظة الرجل ابنته حلال زوجها ( )33/8رقم . 5141 :
( - )4أي  :يف غري مبهمات األفراد ؛ من مبهمات  :األمكنة  ،واجلموع  ،وغري ذلك .
( - )5حكي فيها أقوال كثرية  ،قال ابن اجلوزي  " :ويف املراد هبؤالء القوم ستة أقوال :
الرَّدة  ،قاله علي بن أيب طالب  ،واحلسن عليهما السالم ،
أحدها  :أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل ّ
وقتادة  ،والضحاك  ،وابن جريج  ،قال أنس ابن مالك  :كرهت الصحابة قتال مانِعي الزكاة  ،وقالوا  :أهل القبلة ،
=
فتقلَّد أبو بكر سيفه  ،وخرج وحده  ،فلم جيدوا بُداً من اخلروج على أثره .
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ومنها  :املدينة املبهمة يف قصة اجلبارين ( ، )1وهي  :أرحيا ( )3عند اجلمهور (. )8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والثاين  :أبو بكر  ،وعمر  ،روي عن احلسن  ،أيضاً .
قوم أيب موسى األشعري  ،روى عياض األشعري أنه  " :ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهلل صلى اهلل
والثالث  :أهنم ُ
عليه وسلم ( :هم قوم هذا) يعين  :أبا موسى " .
والرابع  :أهنم أهل اليمن  ،رواه الضحاك عن ابن عباس  ،وبه قال جماهد .
واخلامس  :أهنم األنصار  ،قاله السدي .
والسادس  :املهاجرون واألنصار  ،ذكره أبو سليمان الدمشقي .
قال ابن جرير  :وقد أجنز اهلل ما وعد  ،فأتى ٍ
بقوم يف زمن عمر  ،كانوا أحسن موقعاً يف ا ِإلسالم ممّن ارتد " .
ََ
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )518/3وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )554/1وعبد الرمحن
السيوطي  ،مفحمات األقران ص(. )41
( - )1وهي قوله تعاىل  :ﭽﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﭼ(املائدة ، )31:وهي نفسها :
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ (البقرة )53:و كذلك اليت يف (األعراف. )111:
( - )3بالفتح مث الكسر  ،وياء ساكنة  ،واحلاء مهملة والقصر  ،وقد رواه بعضهم باخلاء املعجمة  ،لغة عربانية :
وهي مدينة اجلبارين يف الغور يف أرض األردن بالشام  ،بينها وبني بيت املقدس يوم للفارس  ،يف جبال صعبة املسلك ،
مسيت فيما قيل  :بأرحيا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السالم .
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )115/1وزكريا بن حممد القزويين  ،آثار البالد وأخبار العباد
ص( ، )143وعبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي  ،مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع (. )18/1
( - )8وهو قول ابن زيد  ،والسدي  ،وعكرمة عن ابن عباس  ،وروي عن الضحاك أنه قال  :املراد هبذه األرض ؛
إيلياء وبيت املقدس  ،وروى جماهد عن ابن عباس  :أهنا الطور وما حوله  ،وروى أبو صاحل عن ابن عباس  :أهنا
الصو ِ
دمشق وفلسطني وبعض األردن  ،وقال قتادة  :الشام كله  ،قال الطربي  ":وأَوَىل ْاألَقْـو ِال ِيف ذَلِ َ ِ
اب  ،أَ ْن
َْ
ك ب َّ َ
َ
ِ
يـ َق َ ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ؛ ِأل َّ
ض ُدو َن
َّسةُ َ ،ك َما قَ َ
َن الْ َق ْو َل ِيف ذَل َ
ك بِأَنـ ََّها أ َْر ٌ
ال  :ه َي ْاأل َْر ُ
وسى َ
ال نَِيب اللَّه ُم َ
ض الْ ُم َقد َ
ُ
ِ
أ َْر ٍ
َّه َادةِ بِِه  ،غَْيـَر أَنـ ََّها لَ ْن َختُْر َج ِم ْن أَ ْن تَ ُكو َن ِم َن
ض َ ،ال تُ ْد َرُك َح ِقي َقةُ ِص َّحتِ ِه إَِّال بِ ْ
اخلََِرب َ ،وَال َخبَـَر بِ َذل َ
ك َجيُ ُ
وز قَطْ ُع الش َ
ِ
ِ
ِ
ات وع ِر ِ ِ
ِ
ْاأل َْر ِ
ك".
َخبَا ِر َعلَى ذَل َ
صَر ؛ ِِإل ْمجَ ِاع َمجي ِع أ َْه ِل التَّأْ ِو ِيل َ ،والس َِري َ ،والْ ُعلَ َماء بِ ْاأل ْ
ني الْ ُفَر َ َ
ض الَِّيت بـَ ْ َ
يش م ْ
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )331/3وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )583/1وحممد البلنسي ،
صلة اجلمع (. )838/1
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ومنها  :الباب املبهم يف قوله تعاىل  :ﭽﭛﭜﭝﭼ (البقرة )53:هو  :باب بيت
املقدس (. )1
ومنها  :األرض املبهمة يف قوله تعاىل  :ﭽﭺﭻﭼﭼ(املائدة)31:
قال أبو عبيدة  " :وبعض حدود التيه فيما ذُكر لنا ؛ أرض بيت املقدس إىل قِنّسرين (. )4( " )8
()3

 ،وقد

ومنها  :الكنز املبهم يف قوله تعاىل  :ﭽﯢﯣﯤﯥﭼ (الكهف ، )33:أخرج احلاكم
يف املستدرك من طريق مكحول (........................................................ )5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1قال السدي  :باب من أبواب بيت املقدس  ،وقال ابن عباس  :أنه أحد أبواب بيت املقدس  ،وهو يدعى باب
احلطة  ،وقال جماهد  :باب احلطة من باب إيلياء من بيت املقدس  ،وحكى األصم عن بعضهم  :أنه عىن بالباب ؛
جهة من جهات القرية  ،ومدخال إليها .
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )818/1وحممد الرازي  ،مفاتيح الغيب ( ، )533/8وحممد القرطيب ،
اجلامع ألحكام القرآن (. )411/1

( - )3ويف ذكر خربهم  ،يراجع ماذكره الطربي بإطناب هناك  ،فيما يرويه عن السدي .
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )818/1وحممد البلنسي  ،صلة اجلمع ( ، )834/1ومحد بن صراي
صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع ص(. )43
ويوسف الشامسي  ،املعجم اجلامع ملا ُ
( - )8بكسر ّأوله  ،وف تح ثانيه وتشديده  ،وقد كسره قوم  ،مث سني مهملة  ،مدينة بينها وبني حلب مرحلة  ،اختلفوا

يف اشتقاق امسها على أقوال ذكرها احلموي  ،كانت عامرة آهلة  ،فلما غلب الروم على حلب (851ه) خاف

أهلها  ،وتفرقوا يف البالد  ،ومل يبق هبا إال خان تنزله القوافل  ،تعرف اآلن بالعيس .
ينظر  :جمهول  ،حدود العامل من املشرق إىل املغرب ص( ، )181وياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان
( ، )418/4وعبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي  ،مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع (. )1131/8
( - )4ينظر  :جماز القرآن ( ، )43/1ونص العبارة  :وبعض حدود التيه بالد أرض بيت املقدس إىل قنسرين .
( - )5ابن عبد اهلل  ،أبو مسلم  ،الدمشقي  ،الفقيه  ،أرسل عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وعن ع ّدة من =
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عن أم الدرداء

()1

 ،عن أيب الدرداء رضي اهلل عنهما  ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف قوله

تعاىل  :ﭽﯢﯣﯤﯥﭼ (الكهف )33:قال  ( :ذهب وفضة ) ( ، )3لكنه أخرج قبل
ذلك عن سعيد بن جبري  ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  :ﭽﯢﯣﯤﯥﭼ

ص ُحفا علماً )  ،قال احلاكم  " :هذا
(الكهف )33:قال  ( :ما كان ذهبا وال فضة  ،كان ُ
ِ
احلرص
حديث صحيح اإلسناد  ،ومل خيرجاه " ( ، )8ويؤيده ما أخرجه اخلرائطي ( )4يف (قمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الصحابة  ،وح ّدث عن  :وائلة بن األسقع  ،وأيب أمامة الباهلي  ،وعنه  :الزهري  ،وربيعة الرأي  ،روى أبو مسهر
عن سعيد قال  " :مل يكن يف زمن مكحول أبصر بالفتيا منه "  ،قال ابن حجر  " :ثقة  ،فقيه  ،كثري اإلرسال " ،
(ت113:ه) .
ينظر  :إبراهيم الشريازي  ،طبقات الفقهاء ص( ، )85وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (، )155/5
وأمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب ص(. )545
( - )1هجيمة  ،احلِ ْم َريية  ،الدمشقية  ،السيّدة  ،العاملة  ،الفقيهة  ،وهي  :أم الدرداء الصغرى  ،روت عن  :زوجها ،

وقرأت عليه القرآن  ،وسلمان الفارسي  ،وعنها  :جبري بن نفري  ،ومكحول  ،وكانت فاضلة  ،عاملة  ،زاهدة  ،كبرية

القدر  ،هلا حرمة  ،وجاللة عجيبة  ،حجت يف سنة إحدى ومثانني  ،وماتت بعدها .
ينظر  :يعقوب بن سفيان الفسوي  ،املعرفة والتاريخ ( ، )838/3وحممد بن أمحد الذهيب  ،تاريخ اإلسالم ووفيات
املشاهري واألعالم ( ، )1135/3وحممد بن حممد بن اجلزري  ،غاية النهاية يف طبقات القراء (. )854/3
( - )3يف ك /التفسري  ،تفسري سورة الكهف ( )411/3رقم  ، 8848 :وسكت عنه  ،تعقبه الذهيب بقوله  " :بل
يزيد بن موسى مرتوك "  ،وأخرجه الرتمذي يف أبواب تفسري القرآن باب  :ومن سور الكهف ( )818/5رقم :
 ، 8153والطرباين يف املعجم األوسط ( )113/8رقم  ، 1441 :قال األلباين يف ضعيف سنن الرتمذي  " :ضعيف
جدا " ص(. )848
( - )8يف ك /التفسري  ،تفسري سورة الكهف ( )411/3رقم  ، 8841 :ومتام كالم احلاكم  " :وقد صحت الرواية
بضده عن أيب الدرداء "  ،وقال الذهيب  " :صحيح " .
( - )4حممد بن جعفر  ،أبو بكر  ،السامري  ،اإلمام  ،احلافظ  ،الصدوق  ،املصنّف  ،مسع  :احلسن بن عرفة ،
وعلي بن حرب  ،وعنه  :القاضي يوسف املي َِ
اجني  ،وعبد الوهاب الكِاليب  ،قال ابن ماكوال  " :صنف الكثري = ،
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بالقناعة)  ،من طريق أيب حازم

()1

 ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قوله تعاىل  :ﭽﯢ

ﯣﯤﯥﭼ (الكهف )33:قال  ( :لَبِنةٌ من ذهب فيها مكتوب ؛ بسـم الل ــه الرمحـ ــن
الرحــيم  ،عجبا ملن يعرف املوت كيف يضحك  ،وعجبا ملن يعرف الدنيا  ،وحتويلَها بأهلها ،
كيف ينصب
كيف يطمئن إليها  ،وعجبا ملن يؤمن بالقضاء والقدر َ ،
وعجبا ملن يؤمن بيوم احلساب  ،كيف يعمل باخلطايا  ،ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ) (. )8
()3

يف طلب الرزق ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وكان من األعيان الثقات "  ،وقال اخلطيب  " :كان حسن األخبار  ،مليح التصانيف " ( ،ت838:ه) من
آثاره ( :مكارم األخالق) ( ،اعتالل القلوب) .
ينظر  :علي بن هبة اهلل بن ماكوال  ،اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف من األمساء والكىن واألنساب
( ، )348/8وياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم األدباء ( ، )3481/1وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم
النبالء (. )318/15
القاص  ،الزاهد  ،القدوة  ،الواعظ  ،شيخ املدينة
( - )1سلمة بن دينار  ،املديين  ،املخزومي موالهم  ،األعرج ،
ّ
النبوية  ،روى عن  :سهل بن سعد  ،وسعيد بن املسيب  ،وعنه  :ابن شهاب  ،واحلمادان  ،وثقه ابن معني  ،وأمحد ،
وأبو حامت  ،قال ابن سعد  " :وكان ثقة  ،كثري احلديث " ( ،ت141:ه ) .
ينظر  :حممد بن إمساعيل البخاري  ،التاريخ الكبري ( ، )83/4وعبد الرمحن بن حممد اجلزري  ،اجلرح والتعديل
( ، )154/4وحممد بن أمحد الذهيب  ،سري أعالم النبالء (. )41/1
( - )3يف نسخة "ز"  :يتعب .
( - )8مل أقف عليه يف املصدر املنقول منه  ،يسر اهلل ظهور الكتاب .
وأخرجه ابن عدي عن أبني بن سفيان عن أيب حازم يف الكامل  ،وقال  " :ومقدار ما يرويه غري حمفوظ  ،وما يرويه
عمن رواه منكر احلديث كله " ( ، )84/3كما أن يف السند كثري بن مروان الفلسطيين  ،قال فيه ابن عدي " :
ومقدار ما يرويه ال يتابعه الثقات عليه " ( ، )313/8وأخرجه الطرباين يف الدعاء ( )411/1رقم ، 1134 :
والبيهقي يف الزهد الكبري ص 314رقم  ، 544 :وبنحوه أخرج مقاتل ( ، )51/8وابن وهب ( ، )58/1والطربي
( )818/15يف تفاسريهم  .وملزيد من التفصيل ينظر  :ختريج أحاديث الكشاف للزيلعي (. )811/3
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وهذا جيمع بني احلديثني ( ، )1ولنختم هبذا احلديث كتابنا  ،ليكون عظةً تنفعنا  ،وتنفع أصحابنا ،
اللهم صل وسلم على سيدنا حممد  ،وآله  ،وصحبه  ،واجعلنا يا ربنا من أتباعه  ،وحزبه  ،ووفقنا
نظرك إىل أحبابك  ،آمي ـ ـ ـ ــن  ،واحلمـ ـ ـ ــد هلل رب العـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ــني .
للعمل بعلوم كتابك  ،وانظر إلينا َ
فرغ إمالءً من مصنفه ؛ شيخنا  ،وسيدنا  ،وموالنا  ،الشيخ اإلمام  ،إمام األئمة األعالم  ،قاضي
املسلمني  ،جالل الدين  ،أيب الفضل  ،عبد الرمحن البلقيين الشافعي  ،مبدرسة والده ( )3؛ شيخ

اإلسالم  ،دار العلم  ،حبارة هباء الدين  ،بالقاهرة املعزية ( )8احملروسة  ،لطف اهلل هبما  ،وأحسن
إليهما  ،وأدام نعمه عليهما  ،وأسبغ عليهما سوابغ اإلنعام  ،وأبقامها لكافة األنام  ،واحلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
هلل رب العــامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ( ، )4وحسبنا اهلل ونعم الوكيل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1جيمع بني الكنز احلسي  ،والكنز املعنوي  ،لبنة من ذهب فيها مكتوب بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،إىل متام
املوعظة احلسنة .
ينظر  :حممد الطربي  ،جامع البيان ( ، )813/15وعبد الرمحن بن اجلوزي  ،زاد املسري ( ، )114/8وحممد
البلنسي  ،صلة اجلمع (. )181/3
( - )3والده  :شيخ اإلسالم ؛ عمر بن رسالن  ،سبقت ترمجته يف القسم الدراسي ص (. )41
( - )8مدينة جبنب الفسطاط جيمعهما سور واحد  ،وقد اتصلت العمارة بينها وبني مصر  ،وتعرف بالقاهرة املعزيّة ؛
املعز أىب متيم العلوي الذي كان مبصر  ،أحدثها جوهر غالمه  ،كان أنفذه ىف اجليوش من إفريقية
ألهنا عمرت ىف أيام ّ
لالستيالء على الديار املصرية يف سنة مثان ومخسني وثالمثائة  ،بعد موت كافور ؛ فدخل الفسطاط فاشت ّقه  ،ونزل
تلقاء الشام مبوضع القاهرة  ،وبىن فيه قصرا ملواله  ،وبىن اجلند حوله  ،فانعمر  ،وصار مدينة أعظم من مصر  ،هي
اليوم عاصمة مجهورية مصر العربية  ،وأهم مدهنا على اإلطالق  ،وأكرب مدينة إفريقية  ،واألكثر سكاناً يف إفريقيا
والشرق األوسط .
ينظر  :ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،معجم البلدان ( ، )811/4وعبد املؤمن البغدادي  ،مراصد االطالع
( ، )1111/8وأمحد بن علي املقريزي  ،املواعظ واالعتبار (. )131/3
( - )4يف نسخة "ز" زيادة  :الحول وال قوة إال باهلل العلي العظيم  ،مت .
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على يد تلميـ ـذه ؛ حممد عبد الس ـالم املـالـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـي

()1

 ،يف ثاين احملرم  ،افتتاح عام تسع وتسعـون

سبعمائة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الس َالم بن إِ ْس َحاق
( - )1مل تعرف له ترمجة  ،سوى ماذكره عنه السخاوي يف الضوء الالمع يف قوله ُ " :حمَ َّمد بن عبد َّ
ِ
مزة  ،الْمحلي  ،مثَّ القاهري  ،الْ َمالِ ِكي  ،ابْن َعم الولوي السنباطي ْاآلِيت  ،قَـَرأَ ابْن
بن أ ْ
َمحد  ،الْعّز ْاأل َم ِوي  ،بِ َ
ضم ا ْهل َ
احل ِ
ِ
اعة ِيف فنون َ ،وَك َذا أَخذ َعن
اجب الفرعي حبثا ِيف تسعني يـَ ْوًما على ْ
اجلمال األقفهسي  ،والزم الْعّز بن مجَ َ
َْ
احل ِ
اجب  ،وانْتهى ِمْنهُ ِيف سنة سبع َوتِ ْسعني َو َسْبعمائة  ،وتفقه بِِه قَ ِريبه
البلقيين  ،والغماري َ ،ومجع َغ ِريب أَلْ َفاظ ابْن َْ
الْمشار إِلَي ِه بِالْ َق ِ
اهَرةِ ِيف أ ََوائِل َه َذا الْقرن " ( ، )51/3ويراجع حتقيق كتابه  :تنبيه الطالب لفهم ابن احلاجب  ،للطالبة
َ ْ
عبري العمر  ،فقد اجتهدت يف بسط هذه الرتمجة  ،مع كتابه املذكور يف توسيع بعض املعطيات عنه  ،وال زالت

حمدودة .
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الخاتمة
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اخلامتة
أنعم  ،والشكر هلل على ما يسر به وأت َّـم  ،وبعد :
احلمد هلل على ما تفضل به و َ
فهذه أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها من خالل البحث ؛
النتائج :
 .1فضل سلف هذه األمة على خلفها يف توريثها العلم  ،ورفيع ما بذلوه يف ذلك .
 .3احلياة احلافلة والعامرة جلالل الدين البلقيين وعظماء مصره  ،فلم تعلق حياهتم بالتعليم يف
املدراس والزوايا واملساجد  ،بل تنوعت لتشمل وظائف عسكرية وسياسية واجتماعية
واقتصادية .
 .8البيت البلقيين من بيوتات العلم وأوعيته  ،من اجلد إىل األب والعم واألخ والولد واحلفيد.
 .4تأخر التصنيف يف علوم القرآن إىل قرون متأخرة مقارنة بعلم احلديث والفقه واألصول
واللغة  ،ويرجع ذلك إىل عدة أسباب تارخيية وموضوعية وحاجية .
 .5كتاب (مواقع العلوم يف مواقع النجوم) من الكتب اليت أثرت يف ساحة علوم القرآن تأثريا
بليغا  ،باستوالد أنواع جديدة  ،وقسمة منطقية مبتكرة  ،مع التمثيل والتدليل .
 .1يعترب الكتاب مقدمة ضرورية ملن رام التدرج يف طلب فن التفسري وعلوم التنزيل  ،فهو
خالصة جتمع شتيت املسائل كخريطة تصور يف ذهن الطالب  ،ويأيت كتاب اإلتقان يف
املنزلة الثانية بعده  ،مث كتاب الربهان كمحطة ثالثة ومستوى متقدم يف التحصيل
بالتأصيل .
 .8أنواع علوم القرآن ال يقدر على حصرها إال العامل بلفها ونشرها  ،أو من أهلمه سبحانه
الطريق إىل بعض معانيها  ،واستخراجها من مبانيها  ،إذ حتت ُك ِل َكلِ ٍ
مة من َكلِ ِم ِه ،
َ
ٍ
ِ ِ ِِ
ِ
يقصر عن إدراكِها األمل .
حكمةٌ من ح َكمه  ،وُكل مجلة ُمجل ُ ،
 .3قلم املصنفني شحيح يف الدراسات القرآنية  ،خاصة الكتب املستقلة يف مجع عدد من
أنواعه  ،أو التقعيد ألصوله .
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 .4مصطلح علوم القرآن عرف اضطرابا يف االستعمال بني أهل الصناعة  ،وحىت عند
املستعمل الواحد كحال السيوطي  ،ومل حيدد معناه الزركشي أو البلقيين أو السيوطي .
 .11احلاجة امللحة والقاطعة للتعريف باملصطلح وظروف إنشائه  ،فاملوضوع بكر مل يقم على
يسر اهلل تقريبه .
ساق ُ
بعد ّ ،
التوصيات :
 .1استدامة البحث عن تفسري البلقيين الضائع  ،عسى أن يكشفه اهلل يف قابل األيام ،
وحتقيقه على خطى املنهج العلمي .
 .3توجيه الطاقات والقدرات إىل تراث األمة يف علوم القرآن  ،فال يزال حيتاج إىل جهود
مضنية لكشفه والتنقيب عنه  -وهو أقلها وجودا  ، -وما خرج حيتاج إىل جهود أكرب يف
نغب الطائر من البحر الزاخر البن األكفاين  ،ومثال
إعادة حتقيقه  ،ومثال األول ّ :
اآلخر  :جماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثىن بتحقيق  :فؤاد سزكني .
 .8عقد املؤمترات العاملية  ،والبحوث املوسعة يف ضبط مصطلح علوم القرآن  ،وتارخيه
الزمين  ،وحصر موضوعات الفن بقسمة منطقية على َنو شاكلة املواقع .
 .4أن يلتزم الكاتبون يف احلقل القرآين بالتصنيف ألنواع علومه بالتدريج  ،مع التجديد يف
مباحثه وتاليف النقل اجملرد من غري تنقيد .
 .5التمهل يف إخراج الرتاث  ،وبذل الطوق يف سبيل مجع النسخ للظفر بنسختني كحد
أدّن  ،وأن يرفض أصحاب اللجان املشروع ما نقص عن القدر املطلوب  ،وإن كانت
نسخة وحيدة  ،ويتأكد االمتناع إن كانت النسخة سيئة ؛ وإال خرج الرتاث مشوها ؛
ضره أكثر من نفعه  ،مع ضياع وقت كان صرفه فيما هو أفيد وأجنح .
 .1املخطوط صناعة ؛ املدقق  ،احملب  ،الصبور  ،املخلص  ،األمني  ،فمن مل جيد من نفسه
ذلك فال يندس بني أصحابه ملإل بطنه وجيبه  ،أو تزيني مذكرة سريته  ،أو التشهر
والتصدر على أقرانه  ،وطابع الثالث ؛ االستعجال  ،والنتيجة ؛ تسويد الرتاث .
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 .8أن جيود مالّك املخطوط ومجّاعه بتصويره أو نشره  ،أو على األقل السماح باالستفادة منه
الض ّن املقيتني اللذين ضاع بسببهما إرث حضاري جسيم ،
قراءة وتفريغا  ،وعدم الشره و ّ

