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  .... ا���� ه�ا

�� ��� �� ��� �� ����� وإ�
اب ا��
ف ا������   ��� ���  درا&� و %$��# �"!�ب � � 
وا��رر �56+�!� ) ��رر �� إ�
اب أوا.� ا�3+را( ، و�� &��0  �� أوا.� -�, &+ر ا��
*ن
���8 آ� �� ��� �� ذ�; �� ���ن و*راء �� %��3 أ-��ت ����8 ���7 .  


دة �� �@�6ه� ، �
اب أ���ظ ��C- ����!ا ا�"!�ب ه+ اهDه �� �� Eا��+ل ، أن أه �"�Gو

G@� �� آVم ا��
ب ، ��8 �� أ&���T ا�R�Sز ا�!� اM ٌ  �8- O!PـLَـJَ!ـُ�W ، �6ه��� ��


ا� آVم اX دون &+ا0 ���Sا EL� M��JG �� اDم ، وهV" �� Yإ ��L"رس ا��G Y يDاب ا�
  .VPل %
آ�@�8 �� &��ق ��-� �\��8م 

   �R86ودرا&� ا�"!�ب ���� و� M���L� ���
% ^L� _L�!`ا�!$��# درا&� ا �� .و�� ��ء 
  

  

 ا�����                                                                

  تحقيق و دراسة
  العاني حمود عبداهللا أحمد الدكتور
  العربـية اللغـة قسم في المدرس
  اإلنسانيـة للعلوم التربية كليـة

  األنبـار جـامعة
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Abstract : 

 

This research is an investigation of the book " Aldurar in parsing the beginnings 

of Surahs "  

Written by Sheikh Ahmed bin Ahmed bin Muhammad Al-Sujai . It is an 

explanation for a poem of ten lines which gather the separate letters in the 

beginnings of some surahs of the Holy Quran . 

We may say that the most important matters in this particular book are his 

interest in parsing single words in their structure but different in their meaning 

which are abnormal in the speech of Arabs . this , of course , differs from the 

parsing science of Arabs which dose not study the word except through 

putting it in a context that can be understood .  

Our method in the investigation is write an introduction for the book by a 

study which involved writing down the cv of the auth\or and clarifying the 

contents of the book and its value . 
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�	
 ا������  

   �G�aه�إن ا� ���L� ����$% ض إ �� %$��# أي آ!�ب+�aا�� �� ا�
Pإ Mc"ح وا�+e+ا� ^�
cG ���Sا ��f��@ار&�� أو ا��ا� ^L� 
3�!G �"� 6+ن ؛h �� ��L� ��! �6� دة��.  

 � �
اجا�!$��# �� درا&� و%���# وإ ر �jا�ً� ا���G�6 واYه!��م -D8اP ،  ��@L�� ^L� ��!`��:  

  :�� '&%$ ، و"�ء  	�  درا�� ا����ب: ����� ا�ول ا

��%� ، و��%�  �"��!� ا�����Lا&�� ، �+��0 ، ���%� ، ( ���M ا�"!�ب ��� ،. (  

�� ا  -��  .&E ا�"!�ب و�3@!� إ�^ �

 .�n86 ا�"!�ب   -

 .���� ا�"!�ب   -

 .��.�� o@_ ا�� �در وا��
ا��   -

  :وا-��, +�* �� '&%$  ، %�
	� ا����ب: ا����� ا�(�)$ 


دة و�
آ@� �L^ ا�+�� ا�Dي � �0 ا����M ، و�� ا�!6  - �
اج ا�"��Lت �Pإ� _�D-و ;�D- _  
� � �L^ إذ �E أ$��# ه� ا��J36 ا�+���ة ؛ �8�َا ��� وY &��� أن ا��J36 ا���!��ة �� ا�!


ه� ، و�� -�D_ �8�ا آ@�
ًا�W �.اjPذ�; ا��"!@�ت و ��ا���p+�Jت �� &@��  ، و� �ت 

ى و�E!G E ذ�; Pأ �J3� ^L� ا�$ +ل. 

   C� ،
    ��J3� �8 أن ا��J36 ا���!��ة ��J3 %"�د %!e+��- E3+ح وY &��� و�G ��8"� �� أ�
�P �L� r�cا� �G ^L� M��
ي ا����"� ��J3� �� ��+�6 ا��GjRا� 
p�P �3� r�cا� �- 
p

6&X _�
ة ، أي �@� و��ة ا����M -�63 ، وو�R8L� ���3%و��.� و&!� و Mو%���^  &@� أ� ���$

�G و��.!�� وأ�Mزه
 &���R��- �6 ا�c�3 و�%  ��G
cة ا�
R8L�.  

-   +$� ، 
�3G رj� ^L� _آ�� �و� ، ��.V�Sء ا��P�ا s�$ % : �8�C� ، ����L� ، �������           آ!@_ 
�ه�� ، إذ &@�_ ا�j�8ة ا�M:  ، و�$+�Cن ا�j�8ة آ!@_ �L^ ا�+او  ، 6G@^ء: و�$+ c6� .  


nG ا�6 +ص ا��
*��� وا��
اء  -J%دره� ا� � �� ��G
cا� �G+@6ا� uGد��ت وا�. 

8
�G ا  -!cا�� 
�W ���& Yو Eه

V���- MGم ا�+ارد ذآ�!�.  


 -T3$ �� اP!�ر ا����M ��8 �� و�e أ���ظ ا��56+��   -G�a� ن+L- ح
cا� ��      ا�+ارد ذآ
ه� 
 
G�a� �7 �+نGأ.  
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�� &@�� ا�+v+ل إ�^ وe+ح ا�  - E��
�� �+ا�e ا�!O� 6 ا&!���ل ���Vت ا�!
��6^ ، و��
Yوا M�+س ، أو ا��@!�Yاء وا�!-. ....  

  :����� ا�ول ا

8 ، �	�%� ،  ���)�� ا���7	� ، 6ـا��� ، ��4 (ا����ب �1�2 :  0ً أو
  ) .��9�2%� ، و �%� 

�%�	� ، 86�4� ، ��� . إ

��� ، ��� -� �$�� ا����R3 أ��� -� `�8ب ا���G أ   �` ����ا�@�راوي ا�� 
ي ا�زه
ي ، 

 �� ا��L+م �f"- E���)1(  
 � ��-
W �� ����R32(، �3@!� إ�^ ا�( c�8 ، و���w -�8 إذ و�� 

 ���� ���ة أ-�� و-�� �+%�  xGر�!L� ر�ا�+�_ ، و%  rG�c� �� 
�fآ ^L0 و��وا� ^L� أ
و�

G@� ، وYزم ا�+ا�� aم ا�+L���- j��%و EL� آ� ���+ا��e ، و�vر �� أ���ن ا����Lء ، و`�رك 


  . )�e��L� �8)3 زاد0 �
اءة -$u و%$��# ـَ�واEL� �6� DP ا�$"�� وا�8�ا�G و`ْ

 . ���7	����)�� ا

   ���L� ���"� M��
 ا��L+م  أo@_ ا����Lء ا��!
��+ن أن �r�cL ا��fأآ ��� ���
ة ، �   وا

 ا��6+ن ، وه+ �v�T وfأآ ���ــ� ا���� `�رك  �5��� -���aL و��

ا�� �� ا�!M��w و��-)4 ( 

 ���8
 أ�+اره� �wوse �� ������8 �� : (( �!^ ���+ا hاره� وأ
هDا وآ�ن ��� �6$� اX أ&
�� ��Lf أ�@� ا��V7ء وأ��7 ا�V@6ء ، ا��� اE&S �$�+د  x��6!G اj6�8 آ-Vp s6و�  ��Pـ
L@�7ل و��� ا� ��ت �L^ ا���� ��3 ا��+ل وا�Dات ، ��R ا����E ا����V ا����ة ا�����8 آ�@� ا�

�}  �$�&�6اV�Sل ، �� %� 
 �� %��اد � ، ���R3ا� ���أ r�cا� ��Y+� ���- _�+p +و� ،
3
 ا��
TG وا�@��� ، و��� ��$_ ���6 �� آ!@_ G �� �6� 0وأرا ��`
�� ��� �ا�LR� ��L� X ا�


�E -�ل ا�$@
 -��DهT �+ذ%� -�X �� ��� آ� �3+د ، و��L_ أ��G ا�� - ^���% Xإن `�ء ا - 
  . )5(...))&�3+د ، و%�w  أ�P � أ��6ق ا�&+د 

 �%�9�2�.  

   �� M��وإن ��� G�ل �L% ^L; ا��"��� أ7Gً� �� ذآ
0 أv$�ب ا�!
ا�E وا��3
 �r�cL ا��

ًا �� ا��L+م وا��6+ن ، وه� ����3 �� -�� `
وح و�+اش �fآ _��� ، M��� %ت و�����

  :ور&�.� و�!+ن ، و��86 

از �� أ�+اع ا���Rز �� �EL ا�@�WV ا -�S.   
-  �.Y�ظ ا���    .-�ء ا�+&�.� �� ا��

ح � ��ة �� آVم ا��
ب ��3L+أل  -c� غ ا�رب+L-.   
�� ا���م -!+رuG ذوي ا�ر��م  -$%.  
�� ذوي ا��@�ب ���� L�!G# -��ل وا�v$�ب -$% .  
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-  ����� ا� �6�-
cا� T��Jح ا�
` ^L� ��`�� MG
  . )���%)6� ���M وأ��+ذج `


ح ا-� ����  -` ^L� ��`��.   

ح ا���
 Y-� ه�cم  -` ^L� ��`��)7( .  

  .��ت �� ��+د ا���+Yت �R+ه
 ا��56ا -
��ق��ر وا�!
�Gق �� �L+م ا�وا - )8( .  
  . )9(� ا�3+ر .واا��رر �� إ�
اب أ -


وض ا -��- #L�!G ���� 

 ل ا��76GD6ا� 
�c@ا� _�-.  

 آ� W@� و�+ي ا -$� ��  .�E83 ا��+ي 

 ا-� أ - !J� ح
  . )�J@L�)10ري  -� ��
ة`

-  xيء ا���

ح ����L ا�`)11 (.   

-  ��LRا� s!� �LR� �� �!��
ح ا-� ���� ��` ^L�.  
- ��Lت ا����
ح ا�R+ه �!s ذي ا� c- ��63ة ا�
 .  
�!s ذي  -��Lت ا����
ح  ا� c- �!���6��&ا��� .   
�3
 وP+اص ا� -�   . �Gت�!s رب ا�@
�Gت -!

ح أ&��ء �@�@� ا��J!�ر  -c- ر��aا� E��
�!s ا�.   

 ا� - !J�- ر��aا� s!�+6L� وي ذآ�ر.   
  .L�!G# -���3 ا�!
آ� �L^ ا��@��  �!s ا���در ا����� -�� -

ح �jب ��T ا�6+ -c- 
G�ا�� s!�8cوي ا� 
�.   
  .�M��L ا���+م -�� V - #L�!Gة ا��Sم وا���w+م �!s ا -
�!s ا����;  -�� �Dل ا��6س وه+ آ+� ;.   

ح �E5 أv+ل ا�و��ق  -c� زاق
�!s ا��L; ا�.  
   .-@��ن ا�
&� ا�!� �� ا��
*ن �!s ا���6ن  -
- !���u �� أ��7ء ا�3�Sن Gو 

ح �� DGآc- ا���6ن s.  
�� ا -�h+ظ ا���
ح أ�c- ����Lا� �ا.+��.   
��ا -��Lا� �ا.+��  ��
E8�+� nG أ-+ �
وان �L^ ا��
��G ا���6J% ��.  

ح ا��رةا -c- ة
6!7
ة ا� ��+ا.� ا��jه� .  
   .�V.� ا�6$+ر �� �E5 ا�@$+ر  -
���� L�!G# ا��+ل ا� - 

 ��-زهc$�.   

ح أ&��ء اX ا�$63^ ا -` ��   .��+ل ا�&6^ 
���� L�!G#ا - x����� ا-� إ ��+ل ا�6�cا� TهD� ^L� �LJا� ��xG12( در( .  

�� ا -�"�- ���� ا��
وض وا��+ا ��
ح �!� ا�"�c)13(
 .    

-  
�� ا��J+ط وا��وا. 
  .��� ا�R+اه

 ا�!$�� ا��w- ��63+-� ا� - !J���e

ح �E5 وه+ `
ح ا���� ، &��L ا��` �� ���6cا� ��       

   .أ`
اط ا����3 
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ح  ا��� � ا�&6^ -c- ^63$56+�� أ&��ء ا��.   
-  n$14(��6&; ا�( .   

�� ا���Rز واY&!��رة  - ��+56�.   
�� P+اص ا&�� %���^ ا�M��L ا - M�6$ا� n86��)16 (.   


 ا�@�Jري  - !J� �!� ^L� 17(ا�6+ر ا��3ري (.  

�� أ�jاء ا���L وا��86ر -

 ذ�;  ..... ه�ا�G أو�� ا�- �ر إ�^ ���W18( و( .  

  .و �%� 

  M�6 &@� و%���3 و��� وأ�& �� 
�v 
c� ��6 &�دسoYا �L�� ��LRا� M���� ا����E ا��+% 
Y�- �L�% أن ��- ��G
cة ا�
R8L�vُ��3ء ، و!&Lأ-��  َ �ـ� �6� ���a��- ��L� ���R��- ا�زه
، ود
 ^���% Xا ���ا�@3!�ن ، ر ��)19( .  

�? ا����ب و)<��� إا: =�)	ً�   �9�2� *�.    

