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تناول هذا انلص أعظم سورة يف كتاب اهلل ، وقام ىلع تفسريها أحد العلماء 
هذه  حوته  فيما  شىت  وجوه  عن  الكشف  يف  تفسريه  وجتّل  اهلجري،  اتلاسع  القرن  يف 
السورة، من أسباب نزول، ومعان، ولغة وإعراب، وبيان، وِحَكٍم، مع إبداء األدلة انلارضة 

والشواهد احلافلة، وأقوال أهل الشأن يف ذلك.
وقد سبق حتقيَق انلص دراسٌة بدأت بمقدمة حوت بعض ما تضمنته فاحتة الكتاب، 
وقيمته، ومصادره وموارده، ونسبة الكتاب إىل مؤلفه مع ذكر املصادر واملراجع اليت ورد 
فيها، ولكمة عن املؤلف، وجاء بعد ذلك وَْصُف النسخ اخلطية للكتاب، مع عرض نماذج 

منها، وختمت ادلراسة بمنهج اتلحقيق. واهلل ويل اتلوفيق.

أستاذ مساعد - جامعة الطائف.  )*(
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املقدمة

لَنا ىلع األمم أمجعني بالقرآن الكريم اذلي أنزهل  احلمد هلل رب العاملني، اذلي فَضَّ
والصالة  قائمة،  ادلهر  ىلع  وحجة  خاتمة،  السماوية  للرشائع  وجعله  للعاملني،  هداية 
والسالم ىلع سيد األولني واآلخرين نبينا حممد األمني، اذلي اكن خلقه القرآن، القائل: 
»وقد تركت فيكم ما لن تَِضلُّوا بعده إن اعتصمتم به: كتاُب اهلل«))(. فامهلل َصلِّ عليه 

وىلع آهل وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين. أما بعد:
القرآن،  الكتاب مشتملة ىلع اتلوحيد، ومجيع مقاصد  العلماء أن فاحتة  فقد ذكر 
وجتريد  واملعاد،  والقدر  الرشع  وإثبات  واألفعال،  والصفات  واألسماء  اذلات،  ومعرفة 
َمْن هل األمر لكه، وهل احلمد لكه،  الربوبية واإلهلية، وكمال اتلولك واتلفويض إىل  توحيد 
وبيده اخلري لكه، وإيله يرجع، واالفتقار إيله يف طلب اهلداية اليت يه أصل سعادة ادلارين))(.
نعمٌة. وحظُّ  القيم- رمحٌة، وأوسُطها هدايٌة، وآخُرها  ابن  السورة - كما يقول  فأول 
ه من الرمحِة. فعاد  ِه من اهلداية، وحظه منها ىلع قدر حظِّ العبِد من انلعمة ىلع قدر َحظِّ
لوازم ربوبيَِّتِه؛ فال يكون إال رحيماً  األمُر لكُّه إىل نعمِته ورمحِته. وانلعمُة والرمحُة من 
به  وَعَدَل  اجلاحدوَن،  َجَحَده  وإن  احلقُّ  اإلهل  فهو  إهليِتِه؛  موجبات  من  وذلك  ُمنِعماً، 
ق بمعاين الفاحتِة علماً ومعرفًة وعماًل وحااًل؛ فقد فاز من كماهِلِ بأوفِر  املرشكون. فَمْن حتقَّ
ِة اذلين ارتفعت درجتهم عن عوامِّ املتعبِّدين، بل  نصيٍب، وصارت عبوديتُه عبوديََّة اخلاصَّ

َمْن َعِلَم تفسريها اكن كمن َعِلَم مجيع الكتب املزنلة))(. 
إن الفاحتة أعظم سورة يف القرآن، وإن اهلل لم يزنل مثلها يف أي كتاب من الكتب 
اليت أنزهلا ىلع رسله، وإن الصالة دونها ناقصة غري تامة وإن اهلل قسمها بينه وبني عبده، 

هو جزء من حديث جابر t اذلي أخرجه مسلم يف كتاب احلج من باب حجة انليب  برقم )8)))(.  )((
ذكر هذه املعاين الزركيش يف الربهان يف علوم القرآن )/7)، 8)، وابن القيم يف مواضع عدة من مؤلفاته، منها بدائع   )((
اتلفسري )/4))، 5))، 76)، والصالة وحكم تاركها )7)، وزاد املعاد 656، ومدارج السالكني )/48، 5))، وطريق 
اهلجرتني وباب السعادتني )/06)، وابن عبد اهلادي يف االستعانة بالفاحتة ىلع جناح األمور، )7)، )7)، والسيويط 

يف معرتك األقران يف إعجاز القرآن )/75.
الفوائد 7)، معرتك األقران يف إعجاز القرآن )/75، 76، 78.  )((
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ويه أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع املثاين، والقرآن العظيم، والصالة، ويه ُرقْية شافية 
بإذن اهلل، تضمنت شفاء القلوب واألبدان، ولك ذلك وارد وثابت يف الصحيح هللف الفضل 

واملنة، وفيها ما فيها من اخلري.
ايلد  املحققني، وصاحب  أئمة  من  الشأن  السورة اعلم كبري  تفسري هذه  وقام ىلع 
ىلع  تفسريه  فاشتمل  ذلك،  وغري  واملعاين  والعربية  واألصول  اتلفسري  فنون  يف  الطوىل 
ولغة  زواهر،  ومعاٍن  نزول،  أسباب  من  الكتاب  فاحتة  تضمنته  مما  شىت  وجوه  استيعاب 
وإعراب، ومناسبة، وبيان، وقد ذكر ما يتعلق بذلك من فوائد، مع إبداء األدلة والشواهد 
من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم يف هذا الشأن، والشواهد من أشعار العرب، وما 

يؤدي إىل كشف املعىن، وبيان املراد وما إىل ذلك.
وقد أهدى املؤلف هذا العمل للخزانة الظاهرية يف ذلك الوقت، واكنت أكرب خزانة 
يف ادلنيا، اعمرة بأمهات الكتب، وذلك يف عهد سلطان العرص وامللك العادل األرشف 

قايتباي املحمودي الظاهري))(.
وُيَعدُّ هذا اتلفسري للفاحتة من اتلفاسري الشاملة واملهمة، وأعتقد أنه سيفيد طالب 
العلم يف علوم القرآن، وابلاحثني يف هذا الشأن، فضاًل عن العلماء، فأسال اهلل أن ينفع 
بهذا العمل، ويرزقنا مجيعاً اإلخالص يف القول والعمل، ويتجاوز عن اتلقصري واخللل، 

إنه نعم املوىل ونعم انلصري، وصل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وأصحابه وسلم.

ينظر: مقدمة املصنف للمزيد )4.  )((
وقال عنه محزة بن يلع يف أرجوزته عن السالطني:  

ُ
رشف

َ
األ املليـــك  توالهـــا  ُثـــم 

ومـــن غـــدا بـــكّل جـــود يُعـــَرف

وقال السيويط:  
ــُف ــما يوصـ ــر رسـ  بالظاهـ

ُّ
ــل ُوالـ

وبعدهـــم جـــاء املليـــك األرشف

ســـوى ثالثـــن  امللـــك  ـــوىأقـــام  ـــد ح ـــا ق ـــوى م ـــهور وح ـــبع ش س

حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة )/)))، 4)).  
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قيمة الكتاب

تتجل قيمة هذا الكتاب يف عدة أمور:
األول: أنه لعالم كبري من أئمة علماء املسلمني املحققني اذلين قضوا حنبهم يف العلم 

واتلدريس واإلفتاء والسيما علوم القرآن والرشيعة.
اثلاين: تعلُّق هذا العمل بأعظم سورة نزلت يف القرآن؛ بل لك الكتب املزنلة، فيه 
أمُّ الكتاب العزيز، وركن الصالة، واملشتملة ىلع أنواع اتلوحيد، وشفاء القلوب واألبدان، 

وسعادة ادلارين.
ا ما ذكره من  اثلالث: استوعب املؤلف جوانب شىت مما حوته هذه السورة فضاًل عمَّ
أدلة وشواهد متنوعة من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم يف هذا الشأن، وتنوع موارده 

ومصادره اليت تتعلق بعلوم الكتاب العزيز وما إىل ذلك.
إىل  مه  وقدَّ األرض  بقاع  يف  املسلمني  للك  العمل  هذا  َنْفَع  املؤلُف  أهدى  الرابع: 
املكتبة الظاهرية آنذاك، واكنت من أكرب خزائن الكتب ودورها الوقفية، ويف ذلك تنبيه 
وتوجيه ملاكنة الوقف عند املسلمني، وما ينبيغ القيام ىلع راعيته ودعمه وتطويره بكل 

الوسائل املمكنة.
العمل، واألعمال  العايلة والرشيفة هلذا  اتلأيلف  ويتضح من لك ما سبق مقاصد 
وراء  من  واهلل  ضائع،  تعٌب  فاألعمال  اإلخالص  فُقد  فإذا  واغياتها،  بمقاصدها  تتجل 

القصد.



165

مصادر الكتاب

من  اكن  ما  إال  كتابه،  مقدمة  يف  ومصادره  موارده  من  بيشء  الاكفييج  يرصح  لم 
ذكر بعض املفرسين، وذكر بلعض العلماء اذلين مجعوا بني اتلمكن من علوم العربية 
وأرباب  واملحدثني،  واملذاهب  الفقه  وأئمة  القراء،  بعض  وكذلك  واحلديث،  والقرآن 

ابليان واللغة واألدب.
وابن  طالب،  أيب  بن  يلع  مجيعاً:  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة  من  املفرسين  فمن 

عباس وابن مسعود.
منبه،  بن  ووهب  احلنفية،  بن  بن جرب، وحممد  بعدهم: جماهد  وممن  اتلابعني  ومن 
والزجاج،  والطربي،  ليم،  والسُّ العايلة،  وأبو  سليمان،  بن  ومقاتل  ابلرصي،  واحلسن 
وأبو  واملاوردي،  والقرطيب،  انليسابوري،  والواحدي  والقشريي،  والزخمرشي،  والشعيب، 

حيان.
ابن األثري،  العربية والقرآن واحلديث:  ومن اذلين مجعوا بني اتلمكن من علوم 

والفضيل بن عياض، واألشعري، وحممد بن يلع الرتمذي ) احلكيم(، والسهييل...
وأما القراء: فعاصم، والكسايئ، وخلف، ويعقوب، وأبو حاتم السجستاين.

يقابلنا كذلك من أئمة الفقه واملذاهب: اإلمام مالك، والشافيع، وأبو حنيفة، وأمحد، 
واثلوري، وأبو يوسف، وحممد بن احلسن، وابن املبارك، ومحاد، وأبو عبيد، وابن العريب، 
وسعيد بن جبري، وابن شهاب، وأبو بكر اخلطيب ابلغدادي، واحلسن، وابن قاسم، وجعفر 

الصادق، فضال عن فقهاء الصحابة.
وأما أرباب اللغة وابليان واألدب، فيقابلنا سيبويه، والفراء، وأبو يلع الفاريس، وأبو 
عبيدة، وابن الرساج، وابن األنباري، وعبد احلميد الاكتب، واجلوهري، واألعلم الشنتمري، 

وابن طاهر اإلشبييل، فضاًل عن ذكر آراء الكوفيني وابلرصيني عند بعض املسائل.
وقد تبنيَّ يل من خالل حتقيق انلص وانلظر يف كتب املفرسين أنه اعتمد ىلع اتلفسري 
الكبري للرازي يف غري مسألة، وكذلك أخذ عن ابن القيِّم، والسيما ِمْن »زاد املعاد يف هدي 
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خري العباد«، و»بدائع الفوائد«، و»مدارج السالكني يف منازل إياك نعبد وإياك نستعني«، 
ىلع  السبيك  كالم  من  واستفاد  األفهام«،  و»جالء  اتلفسري«،  و»بدائع  اللهفان«،  و»إاغثة 
الفاحتة من فتاويه، وكذلك من »ادلر املصون«، للسمني احلليب و»تفسري أرشف األلفاظ« 
أيضاً، وانلووي يف »تهذيب األسماء واللغات«، و»اتلبيان يف آداب محلة القرآن«، وهناك غري 

ذلك من املصادر اليت أوردتها يف اتلعليقات ىلع انلص، وما ذكرته ىلع سبيل اإلشارة.
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نسبة الكتاب

ُذِكَر هذا الكتاب يف )طبقات املفرسين، لألدنوي 0)4(، ومعجم مصنفات القرآن 
الكريم  القرآن  تفسري  مصنفات  )فهرست  يف  وأيضاً   ،)488 وعلومه  )اتلفسري  الكريم 
املرصية،  الكتب  دار  خمطوطات  فهارس  يف  وتسميته  نسبته  جاءت  وكذلك   ،)998/(
واملكتبة األزهرية، وخمطوطات ايلونسكو بمعهد املخطوطات العربية؛ فضاًل عن إثبات 

ذلك لكه ىلع النسختني اخلطيتني واللتني يأيت وصفهما بعُد.
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لكمة عن الاكفييج)1)

هو أبو عبد اهلل، حممد بن سليمان بن مسعود الرُبْغيم احلنيف، ويعرف بالاكفييج 
لكرثة قراءته »الاكفية«، فنسب إيلها، كما يه اعدة الرتك يف النسب.

التسعني  قبل  الرويم))(،  ابن عثمان  ديار  ودل بككجة يك من بالد رصوخان من 
وسبعمائة تقريبًا.

وقد اشتغل بالعلم أول ما بلغ، وليق العلماء، وأكرث من قراءة الاكفية البن احلاجب 
وأقرأ بها؛ وقدم الشام وأقرأ بها، وحج ودخل القدس ثم قدم القاهرة ُبَعيد اثلالثني؛ وهو 
بالربقوقية سنني، واجتمع بكبار رجال عرصه اكلبسايط،  فأقام  ا  ادلنيا جدًّ متقلل من 

وابن حجر، وغريهما من املحققني.
واإلفتاء  للتدريس  وتصدى  الفضالء  عليه  فأقبل  وكماالته،  كفاءته  وظهرت 

واتلأيلف، وخضعت هل الرجال، وذلّت هل األعناق، وصار إىل صيت عظيم وجاللة.
ويقال: إن ممن أخذ عنه: اتليق احلصين أحد مشايخ الوقت))(. 

الفقه واتلفسري  العلوم، وهل ايلد احلسنة يف  واكن ال يشق أحٌد غبارَه يف يشء من 
وانلظر يف علوم احلديث.

قال عنه تلميذه السيويط: »واكن الشيخ  صحيح العقيدة يف ادليانات، حمبًّا 
ألهل احلديث اكرًها ألهل ابلدع، كثري اتلعبُّد ىلع كرب سنه، كثري الصدقة وابلذل، سليم 
ا، لَِزْمتُه  الفطرة، صايف القلب، كثري االحتمال ألعدائه، صبوًرا ىلع األذى، واسع العلم جدًّ
لم  ما  والعجائب  اتلحقيقات  منه من  إال وسمعت  مرة  فما جئته من  أربع عرشة سنة، 

أسمعه قبل ذلك«)4(.

أفردت هل ترمجة مفصلة يف ذخرية القرص يف تفسري سورة العرص ) - 4).  )((
أي: تركيا اآلن.  )((

انظر: الضوء الالمع 7/)6) وابلدر الطالع )/)7) واملنجم 85).  )((
بغية الواعة )/ 8)) واملنجم يف املعجم )معجم شيوخ السيويط( )8).  )4(
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جيدها  فيها  وانلاظر  ترمجته-  مصادر  تذكر  -كما  املائة  ىلع  مؤلفاته  زادت  ولقد 
متنوعة وعديدة، واغبلها ال يزال خمطوطاً.

املؤمنني  بسبيل  عليه  وُصيلِّ  اثلانية،  مجادى  رابع  اجلمعة  يوم  صبيحة  يف  وتويف 
ه نلفسه، وحوَّطه قبل  باستداعء السلطان هل وشهوده الصالة عليه، ثم دفن حبوش اكن أعدَّ
موته بثالثة أيام جبوار سبيل الرتبة األرشفية))(، وقد اكن هو يدفن فيه الغرباء املرتددين 

ف انلاس ىلع َفْقِده، ولم خيلف مثله،  وإيانا))(. إيله وحنوهم، وتأسَّ

واكن  وتربته،  مدرسته  ملشيخة  عينه  قد  واكن  الظاهري،  املحمودي  قايتباي  األرشف  امللك  السلطان  إىل  نسبة   )((
بهذه الرتبة مساكن للقراء وأوقاف داّرة عليهم وقد بناها السلطان يف حياته بالصحراء، واكنت يف اغية احلسن 
والزينة. انظر: الضوء الالمع 60/7)، )6)، واإلعالم بأعالم بيت اهلل احلرام 60)، ووجزي الكالم يف اذليل ىلع تاريخ 

اإلسالم، للسخاوي )/858.
وجزي الكالم للسخاوي )/ 858، وحسن املحارضة )/ 549- 550، وشذرات اذلهب 7/ 6))-8))، وابلدر الطالع   )((

.(7(-(7(/(
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وصف نسخيت الكتاب

اعتمدت يف حتقيق »الغرة« ىلع نسختني:
أوالهما: نسخة دار الكتب املرصية ويه برقم ))05) تفسري( وتقع يف )))( ورقة من 
القطع الكبري وبقلم تعليق، ومسطرتها )))( سطراً، يف لك سطر حنو )))( لكمة، ومقاسها 
6)×)) سم، وثبت ىلع هذه النسخة العنوان، واسم املؤلف، وتاريخ النسخ يف نهايتها، وقد 
كتبت »يف أواسط ثاين الربيعني اعم مخسة ومائتني وألف من اهلجرة انلبوية ىلع صاحبها 

أفضل الصالة وأزىك حتية«. 
وقد تمزيت هذه النسخة بأنها تامة، وجاء يف نهايتها اسم مقررها ومعتمدها، وهو 

حسن الربغيم.
ُْل من بعض اتلحريفات واتلصحيفات اليت بدت نلا من خالل حتقيق  ولكن لم تَ

انلص واملقابلة ىلع املصادر، وقد اتذت هذه النسخة أصاًل.
وثانيهما: نسخة املكتبة األزهرية، ويه مصورة ضمن خمطوطات ايلونسكو بمعهد 
املخطوطات العربية ويه برقم )0)6 يونسكو أزهر( وتقع يف )6)( ورقة من القطع املتوسط، 

وأصل هذه النسخة مهداة من كتب حسن جالل باشا للجامع األزهر تنفيذاً لوصيته.
من  السابقة  النسخة  خط  من  أحدُث  ها  وَخطُّ واضح،  تعليق  بقلم  النسخة  وهذه 
بنا، ومسطرتها )))( سطراً، يف لك سطر حنو )0)(  العهد  انلاحية اتلارخيية، ويه قريبة 

لكمات، ومقاسها 4)×))سم.
وقد وقع سقط يف هذه النسخة بقدر ورقة ويه برقم )))(، ونبَّْهنا ىلع ذلك يف حملِّه 

من املقابلة.
وثبت ىلع هذه النسخة كذلك عنوان الكتاب، واسم املؤلف، وأثبتُّ الفروق بني 

النسختني يف حوايش اتلحقيق عند املقابلة واملعارضة.
وقد رمزت هلذه النسخة باحلرف )ز(.
وفيما ييل نماذج من هاتني النسختني:
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صفحة العنوان من األصل
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صفحة الوجه من األصل
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صفحة الوجه من األصل من الورقة األخرية
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صفحة الظهر األخرية من األصل
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صفحة العنوان من )ز)
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الصفحة األوىل للوجه من )ز)
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الصفحة قبل األخرية من )ز)
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الصفحة األخرية من )ز)
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منهج اتلحقيق

تتضح أهم معالم املنهج فيما ييل:
نسخُت املخطوط األصل واستبدلُت برسم الكتابة القديمة الكتابَة والرسم املتعارف  •

عليه اآلن.

قابلت النسخة األصلية ىلع نسخة )ز(، وأثبتُّ الفروق بينهما، وإن اكن هنا خطأ  •
ثبتُّ الصواب يف انلص، وأرشت إىل ذلك يف اتلعليق، وإن اكنت هناك 

َ
يف النسختني أ

إضافة الزمة يقتضيها السياق من املصادر وضعتها بني معقوفتني هكذا ] [؛ ألن 
ذلك كما هو معلوم بمزنلة نسخ أخرى.

وكذلك  • أمكن،  ما  عليها  الشأن  أهل  كالم  وذكرت  واآلثار،  األحاديث  عزوُت 
نسبت الشواهد الشعرية واألقوال إىل مصادرها، وما إىل ذلك.

ترمجت بلعض العلماء غري املشهورين دون غريهم. واهلل ويل اتلوفيق. •
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بسم اهلل الرمحن الرحيم)1)

الم ىلع سيدنا  الُة والسَّ اهر والرُبْهاِن ابلاهِر، والصَّ َطاِن الظَّ
ْ
ل أما بعد مَحِْد اهلِل ِذْي السُّ

الَقادة  والسادة  وأصحابه  آهل  وىلع  اهر،  الزَّ واخلَْصِل))(  اهر،  الطَّ ْصِل 
َ
األ َصاِحِب  ٍد،  حُمَمَّ

خاير.
َ
األ

ب احلائر؛ 
ْ
فإن علم اتلفسري هل اجلاللة يف املوارد واملصادر، وجَيِْلُب الِهَدايَة إىل الَقل

خائر؛ وفاحتُة الكتاب أمُّ القرآن العزيز، وَبيَانُها ُمَؤيَّد بابَلِديع الَفاِخر. ملا فيِه من اذلَّ

ه لُكُّ ماِهر، يشتمُل ىلع استيعاب الكالم  وقد يرسَّ اهلل يل عليها بتفسري، يعرف حقَّ
غٍة وإعراب، ومناسبة، وبيان، وحكم باطن وظاهر، مع 

ُ
ىلع مافيها من َمعاٍن َزواهر، ول

إبداء األدلة ىلع وجه نارض، يتحرّي فيه لك ناظر. 

معروفها  فإنَّ  املظاهر،  اجلميلة  الظاهرية))(  الرشيفة  للخزانة  أهديَه  أن  وأحببت 
 وهو إيلها صائر.

َّ
معروف، وهو اكملثل يف ابلالد سائر، وما ِمْن ُحْسٍن إِال

لطان)4( احلاوي بهجَة املحاسِن  ِهَم موالنا السُّ
ْ
ْن يُل

َ
وأرجو ِمْن َكرِم اهلِل املانِّ القادر أ

يف )ز( بعد البسملة: »وبه نستعني«.  )((
ْصُل: اخللة والَفْضل. القاموس )خصل(.