وفهرسة ما بقي يف املكتبات الوطنية العربية واخلزائن اخلاصة  ،ومما كتبته وأنا بداخل
بعضها بعد أن بلغ يب الغضب أشده بسبب املعاملة الوضيعة  " :العامل العريب متخلف ،
وال زال متعثرا يف صناعة احلضارة وعاجزا عن نفض قابلية التخلف عن صرحه املتصدع
البايل  ،أمنييت أن يتنازل املسلمون عن املخطوط  ،ويسلموه إىل أهله يف الضفة املقابلة ،
املكتبة الوطنية املغربية  15أفريل . " 3115

 .3أن تتأّن املطابع ودور النشر يف التسابق على اإلخراج كيفما كان  ،وأن حتجم عن
األعمال الناقصة بعرضها على الكفاءات  ،لتتميمها أو ردها  ،فإىل مىت واألمة اإلسالمية
يف ختبط بني املقارنة واملفاضلة  ،مع نفقات الطبع والشراء وتوابعهما  ،وإغراق السوق
بالرديء  ،وتثقيل املكتبات بالطبعات  ،وتوهني الطالب الفقري بتفقريه وتدوخيه ،
واستدراك الالحق على السابق  ،ناهيك عن األخطاء املطبعية ؟ أال حيق لنا أن نتقدم
حىت يف عامل نشر العلم .
 .4املبادرة إلنشاء موقع ضخم ؛ خمتص برتقيم األطاريح املسجلة يف اجلامعات واملؤسسات
الشرعية حول العامل  ،سواء اليت شرع فيها أو فرغ من تبييضها  ،وتصنيفها على العلوم ،
مع كامل بياناهتا  ،تفاديا للتكرار  ،وحصرا للمدروس .
 .11سعي األساتذة ورؤساء األقسام يف كلية العلوم اإلسالمية  -خروبة  -لفتح ختصص
عىن بدراسة املخطوط كوديوكولوجيا  -كشيء مادي  ، -وباليوغرافيا  -من حيث
مستقل يُ َ

احملتوى  ، -وإجراء تطبيقات يف هذا املضمار كتدريب على التحقيق برعاية املدرس  ،وعوائد
التخصص على العلم بالنفع ال سبيل حلصرها  ،فلنا تاريخ حافل  ،وخزائن عامرة  ،والرقي
حيتضر بني أحضاننا .
 ويف اخلتام ؛ فبعد سنة كاملة متواصلة من البحث  ،وصلت إىل ختام احللة  ،راجيا أن
أكون قد سامهت يف إعادة االعتبار إىل كتاب املواقع  ،واسرتجاع هيبة وقداسة النص
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بأمانة ورعاية ما بلغ يب العلم  ،وإسفار املغطى عن علَم من أعالم القرن الثامن  ،وشيخ
من مشاخيها املغمورين املطمورين  ،وكشف عصره متدرجا يف أحداثها من والدته إىل
وفاته  ،مع حترير بعض املسائل اليت ما ظلت مشكلة وغري مطروقة  -وال زالت يف
بداياهتا بعد التحرير  ، -هذا فما كان فيه من صواب فمن اهلل وحده  ،وما كان فيه من
خطأ فمن نفسي وأسأله التجاوز برمحته  ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم  ،هو
حسيب ونعم الوكيل  ،سبحانك اللهم وحبمدك  ،أشهد أن ال إله إال أنت  ،أستغفرك
وأتوب إليك .
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ملحق  :شجرة
العلوم كما وردت
يف مواقع العلوم
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مواطن النزول
وأوقاته ووقائعه
المبهمات
ما ال يقع تحت
الحصر
أنواع علوم القرآن
ما يقع تحت
الحصر

السند
األسماء والكنى
واأللقاب
هو
ستة أنواع

األداء
األلفاظ
المعاني المتعلقة
باألحكام
المعاني المتعلقة
باأللفاظ
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المكي
المدني
السفري
الحضري

الليلي

مواطن النزول
وأوقاته ووقائعه

النهاري
الصيفي
الشتائي
الفراشي
أسباب النزول
أول ما نزل

آخر ما نزل
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المتواتر

اآلحاد
الشاذ

السند
قراءات النبي صلى
هللا عليه وسلم
الرواة

الحفاظ
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الوقف
االبتداء
اإلمالة

األداء
المد
تخفيف الهمزة
اإلدغام
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الغريب
المعرب
المجاز
األلفاظ

المشترك

المترادف
االستعارة
التشبيه
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العام المبقى على
عمومه

العام المخصوص

العام الذي أريد به
الخصوص
ما خص فيه الكتاب
السنة
ما خصصت فيه السنة
الكتاب

المجمل

المبين
المعاني المتعلقة
باألحكام
المؤول

المفهوم

المطلق

المقيد

الناسخ

المنسوخ
ما عمل به من األحكام
مدة معينة والعامل به
واحد

471

الفصل
الوصل

المعاني المتعلقة
باأللفاظ

اإليجاز
اإلطناب
القصر
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ثبت املصادر
واملراجع
473

 ثبت املصادر واملراجع
 اإلبانة عن معاين القراءات  ،مكي بن أيب طالب القيسي  ،حتقيق  :عبد الفتاح إمساعيل
شليب  ،دار هنضة مصر للطبع والنشر  ،مصر 1488( ،م) .
 إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع  ،عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة
املقدسي  ،حتقيق  :إبراهيم عطوة عوض  ،دار الكتب العلمية  ،بدون .
 اإلهباج يف شرح املنهاج  ،علي بن عبد الكايف السبكي وولده عبد الوهاب  ،حتقيق  :مجاعة
من العلماء  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت 1411( ،ه 1445 -م) .
 إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة  ،أمحد بن أيب بكر البوصريي  ،حتقيق  :دار
املشكاة للبحث العلمي ؛ بإشراف  :أبو متيم ياسر بن إبراهيم  ،دار الوطن  ،الرياض ،
ط1431( ، 1ه 1444 -م) .
 إحتاف الورى بأخبار أم القرى  ،عمر بن فهد املكي  ،حتقيق  :فهيم حممد شلتوت  ،جامعة
أم القرى  -مكتبة اخلاجني  ،السعودية  -مصر  ،ط1414( ، 1ه 1438 -م) .
 إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر  ،أمحد بن حممد البناء الدمياطي  ،حتقيق :
أنس مهرة  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان  ،ط1438( ، 8ه 3111 -م) .
 إتقان الربهان يف علوم القرآن  ،فضل حسن عباس  ،دار النفائس  ،األردن  ،ط، 3
(1481ه 3111 -م) .
 اإلتقان يف علوم القرآن  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :مركز الدراسات
القرآنية  ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  ،السعودية  ،ط1431( ، 1ه) .
 إمتام الدراية لقراء النقاية  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،بإعانة أرباب مجاعة إشاعة
علوم  ،مطبع مظهر العجائب  ،كلكتة  -اهلند  ،ط1314( ، 1م) .
 آثار البالد وأخبار العباد  ،زكرياء بن حممد القزويين  ،دار صادر  ،بريوت  ،بدون .
 أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم  ،حممد بن أمحد املقدسي  ،مكتبة مدبويل  ،القاهرة ،
ط1411( ، 8ه 1441 -م) .
 أحكام القرآن  ،أمحد بن علي اجلصاص  ،حتقيق  :حممد صادق القمحاوي  ،دار إحياء

474

الرتاث العريب  ،بريوت 1415( ،ه) .
 أحكام القرآن  ،عبد املنعم بن الفرس األندلسي  ،حتقيق  :طه بن علي بوسريح  ،دار ابن
حزم  ،بريوت  ،ط1438( ، 1ه 3111 -م) .
 أحكام القرآن  ،حممد بن العريب املالكي  ،حتقيق  :حممد عبد القادر عطا  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1434( ، 8ه 3118 -م) .
 أحكام القرآن الكرمي  ،أمحد بن حممد الطحاوي  ،حتقيق  :سعد الدين أونال  ،مركز البحوث
اإلسالمية التابع لوقف الديانة الرتكي  ،استانبول  ،ط( ، 1جملد 1411 : 1ه -
1445م  ،جملد 1413 : 3ه 1443 -م) .
 أحكام القرآن للشافعي  -مجع البيهقي  ، -أمحد بن احلسني البيهقي  ،حتقيق  :عبد الغين
عبد اخلالق  ،مكتبة اخلاجني  ،القاهرة  ،ط1414( ، 3ه 1444 -م) .
 اإلحكام يف أصول األحكام  ،علي بن أيب علي اآلمدي  ،حتقيق  :عبد الرزاق عفيفي ،
املكتب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط1413( ، 3ه) .
 اإلحكام يف أصول األحكام  ،علي بن أمحد بن حزم القرطيب  ،حتقيق  :أمحد حممد شاكر ،
دار اآلفاق اجلديدة  ،بريوت 1418( ،ه 1438 -م) .
 أحوال الرجال  ،إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين  ،حتقيق  :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،
حديث أكادمي  -فيصل أباد  ، -باكستان .
 أخبار القضاة  ،حممد بن خلف وكيع البغدادي  ،حتقيق  :عبد العزيز مصطفى املراغي ،
املكتبة التجارية الكربى  ،مصر  ،ط1811( ، 1ه 1448 -م) .
 أخبار النحويني البصريني  ،احلسن بن عبد اهلل السريايف  ،حتقيق  :طه حممد الزيين وحممد عبد
املنعم خفاجي  ،مصطفى البايب احلليب  ،مصر 1888( ،ه 1411 -م) .
 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  ،أمحد بن حممد القسطالين  ،املطبعة الكربى
األمريية  ،مصر  ،ط1838( ، 8ه) .
 إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول  ،حممد بن علي الشوكاين  ،حتقيق  :أمحد
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عزو عناية  ،دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه 1444 -م) .
 أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض  ،أمحد بن حممد املقري التلمساين  ،حتقيق  :جمموعة
من الباحثني  ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر  ،القاهرة 1853( ،ه 1484 -م) .
 أساس البالغة  ،حممود بن عمرو الزخمشري  ،حتقيق  :حممد باسل عيون السود  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه 1443 -م) .
 أسباب نزول القرآن  ،علي بن أمحد الواحدي  ،حتقيق  :كمال بسيوين زغلول  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه) .
 االستيعاب يف معرفة األصحاب  ،يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب  ،حتقيق  :علي
حممد البجاوي  ،دار اجليل  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه 1443 -م) .
 أسد الغابة يف معرفة الصحابة  ،علي بن أيب الكرم بن األثري اجلزري  ،حتقيق  :علي حممد
معوض وعادل أمحد عبد املوجود  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1415( ، 1ه -
1444م) .
 أسرار البالغة  ،عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين  ،حتقيق  :حممود حممد شاكر  ،مطبعة
املدين  -دار املدين  ،القاهرة  -جدة  ،بدون .
 أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  ،زكريا بن حممد األنصاري  ،دار الكتاب اإلسالمي ،
مصر  ،بدون .
 اإلصابة يف متييز الصحابة  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،حتقيق  :عادل أمحد عبد
املوجود وعلي حممد معوض  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1415( ، 1ه) .
 إصالح املنطق  ،يعقوب بن إسحاق بن السكيت  ،حتقيق  :حممد مرعب  ،دار إحياء الرتاث
العريب  ،بريوت  ،ط1438( ، 1ه 3113 -م) .
 إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي  ،احلسني بن حممد الدامغاين  ،حتقيق  :عبد العزيز
سيد األهل  ،دار العلم للماليني  ،بريوت  ،ط1431( ، 8م) .
 أصول التفسري  ،عبد الرمحن السيوطي  ،حتقيق  :مجال الدين القامسي  ،دار املقتبس ،
بريوت  ،ط1485( ، 1ه – 3114م) .
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 أصول الفقه  ،حممد بن مفلح احلنبلي  ،حتقيق  :فهد بن حممد السدحان  ،مكتبة العبيكان ،
الرياض  ،ط1431( ، 1ه 1444 -م) .
 اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق  ،عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ  ،دار
املعارف  ،مصر  ،بدون .
 إعجاز القرآن  ،حممد بن الطيب الباقالين  ،حتقيق  :السيد أمحد صقر  ،دار املعارف ،
مصر  ،ط1448( ، 5م) .
 إعراب القرآن  ،أمحد بن حممد النحاس  ،حتقيق  :عبد املنعم خليل إبراهيم  ،منشورات حممد
علي بيضون  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1431( ، 1ه) .
 إعراب القرآن وبيانه  ،حمي الدين بن أمحد الدرويش  ،دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية  -دار
اليمامة  -دار ابن كثري  ،سوريا  -دمشق  -بريوت  ،ط1415( ، 4ه) .
 األعالم  ،خري الدين بن حممود الزركلي  ،دار العلم للماليني  ،بريوت  ،ط، 15
(3113م).
 أعالم الفكر اجلزائري من خالل آثارهم املخطوطة واملطبوعة  ،حممد بسكر  ،دار كركادة ،
بوسعادة (اجلزائر)  ،طبعة خاصة (بدعم من وزارة الثقافة يف إطار الصندوق الوطين لرتقية
الفنون واآلداب) 3118( ،م) .
 اإلقناع يف الفقه الشافعي  ،علي بن حممد املاوردي  ،بدون .
 اإلقناع يف القراءات السبع  ،أمحد بن علي بن الباذش  ،دار الصحابة للرتاث  ،مصر ،
بدون .
 آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان  ،إسحاق بن احلسني املنجم  ،عامل
الكتب  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه) .
 اإلكسري يف علم التفسري  ،سليمان بن عبد القوي الطويف  ،حتقيق  :عبد القادر حسني ،
مكتبة اآلداب  ،القاهرة  ،ط3113( ، 3م) .
 اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب  ،علي بن هبة
اهلل بن ماكوال  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
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 أليس الصبح بقريب  ،حممد الطاهر بن عاشور  ،حتقيق  :حممد الطاهر امليساوي  ،دار
امللتقى  ،حلب  ،ط1481( ، 1ه 3111 -م) .
 األم  ،حممد بن إدريس الشافعي  ،دار املعرفة  ،بريوت 1411( ،ه 1441 -م) .
 األماكن أو ما اتفق لفظه وافرتق مسماه من األمكنة  ،حممد بن موسى اهلمداين  ،حتقيق :
محد بن حممد اجلاسر  ،دار اليمامة  ،الرياض 1415( ،ه) .
 إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع  ،أمحد بن علي املقريزي ،
حتقيق  :حممد عبد احلميد النميسي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1431( ، 1ه -
1444م) .
 إمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن اهلجري  ،إلياس بن أمحد الساعايت  ،دار
الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع  ،مصر  ،ط1431( ، 1ه 3111 -م) .
 األمثال من الكتاب والسنة  ،حممد بن علي احلكيم الرتمذي  ،حتقيق  :السيد اجلميلي  ،دار
ابن زيدون  -دار أسامة  ،بريوت  -دمشق  ،بدون .
 إنباء الغمر بأبناء العمر  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،حتقيق  :حسن حبشي ،
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي  ،مصر 1834( ،ه -
1414م) .
 إنباه الرواة على أنباه النحاة  ،علي بن يوسف القفطي  ،حتقيق  :حممد أبو الفضل إبراهيم ،
دار الفكر العريب  -مؤسسة الكتب الثقافية  ،القاهرة  -بريوت  ،ط1411( ، 1ه -
1431م) .
 االنتصار للقرآن  ،حممد بن الطيب الباقالين  ،حتقيق  :حممد عصام القضاة  ،دار الفتح -
دار ابن حزم  ،عمان  -بريوت  ،ط1433( ، 1ه 3111 -م) .
 األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل  ،عبد الرمحن بن حممد العليمي  ،حتقيق  :عدنان يونس
عبد اجمليد نباتة  ،مكتبة دنديس  ،عمان  ،بدون .
 أمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل  ،حممد بن أيب بكر الرازي  ،حتقيق :
عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودي  ،دار عامل الكتب  ،الرياض  ،ط1413( ، 1ه -
1443م) .
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 أنواع التصنيف املتعلقة بتفسري القرآن  ،مساعد بن سليمان الطيار  ،دار ابن اجلوزي ،
السعودية  ،ط1484( ، 8ه) .
 آيات اجلهاد يف القرآن الكرمي  :دراسة موضوعية وتارخيية وفنيّة  ،كامل سالمة الدقس  ،كلية
اآلداب  ،جامعة القاهرة 1481( ،م) .