�هDا ا�"!�ب `
ح ��56+�� �� %��3 أ-��ت ا`   V!Pء وا��Lأ�+ال ا�� ^L� _L�! ا����+ل ��- E8
�� وا���6+ل �� ����� ا�$
وف ا������ ا�!� ا-!�._ -�8  �ً7Gأ E8�V!Pن ، وا*
-�, &+ر ا��

  .إ�
اب ه0D ا�$
وف %@�ً� V!PYف %L; ا������ 

ح آVه�� �  c&��0 وا��56+�� وا� �و� ، ���R3ا� ���أ ��V�L ) �.اب أوا
آ!�ب ا��رر �� إ�

�$� ا��6+ان ، ��� ذآ
 ذ�; أوr&�� Yً ا���J+ط ) ا�3+ر v ��
ا�E �ب ا�!v$، وذآ
0 أ�7G ا
 
  . ) 20(وا��3

 ا����ب : =��(ً� ���. 

�� آ!T ا������  ��� �R86� �� ML!JG M���LL"!�ب ����� أ`�ر ���8 إ ، G Y"�د ا�� �G
G �� ^�
ا�$�� X ا�Dي أ�jل �L^ �@�0 ا�"!�ب و��jR�� �Lا ����R ا��@�د �� : ((ا�"Vم ��� ، إذ ��ل 


ت�$% ��- �$!!���� أو�+ ا��@�ب �� ا��
ف ا�6+را��� وا����ظ  ا����E وا��
اب ، وا
�3
 ا����e  �آ!�- ���8 أ�7G إ�^ أن �� أ`�رو )21(...)) ا��
-�� ا���Rب �% �� OJL�


MG : (( إذ ��ل  ، ا�@��7ويcن ا�*
�-��ت ا�!� ��5!�8 �� إ�
اب �+ا%s ا��� M��� ح
هDا `
 #G
p ^L� �Lvwا�@��7وي آ �eا��� 
�3�% �� �! J� ، ا�!@��ن seوا 
 !J� و�� ^L�

 M�6�(( .... )22( .  

��DG Mآ
 �� ��ء  ���� ، ��� seوا n86�8 ، وا���
وأ�� �!� ا�"!�ب ��!M�w �� ا��56+�� و`
��
اب ، و���  �Sا������ �� او�� ا ;L% #�
��8 ، وDGآ
 �� G+اcGا��56+�� �� ���ن ، و

�3L3!56+�� ��� ا��� ��
�� ذآ
 ����� ا�$
وف وأو�� إ�
ا-�8 وا�R�  Y �$eء ا�"!�ب `
 ��� x@�.  
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   �� �8�� �� 

 آ!�-� %!�� �� ذآ
 �@Dة �� P+اص ه0D ا�$
وف ، ذآP* �� M��و�� ��� ا��


 ورد ا أ��Jا� TL� ��  . )23(�3+ء وP+اص 


ة ا���6 ��   fو��86 آ ، EG�� أو 
Pw!� �86 آ!�ب� +LJG د�"G Y ��R86� ا�"!�ب &��ت �� Eo
�3
 ا����e ا�@��7وي %�Rوز�% �� OJL� �-�!أ`�ر إ�^ أن آ �� ��@� ، �G
3�0 ا����Lء وا��

 �G
P* �G
3�  .إ�^ ���Lء و�

�R� �7Gا���3ت أ ;L% و�� Yج �&�� ا
JG ا�"!�ب T�� � ، ����� ه+ &!�
اد &�� -�رزة 
_�% Y إ�^ ���ن ����� آ��V  ا�"Vم  ��L"ا� ;L% ء�R� د
R�� �- ، �L - وف
إ�^ ����� ا�$

cه� وأ�+ال ا�
�3�% �6� M�G ��
` �G�6oو ��+� Vf� ;�8 و�� ذ��� ه0D ا�$
وف أو((:
اح 

اء ، أي �� V- اD�86 آ� M����د�!� ،  و�
اءً  @�ح ��رG!� أ��ر�G ���رةل ، ��ل �� ا�� �اـا��

��+� �� _6�p �7 إذاGأ �!Gل ��ر��Gو ، j%G ا
�a %ل و+�L� ����.��L� (( )24 ( 
�3�!� �Lv V� ،

 �8�
�3
ه� و`�% �6� Mو� ��Vآ �� �e�5 ��ر�  . ا��
اء  -���+e+ع ، -� ه� �

   ��+� +$� ، ����� -�, ��3.� ا� ��v��
وج إ�^ ا�!J�7 ا�Gاد0 أ
و �� آ!T  ((: و�� ا&!�
 �� #LP �� 
�W ����ع -��$�+ان !�Yا �$G �L-�6$25( ))... ا�(  ��وه+ ا&!�
اد ��T �� ��ء 


 ا�"!�-� آ��V �� ا��وس �L^ ا��W ��  .+ر�� وا&!�����8 

  .A	�� ا����ب : را@7ً� 

  �� �G
3�
ة ؛ وذ�; ��� ��� ��� �� *راء ا����Lء وا���%@��ن  �G� ا�"!�ب ذا ���� ����L وا

*ن ـا�!� ا-!�._ -�8 -�, &+ر ا��وإ�
ا-�8  ا�$
وف ا������ �����.  


اب G Y�رس ا�"��L �+��ه� ، -� G�ر&�8 إذا �� هDا ا��+e+ع ا�@$u و  �S؛ ذ�; أن ا M���
�L"ه� �� ا�
�a- _L %ا-�8 ا
�ت ، وا�$
وف ا������ �6� �L ��� &+اه� ، وY &@�� إ�^ إ�

 ��L� ��!c% ^6�� �8� �إذا و� Yإ.  

ن �� ��� �� ���نٍ  �� هDا ا�"!�ب �!L; ا�$
وف إ��� ه+ ا�3@�� إ�^ إ، �Dا �G"� ا��+ل   
�8@&�6G اب
3
 أو ا���
ب �
ا��ة أ� ، ا�+v+ل إ�^ إ����ة ،  +ر��� أو�T ا����Lء �L^ ا��

اب ،  (( أ��ه� وه+ أول وا��L� Tـ� �Sآ@ً� �@� ا

دًا أو ��
G� إ�
ا-� �G �� ^6�� E8�G أن

G Y اDع ا���6^ ، و�
� ��C�
 اR X+ز إ�
اب �+ا%s ا�3+ر إذا ��6L إow!&ي اDا� �-�c!�8 �� ا���
 ��L�- (()26 (.  

�+ا%s ا�3+ر ، ���ل : و��ل داود -� أ-� ه6� ((    �� �@�cل ا�w&داود  إن �"� آ!�ب : آ6_ أ �G

ًا وإن &
 ا��
ان �+ا%s ا�3+ر ����8 و&� ��� &+ى ذ�; & (()27( .  
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6�^ ��86 وهDا و�� �� ا�و   � M��
 أ�� أو�� أو��8 �� ا�!� ذآ
ه� ا���W ، �L�� اب
�Sا
;L!� اب
�Sا �� ��L!J�  ��8�G أو �L�6G �� T3$- 
و w!Gو�� ��8 أا�$
وف �� ر�� و� T و�

  .�� %wوVGت ، ��G �� �86� �"� �7+ا���8 �� إ�
اب 

�8 وأ`"���8 ، �� %L; ا�$
وف ، وه� اV!Pف a�v إ�^ &�� -�رزةأ�7G @� ا����M 6%و��   

اب إذ ��ل �S�- �Lv ;�D� ��RG Eo و: (( و�� ^L� �"��- {�L!ز �� اوا��R��آ�6 ا�& �G�"$�

��5 أ7Gً� ، وآDا �� وإY أن �Lاب ا�
�S�8 ا�� ^%w!G ه�رون �f� دة
�
د � آ��_ ��ازن ��86 ا��
pو xGو E� +$� ، Yإ ��� x�L� O��8ا ذ�; ، �$+ آ��8 �+از�� ���-�� ، وأ��  �� ��C� ، x

 �G�"$28(... )) ا�( .  


اب  و�� ���� ا�"!�ب  �Sا EL� ���7Gوف  أ
ه+ ذآ
 �v�@� -�, ا��
اءات �� %L; ا�$
L� 
��� ، أن هDا ا�� ;` Y ��� ا-�8 ، وإ��
ف E -$� ذا%� ، و�"� ا����3G E� M!+وأو�� إ�

0 �� �
اءات 

ى ، ���� ذآPأ ��W�87 ، وأ�- 
ه� ) �vد ( ذآ
 %L; ا��
اءات ، ��� ذآ

Rوا� s!��� �L^ ��ه� ا& ، ا�"3
 وا�

اءة ا�� ��Wوأ 
@P �8 أن %"+ن���� �3L+رة ، وا�+�� 

  . )29(�@!�أ �$Dوف أي ه�v 0Dد 

��4Bا��� .  

   E� ، �L �� ��
` �G�6o �� Yه� أو
�� أول ا�"!�ب ، -� ذآ �L56+�!� آ��� M��DGآ
 ا��
�� هDا ا��E3 ؛ ���8 ه� ا��!�  �Lه� آ��

�� أن �Dآo* �ا�"!�ب ، و� 
P* �� �L�R� ه�
وذآ

 ��L� ح
cي ��ء ا�Dا�.   
ـَ  ـَب رىـَج ادصكنٍ رآـُقـِحُ  واتف ـِ روفٌـُح ُ معناهـَف ٌ الفـِخ           اه   راـِم الب
     ىورــلل ُ رالمصو والناـَم ُ اسم َ وقيل           ٍ ةورـُس ءُ سماا أو قرآنٍ ُ ـماسلَ  وقي 
ـِ ٌ اقتطاعَ  ليوق  ـُ نـم ـَ َ وقيل           ناــِّلرب ماةس   درى ْ نلم ٍ وتص ِ كاسم ٌ زيدم
ـُـِل ٍ دادـأع اسم َ ليوق    راـرقـت ْ ـدق امك ْ ظـَـْففاح وآجاِلهم             ٍ ـةـَأم ِ دةم
  راـِبـْفأخ ُ هوعن ٍ بدء عنُ عـْفالر ُ هـَل             هاحلُّـَم ىاالولَ ِ والاألق ِ األربع وفي 
  راصـَتبم لذا نـُك ٍ بحرف ْ ررـْاجِ أو            ٍ افضـخ ِ بإسقاط أوٍ بفعل ْ انصب أوِ 
ـُ ٍ ـاضلق ٌ يرتفس َ اءـج كما            ْ ردنساِ بل ذي سوى فيماْ  نبتُعر وال    رارـَحم
ـَ  ـُ هـاب ٍ أقوال ُ حوأرج ـَتشم   راـِتـْام الـِب مـيلـَالع ُ اهللا استأثر بها           ٌ هـاب
  رراــحـت  اـفيه ِ األقوال ُ حاصل وذا            ً جملة ِ صاح ياُ  اإلعراب ىانتفَ ففيها 

  
 1C4ط و�Eا�� .  

8
&� ، ا��رر �� إ�
اب  (`
ح �56+�� ا��رر �� إ�
اب أوا.� ا�3+ر :  �? ا����با��T3 ا�
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  . )أوا.� ا�3+ر
��� ا�زه
ي ا����R3 ، وه+ ا�Eh�6 وا��cرح  :  �? ا��1�2ا�cا� �-� �$� ���-� أ ���أ        
  . ) 1/89 :أ��Vم  (

��6

�G... MG ��83 :  ا��cن ا�*
�-��ت ا�!� ��5!�8 �� إ�
اب �+ا%s ا��� M��� ح
هDا `
�3
 ا����e ا�@��7وي ... �L^ و�� �% �� �! J� ا�!@��ن seوا 
 !J�.  

��%�Eا� :  

ـُ هـاٍ بـ والـأق ُ حوأرج  ـَتشم   راـِتـْام الـِب مـيلـَالع ُ اهللا استأثر بها           ٌ هاب
  رراــحـت  اـفيه ِ األقوال ُ حاصل وذا            ً جملة ِ صاح ياُ  اإلعراب ىانتفَ ففيها 

ي ا����"�:  �? ا����FاGjRا� 
p�P �3� r�cا� �- 
p�P �L�  ����� �J3� ��.  

F>ا�� F'ة /  16:  %�ر
P�63 (هـ 1196/ ���دى ا�- M��  . )�@� و��ة ا��
  


 ـ� ��p+�Jت ا�زهـ�+� :�6Gر ا��4�Eط  _& �8- ��+�R� ��e �J36وا� ، MG
cا�
�$� ا��6+ان  r ،ـ�3v �� seوذ�; وا ) 

ة G!@�� ا&�p+�J� E ) ا�زه�P�ا�+ر�� ا ��، و


ى Pأ.  
�E>ا�� ?A316570:  ر .  

ة :   +6د ا�وراقcا ور�� ا��6+ان��� �� ��!$�v �� وآ� ور�� �@�رة ،  .  