َ
اخل  )((

هذه اخلزانة ضمن املدرسة الظاهرية القديمة واليت رشع يف بنائها امللك الظاهر ركن ادلين بيربس سنة )66 ـه  )((
ىلع  تشتمل  كتب  خزانة  بها  »وجعل   :((7  ،((6/4 واآلثار  اخلطط  يف  املقريزي  قال  )66ه،  سنة  أول  يف  وتمت 
أمهات الكتب يف سائر العلوم، وبىن جبانبها مكتبا تلعليم أيتام املسلمني كتاب اهلل تعاىل، وأجرى هلم اجلرايات 

والكسوة«.
والظاهرية بديار مرص وبالد الشام. حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة )/64)، وشذور العقود يف ذكر انلقود   

القديمة واإلسالمية، للمقريزي )4).
هو سلطان العرص يف وقت املصنف امللك األرشف قايتباي املحمودي الظاهري، تقدل السلطنة ظهر يوم االثنني   )4(
السادس من شهر رجب سنة )87ه، واكن ملاًك جلياًل، وهل ايلد الطوىل يف إسداء املربات، بىن باملساجد اثلالثة 
عليه  وأثىن  مجيلة،  وخريات  جليلة  آثار  وغزة  والشام  بمرص  وهل  اآلثار،  عظيمة  وجوامع  ومدارس  ربط  عدة 
معارصوه من العلماء يف احلرمني ويف مرص والشام وغريها... واكن واسطة عقد ملوك اجلراكسة، وأقربهم إىل قلوب 
الرعية، وأحسنهم إحسانا، وأكملهم عقال، وأكرثهم يف جهات اخلري آثارا، واعشت الرعية يف أيامه عيشا رغدا، 
وظهرت العلماء يف أيامه... واكنت وفاته يف أواخر يوم األحد ثلالث بقني من ذي القعدة احلرام سنة )90 ـه        =
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املْخِجلة))( للجواهِر قَبوهل، يلحصَل ىلع فَْضلها الوافر. 
اتلوفيق  َعنِي  من  يَروينا  ْن 

َ
أ نسأهل  الغامِر،  اإلحساِن  صاحُب  وهو  املستَعاُن  واهلل 

اهلامر.
وهذا أوان))( الكالم، فنقول ُمعتَصمني بَعْون اهلل املعني انلَّارِص:

وُصيلِّ عليه يوم االثنني، ودفن برتبته، بالصحراء بمرص، وُصيلِّ عليه بعد ذلك صالة الغائب باملساجد اثلالثة،   =
واكن هل مشهد عظيم لم يعهد مللك قبله، واكنت مدة سلطنته ثالثني سنة إال ثمانية أشهر.

انظر: حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة )/)))- 4))، واإلعالم بأعالم بيت اهلل احلرام 50)- 60)، وخالصة   
الكالم يف بيان أمراء ابلدل احلرام، ألمحد بن زيين دحالن 45.

املخجلُة: املفرطة وامللتفة. اللسان )خجل(.  )((
يف )ز(: »أول«.  )((
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الفاحتة

ًدا،  ُ ُمتعدًدا؛ وهلذا ُسيِمّ حُمَمَّ
َ

ًدا ملناسبة أن يكون احلمُد هل سورٌة َخصَّ اهلل بها حُمَمَّ
مْحََد، ولواُء احلَْمِد ُيْعَقُد هل غداً، لكن تسميتَه بأمْحََد سابقٌة، وتسميته بمحمد))( الِحقٌة، 

َ
وأ

﴿ :»« يَُدُلّ ىلع ذلك قوهل تعاىل حاكية عن سيدنا عيىس
﴾ ]الصف: 6[.

نَّ اهلَل 
َ
وذلك ألنَّ الوَْصَف باحلمِد بعَد االتِّصاِف به إِْعالٌم فيما ُيْعهُد، ويف هذا َديلٌل أ

اه أمحَد))(. هو اذلي َسمَّ

يف )ز(: »وبمحمد«.  )((
﴾ وآخر أنبياء اهلل حممد رسول اهلل، وبني األول واآلخر  قال الرازي: »ثبت أن أول لكمات اهلل قوهل: ﴿  )((
  أول آية من كتاب حممد رسوهل، وملا اكن كذلك وضع ملحمد ﴾ مناسبة، فال جرم جعل قوهل ﴿
من لكمة احلمد اسمان: أمحد وحممد؛ وعند هذا قال  »أنا يف السماء أمحد، ويف األرض حممد« فأهل السماء 
 اسمه  الرسول  يف حتميد اهلل ورسول اهلل أمحدهم، واهلل تعاىل يف حتميد أهل األرض... ومعىن أن 
أمحد: أي أكرثهم محداً، فوجب أن تكون نعم اهلل عليه أكرث، ملا بينا أن كرثة احلمد حبسب كرثة انلعمة والرمحة، 
 وإذا اكن كذلك لزم أن تكون رمحة اهلل يف حق حممد  أكرث منها يف حق العاملني، فلهذا السبب قال:
﴾ ]األنبياء: 07)[...«. وقد ُخصَّ لفظ أمحد فيما برَش به عيىس صل اهلل ىلع  ﴿
ٌد ها هنا  ﴾ ]الفتح: 9)[. َفُمَحمَّ نبينا  تنبيها أنه أمَحُد منه ومن اذلين قبله. وقوهل تعاىل: ﴿

وإن اكن من وَْجٍه اسماً هُل َعلًَما، ففيه إشارة إىل وصفه بذلك وتصيصه بمعناه. 
ٌد إذا وجد حمموًدا. ٌد إذا كرثت خصاهل املحمودة، وحُمَمَّ َد، وحُممَّ ويقال: فالٌن حمموٌد إذا مُحِ  

وُسيمِّ  للتكثري،  موضوع  ابلناء  وهذا  »ُمَفعَّل«  وزنه  ىلع  وبين  احلمد،  من  مفعول  اسم  د  حُممَّ فهو  مُحِّد،  ويقال:   
ىلع  واقعان  فاالسمان  غريه،  ُيمد  مما  وأفضل  غرُيه،  ُيمد  مما  أكرث  يمد  ألنه  و»أمحد«  »حُممًدا«   
َ احلّماَد، وهو كثري  لَُسيِمّ الفاعل  أبلغ يف مدحه وأتم معىن، ولو أريد به معىن  املفعول، وهذا هو املختار، وذلك 
احلمد، كما ُسيِمّ »حممد« وهو املحموُد كثرياً، فإِنه  اكن أكرَث اخللق محداً لربه، فلو اكن اسُمه باعتبار 

ادون. الفاعل، لاكن األوىل أن يُسىم »محاداً«، كما أن اسم أمته احلمَّ
ا من أخالقه وخصائله املحمودة اليت ألجلها استَحقَّ أن يُسىم »حممداً« و»أمحد«  اشتَُقّ إِنما  فإن االسمني  وأيضاً   
فهو اذلي يمده أهُل ادلنيا وأهُل اآلخرة، ويمُده أهُل السماء واألرض فِلكرثة خصائله املحمودة اليت تفوت عدَّ 

َ باسمني من أسماء احلمد يقتضيان اتلفضيل والزيادة يف القدر والصفة.  يَن، ُسيِمّ العاِدّ
ينظر يف ذلك: اتلفسري الكبري، للرازي )/85)، واملفردات يف غريب القرآن، لألصفهاين )))، وجالء األفهام يف   
الصالة والسالم ىلع خري األنام، البن قيم اجلوزية )))، )4)، وكذلك حتفة املودود بأحاكم املولود 4)) و 47)،      =



183

ًدا: واْختُلَف فيمن سماه حُمََمّ
ٌة: إِنَُّه ُهو اهلُل))(. مَّ

ُ
فقالت أ

ْهلُه بإهلام اهلل هلم))(.
َ
وقال ابن فارس))(: إِنَُّه أ

ه)4(. وقيل: َجدُّ
َ أمحَد ىلع صيغة أفعل؛ ألنه َيَْمُد اهلَل يوم قيام الساعة بَقْصِد الشفاعة  وإنما ُسيمِّ

بأعظم املحامد وأفضلها.
داً ألنه َحَصَل من اخلصال املحمودة ىلع أشملها، فإنه صاحب الكمال  ويَُسىمَّ حممَّ
الظاهر، واجلمال الزاهر، واجلالل ابلاهر، وهل اتلخصيص بكل فضيلة، وورد اتلنصيص 

ىلع ما فيه من لك منقبة مجيلة)5(.

والروض األنف، للسهييل )/)8)، )8)، واتلبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي 57)، وفتح العالم برشح اإلعالم   =
بأحاديث األحاكم، لزكريا األنصاري )/)4، ومعرتك األقران يف إعجاز القرآن، للسيويط )/))5 و 60) و )6).

نف يف تفسري السرية انلبوية، البن هشام )/)8)، )8)، واتلبيان 
ُ
جاء ذلك يف اغلب كتب السرية. ينظر: الروض األ  )((

 ،4(/( األنصاري  لزكريا  األحاكم،  بأحاديث  اإلعالم  برشح  العالم  وفتح   ،(57 للنووي  القرآن،  محلة  آداب  يف 
ومعرتك األقران يف إعجاز القرآن، للسيويط )/))5 و 60) و )6).

ابن فارس هو أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريَّا الرازي، اكن من أكابر أئمة اللغة، بل هو إمام يف علوم شىت.   )((
ذكره الصاحب بن عبَّاد فقال: ُرزق ابن فارس اتلصنيف وأمن من اتلصحيف. تويِفّ سنة )95)ه(. إنباه الرواة ىلع 

أنباه انلحاة، للقفطي )/4))، ونزهة األبلاء )9) - 94).
العلماء  بعض  »قال  كثري:  السرية البن  تهذيب  ويف   ،(7 فارس  ومعانيها، البن    اهلل  رسول  أسماء   )((
أهلمهم اهلل  أن سموه حمّمداً لَما فيه من الصفات احلميدة، يللتيق االسم والفعل، ويتطابق االسم واملسىمَّ يف 

الصورة واملعىن، كما قال عمه أبو طالب، ويروى حلسان: 
ـــه

َّ
يلُِجل اســـمه  مـــن  هل  ـــدوَشـــقَّ  ـــذا حمم ـــود وه ـــرش حمم ـــذو الع ف

برشح  العالم  وفتح   ،(57 للنووي  القرآن،  آداب محلة  يف  واتلبيان   ،(8 املعاد  وزاد   ،76 كثري  ابن  تهذيب سرية   
)/))5 و60)  للسيويط  القرآن،  )/)4، ومعرتك األقران يف إعجاز  لزكريا األنصاري  بأحاديث األحاكم،  اإلعالم 

و)6).
تهذيب سرية ابن كثري 75- 76، وزاد املعاد يف هدي خري العباد 6)، وحتفة املودود بأحاكم املولود 46)  )4(

بسط القول يف ذلك ابن القيم يف جالء األفهام يف الصالة ىلع خري األنام ))) وما بعدها، و)4) وما بعدها، وابن   )5(
كثري كما يف تهذيب سريته 75 - 76، وينظر: املفردات، للراغب األصفهاين )))، ومعرتك األقران يف إعجاز القرآن 

.(60/(
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هذا  أنَّ  َعِظيمة رشيفة، ويه:  لَطيفة  نُْكتًَة  دًا  مَّ حُمَ تسميته  يف  األثري))(  ابن  وذكر 
ل))( ثالثمائة وأربعة عرش،  ه حروٌف هجائية باجلُمَّ االسم إذا نطَق به انلاطق بعد الَفكِّ فَعدُّ

ة املرسلني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني. وذلك ِعدَّ

ْحُرفُه مخسة، ثالث ميمات، وحاء، ودال، وأحرف اهلجاء 
َ
بيان ذلك: أنه َيُعدُّ الَفكَّ أ

نَّ امليَم )م ي م(، واحلاء )ح ا(، وادلال 
َ
اِل ثاَلثة، أل يف امليم ثالثة، يف احلاء اثنان، ويف ادلَّ

)د ا ل(.

وسبعني،  بمائتني   = ثالثة  يف  وتسعون  تسعون،   = بَعرَشة  وايلَاُء  بثمانني،  وامليمان 
م بثالثني = أربعة 

َّ
ِلُف بواحدة، والال

َ
ال بأربعة، واأل واحلاء بثمانية، واأللف بواحد، وادلَّ

وأربعون، وتضاف إىل ذلك تبلغ ثالثمائة وأربعة عرش.

مجع  األثري،  بابن  املعروف  اجلَـَزري،  الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  حممد  بن  حممد  بن  املبارك  هو   )((
والفقه، وصنف يف ذلك تصانيف مفيدة، كما اكن شاعراً،  والقرآن واحلديث  العربية  ن من علوم  بني اتلمكُّ
وأنشأ رباطا بقرية من قرى املوصل، ووقف أمالكه عليه. تويف سنة )606ه(. سري أعالم انلبالء، لذلهيب ))/490، 

وطبقات الشافعية، للسبيك 66/8)، 67).
األجبدية احلروف  من  حرف  للك  جيعلون  القدماء،  عند  احلساب  طرق  من  طريقة  ويه  ِل،  مَّ

ُ
اجل حساب  أي:   )(( 

عدًدا حسابيا، فاأللف واحد، وابلاء اثنان، واجليم ثالثة، وادلال أربعة، وهذا مع مضاعفة العرشات إذا وصل 
ترتيب خاص األلف ىلع  إىل  الواحد  مائة، حبيث تصري من  إىل  إذا وصل  املئات  إىل عرشة، ومضاعفة   احلرف 

كما ييل: 

نملكيطحزو ـهدجبأ

(((456789(0(0(04050

غظضذخثتشرقصفعس

60708090(00(00(00400500600700800900(000

َع ىلع حروف أيب  ل من احلساب فال أحسبه عربيا صحيًحا« وهو ما قُِطّ قال اجلوايليق يف املَعرَّب 40): »فأما اجلُمَّ  
جاد، وقد سبقه بالقول إىل ذلك ابن دريد يف اجلمهرة )مجل( )/)))، )/)5)، واألزهري يف تهذيب اللغة )مجل( 

.(08/((
وقال ادلكتور ف. عبد الرحيم: »أعتقد أنه من )كومل( بالرسيانية وهو اسم حرف اجليم. واملعروف أن العرب   

أخذت احلروف من الرسيانية«. املَعرَّب )4) وانظر: اللسان )مجل( واملعجم الوسيط )أجبد( و)مجل(.
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الُقْرآِن   
َ
َمْبدأ لكونها  بالفاحتة))(  سميت  الرشيفة  السورة  وهذه  نقول:  ثم  ولرنجع 

ي ىلع نرش)4( معانيه َمْرطاً)5(. ا))(، وذلك ألنها))( ليست من الطَّ ْفًظا أو َخطًّ
َ
ل

مِّ القرآن)6(.
ُ
وبأ

وباألساس)7(؛ تلنهلا َمْنِلَة أْصِل الُقرآن، جلَْمِعها لَِوْعِده َووَِعيدهِ مع اثلناء ىلع اهلل، 
ْمرِه وَنْهيِه.

َ
واتلعبُّد بأ

جاءت هذه التسمية يف فضل الفاحتة عند مسلم يف الصحيح )806(، وذكرها الطربي يف تفسريه )/05) وما بعدها،   )((
السيويط  )/50)، وذكرها  والقرطيب كذلك   ،(0/( املسري  زاد  اجلوزي يف  وابن   ،(5( ،(5(/( السمعاين  املظفر  وأبو 
 ،65/( الوجزي  املحرر  يف  عطية  وابن   ،((  -((/( كشافه  يف  والزخمرشي   ،((/( املنثور  ادلر  يف  صحيحة  بأسانيد 
وابلقايع يف نظم ادلرر )/))، وابن كثري يف اتلفسري 54، والسبيك يف فتاويه 7، والزركيش يف الربهان يف علوم القرآن 

)/7)، ومعرتك األقران )/9)).
يف تفسري القرطيب: »فاحتة الكتاب من غري خالف بني العلماء، وسميت بذلك ألنها تفتتح قراءة القرآن بها لفًظا،   )((

وتفتتح بها الكتابة يف املصحف خًطا، وتفتتح بها الصلوات« )/50).
لكمة: »ألنها« ساقطة يف )ز(.  )((

الطي والنرش أو اللف والنرش من املحسنات ابلديعية، وهو أن تلف شيئني أو أكرث، ثم تأيت بتفسريها مجلة من   )4(
 غري تعيني، ثقة بأن السامع يرد إىل لك واحد ماهل، فإن اكن النرش ىلع ترتيب الطي يسىم مرتبًا حنو قوهل تعاىل
علوم  يف  اإليضاح   .]7( ]القصص:   ﴾ ﴿  

ابلالغة، للخطيب القزويين 0/4)، ومعرتك األقران يف إعجاز القرآن )/408، 409.
أي رسيًعا. اللسان )مرط(.  )5(

تفسري الطربي 50)، والكشاف، للزخمرشي )/))، وزاد املسري، البن اجلوزي )/0)، وقال الزركيش: سميت بذلك   )6(
قوهل: إىل  أوهلا  فمن  اتلوحيد  فأما  اتلوحيد، واتلذكري، واألحاكم،  القرآن:  األقسام اثلالثة من علوم   ألنها حوت 
﴾ إىل آخرها؛  ﴾، وأما اتلذكري فمن قوهل: ﴿ ﴾، وأما األحاكم فـ ﴿ ﴿
ا، ألنه يتفرع عنها لك نبت«. الربهان )/7)، وقال ابن القيم: »حوت هذه السورة أصول األسماء  مًّ

ُ
فصارت بهذا أ

األلوهية،  وتوحيد  الربوبية،  توحيد  وهما  اتلوحيد،  نويع  ىلع  واشتملت  والرمحن،  والرب،  اهلل،  ويه:  احلسىن، 
املستقيم  الرصاط  إىل  ويهدي  بربوبيته،  ويستعان  بألوهيته،  يعبد  فهو  اهلل،  واسم  الرب  باسم  اتلعبد  وتضمنت 
 ،558/( السعادتني  املعاد 656، وطريق اهلجرتني وباب  بعدها، وزاد  تاركها )7) وما  الصالة وحكم  برمحته«... 
وينظر تفسري القرطيب )/48)-49)، ونظم ادلرر )/))، وتفسري ابن كثري 54، وتفسري أيب املظفر السمعاين )/)5)، 

)5)، وفتاوي السبيك 7، وادلر املنثور، للسيويط )/))، ومعرتك األقران )/9)).
تفسري القرطيب )/)5)، ونظم ادلرر )/))، وابن كثري 54، وفتاوي السبيك 7، وادلر املنثور )/))، ومعرتك األقران   )7(

.((9/(
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ْنِ))(.
َ
وبالك

والَواقَِيَة))(.

والاَكفِية))(؛ الشتماهلا ىلع احِلَكم انلظريَّة، واألحاكم العملية)4(.

وباحلمد)5(.

وادلاعء)6(.

وتَعليم املسألة، حللول ذلك فيها)7(.

يف تفسري الكشاف: »الصالة والكزن« )/))، وعنه ذكرها ابن كثري يف تفسريه 54، وينظر نظم ادلرر )/))، وفتاوي   )((
السبيك 7، ومعرتك األقران )/9)).

تفسري ابن كثري 54، ونظم ادلرر )/))، ويف تفسري الكشاف بزيادة: »الوافية« بالفاء ))، وكذلك عند ابلقايع يف   )((
نظم ادلرر )/)) مع الواقية، والقرطيب يف تفسريه )/)5) كذلك، ومعرتك األقران )/9)).

يف )ز(: »الاكفية«.  )((
يف )ز(: »العلمية«.  )4(

 ،((  ،((/( املنثور  وادلر   ،(8  ،(7/( القرآن  علوم  يف  والربهان   ،((/( ادلرر  ونظم   ،(5(/( القرطيب  تفسري  وانظر:   
ومعرتك األقران )/9)).

: »احلمد هلل أم  تفسري القرطيب )/50)، وأورد حديث الرتمذي عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل   )5(
القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين« وقال عقبه: حسن صحيح ]السنن 4)))[. وينظر: نظم ادلرر )/))، وفتاوي 

السبيك 7، ومعرتك األقران )/9)).
﴾ ]الفاحتة:  نظم ادلرر )/))، ومعرتك األقران )/)4) وفيه: »وسورة ادلاعء؛ الشتماهلا عليه يف قوهل: ﴿  )6(

.]6
قال ابن القيم: اشتملت هذه السورة ىلع أمهات املطالب العايلة أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن... فاشتملت   )7(
ىلع اتلعريف باملعبود، وتضمنت إثبات املعاد، وتضمنت إثبات انلبوات من جهات عديدة... وقال: فاحتة الكتاب: 
والفالح، وحافظة  الغىن  ومفتاح  اتلامة،  والرقية  انلافع،  وادلواء  اتلام،  والشفاء  املثاين،  والسبع  الكتاب،  أم  يه 
القوة، ودافعة اهلم والغم واخلوف واحلزن ملن عرف مقدارها، وأعطاها حقها، وأحسن تزنبلها ىلع دائه، وعرف 
وجه االستشفاء واتلداوي بها، والرس اذلي ألجله اكن ذلك، وذلك الشتماهلا ىلع الشفاءين: شفاء القلوب، وشفاء 

األبدان...
واحتج بعضهم باحلديث القديس املتفق عليه: »قال اهلل تعاىل: قسمت الصالة بيين وبني عبدي...« ىلع أنه ما قرأ   

أحد الفاحتة لقضاء حاجة، وسأل حاجته إال قضيت...
﴾ تدفع  يقول ابن القيم: »وكثرًيا ما كنت أسمع شيخ اإلسالم ابن تيمية -قدس اهلل روحه- يقول ﴿  
﴾ تدفع الكربياء.                = الرياء ﴿
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وبالشفاء))(؛ لقوهل »عليه الصالة والسالم«: »يه شفاء لل داء«))(.