 إجياز البيان عن معاين القرآن  ،حممود بن أيب احلسن النيسابوري  ،حتقيق  :حنيف بن حسن
القامسي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط1415( ، 1ه) .
 اإليضاح يف علوم البالغة  ،حممد بن عبد الرمحن القزويين  ،حتقيق  :حممد عبد املنعم
خفاجي  ،دار اجليل  ،بريوت  ،ط ، 8بدون .
 حبر العلوم  ،نصر بن حممد السمرقندي  ،بدون .
 البحر احمليط يف أصول الفقه  ،حممد بن عبد اهلل الزركشي  ،حتقيق  :جمموعة من احملققني ،
دار الكتيب  ،مصر  ،ط1414( ، 1ه 1444 -م) .
 البحر احمليط يف التفسري  ،حممد بن يوسف بن حيان األندلسي  ،حتقيق  :صدقي حممد
مجيل  ،دار الفكر  ،بريوت 1431( ،ه) .
 البداية والنهاية  ،إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي  ،حتقيق  :عبد اهلل بن عبد احملسن
الرتكي  ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن  ،مصر  ،ط1413( ، 1ه -
1448م) .
 بدائع الزهور يف وقائع الدهور  ،حممد بن أمحد بن إياس احلنفي  ،حتقيق  :حممد مصطفى ،
مكتبة دار الباز  ،مكة املكرمة  ،بدون .
 البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع  ،حممد بن علي الشوكاين  ،دار املعرفة  ،بريوت ،
(3114م) .
 البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري  ،عمر بن علي بن امللقن ،
حتقيق  :مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمال  ،دار اهلجرة للنشر
والتوزيع  ،الرياض  ،ط1435( ، 1ه 3114 -م) .
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 البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريق الشاطبية والدرة  ،عبد الفتاح القاضي ،
كريـّم  ،دار السالم  ،مصر  ،ط1484( ، 1ه 3118 -م) .
حتقيق  :صربي رجب َ

 البديع يف البديع  ،عبد اهلل بن حممد املعتز باهلل العباسي  ،دار اجليل  ،بريوت  ،ط، 1
(1411ه 1441 -م) .
 بذل اإلحسان بتقريب سنن النسائي أيب عبد الرمحن  ،أبو إسحاق احلويين  ،مكتبة الرتبية
اإلسالمية إلحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 الربهان يف أصول الفقه  ،عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين  ،حتقيق  :صالح بن حممد بن
عويضة  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه 1448 -م) .
 الربهان يف علوم القرآن  ،حممد بن عبد اهلل الزركشي  ،حتقيق  :جمموهة من احملققني  ،دار
املعرفة  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  ،حممد بن يعقوب الفريوز آبادي  ،حتقيق :
حممد علي النجار  ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،
القاهرة 1848( ،ه 1488 -م إىل 1411ه 1441 -م) .
 بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة  ،عبد املتعال الصعيدي  ،مكتبة اآلداب ،
مصر  ،ط1431( ، 18ه 3115 -م) .
 بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس  ،أمحد بن حيي الضيب  ،دار الكاتب العريب ،
القاهرة 1418( ،م) .
 بغية الوعاة يف طبقات اللّغويني والنحاة  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :حممد
أبو الفضل إبراهيم  ،املكتبة العصرية  ،لبنان  ،بدون .
 البالغة العربية  ،عبد الرمحن بن حبنكة امليداين  ،دار القلم  -الدار الشامية  ،دمشق -
بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 بالغة اللف والنشر يف النظم القرآين  ،عطا اهلل بن جضعان بن مسري العنزي  ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ( ،كلية اللغة العربية  -قسم البالغة والنقد ومنهج األدب
اإلسالمي)  ،السعودية 1434( ،ه) .
 البلدان  ،أمحد بن إسحاق اليعقويب  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1433( ، 1ه) .
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 البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة  ،حممد بن يعقوب الفريوز آبادي  ،دار سعد الدين
للطباعة والنشر والتوزيع  ،سوريا  ،ط1431( ، 1ه 3111 -م) .
 هبجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين من الشافعية البارعني  ،حممد بن أمحد الغزي  ،حتقيق :
عبد اهلل الكندري  ،دار ابن حزم  ،بريوت  ،ط1431( ، 1ه 3111 -م) .
 بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب  ،حممود بن عبد الرمحن األصفهاين  ،حتقيق  :حممد
مظهر بقا  ،دار املدين  ،جدة  ،ط1411( ، 1ه 1431 -م) .
 البيان يف مذهب اإلمام  ،حيي بن أيب اخلري اليمين  ،حتقيق  :قاسم حممد النوري  ،دار
املنهاج  ،جدة  ،ط1431( ، 1ه 3111 -م) .
 تاج العروس من جواهر القاموس  ،حممد بن حممد الزبيدي  ،حتقيق  :جمموعة من احملققني ،
دار اهلداية  ،مصر  ،بدون .
 تاريخ ابن الفرات  ،حممد بن عبد الرحيم بن الفرات  ،حتقيق  :قسطنطني زريق  ،املطبعة
األمريكانية  ،بريوت 1481( ،م) .
 تاريخ ابن حجي  ،أمحد بن حجي الدمشقي  ،حتقيق  :أبو حيي عبد اهلل الكندري  ،دار ابن
حزم  ،بريوت  ،ط1434( ، 1ه 3118 -م) .
 تاريخ أصبهان  ،أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،حتقيق  :سيد كسروي حسن  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  ،حممد بن أمحد الذهيب  ،حتقيق  :بشار عواد
معروف  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط3118( ، 1م) .
 التاريخ اإلسالمي الوجيز  ،حممد سهيل طقوش  ،دار النفائس  ،بريوت  ،ط1483( ، 5ه
 3111م) . التاريخ األوسط  ،حممد بن إمساعيل البخاري  ،حتقيق  :حممود إبراهيم زايد  ،دار الوعي -
مكتبة الرتاث  ،حلب  -القاهرة  ،ط1848( ، 1ه 1488 -م) .
 تاريخ الرسل وامللوك  ،حممد بن جرير الطربي  ،دار الرتاث  ،بريوت  ،ط1838( ، 3ه) .
 تاريخ القراء العشرة ورواهتم وتواتر قراءاهتم ومنهج كل يف قراءة  ،عبد الفتاح القاضي  ،وزارة
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األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الدراسات اإلسالمية  -دار القرآن الكرمي  ،الكويت  ،ط، 1
(1411ه 1434 -م) .
 التاريخ الكبري  ،حممد بن إمساعيل البخاري  ،حتقيق  :حممد عبد املعني خان  ،دائرة املعارف
العثمانية  ،حيدر آباد  -الدكن  ،بدون .
 تاريخ بغداد  ،أمحد بن علي اخلطيب البغدادي  ،حتقيق  :بشار عواد معروف  ،دار الغرب
اإلسالمي  ،بريوت  ،ط1433( ، 1ه 3113 -م) .
 تاريخ خليفة بن خياط  ،خليفة بن خياط البصري  ،حتقيق  :أكرم ضياء العمري  ،دار
القلم  -مؤسسة الرسالة  ،دمشق  -بريوت  ،ط1848( ، 3ه) .
 تاريخ دمشق  ،علي بن احلسن بن عساكر  ،حتقيق  :عمرو بن غرامة العمروي  ،دار الفكر ،
بريوت 1415( ،ه 1445 -م) .
 تأسيس أصول التفسري وصلته مبنظور البحث األصويل  ،عبد الرمحن احلاج  ،جملة إسالمية
املعرفة  ،بريوت  ،العدد 1435( ، 83 - 88ه 3114 -م) .
 تأويل مشكل القرآن  ،عبد اهلل بن قتيبة الدينوري  ،حتقيق  :إبراهيم مشس الدين  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت 1433( ،ه 3118 -م) .
 تأويالت أهل السنة (تفسري املاتريدي)  ،حممد بن حممد املاتريدي  ،حتقيق  :جمدي باسلوم ،
دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1431( ، 1ه 3115 -م) .
 التبيان يف إعراب القرآن  ،عبد اهلل بن احلسني العكربي  ،حتقيق  :علي حممد البجاوي ،
عيسى البايب احلليب وشركاؤه  ،مصر 1481( ،م) .
 التبيان يف البيان  ،احلسني بن عبد اهلل الطييب  ،حتقيق  :عبد الستار حسني مربوك زموط ،
كلية اللغة العربية جبامعة األزهر 1848( ،ه 1488 -م) .
 التبيان يف تفسري غريب القرآن  ،أمحد بن حممد بن اهلائم  ،حتقيق  :ضاحي عبد القادر
حممد  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط3118( ، 1م) .
 التبيان لبديعة البيان  ،حممد بن ناصر الدين الدمشقي  ،حتقيق  :أيب عبد اهلل حسني بن
عكاشة  ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،قطر  ،ط1434( ، 1ه 3113 -م) .
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 حتبري التيسري يف القراءات العشر  ،حممد بن حممد بن اجلزري  ،حتقيق  :أمحد حممد مفلح
القضاة  ،دار الفرقان  ،األردن  ،ط1431( ، 1ه 3111 -م) .
 التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه  ،علي بن سليمان املرداوي  ،حتقيق  :جمموعة من
احملققني  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط1431( ، 1ه 3111 -م) .
 التحبري يف علم التفسري  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :زهري عثمان علي نور ،
جامعة أم القرى (كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -فرع الكتاب والسنة)  ،السعودية ،
(1414ه – 1438م) .
 التحدث بنعمة اهلل  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :إليزابث ماري سارتني ،
املطبعة العربية احلديثة  ،مصر  ،بدون .
 التحديد يف اإلتقان والتجويد  ،عثمان بن سعيد الداين  ،حتقيق  :غامن قدوري احلمد  ،مكتبة
دار األنبار  ،بغداد  ،ط1418( ، 1ه 1433 -م) .
 حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  ،عبد العظيم بن الواحد بن أيب
األصبع العدواين  ،حتقيق  :حفين حممد شرف  ،اجلمهورية العربية املتحدة  -اجمللس األعلى
للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي  ،مصر 1418( ،م) .
 التحرير والتنوير  ،حممد الطاهر بن عاشور التونسي  ،الدار التونسية للنشر  ،تونس ،
(1434م) .
 حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب  ،حممد بن يوسف بن حيان األندلسي  ،حتقيق  :مسري
اجملذوب  ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1438 -م) .
 ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري  ،عبد اهلل بن يوسف الزيلعي ،
حتقيق  :عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد  ،دار ابن خزمية  ،الرياض  ،ط1414( ، 1ه) .
 التدوين يف أخبار قزوين  ،عبد الكرمي بن حممد القزويين  ،حتقيق  :عزيز اهلل العطاردي  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت 1413( ،ه 1438 -م) .
 تذكرة األريب يف تفسري الغريب  ،عبد الرمحن بن علي اجلوزي  ،حتقيق  :طارق فتحي
السيد  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1435( ، 1ه – 3114م) .
 تذكرة احلفاظ (طبقات احلفاظ)  ،حممد بن أمحد الذهيب  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،
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ط1414( ، 1ه 1443 -م) .
 التذكرة يف القراءات الثمان  ،طاهر بن عبد املنعم بن غلبون املقرئ  ،حتقيق  :أمين رشدي
سويد  ،اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي  ،جدة  ،بدون .
 الرتاث وإشكالية النضج واالحرتاق  ،عبد احلكيم األنيس  ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
اخلريي  ،ديب  ،ط1485( ، 1ه 3118 -م) .
 ترتيب املدارك وتقريب املسالك  ،عياض بن موسى اليحصيب  ،حتقيق  :جمموعة من
احملققني  ،مطبعة فضالة  ،املغرب  ،ط1415( ، 1م إىل 1438م) .
 التسهيل لعلوم التنزيل  ،حممد بن أمحد بن جزي الكليب  ،حتقيق  :عبد اهلل اخلالدي  ،شركة
دار األرقم بن أيب األرقم  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه) .
 تشنيف املسامع جبمع اجلوامع  ،حممد بن عبد اهلل الزركشي  ،حتقيق  :سيد عبد العزيز وعبد
اهلل ربيع  ،مكتبة قرطبة  ،القاهرة  ،ط1413( ، 1ه 1443 -م) .
 التصاريف لتفسري القرآن مما اشتبهت أمساؤه وتصرفت معانيه  ،حيي بن سالم البصري ،
حتقيق  :هند شليب  ،الشركة التونسية للتوزيع  ،تونس 1484( ،م) .
خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح  ،سليمان بن خلف الباجي ،
 التعديل والتجريح ملن ّ

حتقيق  :أبو لبابة حسني  ،دار اللواء للنشر والتوزيع  ،الرياض  ،ط1411( ، 1ه -
1431م) .