  

7�
  .� Lراء ا����7ء وا��K'J>9  $ ا��Jوف ا��

�3
ا و��6^ و�� G"+ن ��8   �3
ون �� ا�+�+ف �6� ا�$
وف ا������  %�اML!P ا����Lء وا��

ون ��w% �� �8وVGت ، و�G"� أن ���R ذاك G ه� ، و���Gإ E8�8� T3$- ;اب ، وذ�
�� إ�

  :اV!PYف �� �Dه@�� 


 اX %���^  :ا��DهT ا�ول ow!&وف ��� ا

ى أv$�-� أن ه0D ا�$Gو ، ,�
ه+ �DهT ا�
 ��  ّYن إ*
�� ا�� ��+G E� يDا� �-�c!ه� ؛ ���8 �� ا��
�3�% ���TRG V ا�J+ض  ، ��L�-

 �8- Xرى �� أراد ا�ـُG V�  .، وw% EL�G Yو�8LG إYّ  ه+ )30(أوا.� -�, &+ر0 ، 

5
و  � �� TهDا ا��Dب ه�$vا �� ذ�; وأ+�
J� ، 
�3�
ة ا������ واV!Pف ا�!fآ ��ا 

 ا�Dي G Y"�د  ((: ا�!
ازا �� ا�+�+ع �� ا�w�J إذ ���+ا c!6ف ا��V!PYا اDإ�^ ه 
5���

 �8�L� مV"وف وا�
�3
 ه0D ا�$�% �� �@76G(( )31(  V� ����6+ا ا��+ل ���8 إ���Y و%.  

 
Pا� TهDى أ :ا��
Gا��@+ل ، و TهD� +م ا�+ارد هV"ه� �� ا�
�aوف آ
v$�-� أن ه0D ا�$

ون ، وه+ fا�آ TهDا ا��Dه ^Lو� ، ��L� _L�!`أو ��6^ ا ��8 �� �� � �-Yن ، و*
�� ا��

  . )D�)32هT ا�8�R+ر 

   sر� Eo ، �87�- ورد ����� ^��w��� آ!�-� -�� ا��Dه@�� ،  ���R3ا� r�cا� ��� �و�
  : ا��DهT ا�ول إذ ��ل 
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ـُ هـاٍ بـ والـأق ُ حوأرج   ـَتشم    )33( راـِتـْام الـِب مـيلـَالع ُ اهللا استأثر بها       ٌ هاب

3
  ((: و�"� ا�
ا�s ه+ �DهT ا�8�R+ر ، ��ل ا-� ����   �6�وا� +اب �� ��ل ا�8�R+ر ، 
 ��eوف ا������ ���5 وو
$��- _�L"% �� ب
ه0D ا�$
وف و�x�!L ��8 ا�!wو�G ؛ ��ـّ� �R� ا��

  : ��.��$+ �+ل ا� )34( ))-�ل ا�"��Lت ا�!� ا�$
وف ��86 

����ـَ_ْ  ��فْ                                        ��  )35(�ـLُـْ_ُ  ��8 �ـِ


ا��j_ و��_ ، و�$+ �+ل ا�أراد ��  :  

َ̀ـّ
ًا  وإن -��Jـَ�ـْ
ِ  Pـَ�ـْ
اتٍ       �ـــَ�                         وY أرGــ�ُ  ا��cــَ
 إYّ  أنْ  %ـــ� ْ )36(  

�� آ+��8 �� ا��
*ن  ((  x�L�
ة ، �fا آDه ��
 وأراد إY أن %�cء ، وا�c+اه� c�أراد وإن `
ا 
��
0 ا��
ب "6% ���  x�!LGو �LGوw% TL�G ب أن
���a@6 إذا آ�ن �� ��8+د آVم ا�� ، �8!a�


ق -�� �� أ�c� و-�� ه0D ا�$
وف �
 دا�� �L^ ��6^ واse )37( ))و��8 ، و�cا� �� �8�C� ،

 �� 
�� ا��
*ن �� دYYت و%wوVGت G Y$�� -�8 آVم ، وهDا ه+ & ��L� ف �� ه�VJ- ، _-�o

اب � wc�VP �� �8�+ف و%��Sو�+0 ا �� .�د 
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم                           

  مسهل يا
  

 األعاجم من ادـالعب لجميع معجزاً وجعله ، الكتاب عبده على أنزل الذي هللا الحمد   
 العربية واأللفاظ ، النورانية األحرف من األلباب أولو فيه تحيرت بما وافتتحه ، واألعراب

 ، المخلوقات جميع إلى اهللا أرسله الذي محمد وموالنا سيدنا على والسالم والصالة ، العجاب
 والبالغة والبراعة الفصاحة أولي وأصحابه آله وعلى ، جواب وأحسن ، خطاب بأفصح فنطق

  . آمين ، المستطاب والرأي
  ... بعد أمـا  
 شرح هذا:  الشافعي جاعيالس أحمد الشيخ  شيخنا ، الفهامة الحبر ، العالّمة العالم فيقول  

 واضح ، مختصر وجه على الشريف القرآن فواتح إعراب في نظمتها التي لألبيات لطيف
 من شيئا وزدته ، منيف طريق على كأصله البيضاوي القاضي تفسير من لخّصته ، التبيان

 الدرر وسميته ، الرحمن وفّقه لمن بها المراد يتم خواص وبعض ، كاإلتقان وغيرها حواشيه
 فعـالن به والمسلمين ونفعني ، الكريم لوجهه خالصا اهللا جعله ، السور أوائل إعراب في

  . آمين ، العميم
  : والحمدلة البسملة بعد قلت وقد   
 السورة اسم به قُصد إن القرآن في الذي وصاد ، والتنوين بالجر ، كصاد قرآن فواتح 

 ، ) طس ( و ) حم ( و ) ن ( و ) ق (:  ومثله ، يحكى أن ويجوز ، الصرف من فممنوع
 أي ، المقابلة و المعارضة بمعنى المصاداة من أمر أنه على ، )1(بالكسر صاد الحسن وقرأ

أو ، إليه فعله يصالإو ، القسم حرف لحذف أو ، )2(لذلك بالفتح وقُرئ ، بعملك القرآن عارِض 
 ، مر كما ، السورة علم ألنها ؛ مصروفة غير فإنها ، الجر موضع في والفتح ، إضماره
 تـبتكُ وإذا ((: الروض رحــش في اإلسالم شيخ قال ، )3(الكتاب تأويل على بالجر وقُرئ

 ، كذلك تبهاـــيك من فمنهم يرهـغ يـف ـاـَوأم ، واحدا رفاـح كُتبت صحفــالم في
                                           . انتهى )4())أحرف ثالثة اسمها باعتبار يكتبها من نهمــوم
 حروف أسامي نصف هي ، اسماً عشر أربعة الفواتح هذه في وتعالى سبحانه اهللا أورد وقد (( 

 دـع إذا بعددها سورة وعشرين تسع في برأسها حرفا األلف فيها َّ دـَعـُت لم إن ، المعجم
 بعدها وما ، ويونس ، واألعراف ، عمران وآل ، البقرة سورة:  وهي ،)5( )) فـاألل فيها
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 ، ويس ، السجدة ىـإل بعدها وما ، والعنكبوت ، والطواسين ، وطه ، ومريم ، جرـِالح إلى
 ، وثالثية ، وثنائية ، مفردة ذكرها إنه ثم ، ) ن  (و ، ) ق (و ، السبعة والحـواميم  )ص (و

 مفردة كلمات أصولها التي كلماتهم من مركب به المتحدى بأن يذاناإ ؛ وخماسية ، ورباعية
 وأربع ،)6(سور ثالث في مفردات ثالث وذكر ، خمسة إلى فصاعدا حرفين من ومركبة
 ، وخماسيتين ، ورباعيتين ، سورة عشرة ثالث في ثالثيات وثالث ، سور تسع في ثنائيات

  .)7( تفسيره في ذلك توجيه القاضي بين وقد
 وقد ، العلماء بين اختالف أي ، خالف ، فيها أي ، بها جرى ، قولي هو المبتدأ وخبر   

 التي األلفاظ وسائر  )8( } الم { : تعالى فقوله ((  حروف فمعناها:  فقلت ، تفصيله في شرعت
 ضرب حروف أن كما  )9( )) الكلم منها يتركب التي الحروف مسمياتها ، أسماء بها يتهجى
:  ألصحابه يوما الخليل قال ، والباء والـراء الضاد:  سماؤهاا مسميات ، ب ر ض:  مثال
 دون باالسم نطقتم إنما : فقال ، ءبا كاف:  نقول فقالوا ، ضرب وباء ذلك بكاف تنطقون كيف

 من حرفا قرأ من [:  وسلم عليه اهللا صلى قوله وأما ،)10( وبه كَه وهو ، المسمى الحرف
 والم ، حرف ألف بل ، حرف الم أقول ال ، أمثالها بعشر والحسنة ، حسنة فله اهللا كتاب
 باسم سملال ً تسمية ، مجازا اـحرف سماه ((:  رازيـال فقال )11( ] حرف وميم ، حرف

 مؤلف به المتحدى هذا إن (( : القول هذا على والمعنى ، انتهى )12( )) لتالزمهما ؛ المسمى
 : المصباح في قال ، جدال أي ، مرا بِال ،)13())كذا منها المؤلف أو ، الحروف هذه  جنس من
 تزييفاً قوله في طعنت إذا أيضا ماريته:  ويقال ، جادلته ً راءـِوم ، مماراة أماريه ماريته ((

 إنهـف الجدال بخالف ، راضاًــاعت إالّ المراء كونـي وال ، ائلــقـلل يراـوتصغ ، للقول
  . انتهى )14( )) اـتراضـواع تداءـاب ونـيك
 إلى الميل السبكي فتاوى في وقع (( : العباب على شرحه في حجر بنا الشهاب قال:  فائدة  

 إنها هو قال ، بأدلة واستدل ، المعجم حروف أشكال فيه بساط على والجلوس المشي حرمة
 من عليها يتفرع وما ، الضعيفة األدلة تلك ذكر ثم ، وحدها عليها يعتمد التي بالقوية ليست
 ،)15(التأمل حق تأملها لمن يعلم كما ، األدلة لتلك االستناد عن يءتُنب  وداللته ، الجواز عدم
 يعتد ال ْ نـَم وأغرب ، زعم كما وليس ، بالتحريم الجزم إليه فنسب كالمه بعضهم يتأمل ولم
 ، باطل زعم وهذا ، قبيح على دلّت ْ وإن امتهانها يحرم كتابة كّل أن األدلة تلك من فأخذ ، به
 بطالن ذلك على ويلزم ، الفلسفة بنحو بعده االمتهان في غاية ال الذي االستنجاء جوزوا فقد

 القرآن نظم خرج وإذا ، بذلك قائل وال ، معظّم ٌ اسم عليه كُتب بما االستنجاء حرمة تقييدهم
 وال ، وأشكالها بالحروف ظنك فما الدراسة لغير بقصده والتعظيم االحترام من له يجب عما
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 التألّف ذلك بعد إالّ لها االحترام ثبوت يقتضي ال ذلك ألن ؛ منها ورسوله اهللا كالم لتألف نظر
 خلقت ألنها ؛ بيضاء ورقة نحو على الدوس بتحريم القول يمتنع ال:  السبكي وقول ، قبله ال

 األبيض بالورق االستنجاء بحلِّ لتصريحهم هم ؛و النافع والعلم والحديث القرآن فيها يكتب ألن
 ونحوه اهللا كالم منها ينظم ألن خلقت الحروف وأن ، لذلك خُلقت أنها وزعمه ، فارغا كان إذا
 الشيء استعمال أن على ، به العقل يستقل مما ليس هذا ألن ؛ بذلك نص ورد إن إالّ يصح ال
ـِخُ ما غير في  خُلقت الخيل أن على النحل آية نصت فقد ، بتحريمه القول يطلق ال له قل

ـِخُ ما غير في بالحيوان االنتفاع يحل (( الحنابلة كتب وفي ،)16(للركوب  ، غالبا أي ، له قل
 ال وقواعدنا ، انتهى )17( )) الحرث في والحمير اإلبل واستعمال عليها والحمل البقر، كركوب

 بها يكتب ألن خُلقت رأيه على ألنها ؛ واألقالم األدوية نحو دوس تحريم ويلزمه ، ذلك تأبى
  المستعمل القلم براية ترمين ال:  الحنفيـة بعض وقول ، بعيد به والقول ، القرآن نحو

 هذه:  وقيل ، ملخَّصا انتهى )18( الحرمة على ال ، ينبغي ال ذلك أن على يحمل ، الحترامه
 للقرآن اسم األحرف هذه بنحو تْابتُدئ سورة كل فاتحة أن أي ، قرآن أسماء أي ، اسم الفواتح
 } َأنْزلْنَاه كتَاب الر{  : تعالى قوله في بالكتاب عنها أخبر ولذا ، بتمامه

 : قوله في والقرآن )19(
 المشترك القدر ال ، مجموعه بالقرآن والمراد ، )20(} مبِينٍ وقُرآنٍ الْكتَابِ آياتُ تلْك الر {

 أو ، المسمى شرف على يدل ألنه ؛ االسم تعدد في ضرر وال ، والمسمى فيه االسم التحاد
 أكثر قول وهو ، ذكر بما بدئتْ سورة كل أي ، سورة ءسماأ الفواتح هذه:  وقيل أي ، بالروح

 موقوفا وال ، مرفوعا يرد ولم ، توقيفية السورة أسماء أن أحسنها بأمور ونُقض ،)21( المتكلمين
 ، القول هذا إلغاء فوجب ، للسور أسماء هذه أن التابعين من وال ، الصحابة من أحد عن

 ، بغيرها اشتهرت وقد ، بها اشتهارها لوجب أسماء كانت لو بأنها (( أيضا الرازي ونقضه
 أي ، للورى المصور موالنا اسم الفواتح هذه:  وقيل ،)22()) عمران وآل ، البقرة كسورة
 كان عنه اهللا رضي علياً أن تفسيره في ماجه ابن رواه ما عليه ويدل ، عباس ابن قاله ، الخلق
  )24( )) منزلهما يا أراد ولعله ((:  البيضاوي قال )23(لي اغفر عسق حم يا ، كهيعص يا:  يقول
 يجار وال يجير من يا معناه إن قال من قول هذا ينافي وال ((:  )25(زكريا اإلسالم شيخ قال
 من صلَواتٌ علَيهِم ُأولَِئك{  :)26(تعالى قوله في كما ، لفظاً اختلفا وإن معنى التحادهما ؛ عليه
هِمبةٌ رمحرم من مقتطعة أي ، طاعـاقت الفواتح هذه:  لـوقي )27( } وـسالسين بتثليث ، اة ، 
 ، اهللا آالء األلف:  الـق أنه عنهما اهللا رضي عباس ابن عن روي كما (( ِلربنا أسماء أي