نَّ املَخاِلَف يف 
َ
ْبع الَمثايِن))(؛ ألنها تُثىََنّ يف الصالة، ويه سبع آيات باتفاق؛ أل وبالسَّ

﴾ دونها، واملوافق عكس)4(. البَْسَملة َعدَّ ﴿

﴾، ومن مرض  ﴾ ومن مرض الكربياء والعجب بـ ﴿ فإذا عويف من مرض الرياء بـ ﴿  =
﴾ عويف من أمراضه وأسقامه؛ ورفَل يف أثواب العافية، وتمت عليه  الضالل واجلهل بـ ﴿
﴾ وهم أهل فساد القصد، اذلين عرفوا احلق وعدلوا عنه  انلعمة واكن من املنعم عليهم ﴿

﴾ وهم أهل فساد العلم اذلين جهلوا احلق ولم يعرفوه«. ﴿
انظر: زاد املعاد، البن القيم 656، 9)7، 0)7، ومدارج السالكني )/48، 5)) وما بعدها، ومعرتك األقران )/9))- )4)   
وفيه: »... ألن فيها آداب السؤال«، واالستعانة بالفاحتة ىلع جناح األمور، البن عبد اهلادي )7)، )7) )باختصار 

وترصف من اجلميع(.
تفسري الكشاف )/4) وفيه: »الشفاء والشافية«، وتفسري القرطيب )/)5، وابن كثري 54، ونظم ادلرر )/)).  )((

ذكره احلافظ ابن حجر يف إحتاف املهرة 9)/07) من حديث عبد امللك بن عمري لدلاريم يف فضائل القرآن بلفظ:   )((
»فاحتة الكتاب شفاء من لك داء«. ]يم )/0))[، وذكره السيويط يف ادلر املنثور عن ادلاريم وعن أمحد وابليهيق يف 
شعب اإليمان عن عبد امللك بن عمري قال: قال رسول اهلل  احلديث.... وقال: سنده رجاهل ثقات 

 .(5 -(4/(
تفسري الطربي )/05) وما بعدها، وأيب املظفر السمعاين )/)5)، والكشاف )/4)، وتفسري ابن كثري 54- 55، ونظم   )((

ادلرر )/))، وفتاوي السبيك 7، وادلر املنثور )/))، ومعرتك األقران )/9))، 40).
لكمة: »عكس« ساقطة يف )ز(.  )4(

قال الطربي: »صح اخلرب ىلع تسميتها بالسبع املثاين ألنها تثىن يف الصالة فتقرأ يف لك ركعة، واكن احلسن يتأول   
ذلك، وليس يف وجوب اسم السبع املثاين لفاحتة الكتاب ما يَْدفُع صحَة وجوب اسم املثاين للقرآن لكِّه، ولَِما ثىنَّ 
بها.  غريه  تسميُة  باملثاين  ذلك  بعِض  بتسمية  َيْفُسُد  ال  مفهوًما،  ومعىًن  وجًها  ذلك  للِكّ  نَّ 

َ
أل ور؛  السُّ من  الِمئني 

يف  اختلفوا  وإنما  ذلك  يف  والعلماء  القراء  من  اجلميع  بني  خالف  ال  آيات،  سبع  فإنها  السبع،  أنها  تأويل  وأما 
﴾. وُروِي  اآلي اليت صارت بها سبع آيات. فقال ُعْظُم أهِل الكوفِة: صارت سبَع آياٍت، بـ ﴿
 ذلك عن مجاعٍة من أصحاب رسول اهلل  واتلابعني. وقال آَخرون: بل يه سبُع آياٍت، وليس منهن:
هيهم« )/07)- ﴾. وذلك قوُل ُعْظِم قرأِة أهِل املدينِة وُمتَفِقّ ﴾. ولكن السابعُة:﴿ ﴿

.(08
وىلع ذلك ذهب القرطيب يف تفسريه وقال: »أمجعت األمة ىلع أن فاحتة الكتاب سبع آيات..« إال ما روي دون ذلك   
)/)5)- )5)، وكذلك ابلغوي يف معالم اتلزنيل )/)، وصاحب الكشاف )/4)- 5)، وابن عطية يف املحرر الوجزي 
﴾ آية، ولم  )/78، وابن كثري 54- 55، والسبيك يف فتاويه 7 وفيه: »ومجهور املكيني والكوفيني ﴿
﴾، ومجهور بقية العادين ىلع العكس«.              = وا ﴿ َيُعدُّ
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 ﴾ أن))( قوهل: ﴿ للنص ىلع  َصحِّ 
َ
األ ونََزلَْت بمكة ىلع 

]احلجر: 87[ َميكٌّ خالفاً ملجاهد، وموافقته قوهلم أنها مدنية))(.

قال الواحدي))(: »وال يسعنا القول بأن رسول اهلل  أقام)4( بمكة بِْضَع 
َعرَشة سنًة يَُصيلِّ بال فاحتة)5(.

وىلع  رشفها،  أدلة  من  ويكون  مرتني،  نزلت  بأنها  القولني  بني)6(  بعُضهم  ووفَّق 
فَْضِل النقسامها 

َ
القول بتفضيل بعض الُقرآن ىلع بعض بالَعَرِض ال باذلات، فيه من األ

بني الَرِبّ واملْرُبوب)7(.

يَبّ 
ُ
ويف احلديث عن أيب هريرة  أن انليب  قال -وقد قرأ عليه أ

ابُن كعب أمَّ الُقرآن-: »واذلي نفيس بيده ما أنزل اهلل يف اتلوراة وال يف اإلجنيل وال يف 

وينظر يف ذلك: أحاكم القرآن، أليب بكر اجلصاص 0) وما بعدها، وأحاكم القرآن، البن العريب )/) وما بعدها،   =
ومعرتك األقران )/9))، 40) وفيه: »... أو تثىن بسورة أخرى، أو ألنها نزلت مرتني، أو ألنها ىلع قسمني: ثناء، 
وداعء، أو ألنها إذا قرأ العبد منها آية ثناه اهلل باإلخبار عن فعله، كما يف احلديث القديس الصحيح... وسميت 

تُْه، أي تقدمته«. مَّ
َ
كذلك بالسبع املثاين تلقدمها وتأخر ماسواها تبعاً هلا، وألنها أ

وقال السيويط يف اإلتقان )/)5) - )5): »وقد وقفت هلا ىلع نيف وعرشين اسماً، وذلك يدل ىلع رشفها، فإن رشف   
األسماء فيه داللة ىلع رشف املسىم«.

يف األصل: »أنه«. واملثبت من )ز(.  )((
يف )ز(: »موافقيه أنها مدنية«.   )((

وما ذهب إيله املصنف هنا هو ما يف تفسري القرطيب )/54)- 55)، والكشاف )/))، ومعالم اتلزنيل )/)، واملحرر   
الوجزي )/65، وتفسري ابن كثري 54، وفتاوي السبيك 7، وادلر املنثور )/0).

هو أبو احلسن يلع بن أمحد الواحدي انليسابوري أحد األئمة يف اتلفسري، بل أستاذ عرصه يف علم انلحو واتلفسري،   )((
ولك تصانيفه تشهد هل بالرباعة، هل أسباب الزنول، والبسيط يف تفسري القرآن الكريم، والوسيط، والوجزي. تُويفِّ سنة 
أنباه  الرواة ىلع  وإِنباه  انظر: وفيات األعيان، البن خلاكن )/))) وما بعدها،  تاريخ مودله.  468ه، واختلف يف 

انلحاة، للقفطي )/))).
يف أسباب الزنول للواحدي: »قام«.  )4(

يف أسباب الزنول بزيادة: »للكتاب. هذا مما ال تقبله العقول« 0).  )5(
يف )ز(: »ألن«.  )6(

﴿ تعاىل:  لقوهل  أشبه.  »واألول  بقوهل:  كثري  ابن  وأعقبه  املفرسين،  أغلب  ذلك  ذكر   )7(
﴾ ]احلجر: 87[ واهلل أعلم« 54، وذكر قريباً من ذلك القرطيب يف تفسريه )/54)، 55).
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الزبور وال يف الفرقان مثلها«))(.

هبط من 
ُ
))( أربع َرنَّات: حني لُعن، وحني أ وقال جماهد: إن إبليس -لعنه اهلل- وفَّ

نزلت الفاحتة))(.
ُ
اجلنة، وحني بعث حممد ، وحني أ

ْي: َصيْحٌة.
َ
ننَُي: صوت هل َرنٌَّة، أ ننُي)4(، وانلََّخار من الشيطان، والرَّ والرَّ

وانلَّْخُر: َمدُّ انلََّفس يف اخلياشيم)5(.

ِسّ القرآن 
ُ
وعن الشعيب)6(:- أن رجاًل شاك إيله وجع اخلارصة، فقال هل)7(: عليك بأ

فَاحِتِة الِكتَاِب)8(.

سمعت عن)9( ابن عباس يقول:- للك يشء أساس، وأساس ادلنيا مكة؛ ألنها ُدِحيت 
منها، وأساس السموات َعَربّيا)0)( ألنها)))( السماء السابعة)))(، وأساس األرض حربيا)))( 
تُها، وأساس انلار جهنم؛ ألنها َدَرُكَها  ابعة، وأَساُس اجلَنَِّة َعْدٌن ألنها رُسَّ رُْض السَّ

َ
ويه األ

ِق آدُم، وأَساُس األنبياء نوح، وأَساُس بين إرسائيل يعقوب، وأَساُس 
ْ
ْفيل، وأَساُس اخلَل السُّ

أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )/))4- ))4، والرتمذي يف سننه )5)))(، وقال عقبة: »هذا حديث حسن صحيح«.  )((
.» يف املصادر: »َرنَّ  )((

ا ملجاهد، والقرطيب كذلك يف تفسريه )/47 وزاد بقوهل: »وذكره  ذكره الرتمذي يف سننه عقب احلديث السابق معزوًّ  )((
ابن األنباري يف كتاب الرد »هل« باإلسناد إىل جماهد. وقد أخرجه وكيع يف تفسريه، وابن األنباري يف املصاحف، 
وأبو الشيخ يف العظمة، وأبو نعيم يف احللية عن جماهد... قاهل السيويط يف ادلر املنثور )/6)-7)، وذكره السهييل يف 

الروض األنف عن تفسري بيق بن خَمدل )/)8).
املصباح املنري )رنن(.  )4(

وانلَِّخري كذلك هو الصوت من األنف. املصباح املنري )خنر(.  )5(
يف ادلر املنثور: »وأخرج اثلعليب عن الشعيب« )/)).  )6(

لكمة: »هل« ساقطة يف )ز(.  )7(
تفسري القرطيب )/)5)، وادلر املنثور )/)).  )8(

يف )ز(: »من«.  )9(
يف تفسري القرطيب: »غريباً«.  )(0(

يف )ز(: »ألن«.  )(((
يف القاموس: »وَعُروباُء: اسم السماء السابعة. )عرب(.  )(((

يف تفسري القرطيب: »عجيبا«.  )(((
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  .)((﴾ الُكتُِب القرآن، وأساس القرآن الفاحتة، وأساس الفاحتة ﴿
﴾؛ وذلك ألنَّ لكَّ))( جهٍة كثريٍة البد هلا  وعندي))( أن أساس البسملة الرشيفة ﴿
عن جهٍة وَحدٍّ يضبطها، وإال اكن انلاس خيبطون خبط عشواء، وخيتبطون فيما ال يَشيف 

ْدواَء.
َ
األ

َملٌَك  أتاه  إِْذ  جالس    اهلل  رسول  بينما   :)4(
 عباس  ابن  وعن 

فقال: »أبرِْش بنُوَريْن أوتيتُهما لم يُْؤتَهما نيبٌّ قبلك: فاحتة الكتاب، وخواتيم سورة ابلقرة، 
عِطيتَه«)5(.

ُ
لن َتْقرأ حرفاً منهما إال أ

عليهم بعث 
َ

يل القوم  »إِن  قال:    انليب  أن  ايلمان)6(:  بن   وعن حذيفة 
   ﴾ الُكتَّاِب ﴿ العذاب حتماً مقضّياً، فيقرأ صيبٌّ من ِصبْيانهم يف 

فيسمعه اهلل، فريفع عنهم ذلك«)7(.

وزاد القرطيب يف تفسريه: »فإذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاحتة تُشىف« )/)5) - )5).  )((
أي املصنف.  )((

يف األصل: »للك«.  )((
مجلة: »« ساقطة يف )ز(.  )4(

أخرجه مسلم يف صحيحه بسنده عن ابن عباس رقم )806(.  )5(
يف )ز(: »وعن ايلمان«.  )6(

هكذا أورده صاحب الكشاف يف نهاية تفسريه للفاحتة )/5) »...فريفع عنهم بذلك العذاب أربعني سنة«. وقال   )7(
الزيليع يف ترجيه ألحاديث الكشاف: قلت: »رواه اثلعليب يف تفسريه من حديث أيب معاوية الرضير، عن أيب مالك 

األشجيع، عن ربيع بن حراش، عن حذيفة، عن انليب ... فذكره سواء.
وقال احلافظ ابن حجر معلقاً ىلع قول الزيليع: »إال أن دون أيب معاوية من ال يتج به، وهل شاهد يف مسند ادلاريم   
عن ثابت بن عجالن قال: اكن يقال: إن اهلل لرييد العذاب بأهل األرض، فإذا سمع تعليم الصبيان باحلكمة رصف 

ذلك عنهم. يعين باحلكمة: القرآن.
قلت: وهذه الرواية يه اليت أورها املصنف هنا يف الغرة.  

وقال احلافظ كذلك يف زوائده: »حديث أيب كعب  يف فضائل القرآن سورة سورة أخرجه اثلعليب من طرق   
يب بن كعب  لكها ساقطة، وأخرجه ابن مردويه من طريقني، وأخرجه الواحدي يف الوسيط، وهل قصة 

ُ
عن أ

أنه وضعه«. تريج األحاديث  ابن الصالح ممن اعرتف بوضعه، وهلذا روي عن أيب عصمة  ذكرها اخلطيب، ثم 
واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف، للزيليع )/0) وحاشيته.
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 ﴾ ﴿
النول

﴾ كما يشهد بذلك حديُث ابلعث))(. نزلت بعد سورة ﴿
وقال عكرمة واحلسن وعن ابن عباس:- أنها أول ما نزل من القرآن.

﴾ أوُل سورٍة نََزلَْت، ونزلت  ومجع الواحدي: بأنها قد تكون أول آية نزلت، و﴿
للفصل بني السور))(.

))( قال: اكن رسول اهلل  ال يعرف َختَْم السورة 
 وعن ابن عباس

.)4(﴾ حىت تزنل عليه ﴿
.)5(﴾ وعن ابن مسعود: كنَّا ال نعرف الفصل بني السورتني حىت تزنل ﴿

أي: أول نزول الويح ىلع انليب  وأول ما أنزل عليه.  )((
أورد ذلك الواحدي بعدة طرق مسندة يف أسباب الزنول )/8)-9)، وذكره كذلك الطربي يف تفسريه )/6))، وأبو   )((

املظفر السمعاين يف تفسريه )/55)-56)، وابن كثري يف تفسريه )6، )6.
مجلة: »« إضافة من )ز(.  )((

أورد ذلك مسنداً الواحدي يف أسباب الزنول )/7).  )4(
جاء هذا اخلرب مسنداً كذلك يف أسباب الزنول، للواحدي )/7)، ويف تفسري الطربي )/))) وما بعدها، والقرطيب   )5(

)/7)) وما بعدها، ويف املحرر الوجزي، البن عطية )/60 وما بعدها، وينظر: اتلفسري الصحيح )/70، )7.
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اللغة

، والُعلُّو عند  ُموِّ الُّ ىلع معاٍن خمتلفة. وهمزته وَْصٌل، وهو من السُّ االسم: اللفظ ادلَّ
ْصلُه َسَمٌو َكـ »َنَعٌم«، واملحذوف الُمُه بديلل 

َ
ه إيَّاُه، فأ ابلرصيني؛ ألن املَسىمَّ َيْعلُو به تِلََمزيُّ

ْسماء ]وأَسايم[))(؛ ألن اتلكسري يَُردُّ اليشَء إىل األْصِل، فوزنُه ِاْفٌع.
َ
مجعه ىلع أ

فاُؤه،  فاملحذوف  اُه،  ُمَسمَّ تلخصيصِه  الَعالمة،  مة:  السِّ من  أنه  الُكوفيني:  وعنَد 
وَْسام))(.

َ
رسِّ ىلع أ

ُ
ه أنه لو اكن كذلك لك ٌل، وَيُردُّ وأصله))( وََسم، ووزنُه ِاْعْ

نَُّه 
َ
باً، وأْصلُه)5( ىلع أ اهلُل)4(: اسٌم لواجب الوُجوِد الرَّب املْعبُود، وليس هو رسيانياً ُمَعرَّ

، وممن قال به: سيبويه)6(. ُمْشتقٌّ
أهلل  يا  قيل:  ثم  ومن  م؛ 

َّ
والال األلف  عنها  وُعوِّض  الَهْمَزُة،  فُحذفت  إِهل)8(  أما)7( 

به،  اختص  حىت  حبق  املعبود  ىلع)9(  َغلََب  ثم  معبود،  للك  أنه  اإلهِل  يف  واألصل  بالقطع، 

ما بني املعقوفني إضافة الزمة من املصادر.  )((
يف )ز(: »وأصل«.  )((

بسط ابن األنباري القول يف ذلك يف كتابه: »اإلنصاف يف مسائل اخلالف« يف املسألة رقم ))( )/4 وما بعدها،   )((
إعراب  )/))-))، وينظر:  القرآن  ابليان يف غريب  إيله ابلرصيون«، وذكره كذلك يف  ما ذهب  »الصحيح  وقال: 
القرآن  )/4)-5)، ومعاين  للزخمرشي  والكشاف،  بعدها،  9 وما  الكريم، البن خالويه  القرآن  ثالثني سورة من 
به  من  ما  وإمالء   ،6(-6(/( الوجزي  واملحرر   ،(44-(4( األصفهاين  للراغب  واملفردات،   ،40/( للزجاج  وإعرابه، 
الرمحن، للعكربي )/4-5، وفتح العالم )/)4، واتلرصيح بمضمون اتلوضيح، للشيخ خادل األزهري )/)4، واجلدول 

يف إعراب القرآن ورصفه وبيانه، ملحمود صايف )/)).
يف )ز(: »أنه«.  )4(

يف )ز(: »وحاهل«.  )5(
الكبري  تفسريه  الرازي يف  ادلين  ذلك فخر  والفقهاء، وذكر  وأكرث األصويلني  بن أمحد كذلك،  اخلليل  قول  وهو   )6(
 ،445-4(9/( البسيط  اتلفسري  يف  الواحدي  ذلك  يف  القول  وبسط   ،65 تفسريه  يف  كثري  ابن  ونقله   ،(09-(08/(
والراغب األصفهاين يف مقدمة جامع اتلفاسري )))-6))، ومعاين القرآن وإعرابه، للزجاج )/40، )4، وادلر املصون 
)/))، 4)، وقال ابن دريد: »فأما اشتقاق اسم اهلل  فقد أقدم قوٌم ىلع تفسريه، وال أحب أن أقول فيه شيئًا«. 

االشتقاق )/))، وفتح العالم )/)4.
يف )ز(: »وأما«.  )7(

هذا رسمه اإلماليئ حبذف األلف.  )8(
)9(  »ىلع« ساقطة يف ز.
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، ألن  َريَّ ْي: حتَ
َ
َ أو َوهِلَ أ

َ
هل

َ
لُوِهية، أي: ُعِبَد، ألنه َمْعبُود، أو من أ

ُ
هِلَ إالهًة، أو أ

ُ
واشتقاقه من أ

نَّ الواو قلبت همزة كما 
َ
 أ

َّ
َ فيه موجود، لكن ىلع اثلاين إنما يكون أصله ِوالٌه، إِال اتَلَحريُّ

ْو ألََهه إِذا 
َ
َ إِذا فزع، أ

َ
ا يف وجوه، أْو ِمْن أهل

َ
َع ِمْن َوَع الستثقال الضمة، استثقاهل

َ
فُِعَل يف أ

رُي من اعتمد عليه))(. أجاره ألنه ُيْفزع إيله، وجُيِ

ن، أْو ِمْن باب: قال أْي: 
ْ
أ  من باب باع أْي ارتفع ألنَُّه رفيع الشَّ

َ
وأما الَه فهو من األهل

نَُّه حُمْتَِجٌب عن الَعيان ))(.
َ
احتجب أل

وقال مجاعة: إِنُّه َعلٌم ذلاتِِه املخصوصة، ألنه يوصف وال يوصف به، وألنه لو اكن 
 الرمحن توحيداً النتفاء منع 

َّ
 اهلُل توحيداً، كما لم يكن ال إِهل إِال

َّ
وَصًفا لم يكن ال هلإ إِال

َكِة فيه))(. ْ الرشِّ

عطي 
ُ
يَّا)4( أ ِعِق يف الرثُّ نه وَْصٌف يف األْصِل، ُثمَّ ملا َغلبت عليه العلميَُّة اكلصَّ

َ
َورُدَّ بأ

كِة عنها.  ْ حكم األعالم يف وصفها دون الوصف بها، ويف انتفاء الرشِّ

ا أفاد ظاهر قوهل تعاىل: ﴿
َ
فة - مل نَُّه لَْولَْم يَُدلَّ ِضْمناً)5( - ىلع الصِّ

َ
واْستُِدلَّ بهذا بأ

إِثبات)6( اجلهة،  ﴾ ]األنعام: )[ معىًن صحيحاً؛ وذلك ألنُه اكن يقتيض 
ٌْن ُيْفِسُد الصالة، وال تنعقد)8( به ايلَمني)9(.

َ
ونعوذ باهلل من ذلك)7(، وَحْذُف أِلِفه حل

يف )ز(: »إيله«.  )((
اتلفسري البسيط، للواحدي )/446-)45، وادلر املصون )/6)، 7).  )((

األسماء والصفات، للبيهيق )/59، واالشتقاق، البن دريد )/)).  )((
ِعق يطلق يف األصل ىلع لك من ُريم بصاعقة، وغلب ىلع  هكذا وردت العبارة يف املخطوطتني، واملقصود أن الصَّ  )4(

ُمَعنيَّ وهو  خويدِل بن نفيل، وانلجم يف األصل يُطلق ىلع لك جنم ولكن غلب ىلع الرثيَّا.
يف )ز(: »ضما«.  )5(

يف )ز(: »اثلبات«.  )6(
لون: فإن أريد بها أمٌر خملوق فاهلل ال ييط به يشء  الُمتَّبعون للسلف ال يطلقون نيف اجلهة وال إثباتها، بل يفصِّ  )7(
السنة  منهاج  انظر:  بائن من خلقه.  فوق عرشه  فاهلل  العالم  فوق  ما  وهو  أمٌر عديم  أريد  وإن  املخلوقات،  من 

.(((-(((/(
يف )ز(: »يعقد«.  )8(

انظر يف ذلك: تفسري الطربي )/)))-)))، واألسماء والصفات، للبيهيق )/57، 58، وابن كثري 64، 65، واملحرر      =  )9(
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﴾))(: اسمان للمبالغة من الرمحة. ﴿
ومن قائل: إنهما َسواٌء منهما: كنَْدمان ونَِديم.

))( ىلع زيادة املعىن كما  الِّ بْلُغ لزيادة ابلناء ادلَّ
َ
ومن قائل: باختالفهما، والرمحن))( أ

ع« باتلضعيف، وذلك إما باعتبار الكمّية، أو باعتبار الكيفية. يف »قَطع« باتلخفيف و»َقطَّ
فعىل األول قيل: »يا رمحن ادلنيا«؛ لعمومه للمؤمن والاكفر، ورحيم اآلخرة الختصاصه 

باملؤمن.
خروية ِجَساٌم، 

ُ
وىلع اثلاين قيل: »يا رمحَن ادلنيا واآلخرة، ورحيم ادلنيا«؛ ألنَّ انلِّعَم األ

 إىل األىلع 
َ

دن
َ ْ
وأما ادلنيَوية فِعظاٌم وغري عظام، وإنما ُخوِلَف الِقياس يف)4( الرتيق من األ

بعد  احلاء  بإهمـال  ًبا  ُمَعرَّ الرمحن  ويلـس  ادلنيا،  رمَْحِة  م  وتقدُّ لَعلَِميَِّتِه،  الرَّمحن  بتقديم 
كونها معجمة كما زعم بعضهم)5(. 