 التعريف واإلعالم فيما أهبم من القرآن من األمساء واألعالم (غوامض األمساء املبهمة
واألحاديث املسندة يف القرآن)  ،عبد الرمحن بن عبد اهلل السهيلي  ،حتقيق  :هيثم عياش ،
دار الفكر العريب  ،بريوت  ،ط1433( ، 1م) .
 التفسري البسيط  ،علي بن أمحد الواحدي  ،حتقيق  :جمموعة من احملققني  ،عمادة البحث
العلمي  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،السعودية  ،ط1481( ، 1ه) .
 تفسري اجلاللني  ،حممد بن أمحد احمللي وعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،دار احلديث ،
القاهرة  ،ط ، 1بدون .
 تفسري الراغب األصفهاين  ،احلسني بن حممد الراغب األصفهاين  ،جزء  : 1املقدمة وتفسري
الفاحتة والبقرة  ،حتقيق  :حممد عبد العزيز بسيوين  ،كلية اآلداب  -جامعة طنطا  ،ط، 1
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(1431هـ 1444 -م)  ،جزء  : 8 ، 3من أول سورة آل عمران  -وحىت اآلية  118من
سورة النساء  ،حتقيق  :عادل بن علي الش ِدي  ،دار الوطن  -الرياض  ،ط1434( ، 1هـ
 3118م)  ،جزء  : 5 ، 4من اآلية  114من سورة النساء  -وحىت آخر سورة املائدة ،حتقيق  :هند بنت حممد بن زاهد سردار  ،كلية الدعوة وأصول الدين  -جامعة أم القرى ،
ط1433( ، 1هـ 3111 -م) .
 تفسري القرآن  ،منصور بن حممد السمعاين  ،حتقيق  :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس  ،دار
الوطن  ،الرياض  ،ط1413( ، 1ه 1448 -م) .
 تفسري القرآن العظيم  ،إمساعيل بن كثري  ،حتقيق  :سامي بن حممد سالمة  ،دار طيبة للنشر
والتوزيع  ،الرياض  ،ط1431( ، 3ه – 1444م) .
 تفسري القرآن العظيم  ،عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت  ،حتقيق  :أسعد حممد الطيب ،
مكتبة نزار مصطفى الباز  ،اململكة العربية السعودية  ،ط1414( ، 8ه) .
 تفسري القرآن من اجلامع البن وهب  ،عبد اهلل بن وهب القرشي  ،حتقيق  :ميكلوش موراين ،
دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط3118( ، 8م) .
 التفسري اللغوي للقرآن الكرمي  ،مساعد بن سليمان الطيار  ،دار ابن اجلوزي  ،السعودية ،
ط1483( ، 1ه) .
 تفسري املشكل من غريب القرآن العظيم على اإلجياز واالختصار  ،مكي بن أيب طالب
القيسي  ،حتقيق  :هدى الطويل املرعشلي  ،دار النور اإلسالمي  ،بريوت  ،ط، 1
(1413ه 1433 -م) .
 التفسري املنري  ،وهبة بن مصطفى الزحيلي  ،دار الفكر املعاصر  ،دمشق  ،ط، 3
(1413ه) .
 تفسري عبد الرزاق  ،عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  ،حتقيق  :حممود حممد عبده  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه) .
 تفسري مقاتل  ،مقاتل بن سليمان األزدي  ،حتقيق  :عبد اهلل حممود شحاته  ،دار إحياء
الرتاث  ،بريوت  ،ط1438( ، 1ه) .
 تقريب التهذيب  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،حتقيق  :حممد عوامة  ،دار الرشيد ،
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سوريا  ،ط1411( ، 1ه 1431 -م) .
 تقريب املأمول يف ترتيب النزول (مطبوعة بذيل منظومة التيسري يف علوم التفسري لعبد العزيز
الديريين )  ،إبراهيم بن عمر اجلعربي  ،حتقيق  :نصر اهلوريين ؛ بتصحيح رضوان بن حممد
املخلاليت  ،طبعة احلجر  ،مصر 1811( ،ه) .
 التكملة  ،احلسن بن أمحد الفارسي  ،حتقيق  :كاظم حبر املرجان  ،عامل الكتب  ،بريوت ،
ط1414( ، 3ه 1444 -م) .
 التكميل واإلمتام  ،حممد بن علي الغساين  ،حتقيق  :حسن مروة  ،دار الفكر  ،بريوت ،
ط1413( ، 1ه 1448 -م) .
 التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه 1434 -م) .
 التلخيص يف أصول الفقه  ،عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين  ،حتقيق  :عبد اهلل جومل النبايل
وبشري أمحد العمري  ،دار البشائر اإلسالمية  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1441 -م) .
 التلخيص يف علوم البالغة  ،حممد بن عبد الرمحن القزويين  ،حتقيق  :عبد الرمحن الربقوقي ،
دار الفكر  ،بريوت  ،ط1851( ، 3ه 1483 -م) .
 التمهيد يف ختريج الفروع على األصول  ،عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي  ،حتقيق  :حممد
حسن هيتو  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه) .
 التمهيد يف علم التجويد  ،حممد بن حممد بن اجلزري  ،حتقيق  :علي حسني البواب  ،مكتبة
املعارف  ،الرياض  ،ط1415( ، 1ه 1435 -م) .
 تنبيه الطالب لفهم ابن احلاجب  ،حممد بن عبد السالم املالكي  ،حتقيق  :عبري سليم محود
العمر  ،جامعة أم القرى (كلية اللغة العربية)  ،السعودية 1431( ،ه) .
 هتذيب األمساء واللغات  ،حيىي بن شرف النووي  ،حتقيق  :شركة العلماء مبساعدة إدارة
الطباعة املنريية  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،بدون .
 هتذيب التهذيب  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،مطبعة دائرة املعارف النظامية ،
اهلند  ،ط1831( ، 1ه) .
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 هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  ،يوسف بن عبد الرمحن املزي  ،حتقيق  :بشار عواد
معروف  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1431 -م) .
 هتذيب اللغة  ،حممد بن أمحد األزهري  ،حتقيق  :حممد عوض مرعب  ،دار إحياء الرتاث
العريب  ،بريوت  ،ط3111( ، 1م) .
 توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم  ،حممد بن ناصر
الدين الدمشقي  ،حتقيق  :حممد نعيم العرقسوسي  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط، 1
(1448م) .
 التيسري يف القراءات السبع  ،عثمان بن سعيد الداين  ،حتقيق  :حامت صاحل الضامن  ،مكتبة
الصحابة  ،اإلمارات  -الشارقة  ،ط3113( ، 1م) .
 الثقات  ،حممد بن حبان البسيت  ،حتقيق  :حممد عبد املعني خان  ،دائرة املعارف العثمانية ،
حيدر أباد  -اهلند  ،ط1848( ، 1ه 1488 -م) .
 جامع األصول يف أحاديث الرسول  ،املبارك بن حممد بن األثري اجلزري  ،حتقيق  :عبد القادر
األرناؤوط وتتمة بشري عيون  ،مكتبة احللواين  -مطبعة املالح  -مكتبة دار البيان  -دار
الفكر  ،مصر  -بريوت  ،ط1834( ، 1ه 1414 -م إىل 1843ه 1483 -م) .
 جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ،حممد بن جرير الطربي  ،حتقيق  :عبد اهلل بن عبد احملسن
الرتكي  ،دار هجر  ،مصر  ،ط1433( ، 1ه 3111 -م) .
 جامع البيان يف القراءات السبع  ،عثمان بن سعيد الداين  ،حتقيق  :جمموعة من احملققني ،
جامعة الشارقة  ،اإلمارات  ،ط1433( ، 1ه 3118 -م) .
 اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور  ،نصر اهلل بن حممد بن األثري  ،حتقيق :
مصطفى جواد  ،مطبعة اجملمع العلمي  ،العراق 1885( ،ه) .
 اجلامع ألحكام القرآن  ،حممد بن أمحد القرطيب  ،حتقيق  :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،
دار الكتب املصرية  ،القاهرة  ،ط1834( ، 3ه 1414 -م) .
 اجلبال واألمكنة واملياه  ،حممود بن عمرو الزخمشري  ،حتقيق  :أمحد عبد التواب عوض  ،دار
الفضيلة  ،القاهرة 1814( ،ه 1444 -م) .
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 اجلرح والتعديل  ،عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،طبعة جملس دائرة املعارف
العثمانية  -دار إحياء الرتاث العريب  ،حيدر آباد الدكن اهلند  -بريوت  ،ط1381( ، 1ه
 1453م) . مجال القراء وكمال اإلقراء  ،علي بن حممد السخاوي  ،حتقيق  :عبد احلق عبد الدامي سيف
القاضي  ،مؤسسة الكتب الثقافية  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه 1444 -م) .
 مجل من أنساب األشراف  ،أمحد بن حيي البالذُ ِري  ،حتقيق  :سهيل زكار ورياض الزركلي ،
دار الفكر  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1441 -م) .
 مجهرة اللغة  ،حممد بن احلسن األزدي  ،حتقيق  :رمزي منري بعلبكي  ،دار العلم للماليني ،
بريوت  ،ط1438( ، 1م) .
 مجهرة أنساب العرب  ،علي بن أمحد بن حزم القرطيب  ،حتقيق  :جلنة من العلماء  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1438 -م) .
 جهد املقل  ،حممد بن أيب بكر ساجقلي زاده  ،حتقيق  :سامل قدوري احلمد  ،دار عمار ،
األردن  ،ط1434( ، 3ه 3113 -م) .
 جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،أمحد بن إبراهيم اهلامشي  ،حتقيق  :يوسف
الصميلي  ،املكتبة العصرية  ،بريوت  ،بدون .
 اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن  ،عبد الرمحن بن حممد الثعاليب  ،حتقيق  :حممد علي عوض
وعادل أمحد عبد املوجود  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه) .
 جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود  ،حممد بن أمحد املنهاجي  ،حتقيق  :مسعد
عبد احلميد حممد السعدين  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه -
1441م) .
 اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية  ،عبد القادر بن حممد القرشي  ،مري حممد كتب خانه ،
كراتشي  ،بدون .
 اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر  ،حممد بن عبد الرمحن السخاوي  ،حتقيق :
إبراهيم باجس عبد اجمليد  ،دار ابن حزم  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه 1444 -م) .
 اجلوهر املصون والسر املرقوم فيما تنتجه اخللوة من األسرار والعلوم  ،عبد الوهاب الشعراين ،
حتقيق  :شريف مصطفى احلنفي  ،دار جوامع الكلم  ،القاهرة 3118( ،م) .
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 حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك  ،حممد بن علي الصبان  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1448 -م) .
 احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  ،علي بن حممد املاوردي  ،حتقيق  :علي حممد
معوض وعادل أمحد عبد املوجود  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه -
1444م) .
 احلجة للقراء السبعة  ،احلسن بن أمحد الفارسي  ،حتقيق  :بدر الدين قهوجي وبشري جوجيايب
مبراجعة  :عبد العزيز رباح وأمحد يوسف الدقاق  ،دار املأمون للرتاث  ،دمشق  -بريوت ،
ط1418( ، 3ه 1448 -م) .
 حدود العامل من املشرق إىل املغرب  ،جمهول (كتبه عام 883 :ه)  ،حتقيق  :السيد يوسف
اهلادي  ،الدار الثقافية للنشر  ،القاهرة 1438( ،ه) .
 حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع (منت الشاطبية)  ،القاسم بن فريه الشاطيب ،
حتقيق  :حممد متيم الزغيب  ،مكتبة دار اهلدى  -دار الغوثاين للدراسات القرآنية  ،جدة -
سوريا  ،ط1431( ، 4ه 3115 -م) .
 حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :حممد
أبو الفضل إبراهيم  ،دار إحياء الكتب العربية  -عيسى البايب احلليب وشركاه  ،مصر ،ط، 1
(1838ه 1418 -م) .
 احلطة يف ذكر الصحاح الستة  ،حممد صديق خان القنوجي  ،دار الكتب التعليمية ،
بريوت  ،ط1415( ، 1ه 1435 -م) .
 حلية األولياء وطبقات األصفياء  ،أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،السعادة  ،جبوار حمافظة
مصر 1844( ،ه 1484 -م) .
 خبايا الزوايا  ،حممد بن عبد اهلل الزركشي  ،حتقيق  :عبد القادر عبد اهلل العاين  ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،الكويت  ،ط1413( ، 1ه) .
 خزانة األدب وغاية األرب  ،أبو بكر بن علي بن حجة احلموي  ،حتقيق  :عصام شقيو ،
دار ومكتبة اهلالل  -دار البحار  ،بريوت  ،الطبعة األخرية 3114( ،م) .
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 خطط الشام  ،حممد بن عبد الرزاق كرد علي  ،مكتبة النوري  ،دمشق  ،ط، 8
(1418ه 1438 -م) .
 الدخيل يف التفسري  ،مناهج جامعة املدينة العاملية  ،جامعة املدينة العاملية  ،مرحلة املاجسرت ،
بدون .
 الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون  ،أمحد بن يوسف السمني احلليب  ،حتقيق  :أمحد حممد
اخلراط  ،دار القلم  ،دمشق  ،بدون .
 الدر املنثور يف التفسري باملأثور  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،دار الفكر  ،بريوت ،
(1448م) .
 الدر النثري والعذب النمري (شرح كتاب التيسري للداين يف القراءات)  ،عبد الواحد بن حممد
املالقي  ،حتقيق  :عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض مبشاركة أمحد عيسى
املعصراوي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1434( ، 1ه 3118 -م) .
 الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،حتقيق  :السيد عبد
اهلل هاشم اليماين املدين  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،بدون .
 درر العقود املفيدة يف تراجم األعيان املفيدة  ،أمحد بن علي املقريزي  ،حتقيق  :حممود
اجلليلي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط1438( ، 1ه 3113 -م) .
 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،حتقيق  :حممد
عبد املعيد ضان  ،جملس دائرة املعارف العثمانية  ،صيدر أباد  -اهلند  ،ط1843( ، 3ه -
1483م) .
 الدعاء  ،سليمان بن أمحد الطرباين  ،حتقيق  :مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه) .
 الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة اجلزرية  ،زكريا بن حممد األنصاري  ،حتقيق  :نسيب
نشاوي  ،دار املكتيب  ،دمشق  ،ط1431( ، 4ه – 3115م) .
 دالئل اإلعجاز يف علم املعاين  ،عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين  ،حتقيق  :حممود حممد
شاكر  ،مطبعة املدين  -دار املدين  ،القاهرة  -جدة  ،ط1418( ، 8ه 1443 -م) .
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 الدليل الشايف على املنهل الصايف  ،يوسف بن تغري بردي احلنفي  ،حتقيق  :فهيم حممد
شلتوت  ،جامعة أم القرى  -مكتبة اخلاجني  ،السعودية  -مصر  ،ط1438( ، 1م) .
 دليل الفاحلني  ،حممد بن عالن البكري  ،حتقيق  :خليل مأمون شيحا  ،دار املعرفة ،
بريوت  ،ط1435( ، 4ه 3114 -م) .
 دمية القصر وعصرة أهل العصر  ،علي بن احلسن الباخرزي  ،حتقيق  :حممد ألتوجني  ،دار
اجليل  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه1448 -م) .
 الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  ،إبراهيم بن علي اليعمري  ،حتقيق  :حممد
األمحدي أبو النور  ،دار الرتاث للطبع والنشر  ،القاهرة  ،بدون .
 ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد  ،حممد بن أمحد الفاسي  ،حتقيق  :كمال يوسف
احلوت  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 ذيل الدرر الكامنة  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،حتقيق  :عدنان درويش  ،معهد
املخطوطات العربية  ،مصر 1413( ،ه 1443 -م) .
 الذيل على العرب يف خرب من عرب  ،أمحد بن عبد الرحيم بن العراقي  ،حتقيق  :صاحل مهدي
عباس  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه 1434 -م) .
 رجال احلاكم يف املستدرك  ،مقبل بن هادي الوادعي  ،مكتبة صنعاء األثرية  ،اليمن  ،ط، 3
(1435ه 3114 -م) .
 رجال صحيح مسلم  ،أمحد بن علي بن منجويه  ،حتقيق  :عبد اهلل الليثي  ،دار املعرفة ،
بريوت  ،ط1418( ، 1ه) .
 الرحيق املختوم  ،صفي الرمحن املباركفوري  ،دار اهلالل  ،بريوت  ،ط ، 1بدون .
 رد احملتار على الدر املختار  ،حممد بن عابدين احلنفي  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط، 3
(1413ه 1443 -م) .
 الرد الوافر على من زعم بأن من مسى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر  ،حممد بن ناصر الدين
الدمشقي  ،حتقيق  :زهري الشاويش  ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه -
1431م) .
 الرسالة  ،حممد بن إدريس الشافعي  ،حتقيق  :أمحد شاكر  ،مكتبة احلليب  ،مصر  ،ط، 1
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(1853ه 1441 -م) .
 الرسالة التبوكية  ،حممد بن القيم اجلوزية  ،حتقيق  :حممد مجيل غازي  ،مكتبة املدين  ،جدة ،
بدون .
 الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة  ،حممد بن أيب الفيض الكتاين  ،حتقيق :
حممد املنتصر بن حممد الزمزمي  ،دار البشائر اإلسالمية  ،بريوت  ،ط1431( ، 1ه -
3111م) .
 رغبة اآلمل من كتاب الكامل  ،سيد بن علي املرصفي  ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،
مصر  ،بدون .
 رفع اإلصر عن قضاة مصر  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،حتقيق  :علي حممد عمر ،
مكتبة اخلاجني  ،القاهرة  ،ط1413( ، 1ه 1443 -م) .
 رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب  ،عبد الوهاب بن علي السبكي  ،حتقيق  :علي
حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود  ،عامل الكتب  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه -
1444م).
 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  ،حممود بن عبد اهلل األلوسي  ،حتقيق :
علي عبد الباري عطية  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1415( ، 1ه) .
 الروض األنف يف شرح السرية النبوية  ،عبد الرمحن السهيلي  ،حتقيق  :عبد الرمحن الوكيل ،
دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه) .
 الروض املعطار يف خرب األقطار  ،حممد بن عبد اهلل احلمريي  ،حتقيق  :إحسان عباس ،
مؤسسة ناصر للثقافة  ،بريوت  ،ط1431( ، 3م) .
 روضة الطالبني وعمدة املفتني  ،حيي بن شرف النووي  ،حتقيق  :زهري الشاويش  ،املكتب
اإلسالمي  ،بريوت  -دمشق  -عمان  ،ط1413( ، 8ه 1441 -م) .
 روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه  ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي  ،مؤسسة
الريان للطباعة والنشر والتوزيع  ،بريوت  ،ط1438( ، 3ه 3113 -م) .
 زاد املسري يف علم التفسري  ،عبد الرمحن بن علي اجلوزي  ،حتقيق  :عبد الرزاق املهدي  ،دار
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الكتاب العريب  ،بريوت  ،ط1433( ، 1ه) .
 زاد املعاد يف هدي خري العباد  ،حممد بن القيم اجلوزية  ،مؤسسة الرسالة  -مكتبة املنار ،
بريوت  -الكويت  ،ط1415( ، 38ه 1444 -م) .
 الزاهر يف معاين كلمات الناس  ،حممد بن القاسم األنباري  ،حتقيق  :حامت صاحل الضامن ،
مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه 1443 -م) .
 الزهد  ،أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  ،حتقيق  :حممد عبد السالم شاهني  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1431( ، 1ه 1444 -م) .
 الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن  ،حممد بن أمحد بن عقيلة املكي  ،حتقيق  :مخسة
باحثني بإشراف حممود حممد شبكة  ،مركز البحوث والدراسات جبامعة الشارقة  ،ط، 1
(3111م) .
 سر الفصاحة  ،عبد اهلل بن حممد اخلفاجي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط، 1
(1413ه 1433 -م) .
 السلوك ملعرفة دول امللوك  ،أمحد بن علي املقريزي  ،حتقيق  :حممد عبد القادر عطا  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه 1448 -م) .
 السنة (ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة بقلم  :حممد ناصر الدين األلباين)  ،أبو بكر بن أيب
عاصم الشيباين  ،املكتب اإلسالمي  ،دمشق  ،ط1411( ، 1ه 1431 -م) .
 سنن ابن ماجة  ،حممد بن يزيد بن ماجة  ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب  ،مصر  ،بدون .
 سنن أيب داود  ،سليمان بن األشعث السجستاين  ،حتقيق  :حممد حمي الدين عبد احلميد ،
املكتبة العصرية  ،بريوت  ،بدون .
 سنن الرتمذي  ،حممد بن عيسى الرتمذي  ،حتقيق  :بشار عواد معروف  ،دار الغرب
اإلسالمي  ،بريوت 1443( ،م) .
 السنن الصغري  ،أمحد بن احلسني البيهقي  ،حتقيق  :عبد املعطي أمني قلعجي  ،جامعة
الدراسات اإلسالمية  ،كراتشي  -باكستان  ،ط1411( ، 1ه 1434 -م) .
 السنن الكربى  ،أمحد بن احلسني البيهقي  ،حتقيق  :حممد عبد القادر عطا  ،دار الكتب
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العلمية  ،بريوت  ،ط1434( ، 8ه 3118 -م) .
 السنن الكربى  ،أمحد بن شعيب النسائي  ،حتقيق  :حسن عبد املنعم شليب بإشراف :
شعيب األرناؤوط  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1431( ، 1ه 3111 -م) .
 سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل  ،سليمان بن األشعث
السجستاين  ،حتقيق  :حممد علي قاسم العمري  ،عمادة البحث العلمي باجلامعة
اإلسالمية  ،املدينة النبوية  ،ط1418( ، 1ه 1438 -م) .
 سري أعالم النبالء  ،حممد بن أمحد الذهيب  ،حتقيق  :جمموعة من احملققني ؛ بإشراف :
شعيب األرناؤوط  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1415( ، 8ه 1435 -م) .
 السرية النبوية  ،إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي  ،حتقيق  :مصطفى عبد الواحد  ،دار
املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  ،بريوت 1845( ،ه 1481 -م) .
 السرية النبوية  ،عبد امللك بن هشام احلمريي  ،حتقيق  :جمموعة من احملققني  ،شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده  ،مصر  ،ط1885( ، 3ه 1455 -م) .
 شجرة النور الزكيَّة يف طبقات املالكية  ،حممد بن حممد بن خملوف  ،حتقيق  :عبد اجمليد
خيايل  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1434( ، 1ه 3118 -م) .
 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  ،عبد احلي بن العماد العكري احلنبلي  ،حممود وعبد
القادر األرناؤوط  ،دار ابن كثري  ،دمشق  -بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1431 -م) .
 شرح األمشوين على ألفية ابن مالك  ،علي بن حممد األمشوين  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،
ط1414( ، 1ه 1443 -م) .
 شرح التسهيل (شرح تسهيل الفوائد)  ،حممد بن عبد اهلل بن مالك  ،حتقيق  :عبد الرمحن
السيد وحممد بدوي املختون  ،دار هجر  ،مصر  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 شرح الكوكب املنري (خمتصر التحرير)  ،حممد بن أمحد الفتوحي  ،حتقيق  :حممد الزحيلي ونزيه
محاد  ،مكتبة العبيكان  ،الرياض  ،ط1413( ، 3ه 1448 -م) .
 شرح تنقيح الفصول  ،أمحد بن إدريس القرايف  ،حتقيق  :طه عبد الرؤوف سعد  ،شركة
الطباعة الفنية املتحدة  ،ط1848( ، 1ه 1488 -م) .
 شرح طيبة النشر يف القراءات العشر  ،حممد بن حممد النويري  ،حتقيق  :جمدي حممد سرور
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سعد باسلوم  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1434( ، 1ه 3118 -م) .
 شرح خمتصر الروضة  ،سليمان بن عبد القوي الطويف  ،حتقيق  :عبد اهلل بن عبد احملسن
الرتكي  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1438 -م) .
 شرح مشكل اآلثار  ،أمحد بن حممد الطحاوي  ،حتقيق  :شعيب األرناؤوط  ،مؤسسة
الرسالة  ،بريوت  ،ط1415( ، 1ه 1444 -م) .
 الشريعة  ،حممد بن احلسني اآلجري  ،حتقيق  :عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي  ،دار
الوطن  ،الرياض  ،ط1431( ، 3ه 1444 -م) .
 الشعر والشعراء  ،عبد اهلل بن مسلم الدينوري  ،حتقيق  :أمحد حممد شاكر  ،دار احلديث ،
القاهرة  ،بدون .
 شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام  ،حتقيق  :حممد بن أمحد الفاسي  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط1431( ، 1ه 3111 -م) .
 شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل  ،أمحد بن حممد اخلفاجي  ،حتقيق  :نصر
اهلوريين ومصطفى وهيب  ،املطبعة الوهبية  ،مصر 1333( ،ه) .
 الشمعة املضيّة بنشر قراءات السبعة املرضية  ،منصور بن أيب النصر الطبالوي  ،حتقيق  :علي
سيد أمحد جعفر  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط1438( ، 1ه 3118 -م) .

 الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها  ،أمحد بن فارس القزويين ،
الناشر  :حممد علي بيضون  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه 1448 -م) .
 صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء  ،أمحد بن علي القلقشندي  ،حتقيق  :حممد حسني مشس
الدين  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه) .
 الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية  ،إمساعيل بن محَّاد اجلوهري الفارايب  ،حتقيق  :أمحد
عبد الغفور عطار  ،دار العلم للماليني  ،بريوت  ،ط1418( ، 4ه 1438 -م) .
 صحيح البخاري (اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وسننه وأيامه)  ،حممد بن إمساعيل البخاري  ،حتقيق  :حممد زهري بن ناصر الناصر  ،دار
طوق النجاة  ،بريوت  ،ط1433( ، 1ه) .
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 صحيح مسلم (املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم)  ،مسلم بن احلجاج النيسابوري  ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء الرتاث
العريب  ،بريوت  ،بدون .
 صفة الصفوة  ،عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي  ،حتقيق  :أمحد بن علي  ،دار احلديث ،
القاهرة 1431( ،ه 3111 -م) .
 صلة اجلمع وعائد التذييل ملوصول كتايب اإلعالم والتكميل (تفسري مبهمات القرآن)  ،حممد
بن علي البلنسي  ،حتقيق  :حنيف بن حسن القامسي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت ،
ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 الصناعتني  ،احلسن بن عبد اهلل بن مهران العسكري  ،حتقيق  :علي حممد البجاوي وحممد
أبو الفضل إبراهيم  ،املكتبة العنصرية  ،بريوت 1414( ،ه) .
 الضروري يف أصول الفقه  ،حممد بن رشد احلفيد  ،حتقيق  :مجال الدين العلوي  ،دار الغرب
اإلسالمي  ،بريوت  ،ط1444( ، 1م) .
 الضعفاء الكبري  ،حممد بن عمرو العقيلي  ،حتقيق  :عبد املعطي أمني قلعجي  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه 1434 -م) .
 الضعفاء واملرتوكون  ،أمحد بن شعيب النسائي  ،حتقيق  :حممود إبراهيم زايد  ،دار الوعي ،
حلب  ،ط1841( ، 1ه) .
 الضعفاء واملرتوكون  ،عبد الرمحن بن علي اجلوزي  ،حتقيق  :عبد اهلل القاضي  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه) .
 ضعيف سنن الرتمذي  ،حممد ناصر الدين األلباين  ،علق عليه  :زهري الشاويش  ،املكتب
اإلسالمي  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ،حممد بن عبد الرمحن السخاوي  ،منشورات دار مكتبة
احلياة  ،بريوت  ،بدون .
 طبقات احلفاظ (ذيل طبقات احلفاظ للذهيب)  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق :
زكريا عمريات  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،بدون .
 طبقات احلنابلة  ،حممد بن حممد بن أيب يعلى  ،حتقيق  :حممد حامد الفقي  ،دار املعرفة ،
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بريوت  ،بدون .
 طبقات الشافعية  ،أبو بكر بن أمحد بن قاضي شهبة  ،حتقيق  :احلافظ عبد العليم خان ،
عامل الكتب  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه) .
 طبقات الشافعية الكربى  ،عبد الوهاب بن علي السبكي  ،حتقيق  :حممود حممد الطناحي
وعبد الفتاح حممد احللو  ،دار هجر  ،مصر  ،ط1418( ، 3ه) .
 طبقات الفقهاء  ،إبراهيم بن علي الشريازي  ،حتقيق  :إحسان عباس  ،دار الرائد العريب ،
بريوت  ،ط1481( ، 1م) .
السالَّر الشافعي ،
 طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتم  ،عبد الوهاب بن يوسف بن ّ
حتقيق  :أمحد حممد عزوز  ،املكتبة العصرية  ،بريوت  ،ط1438( ، 1ه 3118 -م) .