 الم أن وعنه ، الرحمن مجموعها ون ، وحم ،الر أن وعنه ، هـملك والميم ، لطفه والالم



  ��2010!�  3/  آ"�ب ا��رر    ��� ����� ا����ر ���ت وا�داب       ا���د

 

 
341 

 ، أمين ، هاد ، كبير:  كهيعص في وعنه ، الفواتح سائر في ذلك ونحو ، أعلم اهللا ناأ معناه
 أي ، محمد من والميم ، جبريل من والالم ، اهللا من األلف أن وعنه ، )28(صادق ، عزيز
 بأن القول هذا ورد ، )29()) وسلم عليه اهللا صلى محمد على جبريل بلسان اهللا من منزل القرآن
 إذ ، غيرها دون المعاني بهذه تخصيصا وال ، تفسيرا ليس عنهما اهللا رضي عباس ابن كالم
 ، الخطاب ومبادئ األسماء منبع الحروف هذه أن على تنبيه هو بل ، ومعنى لفظا مخصص ال

 أي ، مزيد به افتتح ما : وقيل ، كلمات من حرف كل عدد أنه ترى أال ، حسنة بأمثلة وتمثيل
 ورد ، درى لمن صوت كاسم )30( )) آخر واستئناف كالم انقطاع على والداللة (( للتنبيه زائد

 وغيرها يلزمها واالستئناف ، االنقطاع على والداللة ، للتنبيه مزيدة تعهد لم األلفاظ هذه بأن ((
 ،)31( )) حيزها في نىـمع اـله ونـيك ال أن ذلك يقتضي وال ، السور واتحـف نهاأ حيث من

      ، تقررا قد كما فاحفظ ، أجل جمع ، وآجالهم أمة لمدة أعداد اسم هـب افتتح ما:  وقيل
 الم:  عليهم وتال اليهود أتاه لمـا وسلم عليه اهللا صلى أنه روي بما متمسكاً العالية أبو قاله ((

 صلى اهللا رسول فتبسم ، سنة وسبعون أحد مدته دين في ندخل كيف:  وقالوا ، حسبوه البقرة
 خلطت فقالوا  ) المر ( و ) الر ( و  ، المص:  فقال ، غيره فهل:  فقالوا ، وسلم عليه اهللا

 على وتقريرهم ، عليهم الترتيب بهذا إياها تالوته فإن (( ،) 32( ))نأخذ بأيها ندري فال ، علينا
 الناس بين فيما الشتهارها لكنها ، عربية تكن لم وإن الداللة وهذه ، ذلك على دليل استنباطهم

 دليل ال بأنه هذا ورد ،)33( )) والقسطاس  والسجيل كالمشكاة بالمعربات تلحقها العرب حتى ،
 األقوال األربع وفي ، جهلهم من تعجبا تبسم وسلم عليه اهللا صلى أنه لجواز ؛ الحديث في

 اهللا أسماء أو ، السور سماءأ أو ، قرآن سماءأ أو ، الحروف معناها أن وهي ، بالنقل األولى
بمعنى واوـال ، وعنه بدء عن الرفع له ، الفواتح أي ، محلّها ، وجّل عز فأخبرا أو أي ، أو 
 لمبتدأ خبر أو ، خبره الكتاب وذلك ، باالبتداء مرفوعا إما مثالً ) الم ( أن وحاصله ، نهـع

 هذه من بالمؤلف تقدر فإنه هو أمـا ، األول المعنى غير في وهذا ) الم ( هذا أي ، محذوف
 بها اهللا أقسم ، بها مقسما جعلته وإن ،)34(الخبر أو باالبتداء الرفع حيز في كان ، الحروف
 ، األمم كالم وأصول ، العليا وصفاته ، الحسنى وأسمائه ، المنزلة كتبه مباني ألنها؛  لشرفها

 ،)35( القاضي أفاده كما ، ألفعلن اهللا في اللغتين على مجرورا أو ، منصوبا منها كلمة كل كان
 من معانيها على أبقيت إذا ما ، لخا بالمؤلف قدرت فإن:  بقوله وخرج ((:  اإلسالم شيخ قال
 قبل األسماء أن في اختلف وقد ، انتهى )36( )) اإلعراب عن خالية ، موقوفة فهي ، زيادة غير

 اَهللا طريقة على للقسم بفعل انصب أو ، ثالثة واألقوال ، ال أو ، مبنية أو معربة التركيب
أو خافض بإسقاط انصب أو الم اقرأ أو ، اقرأ نحو ، القسم غير فعِل أو ، بالنصب ألفعلن 
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 وجه على بالكل والتلفظ ، متأمال متفكّرا أي ، متبصرا لذا كن ، مضمر للقسم بحرف اجرر
 ، أيضا اللفظي اإلعراب فيها يتأتى هارون مثل مفردة كانت ما أن إالّ األعجاز ساكنة الحكاية

 وأمـا ، ابيلـلق موازنة فإنها ، وطس ، ويس ، مـح:  وـنح ، المفرد منها وازن ما وكذا
 ما تأتّي ومحل ((:  اإلسالم شيخ قال )37(الحكاية إالّ فيه فليس ، كهيعص نحو ، ذلك عدا ما

 يكون أن ويحتمل ، فيه حكاية وال ، وضعه عن غيرـُي ال القرآن إذ ، القرآن غير في ذكر
 البيضاوي على حاشيته في السيوطي وقال ، نتهىا )38( ))البعد غاية في وهو ، شاذا بذلك قُرئ

 أن إما الرفع فوجها ، واحداً وجهاً وللجر ، وجهين وللنصب ، وجهين رفعـلل أن علما ((:
 ، ) الم ( هذه أي ، محذوف مبتدأ خبر يكون أن وإما ، خبر ابـالكت وذلك مبتدأ ) الم ( يكون
 حرف بحذف وإما ، ) لما ( تلا أو قرأا تقديره ، المفعولية على فإمـا النصب وجها وأمـا
 )39( )) به والجر ، القسم حرف حذف فبتقدير الجر وأمـا ، به نصب من رأي على القسم
  هذه تقديره بمضمر نصبته أو ، ابتداء خبر أو ابتداء رفعته إن تام ) الم ( (( : الكواشي وقال

 لـِعـُج إن يتم وكذلك ، مستقلة جملة يصير ألنه ) الم (   رأ اق أو ، هذه ) الم ( أو ) الم (
 ، مبتدأ ) الم ( لـِعـُج إن زـجائ وغير ، أعلم اهللا أنا تقديره ، كلمة من منها حرف كل

  . انتهى) 40( )) نهـع اـمقدم خبرا علتهـج أو ، الكتاب ذلك خبره
 بل ، األقوال بقية من األربعة األقوال هذه أي ، ذي سوى فيما الفواتح أنت ْ نـَعربـُت وال   

 ىـعل به أتيت ، قَتََل ابـب من سرداً الحديث سردتُ (( : المصباح في الـق ، اسردن
 ال بحيث ، قَدرتَ إذا التمام وقف عليها ويوقف (( معدودة بها ائت بل ، انتهى )41( )) والءـال

 في ) مـال ( فـ عندهم وأمـا ، ينيالكوف غير عند آية منها شيء وليس ، بعدها ما إلى تحتاج
       آية ) حم ( و ) يس ( و ) طسم ( و ) طه ( و ) كهيعص ( و ) صـالم ( و ، مواقعها

 كذا ، )42( )) فيه للقياس مجال ال توقيف وهذا ، بآيات ليست والبواقي ، آيتان ) عسق حم (و
   . البيضاوي قال
 جميع في عندهم آيات كلّها الفواتح أن المرشد كالم يفهِمه والذي ((:  المـاإلس شيخ قال  

 )44( )) والكشف البيان وهو ، الفَسر من ، تفْعيل (( بوزن تفسير جاء كما ، انتهى )43( ))السور
 إالّ يحتمل ال لفظ بيان فالتفسير (( الثاني وعلى ، قوالن ؟ غيره أو التأويل بمعنى هو وهل
 من ظهر بما منها واحد إلى ، مختلفة معانٍ إلى متوجه لفظ توجيه والتأويل ، واحدا وجها
       المعاني من تحتمله ما إلى اآلية صرف فكأنه ، الرجوع وهو ، األول من )45( )) األدلة

 وأكثر ، ومفرداتها األلفاظ في استعماله وأكثر ، التأويل من أعم التفسير:  الراغب وقال ((
 يستعمل والتفسير ، اإللهية الكتب في يستعمل ما وأكثر ، والجمل المعاني في التأويل استعمال
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 فروض من التفسير أن على العلماء أجمع وقد (( )47(ذلك غير وقيل )46())غيرها وفي ، فيها
 عليه اهللا صلى قال وقد ، أصل غير من واالجتهاد الرأي بمجرد يجوز وال )48( )) اياتـالكف

 ولم ، رأيه بمجرد فيه تكلّم من أي ،)49(]  أخطأ فقد فأصاب برأيه القرآن في تكلّم من [ : وسلم
 ال ، رأي مجرد أنه الفرض إذ ، اتّفاقٌ وإصابتُه ، الطريق أخطأ فقد لفظه سوى على يعرج
  .  اإلتقان في قاله ، )50(له شاهد

 محمد بن عمر بن اهللا عبد الخير أبو والدين الملة ناصر المحقق به المراد ، لقاضٍ:  وقولي  
 في إماما كان ، شيراز أعمال من قرية ، البيضاء إلى نسبة ، )51(البيضاوي الشيرازي علي بن
 ، التفسير:  منها ، كثيرة مؤلفات وله ، القصوى الغاية سماه مؤلَّف فيه هـل ، الشافعي فقه

 ، الحاجب ابن مختصر وشرح ، وشرحه ، األصول ومنهاج ، أجلّها وهو ، المشهور وهو
 في توفي ،) 52( ذلك وغير ، الدين أصول في واإليضاح ، والطوالع ، للرازي المنتخب وشرح
 إنه قال لمن خالفا ، الصحيح على تقريبا وسبعمائة عشر تسعة سنة ، ىـاألول جمادى شهر
  .  )53(الشهاب ذكره كما ، بتبريز ودفن ، وستمائة وثمانين خمس سنة توفي

 اسما جعلته إن ) حم ( ((:  نصه ما المنير المصباح وفي ، مهذبا أي ، محررا:  وقولي  
   في يأتي لما ؛ الوقف على بنيت الحكاية أردت وإن ، ينصرف ال ما إعراب أعربته للسورة

 من ومنهم ، حم وال ، حم ذوات والجمع ، كلها للسور اسما يجعلها من ومنهم ، ) يس (
 ينصرف ال ما إعراب تعربه يس ((:  وقال ،)54( )) حواميم فيجمعها ، سورة لكل اسما يجعلها

وقابيل هابيل بمنزلة فهو ، العرب أبنية من ليس فاعيل وزن ألن ، للسورة اسما جعلته إن ، 
 واختير ، الساكنين اللتقاء الفتح على مبنيا يكون أن وجاز ، والعلمية للتأنيث يمتنع أن ويجوز
 في ومثله ، الحكاية أردت إن الوقف على وتبنيه ، ) كيف و أين ( في كما لخفَّته الفتح

  . انتهى  )55( )) ) طس ( و  ) حم ( التقديرات
 وقوع في اختُلف وقد (( متشابه أنها الفواتح في األقوال رجحأ أي ، بها أقوال وأرجح  

 كله:  وقيل )56( } آياتُه ُأحكمتْ كتَاب {:  تعالى لقوله ؛ محكم كله:  فقيل القرآن في المتشابه
 ؛)58( )) ومتشابه محكم إلى انقسامه والصحيح )57( } متشابها كتابا {:  ىتعال لقوله ؛ متشابه
 وُأخَر ابِـالْكتَ ُأم هن محكَماتٌ آياتٌ منْه الْكتَاب علَيك َأنْزَل الَّذي هو {:  تعالى لقوله

 النقص تطرق وعدم ، إتقانه بإحكامه المراد بأن (( اآليتين عن وُأجيب )59( } متَشَابِهاتٌ
  . )60( )) جازـواإلع والصدق الحق في بعضا بعضه يشبه كونه وبمتشابهه ، إليه واالختالف

     المراد عرِف ما المحكم:  فقيل ، أقوال على والمتشابه المحكم تعيين في اختلف وقد (( 
 وخروج ، الساعة كقيام بعلمه اهللا استأثر ما والمتشابه ، بالتأويل وإمـا بالظهور إمـا منه
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 بها:  بقولي أشرت ذاــه ىـوإل ) 61( ))سورـال لـأوائ من المقطعة حروفـوال ل ،الدجا
أي ، استأثر ــش أي ، امترا بال فيه مشارك رـغي نـم العليم اهللا هـب انفردك ، 

  . انتهى  )62( ))شك أمره في مترىا ((:  المصباح يـف الـــق
 التأويل من يحتمل ماال المحكم:  وقيل ، نقيضه والمتشابه ، معناه وضح ما المحكم:  وقيل (( 