الوجزي، البن عطية )/)6، والكشاف، للزخمرشي )/5)-40، واتلفسري الكبري، للرازي )/56) وما بعدها، وقد بسط   =
القول يف ذلك وفاق اجلميع، وإمالء ما َمنَّ به الرمحن، للعكربي )/4، 5، وفتاوي السبيك 7.

يف )ز(: »بسم اهلل الرمحن الرحيم«.  )((
يف )ز(: »فالرمحن«.  )((

لكمة: »ادلال« ساقطة يف )ز(.  )((
يف )ز(: »من«.  )4(

﴾ اسم عرباين، فجاء معه بالرحيم، وذكر أبو إسحاق الزجاج يف معاين  زعم املربد فيما ذكر ابن األنباري أن ﴿  )5(
﴾ عرباين، فلهذا مجع بينهما. وهذا القول مرغوب عنه. ﴾ عريب و﴿ القرآن: وقال أمحد بن يىي ﴿

وقال القرطيب: ادليلل ىلع أنه مشتق ما خرجه الرتمذي وصححه عن عبد الرمحن بن عوف، أنه سمع رسول اهلل   
 يقول: »قال اهلل تعاىل أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا اسما من اسيم، فمن وصلها وصلته، ومن 
قطعها قطعته«. وهذا نص يف االشتقاق، فال معىن يف املخالفة والشقاق، وإنكار العرب السم الرمحن جلهلهم باهلل 

﴾ خاص به لم يسم به غريه، كما قال تعاىل: ﴿ وبما وجب هل، واسمه تعاىل ﴿
﴾ ]الزخرف: 45[. ﴾ ]اإلرساء: 0))[ وقال تعاىل: ﴿
مسيلمة  إِال  يقال  فال  به؛  َر  وَشهَّ الكذب  اهلل جلباب  كساه  ايلمامة  برمحن  وتسىمَّ  الكذاب  مسيلمة  أ  جترَّ وملا   
ابلادية  أهل  من  الوبر  وأهل  املدر،  أهل  من  احلرض  أهل  بني  الكذب  يف  املثل  به  يرُضب  فصار  الكذاب، 

واألعراب. 
t﴾ عرباين. وقال احلافظ ابن كثري  وقد َضَعّف الفخر الرازي يف تفسريه من ذهب إىل أنَّ اسم اهلل تعاىل ﴿   
يف تفسريه معلقا: »هو حقيق باتلضعيف كما قال«.              =
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بل هو عريب))(.

وقد حىك فخر ادلين هذا القول ثم قال: »واعلم أن اخللق قسمان: واصلون إىل ساحل حبر املعرفة، وحمرومون قد   =
بقوا يف ظلمات احلرية وتيه اجلهالة، فكأنهم قد فقدوا عقوهلم وأرواحهم؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إىل َعرَْصِة 
انلور وفسحة الكربياء واجلالل، فتاهوا يف ميادين الصمدية، وبادوا يف َعرْصة الفردانية، فثبت أن اخللق لكهم يف 

معرفته«.
وذكر ذلك ابن كثري يف تفسريه.  

انظر يف ذلك: تفسري القرطيب )/)4)-44) وانلص هل، وتفسري ابن كثري 65-66، والطربي )/4))-4))، واألسماء   
للبيهيق )/4))، 5))، والكشاف )/)4-45، واملفردات، للراغب )9)، )9)، وإعراب ثالثني سورة من  والصفات، 

القرآن، البن خالويه ))، 4).
وهذا هو الصحيح اذلي نص عليه مجهور املفرسين وأساطني اللغة وانلحو وابليان كما يف املصادر.  )((
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اإلعراب)1)

﴾ ره ابلرصيون: ابتدايئ، والكوفيون: بدأت ﴿  »ابلاء« متعلقة بمحذوف، قدَّ
املعموالت يقتيض  آتياً، وألنَّ تقديم  الـَمتْلُوَّ يكون بعده  تايلاً؛ ألنَّ  الزخمرشي:  ره  وقدَّ

﴾ ]هود: )4[))(. عداها، كما يف قوهل تعاىل: ﴿

نَّ 
َ
﴾ ]العلق: )[، وأ ))(: إِنَّ هذه اآلية موضحة لإلبهام يف قوهل:- ﴿ َهييْلُّ وقال السُّ

نَّها 
َ
﴾ ]انلمل: 0)[ ُمبَيِّنٌَة)4(، وابلاء لالستعانة واألصل أ آية انلمل ويه: ﴿
خر يليق ذكرها بكتب انلحو.

ُ
لإِللصاق، ولم يذكر سيبوبه غريه)5(، وغريه ذكر هلا معاين أ

لِف املحذوفة تفيفاً لكرثة االسِتعمال؛ وكرست 
َ
ا تعويضاً عن األ وطولت ابلاء خطًّ

تلجانَس عملَها)6(.

لكمة اإلعراب من )ز(.  )((
ينظر يف إعراب »ابلاء« إعراب ثالثني سورة من القرآن، البن خالويه 9-))، وتفسري غريب ابن قتيبة 8)، وابليان   )((
يف غريب القرآن، البن األنباري )/))-))، وإمالء ما من به الرمحن، للعكربي )/4، والكشاف، للزخمرشي )/4)-
0)، ومعاين القرآن وإعرابه، للزجاج )/9)، 40، واتلفسري الكبري، للرازي )/)0)-)0)، والفوائد يف مشلك القرآن، 

للعز بن عبد السالم )، 4. وقوهل »عداها« كذا يف األصول.
هو احلافظ العالمة أبو القاسم وأبو زيد، عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد اخلثعيم األندليس املاليق، اكن إماماً يف   )((
لسان العرب. مات بمراكش خامس عرش شعبان سنة )58ه. إِنباه الرواة ىلع أنباه انلحاة، للقفطي )/)6)، وتذكرة 

احلافظ، لذلهيب 48/4))، ووفيات األعيان، البن خلاكن )/80)، وطبقات احلفاظ، للسيويط )48.
نف، للسهييل )/)7).

ُ
يف )ز(: »هذه اآلية مبينة«. وينظر: الروض األ  )4(

﴾ وهو االستعانة أو  املؤلف هنا ذكر أوىل األقوال عند املفرسين وعلماء اللغة يف معىن ابلاء يف قوهل تعاىل: ﴿  )5(
اإللصاق، وهو أصل معانيها، قال سيبويه: إنما يه لإللصاق واالختالط، وما اتسع من هذا يف الكالم فهذا أصله.

وللباء املوحدة اْثنَا عرش معىًن أيضاً مبسوطة يف كتب انلحو.  
ورجح السبيك يف فتاويه أن معىن اإللصاق يف ابلاء أحسن من معىن االستعانة دون اإللصاق.   

انظر: تفسري غريب ابن قتيبة 8)، وإعراب ثالثني سورة من القرآن، البن خالويه 9، 0)، ومعاين القرآن وإعرابه   
والكشاف   ،4/( للعكربي  الرمحن،  به  ما من  وإمالء   ،((/( األنباري  القرآن، البن  وابليان يف غريب   ،4(  ،4(/(
)/4)-4)، وادلر املصون )/))، 4)، وتفسري ابن كثري 65، والكتاب، لسيبويه )/44)، واتلرصيح بمضمون اتلوضيح 

)/40-46، ومعاين احلروف، لعيل بن عيىس الرماين 6).
إعراب ثالثني سورة من القرآن، البن خالويه 0)، ))، وتفسري القرطيب )/7))، وابن كثري 65، وابليان يف غريب   )6(
﴾ يف اخلط، لكرثة االستعمال، وطولت     = القرآن، البن األنباري )/)) وعبارته: »وحذفت األلف من ﴿
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َعلٌَم مشتق  بأنه   - وابن طاهر))(  ْعلَم))( 
َ
األ قول  قبله - ىلع  مما  بدل   ﴾ و﴿

َهييل-  السُّ رأي  اثلَّناء -ىلع  بها  ِريَد 
ُ
أ ِصفٌة  أْو  َدبََر))(،  من  بََراِن  ادلَّ املتعدي اكشتقاق  من 

القرب للرمحن  املعارف تلخصيص  ْعرُف 
َ
أ المتناع ابلدل، وابليان عنده يكون سابقة 

باإِلنكار)4(.

﴾ ]العلق: )[ وال حتذف  ﴾، وهلذا ُكتب ﴿ ابلاء ملاكن حذف األلف، وال حتذف يف غري ﴿  =
دخلت عليه غري ابلاء من حروف اجلر، كقولك: »السم اهلل حالوة، وال اسم اكْسِم اهلل«.

ُ
األلف منه إذا أ

عرف باألعلم الشنتمري؛ النشقاق شفته العليا، وكنيته أبو احلجاج، اشتهر بقوة احلافظة، وغلبت عليه الزنعة   )((
األدبية، هل رشح شواهد سيبويه، ورشح اجلمل، للزجايج. بغية الواعة )/56).

هو أبو بكر، حممد بن أمحد بن طاهر اإلشبييل، أخذ عنه ابن خروف، وهل حواش ىلع كتاب سيبويه، وتعليق ىلع   )((
اإليضاح ىلع أيب يلع الفاريس. تويف سنة 580ه. بغية الواعة )/8).

رُد قول األعلم وابن طاهر بأن االسم األول يتاج إىل تبيني كما يف فتاوي السبيك 8 وهو خيالف رأي اجلمهور.  )((
ٌْم بني الرثيا 

َ
بََراُن - يف علم الفلك -: مخسة كواكب من اثلَّور، يقال: إنها سنامه، وهو من منازل القمر. وقيل: جن وادلَّ  

واجلوزاء. املعجم الوسيط )دبر(.
الكشاف )/)4-45، وادلر املصون )/0)، وفتاوي السبيك 8 وفيه: »وهذا هو رأي اجلمهور«.  )4(

والرمحن مشتق من الرمحة وهو من أبنية املبالغة، وهو قول اجلمهور، وهو شامل الرمحة لاكفة ما تناوتله الربوبية،   
الرحيم  فأردفه  وأصوهلا،  وعظائمها  انلعم  جالئل  تناول  الرمحن  ألن  الرحيم  ىلع  الرمحن  وقدم  ذات،  صفة  ويه 
اكتلتمة والرديف يلتناول ماَدَقّ منها ولطف. وهذا تنبيه ىلع وجه آخر من املغايرة بني مدلول الرمحن والرحيم فعيل 

بمعىن فاعل. ويف العبارة قلق واضح.
ويف إعراب »الرمحن الرحيم« خالف، فاجلمهور ىلع أنه صفة ألنه يراد به ابليان، وإن اكن جيري جمرى األعالم.  

انظر يف ذلك: تفسري الطربي )/47)، واالشتقاق، البن دريد 58، 59، والقرطيب )/40)-47)، وابن كثري 66-65،   
والكشاف )/)45-4.
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املعىن

ورة  السُّ تلك  يف  ُذكر  َما  بأنَّ  لعباده  به  ُيْقِسُم  اهلل  ِمَن  قََسٌم   :﴾ ﴿
حق، وَييف بما فيها من وعده))( وإْرفاده، ويه لكمة جامعٌة من أنواع الرشيعة للمفرتقات 
البسملة:  رآه يكتب  يلَعٌّ ملن  قال سيدنا  اذلات والصفات))(؛ وهلذا  النطباقها ىلع ذكر 

َجوِّْدها فإنَّ رجاًل َجوَّدها، َفُغِفر هل))(.
القايض  رواه  اهلل«.  ن  وَحسِّ السني  »التمد  قال:    انليب  أن  احلديث:  ويف 

عياض يف »الشفا«)4(.
 وجد قِْرطاساً فيه التسمية)6( َفَقبَّلُه، ووضعه 

ً
نَّ رجال

َ
وعن ابن مسعود)5(: أنه بلغه أ

ىلع عينه، فغفر هل.
)8(﴾  وحنو ذلك ما حىك الُقشريي عن قصة برِْش احلايف)7( حني وجد رقعة فيها ﴿

أنَُّه َرَفَعها وَطيَّبَها، فُطيَِّب اْسُمه)9(.

يف )ز(: »عوده«.  )((
﴾ تضمنت مجيع الرشع، ألنها تدل ىلع  يف تفسري القرطيب )/7)): »وقال بعض العلماء: إن ﴿  )((

اذلات وىلع الصفات، وهذا صحيح«.
واملؤلف هنا يتابع القرطيب يف تفسريه يف هذا املعىن.  

وانظر: ادلر املصون )/4)، واتلرصيح بمضمون اتلوضيح، للشيخ خادل األزهري )/46.  
تفسري القرطيب )/7)).  )((

لِق ادلواة، وَحِرّف القلَم وأقم ابلاَء 
َ
يف الشفا: يروى عن معاوية أنه اكن يكتب بني يديه  فقال هل: »أ  )4(

ن اهلل، ومد الرمحن الرحيم« 5)). ر امليم، وحِسّ ق السني وال ُتَعِوّ وفَرِّ
يف تفسري القرطيب )/7)): »قال سعيد بن أيب سكينة: بلغين أن يلع بن أيب طالب  نظر إىل رجل...« اخلرب.  )5(

يف )ز(: »البسملة«.  )6(
الصفوة  47، وصفة   -  (9 الصوفية  تويف سنة 7))ه. طبقات  احلايف.  احلارث  بن  برش  الصويف  ث  املحدِّ العالم  هو   )7(

)/5)) - 6))، وسري أعالم انلبالء 0)/469 - 477.
يف )ز(: »اسم اهلل«.  )8(

ذكر هذا اخلرب واذلي قبله بنحوه القرطيب يف اتلفسري )/7)).  )9(
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الفوائد

ب الرشِّ يف لك حركة))(.
ْ
ُب لك بركة، وَسل

ْ
من فوائدها: َجل

أي   .)(( ْجذم« 
َ
أ فهو  اهلل  ببسم  فيه   

ُ
باٍل اليُبدأ ْمٍر ذي 

َ
أ »لك  املشهور:  احلديث  ويف 

مقطوع الربكة.
أكل  »إذا   : اهلل  رسول  قال  »قالت.    اعئشة))(  حديث  ويف 
هل فليقل: بسم اهلل  وَّ

َ
حدكم فليذكر اسم اهلل تعاىل، فإِْن نيس أن يذكر اسم اهلل تعاىل يف أ

َ
أ

نه وصححه)4(. هل وآخره«. رواه أبو داود والرتمذي وَحسَّ يف أوَّ
موائدكم  وا  ُ »َحضِّ قال:  أنه    انليب  عن  مامة 

ُ
أ ]أيب[)5(  حديث  ويف 

بَِطّي)7(.
َ
بابَلْقِل، فإنه َمْطَرَدٌة للجن مع التسمية«)6(. رواه احل

أواًل ىلع  يرُِسُّ باحلمد، يلُنبِّه غريه  الفراغ  بالتسمية، وعند  وينبيغ لآللك أن يعلن 
أن  وعىس  يده،  فريجع  اآللكني،  بعض  ثانياً  خيجَل)8(  وئلال  البسملة؛  فضل  اكتساب 

قال  أوجبها عند اذلكر، ومنهم من  العلماء من  أول لك عمل وقول... ومن  »تستحب يف  ابن كثري:  قال احلافظ   )((
 وتيمناً واستعانًة ىلع اإلتمام واتلقبل«. اتلفسري )6 وانلص باختصار.

ً
بوجوبها مطلقاً... ترباك

أخرجه أبو داود يف سننه )4840(، وابن ماجه كذلك )894)(. وقال زكريا األنصاري يف فتح العالم )/)4: »حسنه   )((
ابن الصالح«. وينظر: تفسري ابن كثري )6، وديلل احلريان ىلع مورد الظمآن )).

وذكره السيويط يف ادلر املنثور عن عبد القادر الرهاوي يف األربعني بسند حسن عن أيب هريرة )/6).  
يف )ز(: »وعن اعئشة«.  )((

أخرجه أبو داود يف سننه ))586(، والرتمذي كذلك ))56(.  )4(
ما بني املعقوفني من املصادر.  )5(

أخرجه ابن اجلوزي يف املوضواعت )/9)) وقال عقبه: »هذا حديث ال أصل هل. قال ابن حيان: اكن العالء يروي   )6(
املوضواعت عن اثلقات، ال يل االحتجاج به، وقال أبو الفتح األزدي: اكن رجل سوء ال يبايل ما روى، ال َيِلُّ ملن 

عرفه أن يروي عنه. وقال حممد بن طاهر املقديس: اكن يضع احلديث«.
وقد أقر مجع من احلفاظ بأن هذا احلديث موضوع كما ذكر حمقق هذا الكتاب يف احلاشية.  

يف األصل رسمت: »اخلنايط«. ويف )ز(: »اخلاىط« كذا.   )7(
وهو عباد بن شيبة احلَبَِطّي. ذكره احلافظ ابن حجر يف خمترص الرتغيب والرتهيب 97)، 98)، وتقريب اتلهذيب   

.44( ،44(
لكمة: »خيجل« ساقطة يف )ز(.  )8(
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يكون هل حاجة))( 

َباِنية،  يَه اهلل))( من الزَّ ُينَجِّ ْن 
َ
أ راد 

َ
أ ولرنجع نقول: وعن ابن مسعود))( أنه قال: َمْن 

.﴾ فليقرأ ﴿

ُة الزبانية، فيجعل اهلل بكل  ن حروفها تسعة عرش)4(، وتلك ِعدَّ
َ
والرِسُّ يف ذلك بأ

حرٍف ُجنًَّة من لك واحد.

ر ابن َعِطيَّة بذلك قوهلم أن يللة القدر يللة)5( سبع وعرشين وقال: »ألن لكمات  وَنظَّ
﴾ ]القدر: )[ كذلك«. ﴿

وقول انليب : إن املالئكة اذلين ابتدروا قول القائل: »ربَّنا ولك احلمد 
 فيه بضعة وثالثون«)6(؛ ألن عدة احلروف من اللكمات املذكورة 

ً
محداً كثرياً طيباً مباراك

هو ذاك.

 اهلُل(: وهو أن قائلها إذا قاهلا)7( ُغِفَر هل 
َّ
ومثله ماقيل يف لكمة اإلِخالص )الإهِل إِال

نَّ سااعِت الليل وانلهار أربع وعرشون)8(، وعدة 
َ
ما اْقرَتفَُه يف ذلك انلهار، وتلك الليلة، أل

حروف اللكمة كذلك)9(.

يف )ز(: »حاجات«.  )((
يف تفسري القرطيب: »وروى وكيع عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهلل بن مسعود...« وذكره.  )((

يف )ز(: »من أراد اهلل أن ينجيه«.  )((
يف )ز(: »سبعة«.  )4(

﴾ ]املدثر: 0)[. وعدة مالئكة أهل انلار: ﴿  
)5(  لكمة: »يللة« ساقطة يف )ز(.

أخرجه ابلخاري يف صحيحه )799(.  )6(
يف )ز(: »قال«.  )7(

يف )ز(: »أربعة وعرشون ساعة«.  )8(
يف )ز(: »كذلك أربعة وعرشون حرفاً«.  )9(

وانلص يف تفسري القرطيب )/8)) وجاء خمترصاً يف املحرر الوجزي، البن عطية )/)6، وتفسري ابن كثري )6، وأىت بأوهل   
السيويط يف ادلر املنثور )/6) وقال: »أخرجه وكيع واثلعليب عن ابن مسعود«.

ويف تفسري ابن كثري: »وقال وكيع عن األعمش عن أيب وائل عن ابن مسعود«.  
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ومن فوائدها: أنها شفاء:
نَّ عثمان بن العاص شاك إىل انليب  وََجعاً اكن جيده يف جسده 

َ
ُروي أ

منذ أسلم فقال هل انليب : »ضع يدك ىلع ما تألم من جسدك، وقل: بسم اهلل 
خاُف َوأْحذُر«))(.

َ
ة اهلِل وقدرته مما أ ثالثاً، وقل سبع مرات: أُعوُذ بِعزَّ

مجلة: »مما أخاف وأحذر« ساقطة يف )ز(.  )((
ويف املصادر: »من رش ما أجد وأحاذر«.  

واحلديث أصله يف صحيح مسلم ))0))( واملوطأ )/)94، وسنن أيب داود ))89)(، والرتمذي )080)(.  
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احلكم

 تلواترها، وليست بآية يف سورة براءة))( اتفاقاً، ألنَّها 
ً
البسملة: آية من انلَّمِل إمجااع

َماٌن، وَبراَءٌة نزلت بالسيف، واختلف فيها))( فيما عدا هذين املوضعني))(.
َ
أ

  يف أحد أقواهل: إنها آية من الفاحتة حلديث أيب هريرة فقال الشافيع
مُّ 

ُ
أ إنها   ﴾ فاقرؤوا: ﴿ احلمد هلل  قرأتم  »إذا  قال:    انليب  ن 

َ
أ

بع املثاين«. رواه ادلارقطين)4(. مُّ الكتاب، والسَّ
ُ
القرآن، وأ

﴿ وَعدَّ  الفاحتة)5(    اهلل  رسول  قرأ  سلمة:  أم  وقول 
﴾ ]الفاحتة: )-)[ آية)6(. 

ومن هاهنا نشأ اخلالف يف أنها آية أو بعض آية.
تَنْي َكالُم اهلِل، والِوفاق ىلع كتابتها يف املصاحف مع  فَّ نَّ َما بني ادلَّ

َ
واإلمجاُع ىلع أ

املبالغة يف جتريد القرآن حىت لم يكتب )آمني(.

يف )ز(: »أول سورة براءة«.  )((
»فيها« ساقطة يف )ز(.  )((

انظر: تفسري الطربي )/05) و )))-)))، وأحاكم القرآن، للجصاص 8، ))، وأحاكم القرآن، البن العريب )/)، وتفسري   )((
القرطيب )/8))، 9))، وأسباب الزنول، للواحدي 7)، وتفسري ابلغوي )/)، وزاد املسري، البن اجلوزي )/7، 8.