 الطبقات الكربى  ،حممد بن سعد البغدادي  ،حتقيق  :حممد عبد القادر عطا  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 طبقات املفسرين  ،أمحد بن حممد األدهنوي  ،حتقيق  :سليمان بن صاحل اخلزي  ،مكتبة
العلوم واحلكم  ،املدينة املنورة  ،ط1418( ، 1ه 1448 -م) .
 طبقات املفسرين  ،حممد بن علي الداودي  ،حتقيق  :جمموعة من احملققني  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت 1418( ،ه 1438 -م) .
 طبقات النحويني واللغويني  ،حممد بن احلسن الزبيدي األندلسي  ،حتقيق  :حممد أبو الفضل
إبراهيم  ،دار املعارف  ،مصر  ،ط ، 3بدون .
 طبقات خليفة بن خياط  ،خليفة بن خياط البصري  ،حتقيق  :سهيل زكار  ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع  ،بريوت 1414( ،ه 1448 -م) .
 طبقات فحول الشعراء  ،حممد بن سالَّم اجلمحي  ،حتقيق  ،حممود حممد شاكر  ،دار
املدين  ،جدة  ،بدون .
 الطراز  ،حيي بن محزة الطاليب  ،حتقيق  :عبد احلميد هنداوي  ،املكتبة العنصرية  ،بريوت ،
ط1438( ، 1ه) .
 الطيوريات  ،أمحد بن حممد السلفي  ،حتقيق  :مسان حيىي معايل وعباس صخر احلسن ،
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مكتبة أضواء السلف  ،الرياض  ،ط1435( ، 1ه 3114 -م) .
 عبد الرمحن بن معاضة الشهري  ،جهود العلماء يف غريب القرآن الكرمي  ،سلسلة (جهود
األمة يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه)  ،مركز الدراسات القرآنية (الرابطة احملمدية للعلماء) ،
املغرب  ،ط1484( ، 1ه 3118 -م) .
 العجاب يف بيان األسباب  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،حتقيق  :عبد احلكيم حممد
األنيس  ،دار ابن اجلوزي  ،السعودية 1413( ،ه 1448 -م) .
 العدة يف أصول الفقه  ،حممد بن احلسني بن الفراء  ،حتقيق  :أمحد بن علي بن سري املباركي ،
بدون ناشر  ،ط1411( ، 3ه 1441 -م) .
 علل الرتمذي الكبري  ،حممد بن عيسى الرتمذي  ،حتقيق  :جمموعة من احملققني  ،عامل
الكتب  -مكتبة النهضة العربية  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه) .
 العلل ومعرفة الرجال  ،أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  ،حتقيق  :وصي اهلل بن حممد
عباس  ،دار اخلاين  ،الرياض  ،ط1433( ، 3ه 3111 -م) .
 علوم البالغة (البيان واملعاين والبديع)  ،أمحد بن مصطفى املراغي  ، ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط1414( ، 8ه 1448 -م) .
 علوم القرآن تارخيه وتصنيف أنواعه  ،مساعد بن سليمان الطيار  ،جملة معهد اإلمام الشاطيب
للدراسات القرآنية  ،العدد 1438( ، 1ه) .
 عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ  ،أمحد بن يوسف السمني احلليب  ،حتقيق  :حممد
باسل عيون السود  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1441 -م) .
 العمدة يف حماسن الشعر وآدابه  ،احلسن بن رشيق األزدي  ،حتقيق  :حممد حمي الدين عبد
احلميد  ،دار اجليل  ،بريوت  ،ط1411( ، 5ه 1431 -م) .
 عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيضاوي  ،أمحد بن حممد اخلفاجي  ،دار صادر ،
بريوت  ،بدون .
 العنوان يف القراءات السبع  ،إمساعيل بن خلف السرقسطي  ،حتقيق  :زهري زاهد وخليل
العطية  ،عامل الكتب  ،بريوت 1415( ،ه) .
 العني  ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي  ،حتقيق  :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي  ،دار
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ومكتبة اهلالل  ،بريوت  ،بدون .
 عيون الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية  ،عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة
املقدسي  ،حتقيق  :إبراهيم الزيبق  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه -
1448م) .
 غاية النهاية يف طبقات القراء  ،حممد بن حممد بن اجلزري  ،حتقيق  :ج.برجسرتاسر  ،مكتبة
ابن تيمية  ،القاهرة 1851( ،ه) .
 غاية الوصول يف شرح لب األصول  ،زكريا بن حممد األنصاري  ،دار الكتب العربية الكربى ،
مصر 1411( ،م) .
 غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ،احلسن بن حممد النيسابوري  ،حتقيق  :زكريا عمريات  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه) .
 غريب القرآن  ،عبد اهلل بن قتيبة الدينوري  ،حتقيق  :أمحد صقر  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت 1843( ،ه 1483 -م) .
 غيث النفع يف القراءات السبع  ،علي بن حممد الصفاقسي  ،حتقيق  :أمحد حممود
عبد السميع الشافعي احلفيان  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1435( ، 1ه -
3114م) .
 الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع  ،أمحد بن عبد الرحيم العراقي  ،حتقيق  :حممد تامر
احلجازي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1435( ، 1ه 3114 -م) .
 فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،حتقيق  :حمب الدين
اخلطيب  ،عليه تعليقات  :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  ،دار املعرفة  ،بريوت ،
(1884ه).
 فتح القدير  ،حممد بن عبد الواحد بن اهلمام  ،دار الفكر  ،بريوت  ،بدون .
 الفتح املوهب يف احلكم بالصحة واملوجب  ،عمر بن رسالن البلقيين  ،حتقيق  :عبد الرمحن
بن يطو  ،دار ابن حزم  ،بريوت  ،ط1484( ، 1ه 3118 -م) .
 الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق  ،أمحد بن إدريس القرايف  ،عامل الكتب  ،بريوت ،
بدون .
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 الفصول املفيدة يف الواو املزيدة  ،خليل بن كيكلدي العالئي  ،حتقيق  :حسن موسى
الشاعر  ،دار البشري  ،عمان  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 الفصول يف األصول  ،أمحد بن علي الرازي  ،وزارة األوقاف الكويتية  ،ط1414( ، 3ه -
1444م) .
 فضائل الصحابة  ،أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  ،حتقيق  :وصي اهلل بن حممد عباس ،
مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1438 -م) .
 فضائل القرآن  ،القاسم بن سالم اهلروي  ،حتقيق  :مروان العطية وحمسن خرابة ووفاء تقي
الدين  ،دار ابن كثري ( ،دمشق  -بريوت)  ،ط1415( ، 1ه 1445 -م) .
 الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل  ،جمموعة من العلماء  ،دار
القلم  ،دمشق  ،ط1418( ، 4ه 1443 -م) .
 الفقيه واملتفقه  ،أمحد بن علي اخلطيب البغدادي  ،حتقيق  :أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف
العزازي  ،دار ابن اجلوزي  ،السعودية  ،ط1431( ، 3ه) .
 فنون األفنان يف عيون علوم القرن  ،عبد الرمحن بن علي اجلوزي  ،حتقيق  :حسن ضياء الدين
عرت  ،دار البشائر اإلسالمية  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه 1438 -م) .
 فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت  ،حممد عبد احلي بن عبد
الكبري الكتاين  ،حتقيق  :إحسان عباس  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط، 3
(1433م) .
 فهرس املخطوطات واملصورات املوجودة يف مكتبة الشيخ بوخبزة  ،حممد بن األمني بوخبزة ،
مكتوب خبطه ؛ وهو منشور على الشبكة .
 فهرس ألهم  511خمطوطة (مكتبة زاوية علي بن عمر  -طولـﭭـة  -اجلزائر)  ،يوسف
حسني  ،دار التنوير  ،اجلزائر  ،ط3111( ، 1م) .
 الفهرست  ،حممد بن إسحاق بن ندمي البغدادي  ،حتقيق  :إبراهيم رمضان  ،دار املعرفة ،
بريوت  ،ط1418( ، 3ه 1448 -م) .
 فهم القرآن ومعانيه  ،احلارث بن أسد احملاسيب  ،حتقيق  :حسني القوتلي  ،دار الكندي -
دار الفكر  ،بريوت  ،ط1843( ، 3ه) .
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 فيض القدير  ،حممد بن تاج العارفني املناوي  ،املكتبة التجارية الكربى  ،مصر  ،ط، 1
(1851ه) .
 القاموس احمليط  ،حممد بن يعقوب الفريوز آبادي  ،مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة
بإشراف  :حممد نعيم العرقسوسي  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1431( ، 3ه -
3115م) .
 قانون التأويل  ،حممد بن العريب املالكي  ،حتقيق  :حممد السليماين  ،دار القبلة
للثقافة اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن  ،جدة  -بريوت  ،ط1411( ، 1ه -
1431م) .
 القراءات القرآنية وما يتعلق هبا  ،فضل حسن عباس  ،دار النفائس  ،األردن  ،ط، 1
(1433ه 3113 -م) .
 القراءات الواردة يف السنة ومعه جزء فيه قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم أليب عمرو بن
حفص الدوري  ،أمحد عيسى املعصراوي  ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ،
مصر  ،ط1434( ، 3ه 3113 -م) .
 قصص األنبياء  ،إمساعيل بن كثري  ،حتقيق  :مصطفى عبد الواحد  ،مطبعة دار التأليف ،
القاهرة  ،ط1833( ، 1ه 1413 -م) .
 قطف األزهار يف كشف األسرار  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :أمحد بن
حممد احلمادي  ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،قطر  ،ط1414( ، 1ه -
1444م) .
 قطف الثمر يف رفع أسانيد املصنفات يف الفنون واألثر  ،صاحل بن حممد الفالين  ،حتقيق :
عامر حسن صربي  ،دار الشروق  ،مكة  ،ط1415( ، 1ه 1434 -م)
 قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان  ،أمحد بن علي القلقشندي  ،حتقيق  :إبراهيم
اإلبياري  ،دار الكتاب املصري  -دار الكتاب اللبناين  ،مصر  -بريوت  ،ط1413( ، 3ه
 1433م) . قالئد املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ من القرآن  ،مرعي بن يوسف الكرمي  ،حتقيق :
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سامي عطا حسن  ،دار القرآن الكرمي  ،الكويت  ،بدون .
 قواطع األدلة يف األصول  ،منصور بن حممد السمعاين  ،حتقيق  :حممد حسن إمساعيل
الشافعي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه 1444 -م) .
 القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام الفرعية  ،علي بن حممد بن اللحام
الدمشقي  ،حتقيق  :عبد الكرمي الفضيلي  ،املكتبة العصرية  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه -
1443م) .
 الكامل يف التاريخ  ،علي بن أيب الكرم بن األثري اجلزري  ،حتقيق  :عمر عبد السالم تدمري ،
دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه – 1448م) .
 الكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها  ،يوسف بن علي اهلذيل  ،حتقيق  :مجال
بن السيد بن رفاعي الشايب  ،مؤسسة مسا للتوزيع والنشر  ،مصر  ،ط1433( ، 1ه -
3118م) .
 الكامل يف ضعفاء الرجال  ،أبو أمحد بن عدي اجلرجاين  ،حتقيق  :عادل أمحد عبد املوجود
وعلي حممد معوض  ،شارك يف حتقيقه  :عبد الفتاح أبو سنة  ،الكتب العلمية  ،بريوت ،
ط1413( ، 1هـ 1448-م) .
 كبيكج يف املخطوطات العربية  ،عصام حممد الشنطي  ،جملة تراثيات  -مركز حتقيق الرتاث
بدار الكتب والوثائق القومية  ،مصر  ،العدد 1438( ، 3ه 3111 -م) .
 الكتاب  ،عمر بن عثمان سيبويه  ،حتقيق  :عبد السالم حممد هارون  ،مكتبة اخلاجني ،
القاهرة  ،ط1413( ، 8ه 1433 -م) .
 كتاب الزهد الكبري  ،أمحد بن احلسني البيهقي  ،حتقيق  :عامر أمحد حيدر  ،مؤسسة الكتب
الثقافية  ،بريوت  ،ط1441( ، 8م) .
 كتاب السبعة يف القراءات  ،أمحد بن موسى بن جماهد البغدادي  ،حتقيق  :شوقي ضيف ،
دار املعارف  ،مصر  ،ط1411( ، 3ه) .
البزار  ،حتقيق  :حلمي كامل أسعد
 كتاب الفوائد (الغيالنيات)  ،حممد بن عبد اهلل الشافعي ّ
عبد اهلادي  ،دار ابن اجلوزي  ،الرياض  ،ط1418( ، 1ه 1448 -م) .
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 كتاب املصاحف  ،أبو بكر بن أيب داود السجستاين  ،حتقيق  :حممد بن عبده  ،الفاروق
احلديثة  ،القاهرة  ،ط1438( ، 1ه 3113 -م) .
 كتب الرتاث بني احلوادث واالنبعاث  ،حكمت بن بشري بن ياسني  ،دار ابن اجلوزي ،
السعودية  ،ط1434( ، 1ه) .
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،حممود بن عمرو الزخمشري  ،دار الكتاب العريب ،
بريوت  ،ط1418( ، 8ه) .
 كشف األسرار شرح أصول البزدوي  ،عبد العزيز بن أمحد احلنفي  ،دار الكتاب اإلسالمي ،
مصر  ،بدون .
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  ،مصطفى بن عبد اهلل حاجي خليفة  ،مكتبة
املثىن  ،بغداد 1441( ،م) .
 الكشف والبيان عن تفسري القرآن  ،أمحد بن حممد الثعليب  ،حتقيق  :اإلمام أيب حممد بن
عاشور  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،ط1433( ، 1ه 3113 -م) .
 كفاية النبيه يف شرح التنبيه  ،أمحد بن حممد بن الرفعة األنصاري  ،حتقيق  :جمدي حممد سرور
باسلوم  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط3114( ، 1م) .
 الكنز يف القراءات العشر  ،عبد اهلل بن عبد املؤمن بن الوجيه املقرئ  ،حتقيق  :خالد
املشهداين  ،مكتبة الثقافة الدينية  ،القاهرة  ،ط1435( ، 1ه 3114 -م) .
 كنوز الذهب يف تاريخ حلب  ،أمحد بن إبراهيم سبط ابن العجمي  ،حتقيق  :شوقي شعث
وفاحل البكور  ،دار القلم  ،حلب  ،ط1418( ، 1ه 1441 -م) .
 الكـ ـ ـ ـىن واألمساء  ،مسلم بن احلجاج النيسـ ـ ـ ـابوري  ،حتقيق  :عبد الرحيم حممد أمحد
القشقري  ،عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية  ،املدينة املنورة  ،ط1414( ، 1ه -
1434م) .
 الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية  ،عبد الرحيم بن احلسن
اإلسنوي  ،حتقيق  :حممد حسن عواد  ،دار عمار  ،عمان  ،ط1415( ، 1ه) .
 لب اللباب يف حترير األنساب  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،دار صادر  ،بريوت ،
بدون .
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 لباب النقول يف أسباب النزول  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :أمحد عبد
الشايف  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،بدون .
 اللباب يف علوم الكتاب  ،عمر بن عادل احلنبلي  ،حتقيق  :علي حممد معوض
وعادل أمحد عبد املوجود  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه -
1443م) .
 حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ  ، ،حممد بن حممد بن فهد اهلامشي  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه 1443 -م) .
 لسان العرب  ،حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي  ،دار صادر  ،بريوت  ،ط، 8
(1414ه) .
 لسان امليزان  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،حتقيق  :دائرة املعارف النظامية  -اهلند ،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ،بريوت  ،ط1841( ، 3ه 1481 -م) .
 لطائف اإلشارات (تفسري القشريي)  ،عبد الكرمي بن هوازن القشريي  ،حتقيق  :إبراهيم
البسيوين  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب  ،مصر  ،ط ، 8بدون .
 لطائف اإلشارات لفنون القراءات  ،أمحد بن حممد القسطالين  ،حتقيق  :مركز الدراسات
القرآنية  ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  ،اململكة العربية السعودية  ،ط، 1
(1484ه) .
 اللمع يف أصول الفقه  ،إبراهيم بن علي الشريازي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط، 8
(1434ه 3118 -م) .
 املبسوط يف القراءات العشر  ،أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري  ،حتقيق  :سبيع محزة
حاكيمي  ،جممع اللغة العربية  ،دمشق 1431( ،م) .
 املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  ،نصر اهلل بن حممد بن األثري  ،حتقيق  :حممد حمي
الدين عبد احلميد  ،املكتبة العصرية  ،بريوت 1431( ،ه) .
 جماز القرآن  ،عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي  ،حتقيق  :مصطفى حممد حسني الذهيب ،
مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي  ،لندن 1414( ،ه 1444 -م) .
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 جماز القرآن  ،معمر بن املثىن البصري  ،حتقيق  :حممد فؤاد سزكني  ،مكتبة اخلاجني ،
القاهرة 1831( ،ه) .
 اجملتىب من اجملتىب  ،عبد الرمحن بن علي اجلوزي  ،حتقيق  :أمين عبد اجلابر البحريي  ،دار
اآلفاق العربية  ،القاهرة  ،ط1414( ، 1ه 1444 -م) .
 اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني  ،حممد بن حبان البسيت  ،حتقيق  :حممود إبراهيم
زايد  ،دار الوعي  ،حلب  ،ط1841( ، 1ه) .
 جممع الزوائد  ،علي بن أيب بكر اهليثمي  ،حتقيق  :حسام الدين القدسي  ،مكتبة القدسي ،
القاهرة 1414( ،ه 1444 -م) .
 اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،حتقيق  :يوسف عبد
الرمحن املرعشلي  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1443 -م) .
 اجملموع شرح املهذب (مع تكملة السبكي واملطيعي)  ،حيي بن شرف النووي  ،دار الفكر ،
بريوت 1448( ،م) .
 حماسن التأويل  ،حممد بن حممد القامسي  ،حتقيق  :حممد باسل عيون السود  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه) .
 احملرب  ،حممد بن حبيب البغدادي  ،حتقيق  :إيلزة ليخنت شتيرت  ،دار اآلفاق اجلديدة ،
بريوت  ،بدون .
 احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  ،عثمان بن جين املوصلي  ،وزارة
األوقاف  -اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية  ،مصر 1431( ،ه 1444 -م) .
 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  ،عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي  ،حتقيق :
عبد السالم عبد الشايف حممد  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1433( ، 1ه) .
 احملرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة  ،خالد املزيين  ،دار ابن اجلوزي ،
السعودية  ،ط1438( ، 1ه 3111 -م) .
 احملصول  ،حممد بن عمر الرازي  ،حتقيق  :طه جابر فياض العلواين  ،مؤسسة الرسالة ،
بريوت  ،ط1413( ، 8ه 1448 -م) .
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 احملصول يف أصول الفقه  ،حممد بن العريب املالكي  ،حتقيق  :حسني علي وسعيد فودة  ،دار
البيارق  ،عمان  ،ط1431( ، 1ه 1444 -م) .
 خمتار الصحاح  ،حممد بن أيب بكر احلنفي  ،حتقيق  :يوسف الشيخ حممد  ،املكتبة العصرية
 الدار النموذجية  ،بريوت  ،ط1431( ، 5ه 1444 -م) . خمتصر املزين (مطبوع ملحقا باألم للشافعي)  ،إمساعيل بن حيي املزين  ،حتقيق  :حممد زهري
النجار  ،دار املعرفة  ،بريوت 1411( ،ه 1441 -م) .
 املختصر يف أخبار البشر  ،إمساعيل بن علي امللك املؤيد  ،املطبعة احلسينية املصرية  ،مصر ،
ط ، 1بدون .
 املخصص  ،علي بن إمساعيل بن سيده املرسي  ،حتقيق  :خليل إبراهيم جفال  ،دار إحياء
الرتاث العريب  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1441 -م) .
 خمطوط  :إرشاد القاصد إىل أسىن املقاصد  ،حممد بن إبراهيم بن األكفاين  ،خمطوطات
األزهر الشريف  ،مصر  ،نسخة ( 1 :رقم  ، )3833 :نسخة ( 3 :رقم  1584 :؛
باسم  :رسالة يف متارين العلوم) .
 خمطوط  :اإلفهام ملا يف البخاري من اإلهبام  ،عبد الرمحن البلقيين  ،مكتبة أيا صوفيا
(السليمانية)  ،تركيا  ،رقم . 184 :
 خمطوط  :املستدرك على الصحيحني  ،حممد بن عبد اهلل احلاكم  ،مكتبة أيب عبد العزيز
خليفة بن أرمحة بن جهام آل مشرف الكواري  ،رقم  ، 184 :اجمللد الثاين .
 خمطوط  :ترمجة شيخ اإلسالم البلقيين  ،صاحل بن عمر البلقيين  ،متحف اإلسكوريـال ،
إسبانيا  ،رقم . 1858 :
 خمطوط  :جزء الكدميي  ،حممد بن يونس الكدميي البصري  ،الظاهرية  ،سوريا  ،رقم :
 348؛ يف جمموع .
 خمطوط  :جمموع ختريج مشس الدين املقدسي  ،نشر يف برنامج جوامع الكلم اجملاين التابع
ملوقع الشبكة اإلسالمية .
 خمطوط  :مقدمة مرشد األنام لرب أم اإلمام  ،احلسني أمحد بك بن السيد أمحد (1333ه) ،
دار الكتب املصرية  ،مصر  ،رقم  ، 1533 :فيلم رقم  ، 8318 :جملدين .
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 خمطوط  :هنر احلياه يف تفسري كتاب اإلله  ،عبد الرمحن البلقيين  ،املكتبة الربيطانية  ،لندن ،
قسم  :اجملموعات الشرقية واملكتبة اهلندية  ،رقم . 27 s 13 :
 املدخل لدراسة القرآن الكرمي  ،حممد بن حممد أبو شهبة  ،مكتبة السنة  ،القاهرة  ،ط، 3
(1438ه 3118 -م) .
 املدهش  ،عبد الرمحن بن علي اجلوزي  ،حتقيق  :مروان قباين  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط1415( ، 3ه 1435 -م) .
 مذكرة يف أصول الفقه  ،حممد بن املختار الشنقيطي  ،مكتبة العلوم واحلكم  ،املدينة النبوية ،
ط3111( ، 5م) .
 مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان  ،عبد اهلل بن أسعد اليافعي ،
حتقيق  :خليل املنصور  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1448 -م) .
 املراسيل  ،عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت الرازي  ،حتقيق  :شكر اهلل نعمة اهلل قوجاين ،
مؤسسة الرسالة بريوت  ،ط1848( ، 1ه) .
 مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع  ،عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي  ،دار
اجليل  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه) .
 مرشد القارئ إىل حتقيق معامل املقارئ  ،عبد العزيز بن علي بن الطحان السمايت  ،حتقيق :
حامت صاحل الضامن  ،مكتبة الصحابة  ،اإلمارات  -الشارقة  ،ط3118( ، 1م) .
 املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز  ،عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة املقدسي ،
حتقيق  :طيار آليت قوالج  ،دار صادر  ،بريوت 1845( ،ه 1485 -م) .
 املزهر يف علوم اللغة وأنواعها  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :فؤاد علي
منصور  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه 1443 -م) .
 مسألة تكرار النزول يف القرآن الكرمي بني اإلثبات والنفي  ،عبد الرزاق حسني أمحد  ،جملة
الوعي اإلسالمي  ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -قطاع الشؤون الثقافية  ،الكويت ،
االصدار الثالث والثالثون 1488( ،ه 3113 -م) .
 املسالك واملمالك  ،إبراهيم بن حممد االصطخري  ،دار صادر  ،بريوت 3114( ،م) .
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 املسالك واملمالك  ،احلسن بن أمحد العزيزي  ،حتقيق  :تيسري خلف  ،بدون .
 املسالك واملمالك  ،عبد اهلل بن عبد العزيز البكري  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت ،
(1443م) .
 املستدرك على الصحيحني  ،حممد بن عبد اهلل احلاكم  ،حتقيق  :مصطفى عبد القادر عطا ،
دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 املستصفى  ،حممد بن حممد الغزايل  ،حتقيق  :حممد عبد السالم عبد الشايف  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1448 -م) .
 املسند  ،عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة  ،حتقيق  :عادل بن يوسف العزازي وأمحد بن فريد
املزيدي  ،دار الوطن  ،الرياض 1448( ،م) .
 مسند ابن اجلعد  ،علي بن اجلعد اجلوهري  ،حتقيق  :عامر أمحد حيدر  ،مؤسسة نادر ،
بريوت  ،ط1411( ، 1ه1441 -م) .
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل  ،أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  ،حتقيق  :شعيب األرناؤوط
وعادل مرشد وآخرون بإشراف  :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،
ط1431( ، 1ه 3111 -م) .
 مسند الشاميني  ،سليمان بن أمحد الطرباين  ،حتقيق  :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،
مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1415( ، 1ه 1434 -م) .
 املسودة يف أصول الفقه  ،آل تيمية  ،حتقيق  :حممد حمي الدين عبد احلميد  ،دار الكتاب
العريب  ،لبنان  ،بدون .
 مشارق األنوار على صحاح اآلثار  ،عياض بن موسى اليحصيب  ،املكتبة العتيقة  -دار
الرتاث  ،تونس  -مصر  ،بدون .
 مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار  ،حممد بن حبان البسيت  ،حتقيق  :مرزوق
علي إبراهيم  ،دار الوفاء  ،املنصورة  ،ط1411( ، 1ه1441 -م) .
 املشرتك اللفظي يف احلقل القرآين  ،عبد العال سامل مكرم  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط، 3
(1418ه) .
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 املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان (كتاب الفوائد)  ،حممد بن القيم اجلوزية  ،حتقيق  :حممد
بدر الدين النعساين  ،مطبعة السعادة  ،مصر  ،ط1838( ، 1ه) .
 مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور  ،إبراهيم بن عمر البقاعي  ،مكتبة املعارف ،
الرياض  ،ط1413( ، 1ه 1438 -م) .
 املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  ،أمحد بن حممد الفيومي  ،املكتبة العلمية  ،بريوت ،
بدون .
 مصطلحات الكتاب العريب املخطوط (معجم كوديوكولوجي)  ،أمحد شوقي بنبني ومصطفى
الطويب  ،اخلزانة احلسنية  ،الرباط  ،ط3111( ، 4م) .
 املطالع البدرية يف املنازل الرومية  ،حممد بن حممد الغزي الدمشقي  ،حتقيق  :املهدي عيد
الرواضية  ،دار السويدي للنشر والتوزيع  -املؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،أبو ظيب
(اإلمارات العربية املتحدة)  -بريوت  ،ط3114( ، 1م) .
 املعارف  ،عبد اهلل بن مسلم الدينوري  ،ثروت عكاشة  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،
القاهرة  ،ط1443( ، 3م) .
 املعامل األثرية يف السنة والسرية  ،حممد بن حممد حسن ُشَّراب  ،دار القلم  -الدار الشامية ،
دمشق  -بريوت  ،ط1411( ، 1ه) .
 معامل التنزيل يف تفسري القرآن  ،احلسني بن مسعود البغوي  ،حتقيق  :جمموعة من احملققني ،
دار طيبة للنشر والتوزيع  ،الرياض  ،ط1418( ، 4ه 1448 -م) .
 معامل مكة التارخيية واألثرية  ،عاتق بن غيث احلريب  ،دار مكة للنشر والتوزيع  ،مكة
املكرمة  ،ط1411( ، 1ه 1431 -م) .
 معاين القرآن  ،أبو احلسن األخفش األوسط  ،حتقيق  :هدى حممود قراعة  ،مكتبة اخلاجني ،
القاهرة  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 معاين القرآن  ،أمحد بن حممد النحاس  ،حتقيق  :حممد علي الصابوين  ،جامعة أم القرى ،
مكة  ،ط1414( ، 1ه) .
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 معاين القرآن  ،حيي بن زياد الفراء  ،حتقيق  :جمموعة من احملققني  ،دار املصرية للتأليف
والرتمجة  ،مصر  ،ط ، 1بدون .
 معاين القرآن وإعرابه  ،إبراهيم بن السري الزجاج  ،حتقيق  :عبد اجلليل عبده شليب  ،عامل
الكتب  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه 1433 -م) .
 معرتك األقران يف إعجاز القرآن  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :أمحد مشس
الدين  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه 1433 -م) .
 املعتمد يف أصول الفقه  ،حممد بن علي البصري  ،حتقيق  :خليل امليس  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه) .
 املعجم  ،أمحد بن علي أبو يعلى املوصلي  ،حتقيق  :إرشاد احلق األثري  ،إدارة العلوم
األثرية  ،فيصل أباد  ،ط1418( ، 1ه) .
 معجم األدباء (إرشاد األريب إىل معرفة األديب)  ،ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،حتقيق :
إحسان عباس  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه 1448 -م) .
 املعجم األوسط  ،سليمان بن أمحد الطرباين  ،حتقيق  :طارق بن عوض اهلل بن حممد وعبد
احملسن بن إبراهيم احلسيين  ،دار احلرمني  ،القاهرة  ،بدون .
 معجم البلدان  ،ياقوت بن عبد اهلل احلموي  ،دار صادر  ،بريوت  ،ط1445( ، 3م) .
صرح به وأهبم يف القرآن الكرمي من املواضع  ،محد بن صراي ويوسف
 املعجم اجلامع ملا ُ
الشامسي  ،مركز زايد للرتاث والتاريخ  ،اإلمارات العربية املتحدة  ،ط1431( ، 1ه -
3111م) .
 معجم الشعراء  ،حممد بن عمران املرزباين  ،حتقيق  :ف.كرنكو  ،مكتبة القدسي  -دار
الكتب العلمية  ،القاهرة  -بريوت  ،ط1413( ، 3ه 1433 -م) .
 معجم الشيوخ  ،عمر بن فهد املكي  ،حتقيق  :حممد الزاهي  ،املطابع األهلية لألوفست ،
الرياض  ،بدون .
 معجم الصحابة  ،عبد اهلل بن حممد بن شاهنشاه البغوي  ،حتقيق  :حممد األمني بن حممد
اجلكين  ،مكتبة دار البيان  ،الكويت  ،ط1431( ، 1ه 3111 -م) .
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 معجم ألفاظ القرآن الكرمي  ،جممع اللغة العربية (اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث) ،
مصر  ،ط1414( ، 3ه 1433 -م) .
 معجم الفروق اللغوية  ،احلسن بن عبد اهلل العسكري  ،حتقيق  :بيت اهلل بيات ومؤسسة
النشر اإلسالمي  ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني ب ـ (قم)  ،إيران  ،ط، 1
(1413ه) .
 املعجم الكبري  ،سليمان بن أمحد الطرباين  ،حتقيق  :محدي بن عبد اجمليد السلفي  ،مكتبة
ابن تيمية  ،القاهرة  ،ط ، 3بدون .
 معجم اللغة العربية املعاصرة  ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر مبساعدة فريق عمل  ،عامل
الكتب  ،بريوت  ،ط1434( ، 1ه 3113 -م) .
 معجم املصطلحات البالغية وتطورها  ،أمحد مطلوب  ،مطبعة اجملمع العلمي العراقي ،
(1418ه 1438 -م) .
 معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية  ،عاتق بن غيث احلريب  ،دار مكة للنشر والتوزيع ،
مكة املكرمة  ،ط1413( ، 1ه 1433 -م) .
 معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر  ،عادل نويهض  ،مؤسسة نويهض
الثقافية للتآليف والرتمجة والنشر  ،بريوت  ،ط1414( ، 8ه 1433 -م) .
 معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع  ،عبد اهلل بن عبد العزيز األندلسي  ،حتقيق :
مصطفى السقا  ،عامل الكتب  ،بريوت  ،ط1418( ، 8ه) .
 معجم مقاييس اللغة  ،أمحد بن فارس القزويين  ،حتقيق  :عبد السالم حممد هارون  ،دار
الفكر  ،بريوت 1844( ،ه 1484 -م) .
املعرب يف القرآن الكرمي دراسة تأصيلية داللية  ،حممد السي ــد علي بالسي  ،مجعية الدعوة
ّ 
اإلسالمية العاملية  ،ليبيا  ،ط3111( ، 1م) .
املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم  ،موهوب بن أمحد اجلواليقي  ،حتقيق :
ّ 
ف.عبد الرحيم  ،دار القلم  ،دمشق  ،ط1411( ، 1ه 1441-م) .