 ، المعنى معقول كان ما المحكم : وقيل ، أوجها احتمل ما والمتشابه ، واحدا وجها إالّ
 قاله ، شعبان دون برمضان الصوم واختصاص ، الصلوات كأعداد ، بخالفه والمتشابه
  :  هـيـف الـق ثم ، )64(ُأخر أقواال وزاد ، اإلتقان في السيوطي الحافظ ونقله )63( ))الماوردي

 ، قولين على تعالى اهللا إالّ يعلمه ال أو علمه على اإلطالع يمكن مما المتشابه هل واختلف ((
}  الْعلْمِ في والراسخُون {:  تعالى قوله في ختالفاال ؤهمامنش

 على معطوف هو هل )65(
 طائفة األول وعلى ، ستئنافلال والواو ) يقولون ( خبره مبتدأ أو ، حال  ) يقولون (و الجاللة
 مـا ــب ادهــعب اهللا يخاطب أن يبعد ألنه ؛ األصح إنه ( : فقال النووي واختاره ، يسيرة

:  بـاجـالح نــاب الــوق ،)66()رفتهـعـم ىــإل لقـالخ من دـألح يلـبـس ال
  . ملخصاً انتهى  )67( )) األكثرون الثاني وعلى ، اهرظـال هـإن
 نبيه وبين اهللا بين أسرار أنها التهجي في األول الصدر عن المروي (( : السخاوي العلم قال 

 ، بينهما سر إلى تشير معميات كلمات المحترمين بين يجري وقد ، عليه وسالمه اهللا صلوات
 التهجي حروف:  السلف قول معنى وهذا ، ذلك بعد ما استماع على الحاضرين تحريض وتفيد
 بنصح الغفلة رقدة من توقظ أعالم وهي هذا ، الكافرين وتكذيب ، المؤمنين لتصديق ابتالء
  . انتهى )68()) للتعظيم القلب شهود على السمع إلقاء في وتُنشِّط ، التعليم
 روي وقد ، بعلمه اهللا استأثر سر إنها وقيل((  : قوله في البيضاوي ترجاه ما هو وهذا    
 أنها أرادوا ولعلهم ، منه يقرب ما عنهم اهللا رضي الصحابة من وغيرهم ، األربعة الخلفاء عن

 يبعد إذ ، غيره إفهام بها يقصد لم ورموز ، والسالم الصالة عليه ورسوله اهللا بين أسرار
 قد كما ذلك بعلم انفرد وجَل عز المولى أن المراد وليس أي ، نتهىا )69( )) يفيد ال بما الخطاب
 كل أن علما ((:  المواهب في وقال ، )70(المواهب شرح في أفاده ، رـاستأث لفظ يقتضيه
 في إن ثم ، نون إالّ القرآن أو الكتاب أو رالذك أوائلها كان التهجي بحروف فيها اهللا بدأ سورة
 علم لكن ، الحكمة عن خالية غير أنها على تدل اأمور السور أوائل في الحروف هذه ذكر

 ذلك فليس أي ، نون إالّ وقوله ، انتهى )71( ))ذلك سر له كشف إن إالّ إليها يصل ال اإلنسان
 ونـفتك ، وغيره القرآن يكتبون معناه ) يسطرون ( إن قيل ما ينافي فال ، صريحا  أوائلها في
 األحرف هذه أن الحقائق أرباب بعض عن الواحدي ونقل ، شارحه أفاده كما لغيرها ) ن (
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 نَزلْنَا نَحن ِإنَّا {:   بقوله إليه المشار وهو ، والنقصان الزيادة من للقرآن حفظا تعالى اهللا جعلها
ِإنَّا الذِّكْرو لَه ظُوناف73( انتهى )72(} لَح( .  
 في المشقة مزيد يوجب أنه (( منها فوائد القرآن في المتشابه لوقوع العلماء ذكر وقد   

 لو القرآن أن (( ومنها )74( )) الثواب مزيد توجب المشقة وزيادة ، منه المراد إلى الوصول
 ذلك سوى ما لكل مبطال بصريحه وكان ، واحد لمذهب إالّ مطابقا كان لما محكما كله كان

 )75( )) به نتفاعواال فيه النظر عن قبوله عن المذاهب سائر أرباب ينفّر مما وذلك ، المذهب
 وترجيح ، التأويالت بطريق العلم إلى افتقر المتشابه على مشتمال كان إذا القرآن أن (( ومنها

 والنحو اللغة علم من كثيرة علوم تحصيل إلى ذلك تعلّم في وافتقر ، بعض على بعضها
 ومـالعل تحصيل إلى يحتج لم كذلك األمر يكن لم ولو ، الفقه وأصول ، والبيان والمعاني
  .)76( )) الكثيرة

 اهللا رسول عن بسنة إالَ المتشابه تفسير يحّل ال:  عنه اهللا رضي الشافعي قال ((:  فائدة  
 في كله نقله ، )77( )) إجماع أو ، أصحابه من أحد عن خبر أو ، وسلم عليه اهللا صلى

 نتفىا ، المتشابه من أنها من األرجح القول على الفواتح عن أي ، هاعنف ، أيضا انـتقاإل
 كالمه في الناظر على يجب ألنه وذلك ؛ تفصيل غير من أي ، جملة صاح يا اإلعراب

 لـقب مركبا أو مفردا يعربه أن يريد ما معنى يفهم أن أسراره عن الكاشف ، ىـتعال
 المتشابه من بأنها قلنا إذا السور فواتح إعراب يجوز ال ولهذا (( المعنى فرع فإنه ، اإلعراب

 شرحه في حجر ابن المحقق الدين شهاب وقال ، اإلتقان في هقال )78( )) بعلمه اهللا استأثر الذي
 لذلك يتأهل لم لمن معانيه في الكالم أي ، علم بال تفسيره باإلجماع ويحرم ((:  العباب على
 ، فيه الكالم بما تعلق له ما بأدواته المراد أن والظاهر ، األدوات من يحتاجه ما يجمع لم بأن
 لكن ، فقس هذا وعلى ، مثال فقيها يكن لم وإن نحويا يكون أن كفى ،  آية إعراب في كان فإن
 إذ ، الغرض ذلك له المسوق للمعنى ذوقه من اإلعراب لقواعد معرفته مع المثال هذا في بد ال
 يتضح وبهذا ، ما بوجه ولو ، المراد بالغرض الشعور بعد إالّ اإلعراب في الخوض يتأتى ال

 فأرادوا ،)79( لإلعراب تابع المعنى أخرى وتارة ، للمعنى تابع اإلعراب تارة قولهم معنى
 ، األكمل الوجه على إدراكه الثاني وبالمعنى ، ما بوجه به الشعور األول في المتبوع بالمعنى
 ، حاصل كله تقدم ما أي ، وذا،  كالمه  انتهى )80( )) له تعرض من أر ولم ، مهم فإنه فتأمله

 ثالثة القرآن علوم أن اعلم ((:  النقيب ابن قال ، تحررا الفواتح أي ، فيها األقوال محصل أي
  : أقسام
 نم كتابه أسرار علوم من به استأثر ما وهو ، خلقه من أحدا عليه اهللا يطلع لم علم:  األول
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 إالّ يعلمها ال التي غيوبه علوم وتفاصيل ، وصفاته أسمائه حقائق ومعرفة ، ذاته كنه معرفة
  . إجماعا الوجوه من بوجه فيه الكالم ألحد يجوز ال وهذا ، هو

 له إالّ فيه الكالم يجوز ال وهذا ، به واختصه ، الكتاب أمر من عليه اهللا اطلع ما : الثاني
  . األول القسم من وقيل ، القسم هذا من السور وأوائل ، له أذن لمن أو ، وسلم عليه اهللا صلى
 وهذا ، بتعليمها وأمره والخفية الجلية المعاني من كتابه أودع مما نبيه اهللا علّمها علوم : الثالث
 ، النزول أسباب وهو ، السمع بطريق إالّ فيه الكالم يجوز ال ما منه:  قسمين إلى ينقسم

 من كائن هو ما وأخبار ، الماضية األمم وقصص واللغات والقراءات ، والمنسوخ والناسخ
 ستنباطواال ستداللواال النظر بطريق يؤخذ ما ومنه ، والمعاد الحشر وأمور ، الحوادث

 اآليات تأويل وهو ، جوازه في اختلفوا قسم:  قسمان وهو ، األلفاظ من ستخراجواال
 والفرعية األصلية األحكام استنباط وهو ، عليه اتفقوا وقسم ، الصفات في المتشابهات
 والحكم المواعظ وضروب ، البالغة فنون وكذلك ، قيسةاأل على مبناها ألن ؛ واإلعرابية
 ، ملخصا انتهى )81( )) ذلك أهلية له لمن واستخراجه ، منه استنباطها يمتنع ال ، واإلشارات

  . اإلتقان في ذكره كذا
 اكتفاء بها النطق صورة على ال ، هاأنفس الحروف صورة على السور فواتح كتبت (( فائدة  

 بأخواتها ىـلألول طردا ) يعصـكه (و ) المص ( دون ) عسق مـح ( وقطّعت ، بشهرتها
 في كتبت كيف:  قائل قال إن ((:  األنباري ابن وقال ، أيضا اإلتقان في قاله ، )82( ))الستة

 بعضه يتّصل أن ينبغي ال ، مقطع والهجاء ، موصوال ) المر ( و ) الر ( و ) الم ( المصحف
 بين ليفرق ؛ مقطعا كتبهتو ، دال ياء زاي:  له لقلت ؟ زيد هجاء ما:  قائل قال لو إذ ، ببعض
 ألنه ؛ موصوال أشبهها وما ) الم ( كتبوا إنما أنهم فالجواب ، قراءته وبين ، والحروف الهجاء
 كذا ، )83( )) معنى منها حرف بكل يراد اجتمعت حروف هو إنما ، معروف السم بهجاء ليس
  . البيضاوي على حاشيته في السيوطي نقله

                         
  . الفواتح هذه خواص من نبذة في تتمة

 وجّل عز اهللا وسر سر، كتاب كل في وجّل عز هللا:  عنه اهللا رضي الصديق بكر أبو قال ((  
 وصفوة ، صفوة كتاب لكل إن:  وجهه اهللا كرم علي وقال (( )84( )) السور أوائل القرآن في
 على عشر األربعة أصولها لجمع العلماء تعرض وقد ،)85( )) التهجي حروف الكتاب هذا

 على (:  ومنها ) حمله يقطعك سراً صن ( ومنها ) النصيحة سمعك طرق (:  منها وجوه
  ) صله راًيحس قطعك من (:  ومنها ) قاطع سر له حكيم نص ( : ومنها  ) نمسكه حق صراط
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 ونقل )86( النورانية األحرف عشر األربعة هذه وتسمى ) كالمه قطع حصين سر (:  نهاـوم
 من حفظه يريد ما على يكتبها كان -  عنه اهللا رضي -  عوف بن الرحمن عبد أن (( اليافعي
 اهللا رضي -  العوام بن والزبير عفان بن عثمان وكذلك ، والضياع والزرع ، والمتاع األموال
      ) المص ( بـ والتأييد بالنصر محمد أمة احفظ اللهم:  قالوا العدو لقوا إذا وكانوا - عنهم

       وما والقلم ) ن( بـ و ، المجيد والقرآن )ق( بـ و ) عسق مـح ( بـ و ) كهيعص ( ـب
 ال ) حم ( فشعاركم العدو لقيتم إذا [:  ألصحابه وسلم عليه اهللا صلى وقال  )87( )) يسطرون
 عن فسئل حرفا عشر األربعة يقول راحلته ركب إذا العارفين بعض وكان  )88( ] ينصرون

 الذي والمكان تاليها حفظ إالّ بحر أو بر في تُليت أو ، موضع في تبتـُك ما:  فقال ، ذلك
 حجة وقال ، )89( رقـوالغ التلف من نـوأم ، الهـوم نفسه في السوء وكُفي ، عليه كُتبت

 العارفين بعض أدركت ((:  - به ونفعنا عنه اهللا رضي -  الغزالي محمد سيدي اإلسالم
 لي ظهر:  فقال ، ذلك عن فسألته ، السور أوائل في التي الحروف معه وكان بالموصل
 تعالى اهللا سألت حاجة لي وقع ْ وإن ، رزقي ويدركني ، بها اهللا يحفظني ذلك فمن ، بركاتها

ـُ ، بها  ، والحشرات والسبع والعقرب والحية واللص العدو عني ُ صرفـُوي ، حاجتي قضىت
        ريب ال علما ذلك تـفعلم:  قال ، آمنا سالما أهلي إلى أعود السفر في ذكرتها وإذا
 ، دهاـسي هاــإلي امــفق ، رعــــص جاريته في العارفين لبعض وحصل ، )90( )) فيه

،  كهيعص ، طسم ، المص ، الرحيم الرحمن اهللا بسم (:   يهاـف وقال ، هاـــأذن وأمسك
 إليها يعد ولم ، ذلك  عنها فسري ، ) يسطرون وما والقلم ن ، عسق حم ، الحكيم والقرآن يس

 بعض قال وقد ، المطعم وطيب النية تصحيح على كله ذلك ومدار ، انتهى )91( )) الصرع
 على كان إذا الروحاني الطب هو تعالى اهللا أسماء من وغيرها بالمعوذات الرقى((  : العارفين

 إلى الناس فزِع النوع هذا عز فلما ، تعالى اهللا ذنإب الشفاء حصل الخلق من األبرار لسان
  . انتهى )92( )) مانيثالج الطب