ادلارقطين )/)))، وتفسري الطربي )/)))-)))، والقرطيب )/9))، واملحرر الوجزي )/)6، )6.  )4(
لكمة: »الفاحتة« ساقطة يف )ز(.  )5(

﴾ يقطع قراءته  وتتمة احلديث بعد البسملة: ﴿  )6(
آية آية. ]أخرجه أبو داود يف سننه ))400([

بن القاسم  -وهو  عبيد  أيب  طريق  من   (47 واالبتداء  الوقف  يف  املكتىف  يف  ادلاين  عمرو  أبو  وأخرجه    
سالم- عن يىي بن سعيد به، وأخرجه أيضاً من طريق حممد بن سعدان عن يىي بن سعيد به وزيادة: )ثم يقف( 

بعد لك آية، ثم قال: وهلذا احلديث طرق كثرية وهو أصل يف هذا ابلاب.
ويف زيادة قوهل: ثم يقف بيان ملعىن اتلقطيع. وقال ابن اجلزري ]يف النرش يف القراءات العرش )/6))[: وهو حديث   

حسن وسنده صحيح.
املستدرك )/)))[.  وأخرجه احلاكم من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج به بلفظ: يقطعها حرفاً حرفاً   

وصححه، وسكت عنه اذلهيب.
ولك ما سلف َذَكَره صاحب اتلفسري الصحيح )/70، )7، وينظر: تفسري اذلهيب )/00)، )0).  
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  ويف القول اآلخر وهو األصح، أنها آية يف أول ]لك[))( سورة حلديث أنس
قال: بينما رسول اهلل  َبنْي أظهرنا إْذ أْغىَف))( إِْغَفاَءة، ثم رفع رأسه ُمبْتَسماً 

فقلنا: ما أضحكك يا رسول اهلل ؟! 
َّ آنفاً ُسوَرٌة فقرأ ﴿ قال))(: نزلت)4( يلَعَ

﴾ ]الكوثر: ) - )[)5(.
ملا روي عن  آية مطلقاً؛  إنها ليست   : املبارك، وقال مالك  ابن  قال  وبهذا 

انليب  وعن الصحابة من أنهم اكنوا يفتتحون الصالة باحلمد هلل)6(.
﴾ ]اإلخالص: )[ أربع آيات. واإلمجاع ىلع أن ﴿

والكوثر: ثالث، ولو اكنت التسمية منهما للزم الزيادة.
جيب عن األول: بأن املراد: اكنوا يفتتحون بسورة احلمد.

ُ
وأ

وعن اثلاين: بأن اإلمجاع ىلع ما سوى البسملة.
ولم ينصَّ أبو حنيفة  ىلع يشء، فُظنَّ أنها ليست من السورة عنده.

وُسئل حممد بن احلسن  عنها فقال: ما بني ادلفتني كالم اهلل. 
ونُدَب اإِلرْساُر بها عند مجاعة.

وروي عن عمر ويلّع وابن مسعود وعمار وابن الزبري، ونُِقَل عن أيب حنيفة واثلوري، 
وهو قول احلكم ومحاد، وبه قال أمحد وأبو عبيد.

اهلل  رسول  قرأ   : مالك  بن  أنس  حديث  وسندهم  األوزايع،  عن  وروي 
أنها    الشافيع  وسند   ﴾ ﴿ قراءة  يسمعنا  فلم   )7(



لكمة: »لك« إضافة من )ز(.  )((
رسمت يف النسختني: »أغفا«.  )((

يف )ز(: »قال« مكررة.  )((
يف )ز(: »نزل«.  )4(

)5(  احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه )400(.
تفسري القرطيب )/9))، 0))، وزاد املسري، البن اجلوزي )/7، 8، وأحاكم القرآن، البن العريب)/)، ).  )6(

.»يف األصل: »قال  )7(
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من القرآن من الفاحتة، ومن لك سورة فحكمها يف اإلرسار واإلعالن حكمه؛ ويعضده 
رسول  قرأ  فإذا  املسجد،  املرشكون يرضون  قال: اكن    بن جبري  سعيد  حديث 
ْن خيافت

َ
 اهلل  قالوا: هذا حممد يذكر رمحن ايلمامة -يعنون مسيلمة- فأمر أ

﴾ ]اإلرساء: 0))[))(. ﴾؛ ونزلت:- ﴿ ﴿
﴾ أول لك كتاب من كتب))( العلم والرسائل غري  وجيوز كتابة ﴿

ديوان الشعر باتفاق.
أما أمام))( الشعر، فعن الشعيب اإلمجاع ىلع)4( املنع.

وعن سعيد بن جبري وكثري من املتأخرين اجلواز، واختاره أبوبكر اخلطيب)5(.

أحاكم القرآن، للجصاص )/5)، 6)، وابن العريب )/)، )، وتفسري القرطيب )/9))-)))، وزاد املسري، البن اجلوزي   )((
)/7، 8، وتفسري ابن كثري 57، 58، )6، وإعراب ثالثني سورة من القرآن، البن خالويه 5)، 6).

يف )ز(: »لك«.  )((
لكمة: »أمام« ساقطة يف )ز(.  )((

يف )ز(: »عن«. واملثبت من )ز(.  )4(
تفسري القرطيب )/)))، والطربي )/)))، وابن كثري )6.  )5(
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﴿

﴾ ]الفاحتة: )-7[.
َغُة

ُّ
الل

مْحُد، وعليه قوهل:
َ
َعُه ىلع أ

ْ
َد))( من باب علم، وحىك ابن األعرايّب مَج ﴾: مصدر مَحِ ﴿

ــُج)2) حممــوُد اثلَّنــاءِ َخَصْصُتــه
َ
ــدي)3) وأبْل ــِل أمْحُ َض

ْ
ف
َ
ــوايل وأ ــل أق بأفض

وكأنه اْعتَرب انلَّوِعّية)4(.
ِلُفه مثل: بَّر 

َ
أ يُِّد، واملالك، واملْصِلُح، واملْعبُود، وهو اسم فاعل، حذفت  )الرَُّب): السَّ

من باٍر، أو مصدر وُصف به كما يقال ىلع َعْدٍل، وخيتصُّ عند اإلطالق باهلِل، وبالقيد 
ار«)5(. يطلق ىلع غريه حنو »رَبِّ ادلَّ

)6( فيهم  ﴾: اسُم مَجٍْع ال واحَد هل ِمْن لَفظه، وهو خاص بالعقالء، أْو اَعمُّ ﴿
﴾ ]الفرقان: )[. ويف غريهم، قوالن، استَدلَّ األوُل بنحو قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]الشعراء:  واثلاين: بقوهل تعاىل: ﴿
.)7(](4-((

لكمة: »محد« ساقطة يف )ز(.  )((
لَُج«. اللسان )بلج(.

بْلَُج، وابلاطُل جلَْ
َ
بْلَُج، ويف املثل: »احلُقّ أ

َ
لك واضح أ  )((

جاء ابليت دون نسبة يف تفسري القرطيب، وابلحر املحيط )/8)، وانلهر املاد )/8)، وهو شاهد ىلع مجع لفظ احلمد   )((
مجع الِقلَّة.

انظر: تفسري غريب ابن قتيبة 9)، وتفسري القرطيب )/76)-79)، والطربي )/5))-7))، والكشاف )/46-47، والفوائد   )4(
يف مشلك القرآن، للعز بن عبد السالم 6-0)، وابليان يف غريب القرآن، البن األنباري )/4)، وتفسري ابن كثري 68-67، 
واملحرر الوجزي )/66-67، وتفسري ابلغوي )/4، وابلحر املحيط، أليب حيان )/8) وفيه: »كأنه راع فيه جامعه اختالف 

األنواع«، وأيب املظفر السمعاين )/64)-65)، وادلر املصون يف علوم الكتاب املكنون )/8)، وفتح العالم )/)4.
تفسري الطربي )/)4)، )4) وقد ساق لك املعاين اليت أوردها املصنف بأدتلها، وينظر القرطيب )/)8)، )8)، وابن   )5(

كثري 68، وابن عطية يف املحرر الوجزي )/67، وابلغوي يف معالم اتلزنيل )/4.
يف )ز(: »علم« حتريف.  )6(

ينظر: تفسري الطربي )/44)-47)، والقرطيب )/)8)، 84)، ومعالم اتلزنيل )/4، واملحرر الوجزي )/67، وتفسري      =  )7(
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طاَع وغريه حبق، واملالك املسلَّط 
َ
)واتلملك): التسلط بقهر، فامللك املسلط ىلع َمْن أ

ىلع من أطاع حبق وبغريه))(.

ْمِس. ُة من ُطلوع الَفْجِر إىل ُغروب الشَّ )وايَلْوُم): املدَّ

مس إىل ُغروبها. وانلََّهاُر يف الُعرِْف: من ُطلوِع الشَّ

وقيل: يُراِدُف ايلوَم))(. 

يُنt﴾: اجلزاء. و﴿ادلِّ

ذات  اِء)4( من  للَجمَّ ُديُن))(  يلَ اهلَل  »إنَّ   يف حديث سلمان:  انليب  قال 
ْي: جَيْزي. ويف احلماسة)6(:

َ
الَقْرن)5(«. أ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دانـــــــوا)7).. كمــــــا  ِدنَّاُهـــــْم 

للراغب  واملفردات،   ،(85  ،(84/( للبيهيق  والصفات،  واألسماء   ،(8 قتيبة  ابن  غريب  وتفسري   ،68 كثري  ابن   =
األصفهاين 45).

تفسري الطربي )/50)-54)، وتفسري القرطيب )/84)-88)، واملفردات )47، وتفسري ابلغوي )/5، واملحرر الوجزي   )((
)/68، 69، والفوائد من مشلك القرآن 0)-)).

اجلنة  أهل  ويستقر  ينقيض احلساب،  أن  إىل  فيهما زمان ممتد  به  واملراد  الوقت،  يطلق كذلك ىلع مطلق  ايلوم:   )((
يف اجلنة، وأهل انلار يف انلار، فاستعري فيما بني مبتدأ القيامة إىل وقت استقرار أهل ادلارين فيهما. املفردات، 

للراغب األصفهاين )55، وتفسري القرطيب )/88)، وفتاوي السبيك 9.
يف )ز(: »يدين«.  )((

اء: اليت ال قرن هلا. انلهاية 445/4). مَّ
َ
اجل  )4(

ذكره أبو موىس املديين يف املجموع املغيث )/687، وابن األثري يف انلهاية 445/4).  )5(
يف )ز(: »اجلملة« حتريف.  )6(

يف )ز(: »نداهم كما دنوا« حتريف.  )7(
وجاء يف الكشاف جزء من عجزه دون نسبة )/57، وكذلك يف ابلحر املحيط وانلهر املاد أيضاً، أليب حيان )/)).  

حرب يف  قاهلا  قصيدة  من  وهو  شيبان،  بن  شهل  واسمه  الزماين،  للفند  ومنسوبا  اكمال  ابليت  جاء  وقد    
البسوس:

الَعـــْدَوا ِســـَوى  َيْبـــَق  ـــْم 
َ
دانــــــواول كمــــــا  ِدنَّاهــــم  ِن 

و كما عند العيين )/)))، واحلماسة للمرزويق 5)، ومحاسة ابلحرتي 56، واحلزانة )/57، وادلر املصون)/)5، ودون   
نسبة يف رشح ابن عقيل )/558، واهلمع )/08)، واألشموين )/59).
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﴾ ]انلور: )[ أي: قضائه.  والَقَضاُء. قال اهلل تعاىل ﴿
ْي: قَاِضيَها))(. 

َ
ويف احلديث »اكن يلعٌّ  ديَّاَن هذه األّمة«. أ

والطاعة. يف حديث أيب طالب قال انليب : »أريد من قريش لكمة تدين 
ْي: تُطيعهم.

َ
بها))( العرب«))(. أ
والَعاَدةُ. قال:

.كِدينـِـك)4) مــن أّم احلويــرث قبلهــا)5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
﴾ ]املائدة: )[)6( والِملَُّة يف املعجز: ﴿

﴿وإياك﴾: ضمري نصب منفصل)7(.
ٌَّل)8(. ْي: ُمَذل

َ
ُّل. ومنه: »طريق ُمَعبَّد أ )والعبادة): اتلَّذل

يف )ز(: »قاضياً«.  )((
وذكره ابن املديين يف الغريبني )/664، وابن األثري يف انلهاية 4/)44).  

يف )ز(: »تدين هلم بها«.  )((
هو جزء من حديث ابن عباس اذلي رواه الرتمذي برقم )))))( يف كتاب اتلفسري، باب ومن سورة ص. وقال   )((

عقبه: هذا حديث حسن صحيح.
يف )ز(: »دلينك«.  )4(

صدر بيت المرئ القيس من معلقته كما يف ديوانه 9، وتمامه:  )5(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . َســـِل.

ْ
بَِمأ بـــاب  الرَّ أمِّ  وجاَرتِهـــا 

وقد جاء ابليت اكمال يف إعجاز القرآن، للباقالين المرئ القيس )6)، وادلر املصون دون نسبة )/)5، واملحرر   
الوجزي )/)7، وتفسري القرطيب )/89).

سل: اسم ماء بعينه.
ْ
وَمأ  

انظر: تفسري الطربي )/57)-59)، والقرطيب )/88)-90)، والكشاف )/57، 58، واملحرر الوجزي )/)7، )7، وتفسري   )6(
ابن كثري 70، واملفردات، للراغب 75)، والفوائد يف مشلك القرآن 4)، وفتاوي السبيك 9، وقد بسط لك هذه املعاين 

وغريها صاحب بهجة األريب يف بيان ما يف كتاب اهلل العزيز من الغريب 84.
أو  لالعتناء  وتقديمه  اجلمهور،  عند  بمشتق  وليس  هلا،  حمل  ال  للخطاب  والاكف  منفصل،  نصب  ضمري  )إيَّا(   )7(
لالختصاص عند بعضهم. املفردات، للراغب 4)، واإلنصاف يف مسائل اخلالف، البن األنباري )/406، وابليان 

يف غريب القرآن، البن األنباري )/7)، وإمالء ما من به الرمحن، للعكربي )/6، وفتاوي السبيك 0).
العبادة: أقىص اغية اخلضوع واتلذلل، ومعناه بالتشديد عني معناه باتلخفيف، وفرست أيضاً باتلوحيد، أو الطاعة،   )8(
َدلَّ ىلع أن العبادة هل ذللك اتلميزي بالصفات      =

َ
أو ادلاعء. وإياك اتلفات من الغيبة إىل اخلطاب، يلكون اخلطاب أ
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إىل  يوصل  بما  القوة  ىلع  الزيادة  طلب  واملعونة  املعونة،  طلب  )واالستعانة): 
ابُلْغيَِة))(.

طٍف؛ وهلذا ُخصَّ باخلري، ومنه اهلوادي))(، وَهوادي الوْحِش: 
ْ
اللُة بُل )والِهدايُة): ادلَّ

ماتُها. ُمَقدِّ
﴿ مثل:  م)4(  َتَهكُّ فهو   ](( ]الصافات:   ﴾ تعاىل))(﴿ قوهل  وأما 

﴾ ]ادلخان: 49[)5(.
﴾: الطريق، واألكرث تأنيثه، وجيمُع ىلع: رُصُط مثل ُكتُب)6(. ﴿

﴾: املستوي، اسم فاعل من استقام، أْي: ُعِدم االعوجاج)7(. و﴿
اجلَْمِع  بمجيئه ىلع سورة  ُيْعَرب  لم  وإنما  بالعقالء.  اسم موصول خاص   :﴾ و﴿
َفِة ِلِعلَِّة ابلناء نلقصه عن مفرده ادلال ىلع العاقل وغريه، فقابل َذاَك الّضْعف ُمقابلًة  املَضعَّ

تِِه َفَعِمَل َعَملَُه)8(. نفت االفتقار فيه بُقوَّ

العظام، فخوطب ذلك املعلوم املتمزي بتلك الصفات، وتوطئة لدلاعء. املفردات، للراغب 4)، وفتاوي السبيك 0)،   =
والفوائد يف مشلك القرآن 4)-6).

املفردات، للراغب 54)، وتفسري ابلغوي )/6، وفتاوي السبيك 0)، وتفسري ابن كثري )7.  )((
يف املفردات: »الَهِديَُّة«. ولعله األنسب.  )((

لكمة: »تعاىل« ساقطة يف )ز(.  )((
﴾ ]آل عمران:  أي: اْستُْعِمَل فيه اْسِتْعمال اللفظ ىلع اتلهكم مبالغة يف املعىن كقوهل تعاىل: ﴿  )4(

))، واتلوبة: 4)، واالنشقاق: 4)[.

انظر: املفردات 8)5، وتفسري الطربي )/68)، 69)، والقرطيب )/)9)-)9)، وتفسري ابن كثري )7، والفروق يف اللغة،   )5(
أليب هالل العسكري )0)، 04)، والفوائد يف مشلك القرآن 7)، 8).

املفردات 80)، واتلبيان يف غريب القرآن )/8)، والفوائد يف مشلك القرآن 8)، 9)، وتفسري ابلغوي )/6، وإعراب   )6(
ثالثني سورة من القرآن، البن خالويه 8)، 9).

قال الطربي يف تفسريه: »أمجعت األمة من أهل اتلأويل مجيعاً ىلع أن الرصاط املستقيم: هو الطريق الواضح اذلي   )7(
ال اعوجاج فيه، وكذلك يف لغة مجيع العرب« )/70)، وانظر إعراب ثالثني سورة من القرآن 9)، 40، واملفردات 

8)4، ورشح مقدمة اتلفسري، البن تيمية 0)، )).
إعراب ثالثني سورة من القرآن 0)، ))، وابليان يف غريب القرآن )/9)، وفتاوي السبيك ))، ))، وإمالء ما من به   )8(

الرمحن )/7. ويف العبارة قلق.
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اتلعدية  نه معىن اتلفضيل، وأصله  بـ »ىلع« تلضمُّ ي  الَعيِْش، وُعدِّ ِلنُي  )وانلِّْعَمُة): 
تَه َذا نِْعَمٍة))(.

ْ
ْي: َجَعل

َ
ْنَعمتُه، أ

َ
بنفسه، فيقال: أ

)والَغَضُب): تغريُّ الطبع؛ لشهوة االنتصار. 
شدُّ الَغَضِب وهو املحيط بالَكِبد))( وال يكون اغبلاً إال عن مكروه))(.

َ
والَغيُْظ أ

الل): سلوك غري الَقْصِد، واهلالك واحلرَْية والَغْفلة)4(. )والضَّ

املفردات 499، وإعراب ثالثني سورة من القرآن ))، وتفسري الطربي)/78)، 79)، وفتاوي السبيك )).  )((
يف )ز( رسمت: »املبلم« كذا.  )((

وقد عرف يف الطب وخلق اإلنسان أن الكبد العضو اذلي يتم به تكوين ادلم، وأن الغضب واحلزن والرمحة حملها   
ب هو ملك األعضاء لكها. الطب انلبوي، لعبد امللك بن حبيب األندليس ))، ))، ولقط املنافع يف 

ْ
الكبد، والقل

علم الطب )/50) وما بعدها، واألدب املفرد، للبخاري )فضل اهلل الصمد( وفيه عن يلع :« إن العقل يف 
القلب، والرمحة يف الكبد، والرأفة يف الطحال، وانلََّفس يف الرئة«. رقم )547(.

وجاء قريب من هذا األثر، لكن عن أيب هريرة يف اجلامع لشعب اإليمان 50)، )5) وكال األثرين إسناده حسن.  
وينظر اغية اإلحسان يف خلق اإلنسان 47) - 50).  

املفردات، للراغب األصفهاين )9)، )9).  )((
املفردات، للراغب األصفهاين 97)، 98)، واتلفسري الكبري، للفخر الرازي )/)5)، 54).  )4(
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اإِلعراُب
﴾ ]الفاحتة: )[: ابتدائية، تقتيض ثبوت احلمد ودوامه ملن ثبت فَيُض فَْضِلِه،  ﴿

ْفُع يف هذه القراءة للمعىن َمقامه))(.  وإِداَم إِنْعاِمِه، وهلذا ُرفَِع الرَّ
»وأل« لالستغراق، و»الم اجلاللة« لالستحقاق))(.

﴿ َحدِّ  ىلع  ع  اتلوسُّ باب  من   ]4 ]الفاحتة:   ﴾ ﴿ يف  واإلضافة 
﴾ ]يوسف: )8[ ألن متعلق املالك أو امللك غري ايلوم وهو األمر، فاتلقدير: مالك 

﴾ ]الفاحتة: 4[)4(. ْمُر ﴿
َ
أوَمِلك ))( أ

و اْستِئْنَافيٌَّة ألنها اغية الَغَرِض.
َ
﴾ ]الفاحتة: 6[: اكشفٌة لَكيْفيِة املُعونة أ ومجلة ﴿

﴾ ]الفاحتة: 7[ بدٌل من اذلين ىلع ما  ﴾ ]الفاحتة: 7[ بدل لك من لك، و﴿ و﴿
.......................................................................................................... يلع)5(،  أبو   قاهل 

العبارة قلقة. واختار املصنف قراءة اجلمهور اليت ىلع الرفع، ألن الرفع أْحَسُن وأبلغ يف اثلناء ىلع اهلل ، وألن   )((
فيه عموما يف املعىن، وما دون ذلك من قراءة فهو ضعيف. 

انظر يف ذلك: معاين القرآن، للكسايئ 59، وإعراب ثالثني سورة، البن خالويه 8)، 9)، ومعاين القرآن وإعرابه،   
للزجاج )/45، وتفسري الطربي )/5)) - 40)، وابليان يف غريب القرآن، البن األنباري )/4)، 5)، وأرسار العربية 
للمصنف السابق 45)، 46)، وإمالء ما َمنَّ به الرمحن )/4، 5، والكشاف )/46 - 49، ونكت القرآن ادلالة ىلع 

ابليان يف أنواع العلوم واألحاكم، للقصاب )/)8، واملبسوط يف القراءات العرش 86، وحجة القراءات 77.
))(  أي: الم اتلحقيق، أي: استحق اهلل احلمد، وذلك جيمع ثالثة أشياء: ثناًء ىلع اهلل، وشكًرا هل، وذكًرا هل، وال خالف 
يف املصادر ىلع ذلك. انظر معاين احلروف، لعيل بن عيىس الرماين 65، 66، وفتاوي السبيك 8، 9، وإعراب ثالثني 

سورة، البن خالويه 0).
))(  يف َمِلك لغاٌت أحسنها َمِلٌك ومالٌِك. وقد بسطها ابن خالويه يف إعرابه )) - 4)، وابن عطية يف املحرر الوجزي 
)/68، والقرطيب يف تفسريه )/84) - 87)، وينظر االشتقاق، البن دريد 6)، 7)، ومعاين القرآن وإعرابه )/47، 48، 

وادلر املصون )/47 - 49.
)4(  وقد جاء ﴿يوم ادلين﴾ غري مضاف إىل ﴿مالك﴾ يف احلجر: 5)، والصافات: 0)، ص78، اذلاريات: ))، والواقعة: 56، 

واالنفطار: 7)، 8).
هو أبو يلع الفاريس واملؤلف اختار رأيه، فقد اختلف انلحويون يف العامل يف ابلدل، فذهب مجاعة من انلحويني   )5(

إىل أن العامل يف ابلدل غري العامل يف املبَْدل وهما مجلتان. 
وُيىك عن أيب يلع الفاريس  أن قيل هل: كيف يكون ابلدل إيضاحاً للمبدل وهو من غري مجلته؟! فقال:   
حه... ملا لم يظهر العامل يف ابلدل، وإنما دل عليه العامل يف املبَْدل، واتصل ابلدل باملبَْدل يف اللفظ، وجاز أن يوضِّ
وذهب قوم إىل أن العامل يف الصفة - منهم سيبويه - هو العامل يف املوصوف، واألكرث ىلع األول ىلع ما قاهل     =  
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﴾ ]الفاحتة: 7[ وهو  يب َحيَّان))( هل لم أعرف هل وجهاً. أو من الضمري يف ﴿
َ
وتضعيف أ

ضعيف كما يف »انلهر«))( لفساد املعىن، فإن من رشط ابلدل أن يَِصحَّ َحْذُف املبَْدل منه، 
﴾ ]الفاحتة: 7[ يف حكم انلكرة تزنياًل لـ »أل« فيه  وإقامته مقامه أوصفة إما ىلع أن ﴿

مزنتَلها يف اجلنس كما يف:
يَُســبُّين)3) ئيــِم 

َّ
الل ىلع  ُمــرُّ 

َ
أ .ولقــد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أْو   - - كمذهب سيبويه  باإلضافة مطلقاً  يتعرف  ]الفاحتة: 7[   ﴾ أن ﴿ وإما ىلع 
لَقيِْد وقُوعها بني متباينني تلخصيصها ىلع رأي ابن الرساج)4(.