511

املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم  ،موهوب بن أمحد اجلواليقي  ،حتقيق :
ّ 
أمحد حممد شاكر  ،مطبعة دار الكتب  ،مصر  ،ط1834( ، 3ه 1414 -م) .
 معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم  ،أمحد
بن عبد اهلل العجلي  ،حتقيق  :عبد العليم عبد العظيم البستوي  ،مكتبة الدار  ،املدينة
املنورة  ،ط1415( ، 1ه 1435 -م) .
 معرفة السنن واآلثار  ،أمحد بن احلسني البيهقي  ،حتقيق  :عبد املعطي أمني قلعجي  ،جامعة
الدراسات اإلسالمية  ،كراتشي  -باكستان  ،دار قتيبة (دمشق  -بريوت)  ،دار الوعي
(حلب  -دمشق)  ،دار الوفاء (املنصورة  -القاهرة)  ،ط1413( ، 1ه 1441 -م) .
 معرفة الصحابة  ،أمحد بن عبد اهلل األصبهاين  ،عادل بن يوسف العزازي  ،دار الوطن
للنشر  ،الرياض  ،ط1414( ، 1ه 1443 -م) .
 معرفة الصحابة  ،حممد بن إسحاق بن منده العبدي  ،حتقيق  :عامر حسن صربي ،
مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ،ط1431( ، 1ه 3115 -م) .
 معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار  ،حممد بن أمحد الذهيب  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1448 -م) .
 معرفة علوم احلديث  ،حممد بن عبد اهلل احلاكم  ،حتقيق  :السيد معظم حسني  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1848( ، 3ه 1488 -م) .
 املعرفة والتاريخ  ،يعقوب بن سفيان الفسوي  ،حتقيق  :أكرم ضياء العمري  ،مؤسسة
الرسالة  ،بريوت  ،ط1411( ، 3ه 1431 -م) .
 املعلم بفوائد مسلم  ،حممد بن علي املازري  ،حتقيق  :حممد الشاذيل النيفر  ،الدار التونسية
املؤسسة الوطنية للرتمجة والتحقيق وال ّدراسات
املؤسسة الوطنية للكتاب باجلزائر ّ -
للنشر ّ -
بيت احلكمة  ،تونس  -اجلزائر  ،ط1433( ، 3م إىل 1441م) .
 مغين اللبيب عن كتب األعاريب  ،عبد اهلل بن هشام  ،حتقيق  :مازن املبارك وحممد علي محد
اهلل  ،دار الفكر ،دمشق  ،ط1435( ، 1م) .
 مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  ، ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه 1444 -م) .
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 مفاتيح الغيب (التفسري الكبري)  ،حممد بن عمر الرازي  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت ،
ط1431( ، 8ه) .
 مفتاح العلوم  ،يوسف بن أيب بكر السكاكي  ،حتقيق  :نعيم زرزور  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط1418( ، 3ه 1438 -م) .
 مفحمات األقران يف مبهمات القرآن  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :مصطفى
ديب البغا  ،مؤسسة علوم القرآن  ،دمشق  ،ط1418( ، 1ه 1433 -م) .
 مفردات القرآن  ،عبد احلميد الفراهي  ،حتقيق  :حممد أمجل أيوب اإلصالحي  ،دار الغرب ،
بريوت  ،ط3113( ، 1م) .
 املفردات يف غريب القرآن  ،احلسني بن حممد الراغب األصفهاين  ،حتقيق  :صفوان عدنان
الداودي  ،دار القلم  -الدار الشامية  ،دمشق  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه) .
 املقدمة ؛ من (ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن
األكرب)  ،عبد الرمحن بن خلدون احلضرمي  ،حتقيق  :خليل شحادة  ،دار الفكر  ،بريوت ،
ط1413( ، 3ه 1433 -م) .
 مقدمة يف أصول التفسري  ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  ،دار مكتبة احلياة  ،بريوت ،
(1441ه 1431 -م) .
 مقدمة كتاب املباين ؛ ضمن  :مقدمتان يف علوم القرآن  ،جمهول  ،حتقيق  :آرثر جفري ،
مكتبة اخلاجني  -مكتبة املثىن  ،مصر  -بغداد 1454( ،م) .
 املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  ،إبراهيم بن حممد بن مفلح  ،حتقيق  :عبد
الرمحن بن سليمان العثيمني  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط1411( ، 1ه 1441 -م) .
 املقنع يف رسم مصاحف األمصار  ،عثمان بن سعيد الداين  ،حتقيق  :حممد الصادق
قمحاوي  ،مكتبة الكليات األزهرية  ،القاهرة  ،بدون .
 املكي واملدين يف القرآن الكرمي  ،حممد بن عبد الرمحن الشايع  ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية (كلية أصول الدين  ،قسم القرآن الكرمي وعلومه)  ،الرياض  ،ط1413( ، 1ه
1448 -م) .
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 مناقب اإلمام الشافعي  ،حممد بن احلسني اآلبري  ،حتقيق  :مجال عزون  ،الدار األثرية ،
األردن  ،ط1481( ، 1ه 3114 -م) .
 مناقب اإلمام الشافعي  ،حممد بن عمر الرازي  ،حتقيق  :أمحد حجازي السقا  ،مكتبة
الكليات األزهرية  ،مصر  ،ط1411( ، 1ه 1431 -م) .
 مناقب الشافعي  ،أمحد بن احلسني البيهقي  ،حتقيق  :السيد أمحد صقر  ،مكتبة دار
الرتاث  ،القاهرة 1841( ،ه 1481 -م ) .
 املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك  ،عبد الرمحن بن علي اجلوزي  ،حتقيق  :حممد عبد القادر عطا
ومصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه -
1443م) .
 املنتقى من السنن املسندة  ،عبد اهلل بن علي بن اجلارود  ،حتقيق  :عبد اهلل عمر البارودي ،
مؤسسة الكتاب الثقافية  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه 1433 -م) .
 املنثور يف القواعد الفقهية  ،حممد بن عبد اهلل الزركشي  ،حتقيق  :تيسري فائق أمحد حممود ،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،الكويت  ،ط1415( ، 3ه1445 -م) .
 منجد املقرئني ومرشد الطالبني  ،حممد بن حممد بن اجلزري  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،
ط1431( ، 1ه 1444 -م) .
 املنجم يف املعجم  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :إبراهيم باجس عبد احلميد ،
دار ابن حزم  ،بريوت  ،ط1415( ، 1ه 1445 -م) .
 منع املوانع عن مجع اجلوامع يف أصول الفقه  ،عبد الوهاب بن علي السبكي  ،حتقيق  :سعيد
بن علي حممد احلمريي  ،جامعة أم القرى (كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،فرع الفقه
واألصول)  ،مكة املكرمة 1411( ،ه 1441 -م) .
 املنمق يف أخبار قريش  ،حممد بن حبيب البغدادي  ،حتقيق  :خورشيد أمحد فاروق  ،عامل
الكتب  ،بريوت  ،ط1415( ، 1ه 1435 -م) .
 منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه  ،حيي بن شرف النووي  ،حتقيق  :عوض قاسم أمحد
عوض  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط1435( ، 1ه 3115 -م) .
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 املنهاج الواضح للبالغة  ،حامد عوين  ،املكتبة األزهرية للرتاث  ،مصر  ،بدون .
 املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف  ،يوسف بن تغري بردي احلنفي  ،حتقيق  :حممد حممد
أمني  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب  ،مصر 1448( ،م) .
 املهذب يف علم أصول الفقه املقارن  ،عبد الكرمي النملة  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط، 1
(1431ه 1444 -م) .
 املهذب يف فقه اإلمام الشافعي  ،إبراهيم بن علي الشريازي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،
بدون .
 املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :التهامي
الراجي اهلامشي  ،مطبعة فضالة  -بإشراف صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي  ،املشرتك بني
اململكة املغربية ودولة اإلمارات العربية املتحدة  ،بدون .
 املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار  ،أمحد بن علي املقريزي  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط1413( ، 1ه) .
 املوافقات  ،إبراهيم بن موسى الشاطيب  ،حتقيق  :مشهور بن حسن آل سلمان  ،دار ابن
عفان  ،مصر  ،ط1418( ، 1ه 1448 -م) .
 املوضح يف التجويد  ،عبد الوهاب بن حممد القرطيب  ،حتقيق  :غامن قدوري احلمد  ،دار
عمار  ،عمان  ،ط1431( ، 1ه 3111 -م) .
 ميزان االعتدال يف نقد الرجال  ،حممد بن أمحد الذهيب  ،حتقيق  :علي حممد البجاوي  ،دار
املعرفة  ،بريوت  ،ط1833( ، 1ه 1418 -م) .
 ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه  ،هبة اهلل بن عبد الرحيم بن البارزي  ،حتقيق  :حامت صاحل
الضامن  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1413( ، 4ه 1443 -م) .
 الناسخ واملنسوخ  ،أمحد بن حممد النحاس  ،حتقيق  :حممد عبد السالم حممد  ،مكتبة
الفالح  ،الكويت  ،ط1413( ، 1ه) .
 الناسخ واملنسوخ  ،علي بن أمحد بن حزم القرطيب  ،حتقيق  :عبد الغفار سليمان البنداري ،
دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1431 -م) .
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 الناسخ واملنسوخ  ،قتادة بن دعامة السدوسي  ،حتقيق  :حامت صاحل الضامن  ،مؤسسة
الرسالة  ،بريوت  ،ط1413( ، 8ه 1443 -م) .
 الناسخ واملنسوخ  ،هبة اهلل بن سالمة املقري  ،زهري الشاويش وحممد كنعان  ،املكتب
اإلسالمي  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه) .
 الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن  ،القاسم بن سالم اهلروي ،
حتقيق  :حممد بن صاحل املديفر  ،مكتبة الرشد  -شركة الرياض  ،الرياض  ،ط، 3
(1413ه 1448 -م) .
 الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي  ،حممد بن عبد اهلل بن العريب  ،حتقيق  :عبد الكبري العلوي
املدغري  ،مكتبة الثقافة الدينية  ،مصر 3111( ،م) .
 الناسخ واملنسوخ وتنزيل القرآن مبكة واملدينة  ،حممد بن مسلم بن شهاب الزهري  ،حتقيق :
حامت صاحل الضامن  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1413( ، 8ه 1443 -م) .
 نثر الدر يف احملاضرات  ،منصور بن احلسني اآليب  ،حتقيق  :خالد عبد الغين حمفوظ  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1434( ، 1ه 3114 -م) .
 النجم الوهاج يف شرح املنهاج  ،حممد بن موسى الدَّمريي  ،حتقيق  :جلنة علمية  ،دار
املنهاج  ،جدة  ،ط1435( ، 1ه 3114 -م) .
 النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة  ،يوسف بن تغري بردي احلنفي  ،وزارة الثقافة واإلرشاد
القومي  -دار الكتب  ،مصر  ،بدون .
 النحو الوايف  ،عباس حسن  ،دار املعارف  ،مصر  ،ط ، 15بدون .
 نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر  ،عبد الرمحن بن اجلوزي  ،حتقيق  :حممد عبد
الكرمي كاظم الراضي  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1414( ، 1ه 1434 -م) .
 نزهة األلباء يف طبقات األدباء  ،عبد الرمحن بن حممد األنصاري  ،حتقيق  :إبراهيم
السامرائي  ،مكتبة املنار  ،األردن  ،ط1415( ، 8ه 1435 -م) .
 نزهة القلوب  ،حممد بن عزيز السجستاين  ،حتقيق  :حممد أديب عبد الواحد مجران  ،دار
قتيبة  ،سوريا  ،ط1411( ، 1ه 1445 -م) .
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 نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق  ،حممد بن حممد اإلدريسي األندلسي  ،عامل الكتب ،
بريوت  ،ط1414( ، 1ه) .
 نزهة النفوس واألبدان يف تواريخ الزمان  ،علي بن داود اجلوهري  ،حتقيق  :حسن حبشي ،
مطبعة دار الكتب  ،مصر 1481( ،م) .
 نسب قريش  ،مصعب بن عبد اهلل الزبريي  ،حتقيق  :ليفي بروفنسال  ،دار املعارف ،
القاهرة  ،ط ، 8بدون .
 النسخ يف القرآن الكرمي دراسة تشريعية تارخيية نقدية  ،مصطفى زيد  ،دار الوفاء  ،مصر ،
ط1413( ، 8ه 1438 -م) .
 نشأة العلوم اإلسالمية وتطورها  :تأسيس علم مقاصد الشريعة أمنوذجا  ،احلسان شهيد ،
جملة إسالمية املعرفة  ،بريوت  ،العدد 1483( ، 15ه 3111 -م) .
 النشر يف القراءات العشر  ،حممد بن حممد بن اجلزري  ،حتقيق  :علي حممد الضباع  ،املطبعة
التجارية الكربى  ،مصر  ،بدون .
 نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي  ،عبد اهلل بن يوسف
الزيلعي  ،حتقيق  :حممد عوامة  ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر  -دار القبلة للثقافة
اإلسالمية  ،بريوت  -جدة  ،ط1413( ، 1ه 1448 -م) .
 نظم العقيان يف أعيان األعيان  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :فيليب حيت ،
املكتبة العلمية  ،بريوت 1438( ،م) .
 نفائس األصول يف شرح احملصول  ،أمحد بن إدريس القرايف  ،حتقيق  :عادل أمحد عبد املوجود
وعلي حممد معوض  ،مكتبة نزار مصطفى الباز  ،مكة املكرمة  ،ط1411( ، 1ه -
1445م) .
 النكت الدالة على البيان يف أنواع العلوم واألحكام  ،أمحد بن علي القصاب  ،جموعة من
احملققني  ،دار ابن القيم  -دار ابن عفان  ،مصر  ،ط1434( ، 1ه 3118 -م) .
 النكت يف إعجاز القرآن (مطبوع ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن)  ،علي بن عيسى
الرماين  ،حتقيق  :حممد خلف اهلل وحممد زغلول سالم  ،دار املعارف  ،مصر  ،ط، 8
(1481م) .
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فضال اجملاشعي  ،عبد اهلل عبد القادر الطويل  ،دار
 النكت يف القرآن الكرمي  ،علي بن ّ
الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1433( ، 1ه 3118 -م) .
 النكت والعيون  ،علي بن حممد املاوردي  ،حتقيق  :ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،بدون .
 نكث اهلميان يف نكت العميان  ،خليل بن أيـبك الصفدي  ،حتقيق  :مصطفى عبد القادر
عطا  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1433( ، 1ه 3118 -م) .
 هناية األرب يف فنون األدب  ،أمحد بن عبد الوهاب النويري  ،دار الكتب والوثائق القومية ،
القاهرة  ،ط1438( ، 1ه) .
 هناية السول شرح منهاج الوصول  ،عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي  ،حتقيق  :عبد القادر
حممد علي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1431( ، 1ه 1444 -م) .
 هناية القول املفيد يف علم التجويد  ،حممد مكي نصر اجلريسي  ،مكتبة الصفا  ،مصر ،
ط1431( ، 1ه 1444 -م) .
 هناية املطلب يف دراية املذهب  ،عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين  ،حتقيق  :عبد العظيم حممود
الديب  ،دار املنهاج  ،الرياض  ،ط1433( ، 1ه 3118 -م) .
 النهاية يف غريب احلديث واألثر  ،املبارك بن حممد بن األثري اجلزري  ،حتقيق  :طاهر أمحد
الزاوي وحممود حممد الطناحي  ،املكتبة العلمية  ،بريوت 1844( ،ه 1484 -م) .
 نواسخ القرآن  ،عبد الرمحن بن علي اجلوزي  ،حتقيق  :حممد أشرف علي امللباري  ،عمادة
البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية (فرع التفسري)  ،املدينة النبوية  ،ط1438( ، 3ه -
3118م) .
 نواهد األبكار وشوارد األفكار (حاشية على تفسري البيضاوي)  ،عبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي  ،ثالث رسائل دكتوراه  ،جامعة أم القرى (كلية الدعوة وأصول الدين  -فرع
الكتاب والسنة )  ،السعودية 1434( ،ه 3115 -م) .
 اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر  ،حممد سامل حميسن  ،دار اجليل  ،بريوت ،
ط1418( ، 1ه 1448 -م) .
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 هداية القاري إىل جتويد كالم الباري  ،عبد الفتاح بن السيد عجمي املرصفي  ،مكتبة طيبة ،
املدينة النبوية  ،ط ، 3بدون .
 اهلدايـة واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد  ،أمحد بن حممد الكالباذي  ،حتقيق  :عبد اهلل
الليثي  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه) .
 هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني  ،إمساعيل بن حممد الباباين البغدادي  ،طبع
بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول سنة  ، 1451أعادت طبعه
باألوفست  :دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،بدون .
 مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ،حتقيق  :عبد العال
سامل مكرم وعبد السالم حممد هارون  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت 1418( ،ه -
1443م).
 الواضح يف أصول الفقه  ،علي بن عقيل البغدادي  ،حتقيق  :عبد اهلل بن عبد احملسن
الرتكي  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1431( ، 1ه 1444 -م) .
 الوايف بالوفيات  ،خليل بن أيـبك الصفدي  ،حتقيق  :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى  ،دار
إحياء الرتاث  ،بريوت 1431( ،ه 3111 -م) .
 الوايف يف شرح الشاطبية  ،عبد الفتاح القاضي  ،مكتبة السوادي للتوزيع  ،مكة املكرمة ،
ط1413( ، 4ه 1443 -م) .
 الوجوه والنظائر  ،احلسن بن عبد اهلل العسكري  ،حتقيق  :حممد عثمان  ،مكتبة الثقافة
الدينية  ،القاهرة  ،ط1433( ، 1ه 3118 -م) .
 وجيز الكالم يف الذيل على دول اإلسالم  ،حممد بن عبد الرمحن السخاوي  ،حتقيق :
جمموعة من احملققني  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1411( ، 1ه 1445 -م) .
 الورقات  ،عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين  ،حتقيق  :عبد اللطيف حممد العبد  ،منشورات
املكتبة العصرية  ،بريوت 1431( ،م) .
 الوسيط يف املذهب  ،حممد بن حممد الغزايل  ،حتقيق  :أمحد حممود إبراهيم وحممد تامر  ،دار
السالم  ،القاهرة  ،ط1418( ، 1ه) .