 أن (( العاملين األولياء من شيوخه بعض عن المغاربة علماء من العارفين بعض ذكر وقد   
 ينفع ال زالت إذا أنها فكما ، العسل جرم على الزائدة كالحالوة عليه زائدا سرا كتاب كل في
 توجد تعالى أسماؤه فيها مكتوب ورقة من وكم:  قال ثم ، سره ُأخذ إذا الكتاب كذلك ، بابه في
 األسماء تلك أسرار يأخذون المالئكة أن ولوال ، بأرجلهم الناس وتطؤها ، ساقطة األرض في

:  أقسام أربعة تنقسم الحروف (( والعوائد والصلة الفوائد كتاب وفي )93( )) الناس جـلُّ لهلك
:  والرطبة ، قشغ خزكص:  والباردة ، فثذ اهطم:  فالحارة ، ويابسة ورطبة وباردة حارة
 ألف وهو ، عددها بقدر الحرارة حروف ذكر فمن ، ضتظ بدين:  واليابسة ، رخس وجلح
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:  تقول أن تكرارها وصورة ، ذلك عنه زال  البرد شديد وقت في وثالثون وخمسة ومائة
 انتهى )94( )) بضده شيء لكل فيها تعمل ، الحروف باقي وكذا ، لخا فثذ اهطم ، فثذ اهطم

  . ملخصا
 كتب ومن (( فأفهم المغاربة طريقة الحروف ترتيب في -  اهللا رحمه -  سلك وقد : قلت     

 النور بسبت المعروف السبت يوم في وشربها ومحاها ، حرفا عشر األربعة النورانية األحرف
 الحافظ قال ، الكريم القرآن خواص في اليافعي ذلك ذكر )95( )) السنة تلك في الرمد من أمن

 حياة وفي )96( )) الصالحين تجارب  مستنده كان ذلك في يذكر ما وغالب (( : السيوطي
 يبدأ ،)  كهيعص( ـ ب اليمنى يده أصابع ليعقدف ظالما أو سلطانا خاف من أن (( الحيوان
 ، الفيل سورة نفسه في يقرأ ثم ، بخنصرها يبدأ)  عسق حم(  بـ واليسرى ، بإبهامها
 عجيب وهو قال ، شره يأمن المعقودة أصابعه من صبعاإ مرة كل في ويفتح ، ويكررها
 ذكر يس سورة في أن علما ((:  العلماء بعض قال  الفوائد ابـكت وفي ، انتهى )97( )) مجرب
 فمن ، الملك سورة في وكذلك ، مواضع ثالثة في الجاللة وذكر ، مواضع أربعة في الرحمن

 ذكر إلى أتى وكلما ، اليمنى اليد من إصبعا عقد الرحمن ذكر إلى أتى وكلَّـما ، يس قرأ
 فتح الرحمن ذكر إلى أتى وكلما ، الملك تبارك قرأ ثم ، اليسرى اليد من إصبعا عقد الجاللة
 ذلك فعل من ، اليسرى اليد من صبعاإ فتح الجاللة ذكر إلى أتى وكلما ، اليمنى اليد من إصبعا
 ، ذلك بركة حرم وإالّ ، بخير إالّ يدعو وال ، اهللا فليتق دعوته واستجيبت ، حاجته قضيت
 السعي في البركة كتاب وفي ، انتهى )98( )) التوالي على الخنصر من والفتح العقد ويكون

 موضع في ) يس(  أي ، قرأها من:  وسلم عليه اهللا صلى النبي يعني قال (( )99( والحركة
 كل عن المنفس سبحان مرات ثالث قال ثم ، بكالم بينهن يفرق ال ، مرات أربع خاليا  نظيف
 من سبحان ، والنون الكاف بين أمره من سبحان ، محزون كل عن المفرج سبحان ، مديون

   محمد على صّل ، قيوم يا حي يا ، الهموم مفرج يا ، فيكون كن له يقول أن شيئا أراد إذا
ـُ ، وكذا كذا لي وافعل ، وآله  أعني - قال ثم )100( )) كانت ما كائنة حاجته تـَيـِضق

 ، والنية نـالظ حسن بشرط وهذا ، هللا والحمد مجرب وذلك (( : قلت - البركة كتاب صاحب
 محمد سيدي ستاذاأل بخط وجدته كذا ، انتهى  )101( )) مـرح قطيعة وال ٍ ثماب وـيدع ال وأن

 يقال المذكور الدعاء أن ((:  الفوائد صاحب وذكر  -  به ونفعنا عنه اهللا رضي -  العباسي
 الكاف بين خزائنه من سبحان ، محزون كل عن المفرج سبحان بعد فيه وزاد ، مرات أربع

  . وابـبالص أعلم واهللا ، )102( )) والنون
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ـَب رىـَج ادصك نٍرآـُق حُ ـِواتـَف  ـِ روفٌـُح ُ معناهـَف ٌ الفـِخ           اه   راـِم الب
     ىورــلل ُ رالمصو والناـَم ُ اسم َ وقيل           ٍ ةورـُس ُ ءسماا أو قرآنٍ ُ مـاس َ لوقي 
ـَ َ وقيل           ناــِّلرب ماةـُس نــِم ٌ اعاقتطَ  ليوق    درى ْ نلم ٍ وتص ِ مكاس ٌ زيدم
ـُـِل ٍ دادـأع اسم َ ليوق    رارـقـت ْ دـق امك ْ ظـَفـْفاح وآجاِلهم             ٍ ةــَأم ِ دةم
  راـِبـْفأخ ُ هوعن ٍ بدء عنُ عـْفالر ُ هـَل             هالُّحـَم ىاالولَ ِ والاألق ِ األربع وفي 
  راصـَتبم لذا نـُك ٍ بحرف ْ ررـْاجِ أو            ٍ افضـخ ِ بإسقاط أوٍ بفعل ْ انصب أوِ 
  رارـَحـُم ٍ اضـلق ٌ يرتفس َ اءـج كما            ْ ردنساِ بل ذي سوى فيما ْ نبتُعر وال 
ـَ  ـَـتشـُم هـاب ٍ والأق ُ حوأرج   راـِتـْام الـِب مـيلـَالع ُ اهللا استأثر بها           ٌ هاب
  رراــحـت  اـفيه ِ األقوال ُ حاصل وذا            ً جملة ِ صاح ياُ  اإلعراب ىانتفَ ففيها 

  
 على همؤلف نسخة من ْ تـَلـِقـُن ، وسلم وصحبه آله وعلى ، محمد سيدنا على اهللا وصلى   
 اهللا غفر ، المالكي الجزيري خاطر حسن الشيخ المرحوم ابن خاطر علي مواله إلى الفقير يد
  . والمسلمين وإلخوانه ولمشايخه ولوالديه ، له

  
  1196 سنة األخير جمادى 16 في تحريرا                          

   وتسعين وستة ومائة ألف
  النبوية الهجرة من

  صاحبها على
  السالم
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Mا��4ا�  

                                                                                                                  
��  : ه4ا�M ا�6را

)1(  ������  1/179: ه��G ا���ر�� . V�Y :1/89م ا،  ER�� ، :1/154 ا��

 . V�� :1/89م ا )2(

 . 1/570: %�رT.�R� rG ا��oر ) 3(

 . ER�� ، :1005 ا���@+��ت  1/570: %�رT.�R� rG ا��oر  )4(

  . 571: %�رT.�R� rG ا��oر  )5(

)6( �G�ه ���  .   1/180:  ا���ر

)7( ER�� م ، 1005: ا���@+��تV��1/89:  أ    .  

)8( �G�ه ���  .  1/180: ا���ر

  .   V�� /:89ما )9(

)10( �G�ه ���  .    180:/ ا���ر

)11( ER�� م ،. 1005:  ا���@+��تV��1/89: أ    .  

)12( �G�ه ���  .   1/180: ا���ر

)13( ER�� �����  .    1/154:  ا��

)14( �G�ه ���  .   1/180: ا���ر

)15( ER�� �����  .  1/154: ا��

)16( �G�ه ���  .   1/180:  ا���ر

)17 (ER�� �����  .    1/154:  ا��

)18( �G�ه ���  . 1/180: ا���ر

)19( rGر�% T.�R� ر�o1/571:  ا�       .  

)20( 
56G  :ER�� ما ، 1005:  ا���@+��تV�� :1/89 .   

)21 (��  .12 : ا�"!�ب هDا 

)22 (��  .13 : ا�"!�ب هDا 

)23 (��  .22-20 : ا�"!�ب هDا 

)24 (��   .13 : ا�"!�ب هDا 

�� هDا ا�"!�ب ) 25( :13.  
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            .   1/576:  ا��
ان �L+م �� S%��نا )26(

)27 (
�3�  7/12:   ا�@a+ي %

)28 (��  .15 : ا�"!�ب هDا 

56
 ،  وه�رون ا���3�� وا-� ا��3$ �
اءة وه� )29(G 23/161:  ا������ روح ، 
  . 7/366:  ا��$�� ا�@$

)30 ( 
56G : EG
  . 1/154: ، ا����R ��"�م ا��
*ن  1/78: ا�6$�س / ����� ا��
*ن ا�"

  . 1/154: ا�@$
 ا��$�� ) 31(

)32 ( 
56G : ن*
�c"� إ�
اب ا��
*ن  ، 78 -  1/73: ���� ا��
*ن ا�"
w% :1/299 - 303 ، � EGوc� �G"� ا��

�3
 ا�"�cف  1/73: �% ، :1/76- 107 �Gj6!ا��$��  15 -14/ 1:  ، أ�+ار ا� 
  . 156/ 1: ، ا�@$

�� هDا ا�@$u   17: آ!�ب ا��رر ) 33(.  

  . 1/156: ا�@$
 ا��$�� ) 34(

)35 ( ���W�ا 
56G ، �@�� �- ���+ا� Tا�"!�ب  4/181: ا���.� أ-+ وه ��، ����� ا��
*ن  2/62: وا�@�_ 

  . 1/30: ، ا�O.� J  1/63: وإ�
ا-� 

56
  ، 3/321: ا�"!�ب ) 36(G ، أوس �- E��� +ب  236ا�"���  :وا���.� ه

ح ) ��دة  %� ( ، ��3ن ا��` ،

 ����cا� �و�3@2/210: ه�� ا�8+ا�� ،  262:`+اه ، 
    .و��x ه+ �� دG+ا�� . 109/  1:� ا��
p@� إ�^ زه�

  . 1/156: ا�@$
 ا��$�� ) 37(

 K�ا�� Mه4ا�:  

 روح:  ينظر.  عاصم بن ونصر عبلة أبي وابن السمال وأبو إسحاق أبي وابن الحسنأبي و قراءة هي) 1(
 المحتسب ، 3/302: للنحاس القران إعراب.  23/161:  المثاني والسبع العظيم القران تفسير في المعاني

 في البشر فضالء إتحاف ، 5/94:  القران ألحكام الجامع،  2/320: القراءات شواذ وجوه تبيين في
 الكسر هي أخرى بعلة القراءة لهذه النحاس واتبعه االلوسي علل وقد,  371:  عشر األربع القراءات
  . 3/302: القران إعراب ، 23/161: المعاني روح : ينظر.  الساكنين النتقاء

 المحتسب ، 2/779:  للنحاس القران إعراب:  ينظر.   عمر بن وعيسى عمرو يأب قراءة هي) 2( 
  .   3/358:  ألكشاف  7/383:  المحيط البحر ، 2/320:
,  2/779: القران إعراب:  ينظر.  إسحاق أبي ابن قراءة هي والتنوين والجر) صاد كتاب( بها ويعنى) 3(

 آخر وجها النحاس ذكر وقد.  7/383:المحيط البحر ، 3/358:الكشاف ، 15/143:  القران ألحكام الجامع
 كان وان بعيد وهذا:جعفر أبو قال– بقوله استبعده ولكن القسم حرف حذف على مخفوضا يكون أن وهو

 القران إعراب: ينظر.  وغيرها األمور من يتمكن ال بما مشبها يكون أن ويجوز,  مثله أجاز قد سيبويه
 ، للسورة إسما عدها األعورعلى وهارون السميفع وابن الحسن قراءة وهي الرفع قراءة وهناك.  3/302:

  .  7/366:المحيط البحر: ينظر)  .  صاد هذه(  أي محذوف مبتدأ خبر فهي
  . 1/12: الطالب روض شرح في المطالب اسنى )4(
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  .  1/13:التأويل وأسرار التنزيل أنوار المسمى البيضاوي تفسير) 5(
  . 1/14: نفسه المصدر )6(
 والفعل أألسم الثالثة األقسام في توجد ألنها ؛ سور ثالث في:(( قوله أن هو ذلك في البيضاوي وتوجيه) 7(

 بغير الحرف وفي كقل ثقل بحذف الفعل وفي كبل حذف بال الحرف في تكون ألنها ثنائيات وأربع ، والحرف
 ففي: أوجه ثالثة على الثالثة األقسام من واحد كل في لوقوعها سور تسع في كدم وبه ، كمن حذف

 ، جربها من لغة على ومذ وإن من الحروف وفي.  وخف وبع قل األفعال وفي.  وذو وإذ من  األسماء
 كجعفر:   أصالً منهما لكل أن على تنبيها سورة عشرة ثالث في الثالثة األقسام في لمجيئها ثالثيات وثالث