﴾ ]الفاحتة: 7[ تلأكيد انليف، َدفْعاً الحتمال كونه معطوفاً ىلع  و»ال« يف ﴿
)5( أو بمعىن غري، كما قال الكوفيون وقرئ بها  ]الفاحتة: 7[ وأنَُّه باطل أو زائدة   ﴾ ﴿

الِقراءات)6(.

أبو يلع الفاريس. ذكر ذلك ابن األنباري يف أرسار العربية 65)، 66)، وذكر السبيك يف الفتاوى قريبا منه ))، ))،   =
والسمني يف ادلر املصون )/)7.

يف )ز(: »أبو«.  )((
املحيط،  ابلحر  حاشية  ىلع  مطبوع  وهو  كذلك،  حيان  أليب  املحيط«  ابلحر  من  املاد  »انلهر  كتاب:  وهو   )((
عليهم،  يف  الضمري  من  بدل  وغري  رفع  موضع  يف  واثلانية  نصب  موضع  يف  األوىل  »و)عليهم(   وعبارته: 

أو من اذلين وهو ضعيف«. انلهر املاد )/8).
جاء صدر هذا ابليت دون نسبة يف الكشاف )/70، وفتاوي السبيك ))، وقال: »هو ضعيف«.  )((

وجاء عجز هذا ابليت يف رشح الكشاف:  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــين. ــُت ال يعنيـ ــَت قلـ ـ ــْنَ ُثمَّ فمَضـ

وقد جاء اكماًل منسوباً لعمرية بن جابر احلنيف يف محاسة ابُلحرتي )7)، ولشمر بن عمرو احلنيف يف األصمعيات   
6))، ولرجل من سلول يف الكتاب، لسيبويه )/6)4، وبال نسبة يف اخلصائص )/0))، وابن عقيل )/)8)، واإليضاح 
بقوهل:  ابليت  َب ىلع هذا  وَعقَّ  ،(57/( القيم  الفوائد، البن  وبدائع   ،(4/( القزويين  للخطيب  ابلالغة،  يف علوم 

»وهذا استدالل ضعيف، فإن قوهل: »يسبين« حال منه ال وصف، والعامل فيه فعل املرور...«.
إعراب ثالثني سورة من القرآن 0) - ))، وأرسار العربية، البن األنباري 64)، 65)، وابليان يف غريب القرآن   )4(
كذلك )/9)، 40، والكتاب، لسيبويه )/6)4، 7)4، وإمالء ما من به الرمحن )/7، 8، وتفسري القرطيب )/)9)، 94)، 

وفتاوي السبيك ))، ))، وابلحر املحيط، أليب حيان )/7)، 8)، وكذلك انلهر املاد هل ىلع حاشيته.
يف )ز(: » زائد«.  )5(

ابليان يف غريب القرآن )/)4، وإعراب ثالثني سورة من القرآن ))، 4)، وإمالء ما من به الرمحن )/8، وتفسري   )6(
القرطيب )/94)، 95).
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]القراءات[)1)

فيكون  ْدُت،  مَحِ تقديره  فِْعٍل،  إِضمار  األصل ىلع  وهو  بانلصب،  )احلْمَد هلِلِ(  قُرئ: 
من املصادر القائمة مقام الفعل الواجب إضماره، حنو قوهلم: ُشْكراً الُكْفراً، لكن فيه 

ادلاللة ىلع اتلجدد))(.

 لدلال تزنياًل هلا مزنلة لكمة 
ً
 لالم وبَِضّم الالم إتبااع

ً
)احلمِد هلِلِ( بكرس ادلال إتبااع

واحدة))(.

ُفها  وُيَضعِّ الَقْطِع،  ىلع  فِْع  وبالرَّ املْدِح،  ىلع  بانلَّصِب   ]( ]الفاحتة:   ﴾ ﴿
ِحِق)4(. 

َّ
َخْفُض الال

فِْع وانلَّْصب ىلع الَقْطع)5(. ﴾ ]الفاحتة: )[ بالرَّ ﴿

ابلاقون،  وقلبها)6(  ويعقوب،  وخلف  والكسايئ  اعصم   ]4 ]الفاحتة:   ﴾ ﴿ وقرأ 
ذكرهما   ، وعمر  بكر  أيب  وعن   ، انليب  عن  مرويَّتان  والقراءتان 

الرتمذي)7(.

ما بني املعقوفني إضافة الزمة.  )((
قرأ بذلك هارون العتيك، ورؤبة بن العجاج، وسفيان بن عيينة، ذكر ذلك صاحب املحرر الوجزي )/66، وابلحر   )((
املحيط )/8)، 9)، والقرطيب يف تفسريه )/80) / )8)، والعز بن عبد السالم يف الفؤائد يف مشلك القرآن 0) - ))، 

وابن األنباري يف ابليان يف غريب القرآن )/4)، وإعراب ثالثني سورة من القرآن 8)، 9).
قرأ بذلك اإلمام إبراهيم بن أيب عبلة، واحلسن، ورؤبة بن العجاج، وزيد بن يلع كما يف املصادر السابقة.  )((

قرأ بذلك زيد بن يلع وطائفة، والكسايئ. تفسري القرآن، لزيد بن يلع )/8))، ومعاين القرآن، للكسايئ 59، 60،   )4(
وابلحر املحيط )/9).

نصبهما أبو العايلة، وابن السميفع، وعيىس بن عمر، ورفعهما أبو رزين العقييل، والربيع بن خيثم، وأبو عمران   )5(
اجلوين. ابلحر املحيط، أليب حيان )/9)، 0).

كذا يف املخطوطتني يف )ز(: »وملك« أي بفتح الالم. كالهما سائغ.  )6(
أخرجهما الرتمذي يف سننه برقم )8)9)( و )7)9)(، وذكرهما الكسايئ بإسناده يف معاين القرآن هل 60، والواحدي   )7(
يف اتلفسري البسيط )/499 - )50، وأبو املظفر السمعاين يف تفسريه )/67)، 68)، والقرطيب كذلك )/85)، وأبو 
حيان يف ابلحر )/0)، ويه قراءة العرشة إال طلحة والزبري، وقراءة كثري من الصحابة، منهم: أيب وابن مسعود ومعاذ 

وابن عباس، واتلابعني منهم: قتاده واألعمش.
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أبلغ  )َمِلك(  إِنَّ  واملرَبِّد:  أبوعبيد  فقال  )َمِلك(.  و  )مالك(  يف  العلماء  واختلف 
لعمومه ونفوذ أمره يف املالك. 

وقيل: إِن )مالك( أبلغ لزيادة حرف فيه يكتسب به))( عرش حسنات قارئة.
ل أبوحاتم))( فقال: إِنَّ )مالك( أبلغ يف مدح اخلالق للعلم بأنه َمِلك، وَملِيك))(  وفصَّ
القول  . واختار هذا 

ً
َمِلاك  أن يكون 

ً
أبلغ ألنه اليلزم من كونه مالاك يف مدح املخلوق 

القايض أبوبكر بن العريب شيخ السهييل، صاحُب »أحاكم القرآن«)4(.
وبالغ بعض املختارين لقراءة)5( )ملك( فقال: إن قراءة )مالك()6( تكرار ألن اهلل 

﴾ ]الفاحتة: )[. تعاىل قد وصف نفسه بأنه مالك للك يشء بقوهل: ﴿
ه)7( أبو يلع: بأن هذا من ذكر اخلاص بعد العام وهو يف القرآن كثرٌي من بديع  ورَدَّ

الكالم)8(.
دها  واحلق أن املختار قراءة )َمِلِك( ألنها قراءة أهل احلرمني، وفيها اتلعظيم. وُيَعضِّ

﴾ ]اغفر:6)[. قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]االنفطار: 9)[)9(. وقوهل تعاىل: ﴿

يف )ز(: »يكتب«.  )((
يف النسختني: »حاتم« خطأ. وقد جاء مرصحاً به يف بعض املصادر.   )((

وهو أبو حاتم السجستاين، سهل بن حممد بن عثمان بن القاسم انلحوي املقرئ ابلرصي، اكن إماماً يف علوم   
 - ((0/( )/606، 607، وطبقات املفرسين، لدلاودي  الواعة  0)4، وبغية  القرآن واللغة والشعر. تقريب اتلهذيب 

))). وقوهل »ال يلزم« لعله »يلزم«.
يف )ز(: »ملك«.  )((

ك - خمففة من َمِلك، وَمليك. تفسري القرطيب )/84)، وابلحر املحيط )/0).
ْ
وفيها أربع لغات: مالِك، وَمِلك، وَمل  

ذكره أبو املظفر السمعاين يف تفسريه )/68)، والقرطيب كذلك )/85)، 86).  )4(
يف )ز(: »املتأخرين القراءة«.  )5(

يف )ز(: »ملك«.  )6(
يف )ز(: »ورد«.  )7(

تفسري القرطيب )/85).  )8(
انظر: معاين القرآن، للكسايئ )/60 وفيه: »قراءة أهل مكة »َمِلك«، واتلفسري البسيط، للواحدي )/499 - )50،   )9(

وتفسري أيب املظفر السمعاين )/68)، 69)، وابلحر املحيط )/0).
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ك( كَسْهٍل))(، و)َمليِك( بإشباع كرسة الاكف))(، )َوَمِليك())( و)مالك( 
ْ
وقُرئ )َمل

و)َملََك(   ،)5( القطع  ىلع  وبالرفع  انلداء،  ىلع  بانلصب  و)مالك(  باإلمالة)4(،  و)مالك( 
بصيغة الفعل )6(.

وقرأ)7( )الرصاط( ُمَعرفاً وُمنّكراً بالسني قنبل)8(، وهو األصل من االسرتاط االبتالع؛ 
ألنَّ الطريَق يُتعب )9( سالكه، كأنه يبتلعه، ومن ثم قيل: )0)( لََقَم)))(، وبالصاد املشمومة 

زاياً َخلٌَف، من املبدل عنه، ووافقه خالد يف غري املعرف )))(.

))(  يف )ز(: » سهل«. أي ىلع وزن سهل، وقرأ بذلك: أبو هريرة، واعصم اجلحدري، ورواها اجلعيف وعبد الوارث عن 
أيب عمر ويه لغة بكر بن وائل.

قرأ بها: أمحد بن صالح عن ورش عن نافع.  )((
يب، وأبو هريرة، وأبو رجاء العطاردي.

ُ
َمِليك ىلع وزن فعيل، قرأ بها: أ  )((

بن مهران عن  قتيبة  بنَي  السختياين، وبنَي  يعمر، وأيوب  بن  بها: يىي  املحضة، وقرأ  أو  ابلليغة  اإلمالة  وتسىم   )4(
الكسايئ.

قرأ بهما: األعمش، وابن السميفع، وعثمان بن أيب سليمان، وعبدامللك قايض اهلند، وعمر بن عبدالعزيز، وأيب   )5(
يّب، وأيب حاتم.

ُ
صالح السمان، وأيب عبد امللك الشايم، واألخرية عن عون العقييل، وخلف بن هشام، وأ

قرأ بها: أبو عثمان انلهدي، والشعيب، وعطية.  )6(
ذكر هؤالء القراء مجيعاً صاحب ابلحر املحيط )/0)، ))، بل ذكر ثالث عرشة قراءة يف )مالك(. وقال: ومن ملح هذه   
املادة أن مجيع تقايلبها الستة مستعملة يف اللسان، ولكها راجع إىل معىن القوة والشدة، فبينها لكها قدر مشرتك، وهذا 

يسىم باالشتقاق األكرب، ولم يذهب إيله غري أيب الفتح، واكن أبو يلع الفاريس يأنس به يف بعض املواضع.
وامللك هو القهر والتسليط ىلع من تتأىت منه الطاعة، ويكون ذلك باستحقاق وبغري استحقاق، وامللك هو القهر ىلع   
من تتأىت منه الطاعة ومن ال تتأىت منه، ويكون ذلك منه باستحقاق فبينهما عموم وخصوص من وجه. وقال األخفش: 

يقال: ملك من الُملك بضم امليم، ومالك من الِملك بكرس امليم وفتحها، وزعموا أن ضم امليم لغة يف هذا املعىن.
الوجزي )/68 -)7،  )/497، واملحرر  للواحدي  البسيط،  وينظر كذلك: االشتقاق، البن دريد 6)، 7)، واتلفسري   

وتفسري القرطيب )/84) وما بعدها.
يف )ز(: »وقراءة«.  )7(

يف )ز(: »فتبل« تصحيف. ويف ابلحر املحيط: »قنبل ورويس«.  )8(
رسمت يف )ز(: »بتغييه«. ويف املصادر: »يسرتط«.  )9(

يف )ز(: »قيل فيه«.  )(0(
لََقَم: أي بلع، وينظر: اتلفسري البسيط، للواحدي )/))5، ))5، وتفسري القرطيب )/)9)، )9)، وابلحر املحيط )/5).  )(((

انلص من: »وبالصاد املشمومة زاياً.... املعرف« ساقط من )ز(.  )(((
انظر: معاين القرآن، للكسايئ 60.  
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وبالصاد خالصة ويه لغة قريش واعمة العرب ابلاقون ))(. 
ب، وبين الَقنْي))(.

ْ
وقرئ بالزاي خالصًة، ويه لغة ُعذرة، ولَك

وقرأ )عليهم( بضم اهلاء وسكون امليم محزة.، وبكرساهلاء وضم امليم بإشباع ابن 
كثري، وقالون خبالٍف عنه، وبكرِس اهلاِء وسكوِن امليِم ابلاقون، وقُرئ بضم اهلاء وامليم 

بإشباع وبغريه))(.
ٰ يف الِفرار من اتلقاء الساكنني)4(.  ن( باهلمزة ىلع لغة من اغىلَ

ِّ
ل
َ
أ وقُرئ )وال الضَّ

ويه قراءة اجلمهور. انظر: معاين القرآن، للكسايئ 60، واتلفسري البسيط )/))5، ))5.  )((
معاين القرآن، للكسايئ 60، والسبعة، البن جماهد، يف القراءات 06)، وتفسري القرطيب )/)9)، )9).  )((

وعذرة ولكب وبين الَقنْي قبائل من قُضاعة. نسب عدنان وقحطان، للمربد 47، 48، واالشتقاق، البن دريد 4))،   
5))، والقاموس )قني(.

قرأ محزة ويعقوب بالضم، وقرأ ابلاقون بكرس اهلاء. السبعة يف القراءات، البن جماهد 08)، 09)، وابلحر املحيط   )((
.(7 ،(6/(

قرأ بذلك أيوب السختياين ويه لغة. تفسري القرطيب )/96)، وابلحر املحيط )/0).  )4(
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املناسبة)1)

بدأ))( )بالَحْمِد( توطئة لالستدالل باألوصاف اآلتية:

ِل  وَّ
َ
أ يف  )بالرَّب(  ويِجء  امية،  السَّ باملَحلَّة  )الَحْمِد(  استحقاق  من  املحمود  أنَّ  ىلع 

فات ألنَّه هُل اتلرصيُف املْطلَُق يف املخلوقات. الصِّ

ْتبََع بذكر )الرمحة( ترغيباً للمربوب يف غفران اذلنوب.
َ
وأ

نَّ هلم يوماً 
َ
﴾ ترهيباً للعاملني من اتكال اآلملني يلعلُموا أ َب بذكر ﴿ وَعقَّ

بنسبة))(  ايلوم  هذا  صيص 
َ

وْجُه ت وهذا  لَْوماً،  ا  وإِمَّ ْكَر  الشَّ ا  إمَّ فيه:  بعملهم  يستوجبون 
ِك( عليه)4(.

ْ
( إيله، وأيضاً فقد اجرتأ يف غريه من األيام بعُض عباد اهلل بادِّاَعِء )املل )اتلَّملُكَّ

نَّ 
َ
وأىت يف العبادة واالستعانة بانلون؛ يلؤذن الكالم بأنهما هل من املتلكم وغريه، كما أ

احلَْمَد هل يَْستَْغِرُق لك املحامد، وقُرنت العبادة باالستعانة للجمع بني املطلوب من املعبود 
﴾ من ادلاعء الوارد. واملتقرَّب به من العابد؛ يلكون ذلك تمهيداً ملا يف ﴿

ِلب. مت العبادة ألن الوَِسيلَة قبل الطَّ وقُدِّ

)5( األرَِب)6( .................................................. نَّ لُكَّ
َ
﴾ للتنصيص ىلع أ وكرر ﴿

آياته وسوره، وارتباط بعضها  املناسبة: علم رشيف من علوم القرآن، ووجه من وجوه إعجازه، يتعلق بمناسبة   )((
ببعض حىت تكون اكللكمة الواحدة، متسقة املعاين، منتظمة املباين، وأكرث لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات 
والروابط، وحسن ارتباط الكالم أن يقع يف أمر متحد مرتبط أوهل بآخره، وقد قَلَّ اعتناء املفرسين به دلقته. وممن 
أكرث منه اإلمام فخر ادلين الرازي، وبرهان ادلين ابلقايع يف نظم ادلرر. الربهان يف علوم القرآن )/5) وما بعدها، 

ومعرتك األقران )/4 وما بعدها.
رسمت يف األصل: »بدي« كذا.  )((

يف )ز(: » بتشبيه«.  )((
)4(  انظر: اتلفسري الكبري، للرازي )/84)-85)، ومقدمة جامع اتلفاسري مع تفسري سورة الفاحتة، للراغب األصفهاين 
9))-)))، وابلحر املحيط، أليب حيان )/0)، ومدارج السالكني، البن القيم )/75-77، وعمدة احلفاظ يف تفسري 

أرشف األلفاظ، للسمني 7))، 8))، وبدائع الفوائد، البن القيم )/))،)).
يف )ز(: » أن حسن لك« وحسن مقحمة.  )5(

)6(  األرَُب: احلاجة الشديدة وابلغية واألمنية. اللسان )أرب(.
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 .)(( إِنَّما هو ِمَن الرَّبِّ

ومما يتعلق باملناسبة أنه ملا أخرب سبحانه وتعاىل أن عباده املخلصني سألوا يف الفاحتة هداية ﴿الرصاط املستقيم﴾   )((
اذلي هو غري طريق اهلالكني أرشدهم يف أول اليت تليها إىل أن اهلدى املسؤول إنما هو يف هذا الكتاب، وبني هلم 
صفات الفريقني املمنوحني باهلداية حثا ىلع اتلخلق بها، واملمنوعني منها زجراً عن قربها، فاكن ذلك من أعظم 
للمتقني، ولوصف  الكتاب، وألنه هدى  الريب عن هذا  بابلقرة، ألنها سيقت نليف  الفاحتة  املناسبات تلعقيب 
املتقني وما جيازون به بما يف اآليات اثلالث، ولوصف الاكفرين اذلين ال يؤمنون ملا وقع من اخلتم ىلع حواسهم 
واخلتم لعقابهم، يلعلم أن ما اتصف به املتقون هو الرصاط املستقيم فيلزم، وما اتصف به من عداهم هو طريق 
اهلالكني فيرتك، ويف الوصف باتلقوى بعد ذكر املغضوب عليهم والضالني إشارة إىل أن املقام مقام اخلوف فنحن 

إِذا تأملنا افتتاح لك سورة وجدناه يف اغية املناسبة ملا ختم به السورة قبلها، وقد افتتحت ابلقرة بقوهل: ﴿
ملا  ]الفاحتة: 6[، كأنهم   ﴾ ﴾ يف قوهل: ﴿ إشارة إىل ﴿  ]( ]ابلقرة:   ﴾

﴾ اذلي سأهلم اهلداية إيله هو ﴿الكتاب﴾. ﴾ قيل هلم: ذلك ﴿ سألوا اهلداية إىل ﴿
وهذا معىَن حسن، يظهر فيه ارتباط سورة ابلقرة بالفاحتة، وهو يرد سؤال الزخمرشي يف ذلك كما قال الزركيش.  

 ،(54-(5(/( الكبري  واتلفسري   ،(8/( للزركيش  القرآن،  علوم  يف  والربهان  )/4)و))،  ادلر  نظم  ذلك:  يف  انظر   
ومقدمة جامع اتلفاسري، للراغب األصفهاين )))-9))، ومدارج السالكني، البن القيم )/49-59، وبدائع الفوائد 

)/)4)-45)، وعمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ، للسمني 6) و )60 و 604.
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ابليان

فيها: ُحْسن))( االفتتاح بابلداءة))( )باسم اهلل(.
واملبالغُة يف اثلناء بتعريف )احلَْمِد(.

﴾ ]الفاحتة: 6[))(. واالختصاُص بقوهل: ﴿
وإِضافة )ايلوم()4(. 

﴾ ﴾ و﴿ وتقديُم َمْعُموِل)5(﴿
 .﴾ وجماُز احلَْذِف يف ﴿

 .)6(]﴾ ﴾و﴿ وُحْسُن اتلقديم واتلأخري يف ]﴿

لكمة:«حسن« ساقطة يف )ز(.  )((
ابلداءة بالكرس واملد وضم األول لغة اسم من ابلداء. املصباح املنري )بدا(.  )((

:
ً
تضمنت هذه السورة الكريمة من علم ابليان فوائد كثرية، ومن أنواع الفصاحة وابلالغة أنوااع  )((

ها منها، فناهيك  ﴾ ىلع قول من َعدَّ منها: حسن االستفتاح وبراعة املطلع، فإن اكن أوهلا: ﴿  
﴾ ]الفاحتة: )[ فحمد اهلل واثلناء عليه  بذلك حسنا إِذ اكن مطلعها مفتتحاً )باسم اهلل( وإن اكن أوهلا ﴿
بما هو أهله، ووصفه بما هل من الصفات العلية أحسن ما افتتح به الكالم، وقد تكرر االفتتاح يف ُسَوٍر دون 

الفاحتة: )األنعام، الكهف، سبأ، فاطر(... وما جاء يف الفاحتة من أحسن املطالع.
ومنها: املبالغة يف اثلناء، وذلك لعموم )أل( يف ﴿احلمد﴾ ىلع اتلفسري اذلي مر.  

t﴿ :ومنها: تلوين اخلطاب ىلع قول بعضهم، فإنه ذكر أن احلمد من صيغته صيغة اخلرب، ومعناه األمر كقوهل  
﴾ ]ابلقرة: )[ ومعناه انليه.