519

 وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى  ،علي بن عبد اهلل السمهودي  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط1414( ، 1ه) .
 الوفيات  ،حممد بن هجرس السالمي  ،حتقيق  :صاحل مهدي عباس وبشار عواد معروف ،
مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1413( ، 1ه) .
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ،أمحد بن حممد بن خلكان الربمكي  ،حتقيق  :إحسان
عباس  ،دار صادر  ،بريوت  ،ط1481( ، 1م إىل 1444م) .
 ياقوتة الصراط يف تفسري غريب القرآن  ،حممد الزاهد غالم ثعلب  ،حتقيق  :حممد بن يعقوب
الرتكستاين  ،مكتبة العلوم احلكم  ،املدينة النبوية  ،ط1438( ، 1ه 3113 -م) .
 يتيمة الدرر يف النزول وآيات السور  ،حممد بن أمحد بن احلسني شعلة املوصلي  ،حتقيق :
حممد بن صاحل الرباك  ،جملة اجلامعة اإلسالمية  ،املدينة النبوية  ،العدد . 184 :
 يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر  ،عبد امللك بن حممد الثعاليب  ،حتقيق  :مفيد حممد
قمحية  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط1418( ، 1ه 1438 -م) .
 حساب فيسبوك (عداب احلمش ) :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691811577581993

&id=100002594721582
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فهرس اآليات القرآنية
فهرس األحاديث النبوية واآلثار
فهرس األعالم املرتجم هلم
فهرس األماكن والبلدان
فهرس غريب األلفاظ
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فهرس اآليات القرآنية
رقم
اآلية
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434
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411

43

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

844

ﭠ
48

ﮓﮔﮕﮖ

848

138

ﭩﭪﭫﭬﭭ

431

ﭮﭰﭱﭲ

526

134

ﮌﮍﮎ

844

138

ﮱﯓﯔ

183

143

ﭺﭻﭼ ﭽ

431

181

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ 411 - 388 - 313
ﭖ

8

(سورة املائدة )

884

ﭑﭒﭓ
418

5

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

38

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ 448
ﯳﯴ

31

ﭺﭻﭼ

455

38

ﮅﮆﮇﮈ ﮉ

451

45

ﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔ

313

54

ﮤﮥﮦﮧ

458

88

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

488

85

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ 488
ﯙﯚﯛﯜ

113

ﯞﯟﯠ

318

11

( سورة األنعام )

818

ﭖﭗ ﭘ
81

ﭪﭫﭬ

818

113

ﭚﭛﭜ

838

527

115

ﮆﮇ

318

111

ﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ

814 - 814

133

ﮗﮘﮙﮚ

883

38

( سورة األعراف )

883

ﮊﮋ
81

ﭙﭚﭛﭜ

433

41

التــفتــح ﮔ ﮕ ﮖ

341

181

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

881

185

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

451

134

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

833

1

( سورة األنفال )

133

ﭑﭒﭓ
18

رمى

341

41

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

848

ﭙﭚ
41

ﭗﭘ

851

14

ﭶﭷ ﭸ ﭹ

134

15

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ 414
ﮄ

11

ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ 414
ﮣﮤ

5

( سورة التوبة )

411

ﮨﮩﮪﮫ

528

1

ﯦﯧﯨﯩﯪ

833

11

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

811

34

ﮓﮔﮕﮖﮗ

833

85

ﮗ

811

41

ﯕﯖﯗ

453

53

ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ

818

11

ﮡﮢﮣﮤ

841 - 841

ﮥﮦ
13

ﭕﭖﭗ ﭘﭙ

851 - 843

114

ﮕﮖ

341

133

ﮬﮭﮮﮯ

314 - 383

ﮰ ( ،أنـف ِسكم)
33

( سورة يونس )

845

ﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ
44

ﯗﯘ

813

44

ﮭﮮﮯﮰ

883

38

( سورة هود )

818

ﮃﮄﮅ
81

ﭫﭬ ﭭ

818

41

ﮓ

343

81

ﯻﯼ

451

83

ﭒﭓ

814

111

َّ
وإن كال لمـ ـ ـَّا ليوفينهم ربك أعمالهم

355
529

5

(سورة يوسف )

343 - 813

ﭕ ) ﭙ ﭚﭛ
-13
38

ﮊﮋ

844

31

ﮧﮨﮩﮪ ﮫ

815

38

ﭥ

843

44

ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ

813

33

ﮚﮛ

858

41

إنه من يتقي ويصبر

354

14

( سورة الرعد )

481

ﭸ ﭹﭺ
81

ﭞﭟ ﭠﭡ

48

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ 141

11

484

( سورة إبراهيم )

141

ﯧﯨﯩﯪﯫ
11

ﭔﭕﭖﭗﭘ

484

33

ﮪﮫ ﮬ

814

84

ﭞﭟﭠ

844

1

( سورة احلجر )

844

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
84

ﭩﭪ

838

54

ﭩﭪ

333

531

41

ﭒﭓﭔ

814

44

ﭞﭟﭠ

888

13

(سورة النحل )

851

ﮇﮈﮉﮊ
31

ﭣﭤﭥﭦ

834

41

ﭻﭼﭽﭾ ﭿ

431 - 435

43

ﮝﮞﮟ ﮠ

854

113

ﭲﭳﭴﭵﭶ

883

131

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ 838 - 318 - 311 - 318
ﯦ ﯧﯨ

3

( سورة اإلسراء )

814

ﭚﭛﭜ ﭝ
18

ﮞ ﮟ ﮠﮡ

831

38

ﮧﮨﮩﮪ

843

51

ﭩﭪ ﭫ

831

11

ﯱﯲﯳ

831

111

ﮑﮒﮓ

338

1

( سورة الكهف )

831

ﭥﭦ
45

ﯿﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ 881
ﰅ ﰆﰇ

44

ﮇﮈﮉ

338

13

ﭓﭔ

441

531

15

ﭿ ﮀﮁﮂ

448

84

ﰉﰊﰋ

444

85

ﭓﭔﭕ

434

88

ﭸﭹﭺﭻ

851

84

ﮝﮞﮟ

444 - 851 - 315

33

ﯢﯣﯤﯥ

458 - 441 - 445

34

ﭖﭗﭘ ﭙﭚ

831

5

( سورة مرمي )

814

ﭮﭯﭰﭱﭲ
33

ﭱﭲ

843

54

ﮰﮱﯓ

813

35

( سورة طه )

434

ﯘﯙﯚﯛ
44

ﰊﰋﰌ

838

1

( سورة احلج )

883

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
311

3

وترى الناس سكرى وما هم بسكرى

18

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ 811
ﭠﭡ

14

ﮞﮟ

 141ـ ـ 311

34

ﭘﭙ

141

 - 53ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ....ﯾ

141

532

55
83

ﯭﯮ

814

81

( سورة املؤمنون )

331

ﯘ
3

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ 414 - 413
ﭢ

4

ﮔﮕﮖ

411

81

ﯿﰀ

338

84

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ 885
ﭻﭼﭽ

58

ﰑ ﰒﰓ

844

8

( سورة الفرقان )

338

ﮓﮔﮕ
8

( سورة الشعراء )

831

ﭥﭦ
 - 183ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ 413
- 188
ﯿﰀ
184
15

( سورة النمل )

438

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦ
13

ﮒﮓ

333

38

ﭕﭖﭗﭘ

831

 - 33ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

438

533

34

ﮘﮙﮚﮛ ﮝﮞ

 - 81ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ 435
81
ﮭﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
85

ﰄ ﰅﰆ

333

11

ﮍﮎ

331

15

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ 488
ﭯﭰ

11

( سورة القصص )

448

ﮭ ﮮ ﮯﮰ
38

ﭧﭨﭩﭪﭫ

451

33

ﯢ

338

13

( سورة لقمان )

833

وال ت ِ
صاعرﯹ ﯺ
38
18

ﮜ ﮝ ﮞﮟ
( السجدة )

811
315

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦقـ َّر ِ
ات
ﮨ
31

( سورة األحزاب )

838

ﮑﮒ
88

ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ

458

51

ﭲﭳﭴﭵ

843

54

ﮝﮞ ﮟﮠﮡ

313

14

( سورة سبأ )

838

534

ﰀ ﰁ ﰂﰃﰄ
38

ﭜﭝ ﭞ

834

3

( سورة فاطر )

433

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
48

ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

 ( - 31سورة يس )
31
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

438
431 - 413

ﮤﮥﮦﮨ
ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ
33

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

858

ﯘ
88

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

883

84

ﯬﯭﯮ

881

53

ﯪﯫﯬﯭ

883

88

ﭨ

348

8

( سورة ص )

331

ﭥﭦﭧ
88

( سورة الزمر )

451

ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
58

ﮥﮦﮧﮨﮩ

438

8

( سورة غافر )

481

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

535

33

ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ

455

41

ﭒﭓﭔ

818

8-1

( سورة فصلت )

481

ﮉ ﮊ ﮌ ﮍﮎ
ﮏ
44

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ 881
ﯠﯡ

44

( سورة الزخرف )

338

ﭡﭢ
54

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

844

35

( سورة األحقاف )

831

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
83

ﮕﮖ ﮗ

813

1

( سورة الفتح )

131

ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕ
1

( سورة احلجرات )

844

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ
34

( سورة ق )

838

ﮡﮢﮣ
31

( سورة الطور )

315

ﭒﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
14

( سورة النجم )

335

ﮮﮯ

536

35

( سورة القمر )

811

ﯻﯼ ﯽ
81

( سورة الرمحن )

331

ﮣﮤ
81

ي
وعباقِ ِر َّ
ﭺﭻ َرفا ِر َ
فﭽ َ

11

( سورة احلديد )
وكلٌّ وعد اهللُ احلسىن

311

ﭿ

8

( سورة اجملادلة )

355
148

ﭑﭒ ﭓ ﭔ
13

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

18

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ 115 - 114

13

( سورة املمتحنة )

415 - 414 – 411
144

ﭑﭒ
3

( سورة الصف )

333

ﮞﮟ
18

ﯹﯺ

431

14

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ أنصارا لِلَّ ِه

888

5

( سورة اجلمعة )

885

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ
11

ﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ

851 - 844 - 843

1

( سورة الطالق )

838

ﭑﭒ

537

1

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

844

ﭣﭤ
4

( سورة التحرمي )

458 - 841

ﮐﮑﮒﮓ
5

ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ

331

8

ﯲﯳﯴ

838

11

( احلاقة )

888

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
 - 14ﮠ ﮢ ﮣ
31

811

48

ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ

845

14

( سورة املعارج )

845

ﭻﭼﭽﭾ
33

ﮊﮋ

845

81

ﯽﯾ ﯿ

338

1

( سورة املدثر )

384 - 388

ﮬﮭ
3

ﮯﮰ

384

43

ﰖﰗ

811

1

( سورة القيامة )

481 - 481

ﮊﮋﮌﮍ
38

( سورة اإلنسان )

141

ﰅ ﰆﰇﰈﰉ
34

ﰏ ﰐ ﰑﰒﰓ ﰔ

141

538

 ( - 83سورة املرسالت)
88
ﮒ ﮓ ﮔ ﮖ جـِماالت
1

(سورة النبأ )

888
333

ﭑﭒ
48

( سورة النازعات )

333

ﯿﰀ
33

( سورة عبس )

813

ﮩﮪ
18

( سورة التكوير )

818

ﮑﮒﮓ
1

( سورة االنفطار )

838

ﭧﭨﭩﭪ
8

ك
ﭰ فَـ َع َّدلَ َ

1

( سورة املطففني )

 - 18ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
14

318
433
385

ﯖﯗ
5

( سورة الطارق )

333

ﭥﭦ
5

( سورة الغاشية )

344

ﭶﭷ
 - 31ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯤ ﯥ 313
33
ﯦ
1

( سورة العلق )

385 - 388 - 383 - 381

ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

539

5

ﮎﮏﮐﮑ ﮒ

381

3-8

( سورة الزلزلة)

431 - 843

ﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ3ﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓ
3

( سورة العصر )

844

ﭓﭔﭕﭖ
8

ﭘﭙﭚ

 ( 3 - 1سورة الكوثر )
8-

845
858 - 333

ﮆ ﮇﮈﮊﮋ

ﮌﮎﮏﮐﮑ
1

( سورة النصر )

384

ﭱﭲﭳﭴ

541

ف ـ ـه ــرس األح ـ ـ ــاديـ ــث النـ ـب ــوي ــة واآلثـ ـ ـ ــار
الرقم

طرف احلديث

الصفحة

1

(أ)

388

آخر آية نزلت ﯸ ﯹ
3

آخر آية نزلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم 388
آية الربا

8

آخر آية نزلت على عهد رسول اهلل صلى اهلل 383
عليه وسلم

4

أشهد باهلل لقد صليت مع رسول اهلل صلى اهلل 311
عليه وسلم قِبَ َل الكعبة
318
النيب صلى اهلل عليه وسلم ﮆ
أقرأين ّ
أقرأين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ﯲ ﯳ 311

8

أقرأين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هل 318
تست ِطيع

3

أقرأين زيد بن ثابت رضي اهلل عنه

313

4

أما مسعت اآلية اليت نزلت يف الصيف

313

11
11

الناس
ُقاتل َ
أُمرت أن أ َ

833

أن آخر آية نزلت ﭑ

388

13

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأﭧ ﭨ

311

18

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ ﭒ ﮆ 315

14

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ ﮠ ﮡ ﮢ 315

15

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ ﮬ 314

5
1

ﮭ
11

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ ﭺﭻ

318

18

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي َنو

311

541

13

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ ملِ ِ
ك

14

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ 315

354

ﮝأمامهم ﮟ
31

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ ﮮ

31

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرأ ﯶ 311
ُ

33

313

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرأﮑ ﮒ 313

ﮓ ﮔ ﮕﮖ
38

إن يف كتاب اهلل َآلية

414 - 418

34

علي آنفا سورة  ،فقرأ بسم اهلل الرمحن 333
أنزلت َّ
الرحيم
331
َّإمنا أُن ِزلَت يف األنصار ،كانوا يُهلون ملناة
314

35
31
38

كن خيرجن للحاجة من ليل
إمنا َّ
إنه أنزل علي الليلة سورة

33

أنّه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقرأ ﭨ

34
81
81
83

لكن أن خترجن حلاجتكن
إنه قد أ ُِذ َن َّ
أنَّه كان ي ِ
قسم َّ
أن هذه اآلية
ُ
أنه نسخها قوله تعاىل
إين جاورت حبر ٍاء ش ـهراً

318
311
318
311
413
388

88
85

األواه الرحيم باحلبشية
َّ
َّأول ما َّنزل اهلل من القرآن ؛ البسملةُ
أول ما نزل من القرآن ﭻ

81

(ب)
بأن األخت ال ترث مع البنت

411

88

بينما الناس بقباء

311

83

(ث)

413

84

883
383
383

مث فهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

542

84

(ح)
حفصة  ،وعائشة رضي اهلل عنهما

458

41

(خ)
ب
خرجت سودة بعدما ُ
ض ِر َ
(ذ)
ذكروا أن هذه اآلية

313

43

ذهب وفضة

451

48

(ر)
علمت
رمحك اهلل  ،فإنَّك ما
ُ

311

41

383

44
45

(س)
بن عبد الرمحن
سألت أبا سلمة َ
سألت أنس بن مالك

41

سقطت قالدة يل بالبيداء

311

48

مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

314

43

(ص)
الصديقون ثالثة

441

44

(ط)

883

طه بالنبطيَّة يا رجل

388
381

51

(ف)
فبينا أنا أمشي

51

مت
كت بعريي وتق ّد ُ
فحر ُ
ّ
فو اهلل ما رام

314

58

(ق)

318

53

384
133

قرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ﯟ
54

قرأت على أيب بن كعب

311

55

قـلت لعثمان ب ـن عـفان

418

51

(ك)

318

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرأ ﭰ
543

58

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يـُ َقطع 353

53
11

كان يُقطع قراءتَه آيةً آيةً
وجمَنَّة
كانت عكاظ َ

354

كان لعلي ثالث  ،لو كانت يل

418

11

كل األنبياء من بين إسرائيل

441

13

كنا نرى أهنما من أمر اجلاهلية

331

18

(ل)
ال أزال أحبه مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم
841
ال حتل لغين  ،وال لذي ِمرة
458
لَبِنةٌ من ذهب فيها مكتوب

18

علي اللَّيل َة سورةٌ
لقد أُنزلت َّ
لقي عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه

431

13

ملا كان يوم أحد

318

14

ملا نزل صوم رمضان

338

81

ملا نزلت ﭑﭒﭓ

415

81

(م)
مات النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل جيمع القرآ َن 388
غري أربعة

83

ما ترى دينارا

415

88

ما عمل هبذا احلكم

413

84

ما قطع من البهيمة

834

85

ما كان ذهبا وال فضة

451

81
88

الوحي يف فراش
علي
ما نزل َّ
ُ

331

ما نزلت سورة النساء

83

املشكواة ؛ ال ُكوة بلسان احلبشة

قراءته ﭑ ﭒ

54

14
15
11

338

381

131

138
833

544

84

(ن)
نزلت يف أحد ملا مثل حبمزة

318

31

نزلت يف قصة عومير العجالين

334

31

نزلت يف قصة هالل

381

33

هنر يف جهنم

813

38

(ه )