 الفائدة لهذه القرآن أول في بأجمعها تعد ولم ، السور على فرقت ولعلها ، وجحنفل كقردد وملحقا وسفرجل،
  .  10/14)) فيه والمبالغة التنبيه وتكرير التحدي إعادة من فيه ما مع
  . 1: البقرة سورة) 8(
  . 1/13:البيضاوي تفسير) 9(
    . 3/320: سيبويه / الكتاب : ينظر ) 10(
  . 1/13: البيضاوي تفسير) 11(
  .  2/3: الكبير التفسير) 12(
  . 1/14: البيضاوي تفسير) 13(
  .  2/782: مرأ مادة:  المنير المصباح )14(
  . 1/24: العباب على الشهاب شرح:  ينظر) 15(
 سورة ]ا لتركبوه والحمير والبغال والخيل [:  تعالى قوله في وذلك 1/24: نفسه المصدر :ينظر) 16(

  . 8: النحل
  .  2/64: الفروع كتاب:  وينظر ، 122:  ليلغال شفاء) 17(
  . 2/92: الكبرى الفتاوى ،2/180: المبتدي بداية شرح الهداية على القدير فتح شرح) 18(
  . 1:  إبراهيم سورة )19(
  .  1: الحجر سورة ) 20(
  .1/661: إلتقان في علوم القرآن ، ا 1/15: تفسير البيضاوي : ينظر  ) 21(
   .1/3: التفسير الكبير  ) 22(
  .  1/661: القران علوم في اإلتقان ، 1/15: البيضاوي تفسير: ينظر ) 23(
  .  1/15:  البيضاوي تفسير ) 24(
 ، قاض ، اإلسالم شيخ الشافعي المعري السنيكي األنصاري زكريا بن احمد بن محمد بن زكريا هو) 25(

 صحيح على الباري وتحفة التفسير في الرحمن فتح: منها كثيرة تصانيف له ، الحديث حفاظ من مفسر،
 ، 1/196: السائرة الكواكب:  ينظر)  هـ 926- 823(  الطالب روض شرح في المطالب سنىأو البخاري
  .  3/80: ألعالما ، 1/483:  المطبوعات معجم

  .  157:  البقرة سورة) 26(
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  . 2/54:الطالب روض شرح في المطالب أسنى) 27(
  . 1/659: القران علوم في اإلتقان ، 1/14: البيضاوي تفسير) 28(
  . 2/371: مريم سورة تفسير/  التفسير/  المستدرك) 29(
  .   1/15:  البيضاوي تفسير)30(
  .  1/15:  نفسه المصدر) 31(
  .  1/15:  نفسه المصدر) 32(
  .  1/15:  نفسه المصدر) 33(
  .  1/15:  نفسه المصدر: ينظر) 34(
  . 1/15:  نفسه المصدر: ينظر) 35(
  .2/25:  الطالب روض شرح في المطالب سنىأ) 36(
  .  1/15:  البيضاوي تفسير: ينظر) 37(
  . 1/175:الطالب روض شرح في المطالب سنىأ) 38(
  . 1/84:  البيضاوي على السيوطي حاشية) 39(
  .     1/25: الكواشي تفسير) 40(
  .   1/371) : سرد( مادة:  المنير المصباح) 41(
  .       1/15:  البيضاوي تفسير) 42(
  .   1/176:  الطالب روض شرح في المطالب سنىأ) 43(
  . 1/1189:  القران علوم في إلتقانا) 44(
  .   2/1189:  القران علوم في إلتقانا )45(
  .   2/1189:  نفسه المصدر) 46(
  .  1191-2/1190:  نفسه المصدر: ينظر) 47(
  .  2/1195:  نفسه المصدر: ينظر) 48(
 باب في والترمذي ، 3652:رقم علم بغير اهللا كتاب في الكالم باب ، العلم كتاب في داود أبو أخرجه) 49(

  .   2953: رقم برأيه القران يفسر الذي في جاء ما باب ، التفسير
  .   2/1207:  القران علوم في إلتقانا) 50(
  . 1/92: السعادة مفتاح ، 2/50:  الوعاة بغية ، 13/309:  والنهاية البداية:  في ترجمته ينظر) 51(
  .  2/50: الوعاة بغية: ينظر) 52(
  .   1/4: البيضاوي تفسير على الراضي وكفاية القاضي عناية المسماة الشهاب حاشية: ينظر) 53(
  . 1/210):  حمم(  مادة:  المنير المصباح) 54(
  .  2/937) :يس( مادة:  صدر نفسهالم )55(
  .    1: هود سورة )56(
  .   23: الزمرسورة ) 57(
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  . 1/630:  القرآن علوم في اإلتقان:  ينظر) 58(
  .  7:  عمران آل سورة) 59(
  .   1/639: القران علوم في إلتقانا) 60(
  .  1/640:  نفسه المصدر) 61(
  .   2/782: المنير المصباح) 62(
  .   1/640: القران علوم في إلتقانا) 63(
  .  1/640: نفسه المصدر: ينظر) 64(
  .   7:  عمران آل سورة) 65(
  .    16/218:  العلم كتاب أول/  مسلم صحيح شرح: ينظر) 66(
  . 642-1/641: القران علوم في إلتقانا) 67(
  .    45/ ا: اإلقراء وكمال القراء جمال )68(
  .   1/15: البيضاوي تفسير) 69(
  .  1/22:  المواهب شرح:  ينظر) 70(
  .  1/67: المواهب) 71(
  .    9:  الحجر سورة) 72(
  .  1/25:  البسيط التفسير) 73(
  .   1/669: القران علوم في إلتقانا) 74(
  . 1/680:  نفسه المصدر) 75(
  ) . العلوم هذه(  وفيه ، 1/670:  القرآن علوم في إلتقانا) 76(
  . 2/1218:  نفسه المصدر) 77(
  . 1/576:  نفسه المصدر) 78(
  . 148:  اإلعجاز دالئل:  ينظر) 79(
  . 1/54:  العباب على الشهاب شرح) 80(
  . 1216 – 2/1215:  القرآن علوم في إلتقانا) 81(
  .   1/578: نفسه لمصدرا) 82(
  .  98/ 1:  البيضاوي على السيوطي حاشية) 83(
  .   12: البغوي تفسير )84(
  .   12: نفسه المصدر )85(
  .   1/167:  القران علوم في البرهان) 86(
  .    18: العظيم القران خواص في النظيم الدر كتاب) 87(
 الدر كتاب وفي ، الشريف النبوي الحديث أطراف موسوعة في حتى تخريج على للحديث أعثر لم) 88(

 في المسلمين بين شعارا جعل وسلم عليه اهللا صلى وكان: ((  نصه ما العظيم القران خواص في النظيم
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  .   18)) :  ينصرون ال حم قولوا:  وقال مغازيه بعض
  .    18: العظيم القران خواص في النظيم الدر كتاب) 89(
  .  18:  نفسه المصدر) 90(
  . 18:  نفسه المصدر) 91(
  .   17: العظيم القران خواص في الدرالنظيم كتاب) 92(
  .    18: نفسه المصدر) 93(
  .    88:  الفوائد) 94(
  .    19:  العظيم القران خواص في النظيم الدر) 95(
  .   1/67:  البيضاوي على السيوطي حاشية) 96(
  .  461) الفيل( الفاء باب: االحيوان حياة) 97(
  .   32:  الفوائد )98(
  . الحبيشي للفقيه) والحركة السعي فضل في البركة( الكتاب اسم) 99(
  .  66:  والحركة السعي فضل في البركة) 100(
  . 33:  الفوائد) 102(                       .   66: نفسه المصدر) 101(
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O"اJدر وا���Gا�� P�=  

  
                              P�= O"اJدر وا���Gا��  

  
  )أ ( 

-  ?'Jان ا��J
 .ا�

��� ر@JT+ O ، %��ف  UVء ا��JT  $ ا�
Jاءات ا�إ -�cا� �p�����6 ا�aا� �-� �@ ���أ
�8
 -��@�6ء  cوة ) هـ  1117(ا��وت  –، دار ا�6
 .ت . �@�6ن ، د --�


nG ) هـ911(�$��} �Vل ا���G �@� ا�
��� ا��p+�3 ، ا%
�ن  $ +�4م ا�
Jان Wا -J% ،

 #�L�%أ : و . �Gوا�!+ز 
c6وا� ���@�L� ^�د�c#  –د  � ��^ دTG ا�@�a ، دار ا�� �
 .م  2008 –هـ  1429/ 1، ط

��* ا������  $ -Jح روض ا�����أ - ،  �G
زآ
�G -� �$�� -� أ��� -� زآ

وت ، ط) هـ 926(ا�� �ري�- ، ���Lا�� T!"م  2001-هـ 1421/  1، دار ا�. 


 أ��� -� �$�� ا&����� ا-� ا�6$�س إ+Jاب ا�
Jان ،  -�، و�e ) هـ338(أ-� ��


وت : �+ا`�� �- ، ���Lا�� T!"دار ا� ، Eاه�
/ �1@�6ن ، ط -�@� ا����LP E�6 ا-

 .م 2001- هـ 1421

  .م 1969-  هـ 1389/ 3ا���G ا�jرآ�L ، ط]	U+�  Jم ،ا -

����8ا�\�)$ ،  -v�ج ا
� ) .د ، ت ( ، دار ا�@ ، J�9	Jوت  أ-� ا�

، �E���L  $ ا�^', +�* آ1T ا�4�Bن +K أ���$ ا���� وا�4�9ن  '�Vح ا����4نإ -

وت �- ، ���Lا�� T!"أ��� ، دار ا� �هـ  �1413@�6ن ،   –ا&����� -�`� -� �$� - 

 .م 1992

 )ب(                                                        

�8
 -w-� ���ن ا������ ، �3�J ا���	_ ا -cأ� M&+G �- ��$�)745درا&� ) هـ ،

أ�r�c ��دل أ��� �@� ا��+�+د ، أ��L� r�c �$�� ��+ض ، دار ا�"!T : و%$��# 

وت �- ، ���Lم  2007 -هـ  1428/  �2@�6ن ، ط -ا��. 

، ) هـ ��S )794م -�ر ا���G �$�� -� �@�اX ا�jرآ�c  ، ا�ن  $ +�4م ا�
Jان ��Jها -

 #��$% : ��Rدار ا� ، Eاه�
 .م 1988 -هـ  1408-�
وت ،   -�$�� أ-+ ا���7 ا-


ا -�fإ-� آ {��� ا�!�رrG ، أ-� ا���اء ا�$� �G�86وا� �Gا�هـ774(�@ ( 
 � ، 
"�، دار ا�

 .هـ  1358،


�ت ا��'4b	K وا����ة @b	� ا�4+�ة  $ `  -� �p+�3ا� ���
، �Vل ا���G �@� ا�

وت : ، %$��# ) هـ911(�- ، �G
"��@�6ن ،  –�$�� أ-+ ا���7 ا-
اه�E ، ا��"!@� ا�

 .م 1964
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 ا���G أ-� �@�اX �$�� -� أ-� ا���&�$� E� �b�@ �- ا�<�\� و@b	� ا�Jا\�  -J�  ،
 ����% �- 
7Jهـ622(ا� ( #��$% ، : �- 
"- 
c6L� ��vدار ا���  ، �Gأ-+ ز Xا�@�

 ،  �Gت 0د(وا�!+ز.( 

  )ت (                                                         

%� ، دار ا���R ، ]��ر %�ر'�d�e+ F اc=�ر  $ ا��Jا"? وا� -@Rا� ���
، ا�r�c �@� ا�

 ).ت . د (-�
وت ، 


0 ) هـ 276(، ا-� �!�@�  %&و', ��T, ا�
LJن  -cو� ��

 ، دار : `�v ���أ �ا��3


وت �- ، ���Lا�� T!"م  1981 -هـ  1401/ 3، ط ا�. 

              jم ،� دار ا-�) هـ ��S)516م أ-� �$�� ا�$��3 -� ��3+د ا�@a+ي ، ا>9%	J ا��4bي     -     

                                                                                           2002  -هـ    1423/  1-�
وت ، ط     


 ا���G أ-� &��� �@� >9%	J ا��	�Vوي ا��<�* أ)4ار ا���g', وأ�Jار ا��&و',  -v�� ،

ازي ا�@��7وي �cا� ��$� 
�� �- Xوت ، ط) هـ  658( ا
�- ، ���Lا�� T!"4دار ا� 

 .م 2008 -هـ  1429/  


 -� ا�$��3 -� ، اh%�9 ا�b	� و ���>9	J ا���	J أا -�� �- ��$� �G�ا� 
J���Sم 

وت ، ط) هـ  604( ا��L� �- ��3$ ا�!���� ا�
ازي �- ، ���Lا�� T!"1، دار ا� 

 .م  2000 -هـ 1421/

، دار ) هـ 680(، ا��� -� M&+G -� ا�$�3 -� را�� -� ا�>9% ��3$	J ا��4ا-$  -

 ) .ت .د( -�
وت ، �vدر ، 

  )ج (                                                   
  �!6^، ا) هـ  279( ^ -� &+رة ا�!
�Dي -� ��3^ �$�� -� ��3ا، "��O ا���J^ي 

  ) .ت . د ( -�_ ا��"�ر ا��و��� ، p@�� ��6$� و���jة : -� 
) هـ  671( ا�� �ري ا��
p@� أ-� �@�اX �$�� -� أ��� �O��e ����م ا�
Jان ، ا -


وت  ، ط: %$��# �- ، ���Lا�� T!"ري ، دار ا��ا�@ ^�� � E��&1 /1420   هـ- 

 .م  2000

��L -� �$�� -� �@� ا� �� أ-+ ا�EL� �3$ ا���G "��ل ا�
Jاء وآ��ل اJAWاء ،   -

اث ،: ، %$��# ) هـ 643(ا��J3وي !L� ن+�wا-� ، دار ا��
P �3$� ، ���� وان
� 

 .م 1997 -هـ  1418/  1ط

 )ح (                                                     

، دار ) هـ V�)911ل ا���G �@� ا�
��� ا��p+�3 ،  ��-	� ا�<	4`$ +�* ا��	�Vوي -

 )ت . د ( �vدر ، -�
وت 

، ) +��'� ا�
�j$ وآ�9'� ا�Jا>9% *�+ $j	J ا��	�Vوي(��-	� ا���Tب أ��<��ة  -
���� ا�� 
ي أ��� Jا� �G��8ب ا�` �- 
، دار �vدر ، ) هـ 1069( -� �$�� -� ��

 ) .ت.د ( -�
وت ، 
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 �$� ، )821� �L� ^3�� �- ^&+� �- ا����
ي أ-+ ا�@��ء آ��ل ا���G �	�ة ا��	4ان   -


ان ،) هـ Gهـ  1285، إ . 