﴾ ]الفاحتة: )[ إِْذ دلت ىلع أن مجيع املحامد خمتصة به، إِْذ هو مستحق هلا... ومنها: االختصاص بالالم اليت يف ﴿  
من رام البسط يف ذلك ينظر: نظم ادلرر يف تناسب اآليات والسور 47/6)، 48)، وابلحر املحيط )/))، ومقدمة جامع   

نف، )/)5
ُ
اتلفاسري 8))-)))، واتلبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي 56، وادلر املصون )/6)، 7)، والروض األ

لكمة: » ايلوم« ساقطة يف )ز(.  )4(
ك، وألنه ال 

ْ
واإلضافة يف )ملك يوم ادلين( لزوال األمالك واملمالك عن سواه يف ذلك ايلوم، وتفرده بالِملك والُمل  

جمازي يف ذلك ايلوم ىلع األعمال سواه.
يف )ز(: »معمولة«.  )5(

ما بني املعقوفني إضافة من )ز(.  )6(
واتلقديم هنا خيتص بنظم الكالم، وذاك ملرااعة حسن انلظم السجيع اذلي هو ىلع حرف انلون، ولو قال: نعبدك   

ونستعينك ذلهبت تلك الطالوة، وزال ذلك احلسن. انظر: املثل السائر يف أدب الاكتب والشاعر )/)4).
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 .)(( ﴾ ﴾ و﴿ و﴿
.)((﴾ واتلعينُي ))( بعد اإلبهام يف ﴿

.)4(﴾ واالتلفاُت يف ﴿
فات بليان خصوصية )5( املوصوف. ورَسُْد الصِّ

 .)7(﴾ ﴾ و﴿ ﴾ و﴿ ﴾ و﴿ والتَّْسجيُع)6( بـ ﴿

يف )ز(: »وال الضالني«.  )((
يف )ز(: »واتلغيري«.  )((

 ،
ً

هذا ال يعتمُد إىل استعماهل إال لرضب من املبالغة، وتلفخيم أمر املبهم وإعظامه، ألنه هو اذلي يطُرق السامع أوال  )((
فيذهب بالسامع لك مذهب... وفيه إشعار بأن الرصاط املستقيم هو رصاط املؤمنني، فََدلَّ عليه بأبلغ وجه. املثل 

السائر يف أدب الاكتب والشاعر، لضياء ادلين بن األثري )/9)) - 0)).
واالتلفات هو خالصة علم ابليان اليت حوهلا يَُدنَْدُن وإيلها تستند ابلالغة، وعنها ُيَعنَْعن، واالتلفات هنا يف هذه   )4(
السورة رجوع من الغيبة إىل اخلطاب ومما خيتص به هذا الكالم من الفوائد. املثل السائر يف أدب الاكتب )/)8)، 

84)، واإليضاح )/)6.
يف )ز(: »خصوصة«.  )5(
يف )ز(: »والسجع«.  )6(

ويف هذه السورة تسجيع متواٍزٍ وهو اتفاق اللكمتني األخريتني يف الوزن والروي.  
)7(  انظر: ابلحر املحيط )/))، واملثل السائر يف أدب الاكتب والشاعر )/)4) وفيه: »وهذا فيه حسن انلظم السجيع«.
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املعىن

اتلَّبِْجيل االْعِتباري))(، مثَل  الوصف باجلميل االختياري ىلع جهة  ﴾: هو  ﴿
نَّه الوَْصُف باجلميِل ُمطلقاً، 

َ
الوَْصف بشجاعة أو علم))( أو براعة وِحلم، فخرج املْدُح أل

قاً، وخرج ما اكن من الوَْصِف  فإِنما يقال: مدح، فيَمْن وُِصَف بكون))( وَْجُهه بابلهاء ُمرْشِْ
م يف  ﴾ ]ادلخان: 49[ ألنه َتَهكُّ اجلميل ىلع جهة اتلَّنكيل، مثل ﴿

حق ُمْستَِحقِّ اجلحيم.

 .)4( َخوان، وممن قال به الزخمرشيُّ
َ
وقيل: إنَّ احلَْمَد واملْدَح أ

فِْعُل  إما  الفعل  وذلك  اإلِْحسان،  بسبب  املْحِسِن  تعظيِم  عن  يُنِْبُئ  فِْعٌل  كُر  والشُّ
ْراَكِن.

َ
و اجلَنَاِن أو األ

َ
اللِّساِن أ

قال الشاعر:

ثالثــًة ِمــينِّ  انلَّْعمــاُء  فاَدتْكــُم 
َ
ــا)5)أ ب ــرَي املَحجَّ ــاين والضم ــدي ولس ي

املتََعلِّق،  جهة  من  احلَْمِد  فعموُم  وجه،  من  وخصوص  عموم  كر  والشُّ احلمد  وبني 
كر بالعكس)7(. وُخصوصه من جهة املوارد)6(، والشُّ

يف )ز(: »االخنياري«.  )((
يف )ز(:«وعلم«.  )((

يف )ز(: »وصف به كون«.  )((
الكشاف )/46، 47.  )4(

جاء ابليت دون نسبة يف الكشاف )/47، واتلفسري البسيط، للواحدي )/)47، وعمدة احلفاظ )/7)) و)7)، وادلر   )5(
املصون يف علوم الكتاب املكنون )/6)، وعدة الصابرين وذخرية الشاكرين، البن القيم )5).

)6(  يف )ز(: »املورد«.
بالقلب وإن اكن فعله  بالظاهر واألراكن، واجلنان خيتص  واملوارد اكللسان، واجلنان، واألراكن، واللسان خمتص   
خفياً فهو أرشف املوارد، وذلك أن الشكر يتعلق بالقلب واللسان واجلوارح والقلب للمعرفة واملحبة، واللسان 
الصابرين  )/46)، وعدة  ادلرر  نظم  ها عن معاصيه.  املشكور وكفِّ للثناء واحلمد، واجلوارح الستعماهلا يف طاعة 

وذخرية الشاكرين )5).
انظر: نظم ادلرر يف تناسب اآليات والسور 45/6)، 46)، وعدة الصابرين )5).  )7(



221

ْكِر))(.  مُّ نقيُض احلَْمِد، والُكْفُر نقيُض الشُّ واذلَّ
ْكَر بمعىًن نَّ احلَْمَد والشُّ

َ
وذهب املرَبِّد أ

كر«))(.  ورُدَّ بقوهل عليه الصالة والسالم: »احلمد رأس الشُّ
ُق  َتتَطرَّ اجلوارح  وأْفَعال  َخِفيَّة،  االعتقادات  نَّ 

َ
أل كر  الشُّ رأَس  اكن  وإِنِّما 

ب لشهود انلِّعمة؛ وهلذا قَال 
ْ
نَُّه انكشاف الغطاء عن الَقل

َ
ْكِر أ االحتماالت))(، ورِسُّ الُشّ

ْسنان للِبرْش يَكوُن 
َ

حممد بن يلع الرتمذي) )4 تعاىل: إِن انكشاف الشفتَنِي عن األ
َظاِهراً، ويسىم َكرْشاً )5(.

نَّ فيه االعرتاَف بها ملن ُيَقيُِّدها.
َ
نَُّه يُقيَِّد انلِّعمة ويزيدها، وذلك أل

َ
وفائدة الشكر: أ

﴾ ]إبراهيم: 7[)6(. قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾ ]النساء: 47)[. وقال اهلل تعاىل: ﴿

رهُ، وإْن 
َ
َفْقد َشك  فلينْرُشهُ، فإْن نرشهُ 

ً
ْوَدَع معروفا

َ
أ : »َمْن  وقال انليب 

َتمُه َفَقْد َكَفره«)7(. 
َ
ك

انظر: تفسري الطربي )/6))، 7))، ونظم ادلرر 46/6)، واتلفسري البسيط، للواحدي )/470، )47، ومقدمة جامع   )((
اتلفاسري، للراغب األصفهاين 8))، 9))، وتفسري ابن عطية )/66، وتفسري القرطيب )/79)، وجاء يف إعراب ثالثني 
: أفضل ادلاعء احلمد هلل، ألنه جيمع ثالثة  0): عن أحد أصحاب رسول اهلل  سورة، البن خالويه 

راً هل.
ْ
أشياء: ثناًء ىلع اهلل، وشكراً هل، وِذك

أخرجه عبدالرزاق يف املصنف برقم )9574)(، وذكره احلكيم الرتمذي يف املسائل املكنونة 79، والراغب يف تفسري   )((
الفاحتة يف مقدمة جامع اتلفاسري 8))، وضعفه األبلاين يف ضعيف اجلامع )790)(

))(  تكررت لكمة: »خفية« بعد لكمة »االحتماالت« يف األصل ويه سبق نظر من انلاسخ.
هو أبو عبد اهلل حممد بن يلع الرتمذي امللقب باحلكيم، وأحيانا يوصف باملؤذن واملحدث، أخذ العلم عن أبيه   )4(
وغريه من علماء عرصه. تويف ىلع وجه اتلقريب بعد اعم 8))ه. انظر: تذكرة احلفاظ، لذلهيب )/97)، وطبقات 

الشافعية، للسبيك )/0).
ِحك وغريه. القاموس املحيط )كرش(. بَْدى، يكون يف الضَّ

َ
َكرَشَ عن أسنانه يَْكرُشُ َكرْشاً: أ  )5(

ْكُر مقلوب من الَكرْشِ وهو الكشف. املسائل املكنونة، للحكيم الرتمذي 77، 78، وعمدة احلفاظ يف  وقيل: الشُّ  
تفسري أرشف األلفاظ )7).

)6(  انظر: عدة الصابرين وذخرية الشاكرين )5)، )5).
)7(  أخرجه بنحوه ابن أيب ادلنيا يف كتاب الشكر )56(.
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وقال سيدنا))( يلع : من جاوز انلعمة بالشكر ال خيىش ىلع انلعمة ُمْغتاهلا))(، 
 ]7 ]إبراهيم:   ﴾ قاهلا: ﴿ اليت  اهلل  مقالة  زادتهم  انلعمة  لو شكروا 

لكنما كفرهم اغهلا))(. 

والكفر للنعمة يدعو إىل زواهلا، والشكر أبىق هلا، والشكر للناس اكلشكر هلل، ألن 
انلعمة إما بال واسطة أو بواسطة.

فإنَّ منها ما هو َموِْهيّب)4( وهو روحاين وجسماين. 

وح وإرِشاقِه بالَعْقل واتِّبَاعِه بالقوى، اكنلاطقِة واحلافظة واخليايلة. فاألول: كنفخ الرُّ

الصحة  من  هل  العارضة  واهليئات  فيه،  احلَالَِّة  والقوى  ابلدن  كتخليِق  واثلاين: 
وكمال)5( األعضاء.

)6( كزتكية انلفس من الرذائل وحتليتها بالفضائل، ومن الفضائل  ومنها ما هو َكْسيِبٌ
ادلنيوية: اجلاه واملال، وقد يكون هذا بواسطة خملوق قد َكُرَمْت منه اخِلالُل؛ وهلذا قال 

﴾ ]ابلقرة: 7))[. اهلل تعاىل: ﴿

وقال انليب : »ال يشكر اهلَل َمْن ال يشكر انلاس«)7(. 

شكرهم هلل«)8(.
َ
ْشكر انلَّاس أ

َ
ويف احلديث اآلخر: »إِنَّ أ

لكمة: »سيدنا« ساقطة يف )ز(.  )((
يف )ز(: »مقاهلا«.  )((

يف )ز(: »اعهلا«.  )((
واألثر أخرجه ابن أيب ادلنيا يف كتاب الشكر بنحوه )8)(، ومن طريقه ابليهيق يف شعب اإليمان )4))4(.  

يف )ز(: »وهيب«.  )4(
يف األصل: »كمالت«.  )5(

وجيوز ُمْكتَسيب.  )6(
أخرجه ابن أيب ادلنيا بنحوه يف كتاب الشكر )64(، واخلرائطي يف فضيلة الشكر ))8(.  )7(

يف )ز( »إِنَّ أشكر انلاس هلل أشكرهم للناس«.  )8(
واحلديث ذكره ابن عدي يف الاكمل يف الضعفاء 6/4))، وقال عقبه: فيه سالم بن سليمان بن سوار منكر احلديث.   

وضعفه األبلاين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب 570
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وقال عبداحلميد))(  تعاىل: من لم يشكر اإلنْعام ))( فاعدده من األنعام.
وقالوا: املعروف ِرقٌّ واملاكفأة ِعتٌْق. 

ا للمعبود أو للعبد، السيد أو املُسود))(.  ْكَر: إمَّ نَّ الشُّ
َ
وقد حتققنا أ

ويكون ُشْكُر اهلِل بطول اثلَّنَاء، والَعمِل اخلَالِص)4( فيه ِظلُّ الوفاء واالعتقاد اخلـالص 
من شوائب العناء، وشكر السيد بصدق الوالء، والوَْصِف بالصفات الُعال، وشكر انلظري 

ومن حتته)5( بسبب العطاء)6( والعفو عن اخلطأ.
ومن أسماء اهلل تعاىل)7( احلسىن: الشكور)8(، وهو اذلي جيازي بيسري الطااعت كثري 
قوهل  وذلك  اآلخرة غري حمدودة[)9(،  يف  ]نَِعماً  َمعُدودة  يام 

َ
أ يف  بالعمل  ويعطي  ادلرجات، 

﴾ ]احلاقة: 4)[. تعاىل:- ﴿
لَِة العايلِة، فإِذا اكن جزاُء العمِل املتنايه  وانلعيم ادلائم باملاكنَِة املِكينَِة من)0)( الَمزْنِ

فال يسعه إال باب الفضل اإلليه.

هو عبد احلميد بن يىي بن سعد، الاكتب ابلليغ املشهور؛ وبه يرضب املثل يف ابلالغة، حىت قيل: فتحت الرسائل   )((
بعبد احلميد، وختمت بابن العميد، واكن يف الكتابة ويف لك فن من العلم واألدب إماًما. واكن اكتب مروان بن حممد 
ابن مروان بن احلكم األموي آخر ملوك بين أمية. مات سنة ))) ـهيوم االثنني ثالث عرش ذي احلجة مع مروان 
ابن احلكم. الوزراء والكتاب، للجهشياري )7 - )7، وثمار القلوب، للثعاليب 96)، وابليان واتلبيني، للجاحظ 

)/9، ووفيات األعيان، البن خلاكن )/8)) - ))).
اإلنْعاُم: اإلعطاء، والَعِطيَّة. واإِلْنَعاَمُة: العطية. اللسان )نعم(.  )((

انظر عدة الصابرين وذخرية الشاكرين 98)، 99).  )((
يف )ز(: »القالص«. حتريف.  )4(

يف )ز(: »حتببه«.  )5(
رسمت يف )ز(: »الغطا« كذا.  )6(
لكمة: »تعاىل« ساقطة يف )ز(.  )7(

وهو من أسماء صفات اذلات اليت يرجع إىل الكالم، كما قال ابليهيق يف الشعب )/8))، واألسماء والصفات )/79).  )8(
مابني املعقوفني من )ز(.  )9(

ذكر قريباً من ذلك ابلخاري يف صحيحه )7405( ومسلم )675)( واإلمام أمحد يف املسند )9)6))(، وجاء يف شأن   
ادلاعء، للخطايب 65، 66.

وقع سقط بعد حرف »من« يف النسخة األزهرية مقداره ورقة اكملة، ويه احلادية عرشة، وسوف ننبه عند انتهائه.  )(0(
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نَّ شكر اخللق للخالق إِنِّما هو من باب املجازات، ال ِمْن باب احلقائق، 
َ
واتلحقيق أ

وذلك ألنهم إْن َشَكُروُه باللِّسان، فُشْكُرهم هل منه ِمنٌَّة معدودة من اإلحسان، وإن شكروه 
بطاعة فيه بتوفيقه وعنايته، وإن شكروه بقلبهم فهو بإهلام ربهم، ولك ذلك يطلب شكراً 
  اجلُنيد  قال  وهلذا  وأحرى؛  شكر  أتم  الشكر  بواجب  القيام  عن  العجز  بإظهار 

هاًل للنعمة.
َ
 ترى َنْقَصها))( أ

َّ
تعاىل: الشكر أال

ولرنجع ثم نقول: و)اهلل( اسم للمنفرد بالوجود احلقييق وهو أعظم أسماء اهلل احلسىن، 
واألكرث ىلع أنه االسم األعظم))(، وهل خواص: 

أحدها: أن مجيَع أسماء اهلِل تنسب إيله وهو ال ينسب فيها إىل يشء، بديلل قوهل 
﴾ ]األعراف: 80)[. تعاىل: ﴿

﴾ ]اإلرساء: 0))[.  وأما قوهل تعاىل: ﴿
فإنما َحَصَل الرمحن ىلع هذه املزية بطريق اتلَّبِعيَّة.

﴾ ]مريم:  ِق))( بديلل قوهل تعاىل: ﴿
ْ
َحٌد مَن اخلَل

َ
نَُّه لم يَُسمَّ به أ

َ
ثانيها: أ

 .]65

َدة. ثاثلها: أْن يعوض يف انلداء عن ايلاء ميماً ُمَشدَّ
رابعها: أنَّ أل فيه الزَمٌة.

أي انلفس.  )((
﴾ ]مريم: 65[ تَسىمَّ باسمه، أو شبيها.  اهلل: أخص أسماء الرب  لم يتسم به غريه ﴿  )((

ومن هؤالء اذلين رجحوا أنه هو االسم األعظم: اإلمام أبو حنيفة، وهو علم إْذ البد لذلات من اسم علم يتبعه   
أسماء الصفات.ويؤكد ذلك ما جاء عن بُريَْدة بن احلُصيب ، أن انليب  سمع رجاًل يدعو، 
وهو يقول: »امهلل إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهلل، ال هلإ إال أنت، األحد الصمد، اذلي لم يدل ولم يودل، ولم 
يكن هل كفًوا أحد«. فقال انليب : »واذلي نفيس بيده، لقد سأل اهلل باسمه األعظم اذلي إذا ُديِعَ به 
أجاب، وإذا ُسئل به أعطى«. ]أخرجه أمحد )874))(، وأبو داود يف سننه ))49)(، الرتمذي )475)(، وابن ماجه 

)857)(، وابن حبان ))89(، احلاكم يف املستدرك )/504 وسنده جيد.
وينظر: شعب اإليمان، للبيهيق )/)8)، واملنهاج، للحلييم )/90)، )9)، واتلفسري الكبري )/5)) وما بعدها، وتفسري   

القرآن، للعز بن عبدالسالم 9، ومقدمة جامع اتلفاسري )))،))).
الكشاف )/6)، وادلر املصون )/)).  )((
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 ﴾ ﴿ تعاىل:  قوهل  يف  كما  عليه  الَقَسِم  دخول  خامسها: 
]يوسف: 85[.

ُه إِْن ُحِذفَْت أِلُفُه صاَر )هلل(، وينسب إيله 
نَّ معناه ال ينيف بعض لفظه، فإِنَّ

َ
سادسها: أ

ك واالستحقاق واالختصاص، وإن ُحِذفَْت الالم َصاَر )هُل(، وهو كذلك، وإِْن ُحِذفت 
ْ
املل

خرى صار )هو(، وهو احلقيقة العظىم املفيدة يف الكون لكَّ نُعىم، ويصري فيه مزيد 
ُ
األ

قىص احللق، والواو من بني 
َ
وُل اآلخر، ألن خمرج اهلاء من أ

َ
فائدة، وهو ادلاللة ىلع أنَّه األ

الشفتني))(. 
ل. ، ومن ُمَعرٍِّف، ومن ُمَفصِّ نَُّه قد اختلف يف االسم واملَسىمَّ فِمْن ُمَسوٍّ

َ
واعلم أ

﴾ ]الرمحن:  ﴾ ]األىلع: )[ و﴿ واستند املَسوِّي إِىل قوهل تعاىل: ﴿
.]78

﴾ ]انلجم: ))[. واحتج املَعرِّف بقوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]األعراف: 80)[. وبقوهل تعاىل: ﴿

من  واحداً،   
َّ

إال مائة  اسماً  وتسعني  تسعة  هلل  »إن  والسالم:  الصالة  عليه  وبقوهل 
أحصاها دخل اجلنة«))(.

ٰ لَلَِزَم اتلعدي، وأنه حمال. ولو اكن االسم ]هو[))( املسىمَّ
 ]78 ]الرمحن:   ﴾ و﴿  ]( ]األىلع:   ﴾ ﴿ يف  املسىمَّ  بأن  وأجاب: 
ْو أنَّ الَقْصد 

َ
وحنوهما، كما يقال: سالم ىلع حرضة أو جملس أو جناب فالن إجالاًل هل، أ

إىل تزنيه االسم يلكون املسىم ُمزَنَّهاً ذاتُه وصفاته.

)اهلل( لكمة مكونة من حروف يلَِّنٍَة حلقية جوفية سهلة، ويه )الالم واهلاء واملد( ولك حروف هذه اللكمة مهما   )((
فتها وقلَّبتها فيه تعود إىل معىن من معاين األلوهية، وهلذا االسم الرشيف أحاكم كثرية تتص به دون غريه.  رصَّ
احلفاظ يف  وعمدة   ،(6  ،(5/( احلليب  للسمني  املصون،  وادلر   ،(5(-(46/( الرازي  للفخر  الكبري،  اتلفسري  انظر: 

تفسري أرشف األلفاظ )) ،))، ومقدمة جامع اتلفاسري )))-4))، ومدارج السالكني )/89-)9.
أخرجه ابلخاري يف صحيحه )6)7)( ومسلم )677)(.  )((

ما بني املعقوفني إضافة الزمة ويه من املصادر.  )((
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ريد باالسم اللفظ فهو غري املسىم تلألُِّفِه من احلروف املقطعة، 
ُ
ُل قال: إِن أ واملَفصِّ

مصار.
َ
واختالفه باختالف االسم واأل

ريد ذات اليشء فهو املسىم، قال: لكنه لم يشتهر بهذا املعىن.
ُ
وإن أ

ْشعري - انقسم انقسامها إىل ما هو نفس املسىم، 
َ
ريد الصفة - كما رأى األ

ُ
وإن أ

وإىل ما هو غريه، وإىل ما هو ال هو وال غريه مثل: )اهلل( فإنه ذات موجود، وخالق، فإنه 
يدل ىلع اخللق، وهو غري اخللق))(، واعلم فإنه يدل ىلع العلم، وهو صفته، وصفته ليست 

إِيَّاُه والغرَيُه))(.
())( وهو اتلَّحريُّ املفيض إىل اتلفاين 

ُّ
هل

َ
ولرنجع نلقول: وضع العبد من هذا االسم )اتلَّأ

 : انليبُّ  قال  كما   ،)4(]88 ]القصص:   ﴾ ﴿ أن  ل  املُطوَّ
ْصَدُق لكمة قاهلا العرب قول بليد: 

َ
»أ

ــُل«)5) ــال اهلَل باِط ــا َخ الَ لُكُّ َشٍء َم
َ
.أ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نََّه َيَْفُظ 
َ
بيُة: َتبْليُغ اليشء شيئاً إىل اغيته، وُسيمِّ اخلَاِلَق أل ْ ، والرتَّ ( هو املَريبِّ )والرَّبُّ

يهم بتَعاقُِب ِرفِْقه، وَتنَاُسِب َكالءتِه. خَمْلُوقاتِِه بعني عنايته، وُينمِّ

يف األصل: »احلق«.  )((
اتلفسري الكبري، للرازي )/07)-5)) واملؤلف يتابعه يف ذلك.  )((

ويه بمعىن اتلعبد، وقد مىض بيانها يف معىن »اهلل«.  )((
ينظر اتلفسري الكبري، للرازي )/7)).  )4(

انتىه السقط الواقع يف )ز( مع نهاية صدر ابليت.  )5(
واحلديث أخرجه ابلخاري يف صحيحه ))84)(.)47)6( بلفظ: »أصدق لكمة قاهلا الشاعر لكمة بليد.....« وعند   

مسلم يف صحيحه )56))( ».... قاهلا شاعر«و«... أشعر لكمة تكلمت بها العرب بليد....«
وهو صدر بيت يف ديوان بليد 56) وعجزه:   

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... َزائـــُل...  الحَمَالـــة  نعيـــٍم  ولكُّ 

والشاهد يف هذا احلديث اشتماهل ىلع تسمية ابليت لكمة، أما بيت بليد فيستشهد به يف باب االستثناء عندما   
تدخل »ما« ىلع »خال«. 