884

34

هو الطهور ماؤه
هي ِسْن ِ
ك َوكِ ْل
هي منسوخة باآلية اليت بعدها

881

35

414

31

(و)
واعرتاض ابن عباس

841

38
33

وافقت اهللَ يف ثالث

335

وأول سورة نزلت باملدينة

385

34

وكانت أم سلمة تقرؤها

354

41
41

وهنـَى عن الصالة يف هذه األوقات
َ

841

وهو قوله تعاىل ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

131

43
48

آخر آية نزلت
وهي ُ

134

(ي)
يا ابن أخي ؛ ال أغري

413

44

يا ابن عتبة  ،تعلم آخر سورة
يا َّأم سلمة  ،تِيب على كعب

384

45
41

يا عمر  ،أال تكفيك آية الصيف

315
318

545

فهرس األعالم المترجم لهم
الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــلم

ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــم

(أ)

1

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـح ــة
344

إبراهيم بن أيب عبلة أبو إسحاق العقيلي
3

إبراهيم بن حممد أبو إسحاق اإلسفراييين

811

8

إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي

381 - 351

4

أيب بن كعب أبو منذر األنصاري

318 - 311 - 344 - 383 - 318

5

أمحد بن حممد أبو احلسن البزي

813 - 333 - 331

1

أمحد بن حممد السلفي أبو طاهر األصبهاين

431

8

أمحد بن حممد العبدي أبو يعلى البصري

814

3

أمحد بن موسى أبو بكر البغدادي "ابن جماهد" 811 - 818 - 811

385 - 381 - 314 -

4

أمحد بن حيي الشيباين أبو العباس ثعلب

818

11

إمساعيل بن محاد أبو نصر الرتكي "اجلوهري"

815

11

إمساعيل بن عبد الرمحن أبو حممد السدي

338

13

إمساعيل بن حيي املزين أبو إبراهيم

833 - 831

18

األسود بن يزيد أبو عمرو النخعي

383 - 351

14

أنس بن مالك أبو متامة البخاري

- 331 - 335 - 333 - 311
385 - 381 - 313 - 338

15

(ب)
الرباء بن عازب أبو عمارة األنصاري

314 - 388 - 338 - 311

11

(ث)

388

ثابت بن أسلم البناين
18

ثابت بن زيد أبو زيد األنصاري

385 - 384 - 388 - 381

13

مثامة بن عبد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري

 383ـ ـ 388

546

14

(ج)
جابر بن عبد اهلل أبو عبد اهلل السلمي

- 385 - 384 - 388 - 138
318

31

جرير بن عبد احلميد أبو عبد اهلل الضيب

414

31

جعفر بن حممد الصادق أبو عبد اهلل القرشي

331

33

جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري

311

38

(ح)
احلارث بن عوف أبو واقد الليثي

834

34

احلسن بن أيب احلسن أبو سعيد البصري

388 - 311 - 383

35

احلسن بن أمحد الفارسي أبو علي

818 - 818

31

احلسني بن حممد الطييب شرف الدين البغدادي 481 - 434

38

احلسني بن واقد أبو عبد اهلل املروزي

383

33

حفص بن سليمان أبو عمر األسدي

343 - 355

34

حفص بن عمر أبو عمر األزدي

381- 314

81

حفص بن عمر أبو عمر الضرير الدوري

343 - 338

81

حفصة بنت عمر بن اخلطاب العدوية أم 458
املؤمنني

83

محران بن أعني أبو عبد اهلل الطائي

384

88

محزة بن حبيب أبو عمارة الكويف

- 338 - 331 - 384 - 355
343 - 348 - 341 - 348

84

محزة بن عبد املطلب أبو يعلى القرشي

311 - 314 - 313

85

محيد بن أيب محيد أبو عبيد اخلزاعي

335

81

محيد بن قيس األعرج أبو صفوان املكي

388

88

(خ)
خارجة بن زيد أبو زيد األنصاري

313 - 311

38

خدجية بنت خويلد األسدية أم املؤمنني

384

547

39

خلف بن هشام أبو حممد البغدادي

358 - 341

40

اخلليل بن أمحد أبو عبد الرمحن الفراهيدي

814

41

(د)
داود بن احلصني أبو سليمان األموي

831 - 313

42

داود بن بالل أبو ليلى األنصاري

441

43

(ذ)

315 - 354

ذكوان بن عبد اهلل أبو صاحل السمان
338

44
45

(ر)
ُرفيع بن مهران أبو العالية

(ز)
زاذان أبو عمر الكندي

46

زبَّان بن العالء البصري أبو عمرو البصري

47

زر بن حبيش أبو مرمي األسدي

383

48

زيد بن ثابت بن الضحاك أبو سعيد اخلزرجي

- 314 - 313 - 311 - 343
385 - 388 - 381

49

زيد بن حارثة أبو أسامة الكليب

448

50

زينب بنت جحش أم املؤمنني

458

315
- 335 - 338 - 384 - 341
- 343 - 341 - 338 - 331
813 -811 - 344 - 341 - 348
 - 813 - 818 - 811 - 818811

51

(س)

384 - 381

سامل بن معقل أبو عبد اهلل الصحايب
52

سعد بن أيب وقاص أبو إسحاق القرشي

353 - 343

53

سعد بن إياس أبو عمرو الشيباين

383

54

سعد بن عياض الثمايل الكويف

833

548

55

سعد بن مسعدة األخفش أبو احلسن البلخي

818 - 851

56

سعيد بن املسيب أبو حممد القرشي

318

57

سعيد بن جبري أبو حممد الواليب

- 883 - 381 - 315 - 344
451

58

سفيان بن عيينة أبو حممد اهلاليل

381

59

سلمة بن دينار املديين أبو حازم

458

60

سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين

443 - 383

61

سليمان بن مهران أبو حممد األسدي - 384 - 315 - 354 - 351
413 - 331
(األعمش)

62

مساك بن حرب أبو املغرية الذهلي

441

63

سهل بن سعد الساعدي أبو العباس

334

64

سودة بنت زمعة أم املؤمنني

313

65

(ش)

131

شعبة الكويف األسدي أبو بكر بن عياش
66

شعبة بن احلجاج أبو بسطام األزدي

381

67

شيبة بن ربيعة أبو عبيد اهلل القرشي

318

68

شيبة بن نصاح بن سرجس

381

69

(ص)
صاحل بن زياد السوسي أبو شعيب الرستيب

348

70

(ط )

314

طاووس بن كيسان أبو عبد الرمحن الفارسي
71

(ع)
عاصم اجلحدري بن العجاج أبو اجملشر

311

72

عاصم بن أيب النجود أبو بكر األسدي

- 341 - 331 -331 – 384
348 - 341 - 343

73

عامر بن شراحيل أبو عمرو اهلمداين (الشعيب) 431 - 388

74

عائشة بنت الصديق أم عبد اهلل القرشية

- 318 - 313 - 311 - 138

549

- 381 - 331 - 331 - 313
458 - 383
75

عبد احلق بن عطية أبو حممد احملاريب

413

76

عبد الرمحن بن أيب ليلى أبو عيسى األنصاري

441 - 414

77

عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة

813 - 818 - 818

78

عبد الرمحن بن صخر أبو هريرة الدوسي

 315 - 314ـ ـ 311 - 354 - 311

79

عبد الرمحن بن علي اجلوزي أبو الفرج القرشي

831

80

عبد الرمحن بن غنم األشعري

318

81
82

عبد الرمحن بن ُم ًّل أبو عثمان النهدي

311 - 315

عبد الرمحن بن هرمز أبو داوود املدين

83

عبد الرمحن بن يعقوب أبو العالء اجلهين

311

84

عبد العزى بن عبد املطلب أبو هلب

443

85

عبد العزيز ابن عبد السالم أبو حممد السلمي

881 - 841

86

عبد اهلل الزهري أبو سلمة بن عبد الرمحن بن 313 - 384 - 313
عوف

443 - 385 – 318 - 315 -

385

87

عبد اهلل بن أيب قحافة أبو بكر الصديق

458 – 453

88

عبد اهلل بن أيب مليكة أبو بكر القرشي

418 - 354 – 353

89

عبد اهلل بن الزبري أبو بكر القرشي

418

90

عبد اهلل بن السائب أبو عبد الرمحن القرشي

384 - 385

91

عبد اهلل بن عباس أبو العباس القرشي

- 338 - 315 - 314 - 134
- 384 – 383 - 388 - 338
- 318 - 313 – 311 - 344
881- 831 - 385 - 315 - 314
 - 413 - 411 - 841 - 888- 444 - 441 - 488 - 414
458 - 451 - 458 - 451

551

92

عبد اهلل بن املثىن أبو املثىن البصري

388

93

عبد اهلل بن حبيب أبو عبد الرمحن السلمي

388

94

عبد اهلل بن طاووس أبو حممد اليماين

314

95

عبد اهلل بن عامر أبو عمران اليحصيب

– 384 - 351 - 355 - 348
341 - 331 – 335

96

عبد اهلل بن عمر أبو عبد الرمحن القرشي

418 - 311 - 131

97

عبد اهلل بن عمر أبو معبد ابن كثري

- 384 – 388 - 311 - 341
811 - 331 - 335

98

عبد اهلل بن عمرو بن العاص أبو حممد القرشي 381

99

عبد اهلل بن عوف أبو عون املزين

311

100

عبد اهلل بن مسعود أبو عبد الرمحن اهلذيل

- 381 - 314 - 353 - 343

101

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أبو عبد اهلل 384

- 431 - 813 - 384 - 381
438
اهلذيل
102

عبيدة السلماين أبو مسلم

383

103

عبيدة بن احلارث أبو احلارث القرشي

318

104

عتبة بن ربيعة أبو الوليد القرشي

318 - 313

105

عثمان بن جين أبو الفتح املوصلي

414

106

عثمان بن سعيد أبو سعيد القبطي "ورش"

- 343 - 348 - 341 - 341
813 - 811 - 344

107

عثمان بن سعيد أيب عمرو الداين

813 - 813 - 333

108

عثمان بن طلحة بن أيب طلحة القرشي

131

109

عثمان بن عفان أبو عبد اهلل األموي

- 841 - 384 - 384 - 314
418

110

عروة بن الزبري بن العوام أبو عبد اهلل

383

111

عطاء اخلرساين أبو أيوب

413

551

112

عطاء بن أيب رباح أبو حممد القرشي

388

113

عكرمة بن خالد بن العاص املخزومي

381

114

عكرمة بن عبد اهلل أبو عبد اهلل القرشي

- 831 - 313 - 381 - 383

115

العالء بن عبد الرمحن أبو شبل املدين

354

116

علقمة بن قيس أبو شبل النخعي

383

117

علي بن أيب طالب أبو احلسن اهلامشي

- 413 - 314 - 315 - 313
415 - 414 – 418

118

علي بن أمحد أبو احلسن الواحدي

334 - 314

119

علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب

385

120

علي بن محزة الكسائي أبو احلسن الكويف

334 -333 – 338 – 331 – 331

121

علي بن حممد املاوردي أبو احلسن البصري

- 843 - 835 - 831 - 831
845 - 845

122

عمر بن اخلطاب أبو حفص القرشي

- 318 - 313 - 133 - 131
- 438 - 431 - 343 - 318
458

123

عمران بن احلصني أبو جنيد اخلزاعي

311

124

عمر بن رسالن أبو عبد الرمحن البلقيين

453

125

عمرو بن شرحبيل اهلمداين أبو ميسرة

881

126

عمرو بن عبد اهلل أبو إسحاق السبيعي

384 - 315 - 313

127

عمرو بن عثمان أبو بشر الفارسي "سيبويه"

811

128

عمرو بن مرة أبو عبد اهلل املرادي

381

129

عومير بن احلارث العجالين

381

130

عومير بن زيد أبو الدرداء األنصاري

451 - 384 - 388 - 314

131

عيسى بن عمر اهلمداين أبو عمر الكويف

331

132

عيسى بن ميىن أبو موسى قالون

813 - 811 – 348 - 341

441

348 - 341 - 348 - 343 -

552

133

(ف)
فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

418

134

الفضل بن موسى أبو عبد اهلل السيناين

383

135

(ق)
القاسم بن فريه أبو حممد الرعيين "الشاطيب"

818 - 343

136

قتادة بن دعامة أبو اخلطاب السدوسي

- 831 - 381 - 311 - 338
413

137

قيس بن عباد أبو عبد اهلل القيسي

311

138

(ك)
كعب بن مالك أبو بشري األنصاري

331 - 315

139

(ل)
ليث بن أيب سليم أبو بكر احلريب

331

140

(م)

- 318 - 311 - 338 - 314

جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي

414 - 381

141

حممد بن أمحد أبو احلسن بن شنبوذ

813

142

حممد بن أمحد بن طاهر أبو بكر األنصاري

818

143

حممد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي

- 834 - 831 - 888 - 185
411 - 418 - 845 – 843

144

حممد بن إسحاق أبو بكر األخباري

451 -444 - 381

145

حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري

- 314 - 313 – 311 - 311
– 388 – 331 - 335 - 314
418- 881 - 833 – 314 - 388
444 -

146

حممد بن جرير أبو جعفر الطربي

451 - 444 – 443

147

حممد بن جعفر اخلرائطي أبو بكر السامري

451

148

حممد بن زياد أبو عبد اهلل اهلامشي

818

149

حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي

388 - 344

553

150

حممد بن عبد الرمحن أبو عمر املخزومي (قنبل) 813 - 351

151

حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى أبو عبد 331 - 384
الرمحن
454

152

حممد بن عبد السالم املالكي

153

حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل الطائي (ابن 811
مالك)

154

حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل النيسابوري - 383 – 381 - 313 – 318
- 414 – 813 - 354 - 353
(احلاكم)
451 - 455 - 441 - 483

155

حممد بن عمر أبو عبد اهلل الرازي (فخر الدين) 481 - 481

156

حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي

415 - 318 - 311

157

حممد بن مسلم أبو بكر القرشي

384 - 383

158

حممد بن مسلم أبو الزبري القرشي

318

159

حممد بن هارون املروزي أبو نشيط

341

160

حممد بن يونس أبو العباس الكدميي

441

161

حممود بن عمر الزخمشري أبو القاسم

431 - 413

162

مرارة بن الربيع األنصاري األوسي

331

163
164

ُم َسدَّد بن مسرهد أبو احلسن األزدي

335

مسروق بن األجدع أبو عائشة الوادعي

384 - 381

165

مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي

- 388 - 333 - 313 - 318
384

166

مسلم بن جندب اهلذيل أبو عبد اهلل املدين

381

167

معاذ بن جبل أبو عبد الرمحن األنصاري

388 - 381 - 318

168

معدان بن طلحة اليعمري

318

169

العمي
معلى بن أسد أبو اهليثم َ

383

170

معمر بن املثىن أبو عبيدة النحوي

- 848 - 845 - 841 – 811
- 818 - 811 - 851 - 844

554

455 - 451
171

مقاتل بن سليمان أبو احلسن األزدي

413 - 338

172

مقسم بن جبرة أبو القاسم

315

173

مكحول بن عبد اهلل أبو مسلم الدمشقي

455

174

مميمون بن قيس األعشى أبو بصري الضرير

811

175

منصور بن املعتمر أبو عتاب السلمي

414 - 331

176

منصور بن حممد أبو املظفر السمعاين

418

177

(ن)
نافع بن أيب نعيم أبو رومي األصبهاين

- 335 - 384 - 343 - 341
811 - 343

178

نفيع بن احلارث أبو بكرة الثقفي

311

179

(ه)
هجيمة احلمريية الدمشقية أم الدرداء

451

180

هشام بن عمار بن نصري أبو الوليد السلمي

811 - 348

181

هالل بن أمية بن عامر األنصاري

381 - 331

182

مهام بن حيي بن دينار أبو بكر العوذي
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Conclusion:
Praise to ALLAH for His many favors.
Then:
These are the most important results and recommendations reached
through the research I conducted:

Results:
1. The merit of the predecessors of this Ummah (nation) upon their
successors for bequeathing Science and for the colossal efforts they
made for it.
2. The significant life of Jalaluddin AlBolqini, and other great figures of
his society, spent not only in teaching, in schools and mosques, but
also in military, political, social and economic functions.
3. Bolqini house is one of the houses of Science bequeathed from
father to son.
4. The lateness in classifying Quranic Sciences up to tardy centuries
comparing to the Prophetic Tradition, the bases of jurisprudence,
and Languages. This is due to several historical and objective
reasons.
5. (Mawaqir EL Olom fi Mawaqir EL nojom) is one of the most
influential books in the field of Quranic sciences since it generated
new types of sciences and an innovative logical sorting accompanied
with exemplification and demonstration.
6. The book is an essential introduction for anyone who aims to
gradually studying Exegesis, and constitute, hence, a conception
map for the student. al Itqan comes in the second position followed
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by al Burhan

as an advanced level in learning through

authentication
7. Types of Quranic Sciences can be identified only by a scholar
through publication, or by any person inspired by the Almighty to
grasp some of their meanings since there is, beneath each word, an
underlying wisdom.
8. Books' Classifiers

in the field of Quranic Sciences are scarce,

notably those in relation with collecting their types or establishing
their basis
9. The term Quranic Sciences was used confusedly by specialists, and
even by the one user like Suyuti. Neither Zarkashi specified its
meaning nor did Bolqini or Suyuti.
10.There is an urgent need to define the term and identify the
circumstances of its creation, since this issue is unprecedented.
Recommendations:
1. Sustaining the search of the Bolqini lost exegesis, May Allah reveal
it in the few coming days, and verify it according to a scientific
approach.
2. Steering the efforts and capacities in the field of Quranic Sciences to
the Ummah's heritage, since there is still much to do in order to be
disclosed and explored - as it is the most infrequent – and what is
brought out still needs verification, such as 'Naghab Taer Min El

Bahr Zakher' by bnu el Akfani for the first case, and 'Madjaz al
Quraan' by Abu Obeida bnu Muammar Al-Muthanna, verified by:
Fuaed Sezgin.
3. holding international conferences, and conduct extended research
on establishing a definition of the term Quranic Sciences, and
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identifying its subjects on the basis of a logical clqssificqtion as for (al
Mawaqir)
4. Classification of types of sciences in the field of Quran should be
completed, by authors, progressively. Themes should be renewed
and mere transfer, without exploration, should be avoided.
5. Bringing out heritage should be done slowly. Efforts should be
made in the sake of collecting copies to get at least two versions,
otherwise the committee should reject the project. Rejection is
confirmed in case the copy is bad, otherwise the Heritage would
came out distorted, and would be more harmful than useful with
loss of time that would be spent in more valuable search.
6. Manuscript is the industry of a scrupulous, gentle, patient, sincere
and an honest person. Whoever is lacking these qualities should
refrain from infiltrating amongst specialists for the sake of money,
reputation or prominence over peers leading to slapdash. The result
would be blackening Heritage.
7. Manuscripts' owners and collectors should publish them or, at least,
permit taking advantage of them in view to preserving such a
civilizational heritage. What is left should be cataloged in Arab
national libraries. Being personnqly badly treated in one of those
libraries, I have wrote, under intense anger: "the Arab world is still
lagging behind, stalling in creating a civilization, unable to get rid of
it susceptibility to backwardness. My wish is that Muslims shall
deliver the manuscripts to the worthy owners in the opposite bank.
The Moroccan National Library, April 15th, 2015".
8. Printing presses and publishing houses should refrain from
competing, randomly, in bringing out Heritage, and from
publishing missing works unless they are submitted to competencies
in view to finishing or rebuffing them. How long would the Islamic
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Ummah remain stuck between comparison and differentiation
relating to printing and procurement expense, and to flooding the
market with bad works and overloading libraries by editions and
subsequently extenuating poor students, not to mention the
typographical errors. Are we not entitled to move forward even in
the field of disseminating science!
9. Creating a huge site specialized in numbering theses itemized in
universities around the world, whether they are in the start stage or
already finished, and classifying them, with full data, under the
category of sciences in order to avoid repetition and identify studied
themes.
10.Professors and heads of departments in the Faculty of Islamic
Sciences - Carroubiers – are urged to open an independent
specialty related to studying the manuscript in terms of codicology –
as a material – paleography - in terms of content – conducting,
therefore, applications by way of a training on the verification
process under the auspices of a teacher. The benefits of such
specialty on science have no limits. Although we have a long
history and huge libraries, advancement is agonizing between our
arms!
In conclusion, and after a whole year of continuous research, I reached
the conclusion of the work, hoping that I have contributed in
re-enhancing the value of El Mawaqir book and bringing back its
sacredness and prestige with honesty and full care as possible to me, and
that I have managed to uncover what was hidden about a famous, prolific
but unknown, scholar of the 8th century by making his time of life known
grading in events from his birth to his death, alongside with the exegesis of
some of the issues that remained problematic and untackled – but still in
their beginnings even after the exegesis. Hence, what is right is from Allah
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alone, and what is wrong is an error of me. I ask Him to forgive my
mistakes by His mercy, there's no might or power except with Allah
Almighty, Allah is Sufficient for us and His is the Best Disposer of affairs.
Glory is to You Allah and praise Exalted is You, I bear witness that there is
no Allah but You, I seek Your forgiveness and repent to You.
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