-  kd�GEن -� ��6ا���f� s!�، دار �$�� ��L ا��R6ر : %$��# ) هـ  392(  ، أ-� ا�

  ) .د ، ت ( 2ا�8�ى ، -�
وت ، ط 

 )د (                                                     

، أ-+ �$�� �@� اX -� أ&�� ا����6 ا������ ر ا��B	?  $ ]4اص ا�
Jان ا�B7	? �6ا -
 ����cهـ 768(ا� ( ، 
 �-  ���Vم  1917، ا��"!@� ا��.  


����  ،دd0, ا�e+Wز  $ +�? ا���7)$  -Rا���در ا� �هـ  476( �@ ( ��&�G ، ح
` ،


وت ، ط�- ، �G
 .م  2000 -هـ  1421/ 1ا�G+-� ، ا��"!@� ا�� 

  
 )ر (                                                     

- O�>وا� ?	B7ان ا�J
     �$�+د ا��+&� ا�@a�اديا��(�)$ ،  روح ا��>9% $  $(�7	J ا�

، ، د) هـ 127( "� ) .ت.د( ار ا�

 

 )س ( 

��Sم ا�$��} ا�� M6 ا��!�� أ-� داود &���Lن -� ا�`�u  ، ا��K أ@$ داود  -
 .م  1988 -هـ  1408ا�3R3!���  ا�زدي  ، أ��ار ا�� 
�G ا�L@����6 ، ا���ه
ة ، 

 

 )ش ( 

���� ا�� 
ي  ،-Jح ا���Tب +�* ا���7ب  -Jا� �G��8ب ا�` �- 
أ��� -� �$�� -� ��
 ) .ت.د ( ، دار �vدر ، -�
وت ، ) هـ 1069( 

- �	 �Tح -4اه6 ا�J-  ادي�a@ا� 
�$�� �+ر : %$��# ) هـ  1093(، �@� ا���در -� ��


وت ، �- ، ���Lا�� T!"، دار ا� �ا�$�� �@� �G�$�� ا�� �ف ، �$���jا� �ا�$�3 ، �$�
 .م  1975 -هـ  1395


ي ا��3�6-+ري أ-� ا�EL3� ��3$ -� ا�$�Rج ا، C�	J- ?�>� hح  -�c��)261   هـ ( ،

�اد �@� ا�@��� ، دار ا�$�uG ، ا���ه
ة ، : %$��# � ) .ت.د( �$�� 

�$�� -� �@� ا�+ا�� ا��3+ا&� -Jح  �h ا�
J'6+�* ا��6ا'� -Jح @6ا'� ا����6ي ،  -
�@� ا�
زاق T��W ا��8�ي ، دار ا�"!T : ا�3"6�ري آ��ل ا���G -� ا���8م ، %$��# 


�- ، ���Lم 2003 -هـ 1424/ 1وت ، طا��. 

- b-�9ء ا��	,  $ @	, �	ا���7 ,d�>و� ,	Eوا�� ��Tم أ-� ، ان ا�V&Sا �R� م��Sا r�c�
��� . د : ، %$��# )هـ  505( ���� ا�jaا�� �$�� -� �$�� -� �$�� ا��+&� 

 .م 1971 -هـ  1390ا�"@��3 ، ��@�� اSر`�د ، -a�اد ، 


ح ا��Sم  -Jح ا��4اه� -` ، ^L� �"ر���� ا����jا�@��� ا� �@� �- ��$� ��Vا��
 .هـ  1325/ 1ا��+اهT ا�L���� ���V�L ا����V�3 ، ا���@�� ا�زه
�G  ،  ط
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 )ف (         

دار ا��EL ، ) هـ  r�` )728 اV&Sم %�� ا���G ا-� %���� ا�$
ا�� �وى ا���Jى ، ��9ا -

 .م  1987 - هـ  1407/ �1@�6ن ، ط --�
وت

) هـ  751( ، �$�� -� أ-� -"
 أG+ب ا�jر�� أ-+ �@� اX �49ا6d وا���G وا�47ا6d ا -


وت ، �- ، ���Lا�� T!"ت .د( دار ا�. ( 

  )ك (                                                  
�$�� : %$��# ) هـ  285(,  $ ا���b وا�دب ، أ@$ ا���7س ���g' K@ 6'6 ا���Jد ا���� -

 .م  1977ا���7 ا-
اه�E ، دار ا��786 ، ا���ه
ة ، أ-+ 


 �ب ا��Jآ�  $  V, ا�<7$ وا��Jآ� ، آ� -�� �- ���
ا��Sم ا����V �$�� -� �@� ا�
 �c�@$هـ  782( ا� (، �Gوا�!+ز 
c6L� ة ، دار ا���86ج�م 2010-هـ  1431/ 1، ط�.  


و -� ���fن -� �6@
 ، %$��# و`
ح آ��ب �	�4'� ، / ا����ب  -�� 
c- �-أ : �@�
 ) د ، ت ( ا�V3م �$�� ه�رون ، �"!@� ا��R��J ، ا���ه
ة ، 

�sL ، اآ��ب ا�J9وع  -� �- ��$� Xا�&� أ-� �@�ا��� �G�ا� x�` ��Vم ا����Sا r�c� )
1379��L�7 ا�r�c �@� ا�M��L �$�� ا�3@"� ، : ، أ`
ف �p ^L@��!�8 ) هـ  763 

 .م  1960 -هـ 


��d ا���g', و+	4ن ا�ا  -� K+ ف�T�� ,'و�A ، ,'و"84 ا��&و $   Xرا�� E&أ-� ا���

ي ا�J+ارز�� cJ�jا�  

 ، ط) هـ835(�$�+د -� ��c6وا� ���@�L� 
"� 1، دار ا�

 .م 1977 -هـ  1397/


-� ، ا���@�� ا���4اآ� ا�<�Jdة  $ أ+	�ن ا���t ا�J-�7ة ا -aا� �G�ا� ER� ، ، ��"G
�
                             .م  1945/ 1ط

  )ل (                                                   

م �<�ن ا�J7ب ،  -"� �- ��$� �G�وت ،  )هـ  711( ���ل ا�
 1388دار �vدر ، -�

 .م  1968 -هـ 

  )م (                                                         
أ-� ا��!��f� sن -� ��� �6���% $  �>	K و"84 -4اذ ا�
Jاءات وا�V'Wح +��� ، ا -

��L ا�R6�ي ��Mv ، �@� ا�$E�L ا��R6ر ، �@� ا��!�ح ا&�����  : ، %$��# ) هـ392(

 . م 2004 -هـ L`1424@� ، أ���ه
ة ، 

���و�G �$�آE ا�$��} أ-+ �@� اX �$�� -� �@�اX -� ا+�* ا�G�	�	K ، ا��<�6رك   -
 ��@� ا�+اد�� ،دار ا�$
��� ، ا���L"� ا��
-��: ، %$��# ) هـ405(ا��3�6-+ري 

 .م 1997 -هـ 1417/ 1ا��3+د�G ، ط

-  ,�T� ، نLJ
. د : %$��#  )هـ  437(أ-� �$�� �"� -� أ-� T��p ا����3 إ+Jاب ا�

 .م 1988 -هـ 4 /1408��s��v E% ا����7 ، ��&�3 ا�
&��� ، &+ر�G ، ط 
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أ��� -� �$�� -� ��L ا���
ي ا���+�� �ح ا���	J\ $  J'� ا�JTح ا���	�G�� ، Jا -

وت ) هـ 770(�- ، ELت.د(�@�6ن ،  –، دار ا��. ( 


اء ��7)$ ا�
Jان ،  -��$�� . ا�&!�ذ : ، %$��# ) هـ207(أ-� زآ
�Gء G$�^ -� ز�Gد ا�

 .م 2002 -هـ  �L�3  /1422 ا��R6ر ،  دار ا�"!T وا�+�o.# ا��+��� ، ا���ه
ة ،  ط

-  ، ?'Jن ا��LJ

 ا�6$�س ��7)$ ا��ا��$� r�c� ��L : %$��# ) هـ  338(أ-� ��

 .م  1988 -هـ  1408/  1ا� �-+�� ، ����� أم ا��
ى ، ط 


ح  )هـ  311( ، أ-� إ&$�ق ا-
اه�E -� ا�3
ي ا���jج 
LJن وإ+Jا@� ��7)$ ا� -`

 .م  2004 - هـ  $1424�uG ، ا���ه
ة ، �@� ا�@� ��LR�L` 0@� ، دار ا�. د : و%$��# 

-  K	9�2ا�� ?e7� ، وت
�- ، ^6fآ$��� ،  �"!@� ا�� �eر 
 .م 1957، ��

-  �'JGا�� �	@J7ا����4+�ت ا� ?e7� 
 �- xآ�
& ��@�� ، xآ�
،  M&+G إ���س &
 .  م 1928  -هـ 1346، 

�8
أ��� �9��ح ا�<�7دة و���Gح ا�<	�دة  $ �4j4+�ت ا�4�7م ،    -     cا� ^�� � �-  

وت          �-  ، ���Lا�� T!"ى زادة ، دار ا�
  .م1985 ـ هـ1405/  1ط�6ن �@  –-��ش آ@

��w+ن -� : ، أ��� -� �$�� ا����V�3 ، %$��# ا��(6	� h����@ ا����6'�  ��4اه�ا -
 .م 1996 -هـ 1416/  �1$�� ا���G ، دار ا�"!T ا�����L ، ط

1  �4�4+� أ`Jاف ا��6'� ا���4ي -'JTي ، -�3+��    ا��ا���3 ��$� 
، أ-+ ه��
 .م 1989 - هـ 1410/  1زLW+ل ، ���E ا�!
اث ، -�
وت ، ط

  
  )هـ ( 

، `�r اV&Sم -
ه�ن ا���G أ-� ا��L� �3$ -� أ-� -"
 ��6ا'�  -Jح @6ا'� ا����6ي ا -
 ���6�W

وت ، ط) هـ395(-� �@� ا���LR ا�
`�ا�� ا���- ، ���Lا�� T!"1، دار ا� 

 . م 1990-هـ 1410/

- Lو K	9�2ء ا�����، إ&����� -�`� ا�@a�ادي ، دار ا��L+م �9	K =�ر ا��Gه6'� ا��7ر 	K وأ

وت �- ، �fG�$م �1988@�6ن ،   -ا� . 

- O4ا�eا� O�" حJ- Oا��4ا� Oه�  �p+�3ا� �G�ل ا�V� ، )911  هـ ( #��$% : ��$�


وت �- ، ��
 )د ، ت ( ا����3�6 ، دار ا���

  
  
 

         
  )و (        

-  ، g'g7ا����ب ا� J	>9% $  g	"4ي أ-+ ا�$�3 ا��3�6-+ري ا���ا�+ا ���أ �- �L�
�+ان ����ن داوودي ، : ، %$��# ) هـ486(v ، �Gا��3+د ��-
- هـ 1430أ���L"� ا��

 . م2010



  ��2010!�  3/  آ"�ب ا��رر    ��� ����� ا����ر ���ت وا�داب       ا���د

 

 
361 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا���س                                                           
  



  ��2010!�  3/  آ"�ب ا��رر    ��� ����� ا����ر ���ت وا�داب       ا���د

 

 
362 

  

  

  ا� �$�                                             ا���دة                                          
                                u$@ا� OJL�                                                1  
    10ـn86�                                             2 ا�!$��#                                  

  7ـ  2                                           . وه+ �Pص -�را&� ا�"!�ب : ا���TL ا�ول 
 ���fا� TLص -��� ا�!$��# : ا����P +2.                                               وه                                        
��M ا�"!�ب �) �%����%� ، و��� ، ���L%� ، �"��!� ا�����0 ، �4ـ  3         )    ا&�� ، �+�  

 ����  4              .                                               ا&E ا�"!�ب و�3@!� إ�^ �
  n86�                                                             .                  5 ا�"!�ب 
  6ـ  5                                    .                                          ���� ا�"!�ب 

  7                                                                         . وMv ا���J+ط 
  7                                                                                   . ا��56+��

���� �� �G
3�                                                     8.                                   � ا�$
وف ا������ *راء ا����Lء وا��
�$� �6+ان ا���J+ط v                                                 .                 9    

  10                    .                                                         ا�+ر�� ا�و�^ 

ة �P�11                 .                                                           ا�+ر�� ا  
  22ـ  12                     .                                                      �!� ا�"!�ب 
  28 - 23                                           .                                   ا�8+ا�� 

  23                                           .                               ه+ا�� ا��را&� 
  28 ـ 24                                          .                               ه+ا�� ا��!� 

_@o  ا��
  34ـ  29                                           .                  ا�� �در وا��
 �Gj�L"�Yا �aL��- ���&
  OJL�                             .                           35 ا�

8
س � 36                                                                                   .ا�
  
 