اللبيب عن كتب األاعريب، البن هشام األنصارى )/)))، ورشح شذور اذلهب، البن  وينظر يف ذلك: مغىن   
هشام )6)، واتلرصيح بمضمون اتلوضيح )/)))، 4)).
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وقال بعض العلماء: إِنه االسم))( األعظم لكرثة ُوُروِده يف ادلعوات ضمن اآليات))(. 

واإلنس  اجِلنُّ  أو  األرْض،  ىلع  َدبَّ  ُروح  لك  هو  أو  واإلنس  اجلن   :﴾ و﴿
واملالئكة والشياطني.

األول، واثلاين: عن ابن عباس))(.

واثلالث: قاهل الفراء وأبو عبيدة)4(. 

وقال وهب بن ُمنَبٍِّه : إِنَّ هلل ثمانية عرش ألف اعلَم، ادلنيا اعلَم منها)5(.

وقال أبو سعيد اخلدري : »ادلنيا رشقاً وغرباً اعلم واحد من أربعني ألف 
اعلم«)6(. 

وقال مقاتل: العاملون ثمانون ألف اعلم، نصفها يف الرب وابلحر)7(. 

واتلحقيق: إِنَّ العالم اثنان، ألنه إما اعلم شهادة، وهو املحسوس باحلواس اخلمس، 
صغر وهو اآلديم املشهود.

َ
وينقسم إىل اعلم أكرب وهو الوجود، واعلم أ

اذلي  وهو  اجلربوت،  اعلُم  ا  إمَّ ألنه:  اثنان،  وهو  العقل)8(،  وديلله  وإما اعلم غيب، 
َمْدلُوهل ِصَفات اإلنسان من الِعلم واإلرادة والقدرة وغري ذلك.

يف )ز(: »اسم اهلل«.  )((
وعمدة   ،(8(-(8(/( القرطيب  وتفسري   ،488-485/( للواحدي  البسيط  واتلفسري   ،(44-(4(/( الطربي  تفسري   )((
احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ، للسمني )9)-)9)، ومقدمة جامع اتلفاسري )))-)))، وتفسري ابن كثري 68، 69.
))(  نسبت هذه األقوال كذلك لسعيد بن جبري، ويه معىن قول اعمة املفرسين كما قال الطربي يف تفسريه )/44)، 45)، 

وكذلك ذكرها القرطيب )/)8)، والواحدي يف البسيط )/490، )49.
)4(  انظر: تفسري القرطيب )/)8).

لكمة: »منها« ساقطة يف )ز(.  )5(
ذكر لك هذه األقوال القرطيب يف تفسريه )/)8).  )6(

تفسري القرطيب )/)8)، 84) وفيه لك هذه األقوال السابقة، وابن كثري 69، وعزاه الطربي يف تفسريه )/46)، 47)   )7(
أليب العايلة، وينظر: عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ 77)، 78)، وادلر املنثور 5)) - 48)، ولم أقف ىلع 

قول مقاتل يف تفسريه.
لكمة: »العقل« ساقطة يف )ز(.  )8(
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املالئكة  ومنها  وحانيني))(،  الرُّ املالئكة  منها  صناف: 
َ
أ وهو  امللَُكوت،  وإما اعلم 

 . ة جبنس اإلنس، ويه اليت سجدت آلدم رْضيَّة املَولكَّ
َ
األ

ومنها الشياطني املَسلَّطة ىلع اإلنسان، ويه اليت))( امتنعت من السجود آلدم.
حرضة  يف  العاكفون  وهم  الَكُروبِيُّون))(  منهم  وأىلع  السماوية،  املالئكة  ومنها 
األنس  من  الربوبية  احلرضة)4(  جلمال  فيما  االستغراق  ىلع  أحلاظهم  القارصون  القدس، 

اذلين هم يف الليل وانلهار ال يربحون يسبحون، وليس هذا مما يستبعده السامعون)5(. 
رْضاً 

َ
فقد روى ابن عباس  أن رسول اهلل  قال: »إِّن هلِل تعاىل أ

ة، َمشُحونًَة خلقاً)7(، ال  بيضاء مسرية الشمس ثالثني يوماً يه)6( مثل أيام ادلنيا، ثالثني َمرَّ
ن اهلل  َخلَق آدم وإِبليس)9(.

َ
يعلمون أن اهلل تعاىل)8( يقيض يف األرِض، وال يعلمون أ

نَّ املْمكَن 
َ
و)الَعالُم( من العالمة ألن وجوده ديلل ىلع وجود الصانع. ووجه ادَلاللِة أ

افِْتقار  نَّ 
َ
أ وفيه ديلل  القاطع،  يلل  ادلَّ من  فهو ىلع وجوده  ذلاته،  واجب  ُمَؤثٍِّر  إىل  ُمفتَِقٌر 

يف )ز(: »الروحانية«.  )((
»اليت« ساقطة يف )ز(.  )((

الَكُروبِيُون، خمففة الراء: سادة املالئكة. وقد قيل: إن مالئكة الرمحة هم الروحانيون، ومالئكة العذاب هم   )((
الكروبيون فهذا من الكرب. واهلل أعلم.

وذكر وهب بن ُمنَبِّه أن الكروبيني ساكن السماء السابعة يبكون وينتحبون. اجلامع لشعب اإليمان )/0)4، ))4،   
واللسان )كرب(.

يف )ز(: »يف اجلمال حلرضة«.  )4(
اتلفسري الكبري، للفخر الرازي )/8))، 9))، والبسيط، للواحدي )/489 - )49، وابن كثري 69، ومقدمة جامع   )5(

اتلفاسري 0)) - )))، وعمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ 78)، 79).
لكمة: »يه« ساقطة يف )ز(.  )6(

)7(  يف )ز(: »خلق األرض«.
لكمة: »تعاىل« ساقطة يف )ز(.  )8(

الرسل إىل اخللق اكفة، وختمت برسالة  بإرسال  الكتاب والسنة  لم أقف عليه يف الصحيح، وتظاهرت األدلة يف   )9(
رسل إىل اجلن واإلنس ولك العاملني. ﴿

ُ
اإلسالم، وخاتم انلبيني نبينا حممد  اذلي أ

﴾ ]األنبياء: 07)[.
وجاء يف تفسري الطربي )/45) مسنًدا عن ابن عباس: احلمد هلل اذلي هل اخللق لكه، السموات واألرضون، ومن   

فيهن، وما بينهن، مما ُيْعلَُم ومما ال ُيْعلَُم.
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نَّ املمِكنات يف 
َ
املمكنات إىل الُمْحِدث يف ُحدوثِها مثله إىل املِديم حال َدَواِمها، وذلك أل

ر أحاكِمها))(.  احلدوث وادلواِم البد هلا من ُمَقدِّ
بإرادة  انعطاف  ويه  الرَّمْحِة،  من   ]( ]الفاحتة:   ﴾ ﴿ نقول:  ثم  ولرنجع 
قصده،  غري  من  بسببه  املحتاج))(  حاجة  تنقيض  َمْن  فخرج  بإفادة،  املحتاج  إىل  يصل 
منهما  واحداً  يكون  فال  برِْدفِِه)4(،  املحتاج  إسعاف  عن  القدرة  مع  يتقاعس))(  وَمْن 
قائماً،  به  الرَّمحة  وَْصُف  يكون  فقد  َعَجَز،  لكنه  املحتاج  نفع  أراد  من  وأما  رامحاً، 
إِفاضة  ا  إمَّ ألنها:  واعمة  تامة  والرمحة  بذلك)5(،  يت  ُسمِّ فيها  ما  ىلع  الرَِّحِم  والنعطاف 
ا تناول املستحق وغريه بالفضل  اخلري ىلع املحتاجني بقصد العناية)6( ويه اتلامة، وإمَّ

ويه العامة.
ورمحة اهلل شاملة للقسمني؛ ألن فضله للمحتاجني بإرادته ال خيلو عنهم طرفة عني 

ومعروفة برتادفه)7(، وتعاطفه قد َعمَّ ادلارين.
ا ما يُرى يف ادلنيا من ابلاليا واملحن والرزايا مع قدرة اهلل سبحانه)8( ىلع َدفْعها،  وأمَّ
واقتضاء الرمحة دلفعها، فليس بقاِدٍح فيما قيل، بل هو شارٌح إلسداء اهلل تعاىل)9( الفضَل 
َقْطُعها يف  املتآلكة  ايلد  نَّ 

َ
أ لَُرفَِع، كما  ُدفع  لو  إال وحتته خري  ادلنيا  إِْذ ال رش يف  اجلزيل؛ 

الظاهر رش، وباطنه خري حمض؛ ملا فيه من سالمة ابلدن.
ه لظاهر رشِّها،  مُّ

َ
أ احتاج إىل احِلجامة، فَكرَهتْها  ومثال ذلك: مثال طفل تألم تأملاً 

وأحبَّها أبوه بلاطن خريها، فإن األلم إِذا اكن سبباً للخري الكثري، فهو 

))(  اتلفسري البسيط )/489، 490، وتفسري القرطيب )/)8)، 84)، وابن كثري 69.
لكمة: »املحتاج« ساقطة يف )ز(.  )((

يف )ز(: »يتناعس«.  )((
رََدفه: أاعنه ونرصه. اللسان )ردف(.  )4(

»بذلك« ساقطة يف )ز(.  )5(
يف )ز(: »العناية بهم«.  )6(

يف )ز(: »برتادفهم«.  )7(
لكمة: »سبحانه« ساقطة يف )ز(.  )8(

لكمة: »تعاىل« ساقطة يف )ز(.  )9(
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باملاكن األوف من املقام))( اخلطري))(.
حيم عبده املؤمن عن ادلنيا، وهو يبه كما 

َ
وهلذا قال انليب  »إن اهلَل يل

ييم أحدكم مريضه عن الطعام والرشاب«))(.
وقد تبني بهذا املعىن)4( قوهل تعاىل فيما جاء يف احلديث: »ورمحيت سبقت غضيب«)5(، 
ألنَّ غضبه إرادته للرش، والرش بإِرادته، ورمحته إرادته للخري واخلري بإرادته، لكن ملا فيه 
من اخلري فهو ُمْفٍض به باذلات والرش بالعرض، ولك بقدر، فظهر سبق الرمحة ألن ما هو 

باذلات أوىل ملا هو بالَعَرِض)6(. 
ولرنجع ثم نقول: وحظ العبد من الرمحة أن يُوقَِظ الغافلني من عباد اهلل بغري عنف، 
َسدِّ  املحتاج يف  ويُْسِعَف  َل إىل إقالعهم بلطف،  وُيتَوصَّ الرمحة،  الُعصاة بعني  إىل  وينظَر 
ْو يبذل هل الشفاعة 

َ
ِحَق الفقرَي جبناح معونتِه يلَْظفَر بَسدِّ َخلَّتِه، أ

ْ
حاجته بقدر طاقته، وُيل

إِذا فقد االستطاعة، أو يعينه بابتهاهل عند قُصوِر جاِهِه وماهِل.
﴾ ]الفاحتة: )[ مشتقان من الرَّمحة وهو الصحيح؛  نَّ ﴿

َ
ر أ ر مما ّتَقرَّ َرَّ وقد حتَ

حلديث عبدالرمحن بن عوف ، أنه سمع رسول اهلل  يقول: »قال اهلل 
تُه، ومن 

ْ
)7( أنا الرمحن َخلَْقُت الرَِّحَم، وشققت هلا اسماً من اسيم، فَمْن وََصلَها وَصل



قطعها قطعتُه«)8(.

يف )ز(: »املاكن«.  )((
اتلفسري الكبري )/88)، 89).  )((

أخرجه الرتمذي يف سننه )6)0)( وقال عقبة: »وهذا حديث حسن غريب«، واإلمام أمحد يف الزهد 7)، واحلاكم   )((
يف املستدرك 07/4) و 09).

)4(  يف )ز(: »معىن«.
تعاىل: ﴿ قال  »إِنَّ رمحيت...«.  )6969(وفيه:  ابلخاري يف صحيحه  أخرجه   )5(

﴾ ]األنعام: ))[، وهذا مما كتبه اهلل يف اللوح املحفوظ جل يف عاله وتبارك اسمه.
األسماء والصفات، للبيهيق )/4))، 5))، واتلفسري الكبري، للرازي )/)))- 5))، ومقدمة جامع اتلفاسري 4)) -   )6(
7))، وعمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ 99)، وبدائع الفوائد )/))، ))، ومدارج السالكني )/49، واجلامع 

لشعب اإليمان وحاشيته )/)))، ))).
مجلة: »قال... وجل« ساقطة يف )ز(.  )7(

يف )ز(: »خرجه الرتمذي وصححه«.                =  )8(
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ا احتجاُج املخاِلِف بإنكار العرب الرمحن، بديلل قول سهيل))( بن عمرو حني كتب  وأمَّ
﴾ م اهلل وجهه بأمر رسول اهلل  يف صلح احلديبية ﴿  يلّع كرَّ
ولكن   ]( ]الفاحتة:   ﴾ ﴿ ندري  فما   ﴾ ﴿ أما   ]( ]الفاحتة: 

نه لو اكن مشتقاً ملا أنكروه.
َ
اكتب ما نعرف: )باسمك امهلل())(، وأ

فأجيب عنه بأنه اإلنكار للجهل باهلل، وبما وجب هل))(.
﴾ ]الفاحتة: )[ كونه لم يسم  ﴾ ]الفاحتة: )[ أخص من اسم ﴿ ن ﴿

َ
واعلم أ
به غري )اهلل(.

وملا جتَارس مسيلمة بتسمية نفسه رمحن ايلمامة، جعل اهلُل الكذَب عليه اكلعالمة، 
فصار يُعرف بمسيلمَة الكذاب، دون من اجرتأ من املربوبني ىلع رب األرباب.

اُب لقبه، وهو ابن حبيب من  وهذا مسيلمة، أبو أمامة كنيته، ومسيلمة اسمه، والكذَّ
َحنََفِة بن ِعْجل، وخرج آِخَر ستة عرش من اهلجرة ىلع صاحبها أفضل الصالة والسالم، 

وقتله وَْحيِشّ بن حرب قاتل محزة يف اجلاهلية، وقال: هذه بتلك)4(.
ويتضمن  الصفات،  بلديع  تتميم  هو  رابع  وصٌف   ]4 ]الفاحتة:   ﴾tt ﴿
اعة، والَوِعيد للُعَصاة، واملراد به يوم اجلزاء ىلع األعمال واحلساب، وهو  ْهل الطَّ

َ
الوَْعَد أل

زمان يمتد إىل انقضاء احلساب ومصري أهل انلار إيلها)5(، وأهل اجلنة إىل اجلنة)6(. 

واحلديث أخرجه أبو داود يف سننه )964)(، وكذلك الرتمذي يف سننه )907)( وقال عقبه: »حديث صحيح«.  =
))(  يف النسختني: »سهل«. واتلصويب من املصادر.

املستدرك )/460 - )46  املسند 86/4، 87، واحلاكم يف  النسايئ يف سننه )))5(، واإلمام أمحد يف  أخرج ذلك   )((
وقال عقبه صحيح ىلع رشط الشيخني ووافقه اذلهيب، وأخرجه مسلم بنحوه خمترًصا من حديث ثابت عن أنس 

)784)(، وينظر اتلفسري الصحيح 57/4) - 58).
»هل« ساقطة يف )ز(.  )((

 ، 4(  تفسري ابن كثري 65، 66، وتهذيب سرية ابن كثري 4)) - 6)) وفيه قصة وحيش بن حرب ومقتل محزة(
وقتل مسيلمة الكذاب، وينظر صحيح ابلخاري ))407( ومسند أيب داود الطياليس )0)4)(، وتفسري القرآن، للعز 

ابن عبدالسالم 0،9)، وادلر املصون يف علوم الكتاب املكنون )/))
)5(  »إيلها« ساقطة يف )ز(.

اتلفسري الكبري، للرازي )/6))، 7))، ومقدمة جامع اتلفاسري )))، وعمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ        =  )6(
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ُمنْتََخب،  ترتيب  فيهما  وطلب  وسيلة   :]5 ]الفاحتة:   ﴾ ﴿
وِة االختصاص))(.

ْ
واإلِشارة فيهما إىل اتلَجيلِّ واإلخالص، وطلب اتلجيلِّ يف َخل

طلب  وُعْرفاً:  الطلب،  لغة:  وادلاعء  داعء،   :]6 ]الفاحتة:   ﴾ ﴿
ل.  ىلْع ىلع وجه التََّسفُّ

َ
ْدَن من األ

َ
األ

انلـيِبُّ  هـو  العايلـة:  أبـو  فقـال  فيـه،  اختلـف   ]6 ]الفاحتـة:   ﴾ و﴿
احلسـن))(. قَـُه  وَصدَّ  ،)((



وقال حممد بن احلنفية:)4( دين اهلل املتعنيِّ ىلع عباده )5(.

وقال الُفضِيل بن عياض  تعاىل: طريق احلاج)6(.

وقيل: القرآن)7(. وقيل: اإلسالم )8(. وقيل: طريق اجلنة)9(. 

واملراد بَطلَِب اهلداية سؤال ادلوام عليها خوفاً من سوء اخلاتمة، كما تقول العرب 

548، 549، والفروق يف اللغة 76)، 77)، وفتاوي السبيك 9، 0).  =
تفسري الطربي )/59)- 64)، واتلفسري الكبري، للرازي )/50)، )5)، ومدارج السالكني )/48 -)5.  )((

.» يف املصادر بزيادة: »وصاحباه أبوبكر وعمر  )((
يف النسختني: »احلسني«. واملثبت من املصادر.  )((

وهو احلسن بن أيب احلسن، وقد ذكر هل قول أيب العايلة فقال: صدق أبو العايلة ونصح.   
انظر: تفسري الطربي )/75)، واتلفسري البسيط، للواحدي )/)9)، وابلحر املحيط )/7)، 8)، وتفسري ابن كثري )7،   

)7، واملصنف، لعبد الرزاق )0758)(، وبدائع الفوائد )/69)، 70)، وتفسري أيب املظفر السمعاين )/74)، 75).
مجلة: »بن احلنفية« ساقطة يف )ز(.  )4(

جاء قوهل يف املصادر السالفة.  )5(
ذكر قوهل القرطيب يف تفسريه )/)9) وأعقبه بقوهل: »وهذا خاص، والعموم أوىل«.  )6(

جاء ذلك عن يلع  وابن مسعود وعن ناس من أصحاب انليب  كذلك. انظر: تفسري الطربي   )7(
)/74)، 75)، واتلفسري البسيط )/8)5، واملحرر الوجزي )/74، وتفسري ابلغوي )/6، وابن كثري )7، )7، والربهان يف 

علوم القرآن، للزركيش )/7، وتفسري أيب املظفر السمعاين )/ )7)، 74).
جاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر  وعن ناس من أصحاب انليب  وزيد بن أسلم   )8(
ذكر ذلك الطربي يف تفسريه )/74)، 75)، وابلغوي )/6، وابن كثري )7، )7، وتفسري أيب املظفر السمعاين )/)7)، 

.(7(
نُسب هذا القول لسعيد بن جبري كما يف تفسري ابلغوي )/6  )9(
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طلبها  فيكون  مهتدون  فطابلوها   
َّ

وإال زيادتها،  أْو  وقُوفَِك  ىلع  ُدْم  بمعىن  قف  للواقف: 
حتصياًل))( للحاصل))(. 

انلبيون   - اجلمهور  قول  ىلع   - عليهم  املنعم   ،]7 ]الفاحتة:   ﴾ ﴿
والصديقون والشهداء والصاحلون، بديلل قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]النساء: 69[.
اكن  لو  اهلداية  طالب  ألنَّ  والَقَدريَّة؛  واإلمامية  املعزتلة  ىلع  رد  اآلية  هذه  ويف 
 

ً
، كيف وهم يكررون السؤال حاال

ً
خالقاً لفعله - كما يزعمون - لاكن طلبه هلا))( حماال

فحااًل؟!!)4(
﴾ ]الفاحتة: 7[.  ﴿

﴾ ]آل عمران: )))[. ﴾ ايلهود لقوهل تعاىل)5(: ﴿ ﴿
﴾ ]املائدة: 77[ هذا  ون): انلصارى لقوهل تعاىل فيهم: ﴿

ُّ
و)الضال
قول اجلمهور.

﴾ ]الفاحتة: 7[ املرشكون، و)الضالون( املنافقون. وقيل ﴿

لكمة: »حتصياًل« ساقطة يف )ز(.  )((
 ،(67  /( الفوائد  وبدائع   ،75  ،74  /( الوجزي  واملحرر   ،5(0/( والبسيط   ،(57-(54  /( للرازي  الكبري،  اتلفسري   )((
68) وتفسري أيب املظفر السمعاين )/)7)، )7)، وابلحر املحيط )/8)، وعمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ، 

.604 ،60(
يف )ز(: »بها«.  )((

هذه الفرق اليت ذكرها املصنف تعتقد أن إرادة اإلنسان اكفية يف صدور أفعاهل منه، طاعة اكنت أو معصية، ألن   )4(
اإلنسان عندهم خالق ألفعاهل، فهو غري حمتاج يف صدورها عنه إىل ربه، وقد أكذبهم اهلل تعاىل يف هذه اآلية إذ 
سألوه اهلداية إىل الرصاط املستقيم، فلو اكن األمر إيلهم، واالختيار بيدهم دون ربهم ملا سألوه اهلداية، وال كرروا 
السؤال يف لك صالة، وكذلك ترضعهم إيله يف دفع املكروه، وهو ما يناقض اهلداية... انظر: اتلفسري الكبري، للرازي 
)/58) 59)، وتفسري القرطيب )/94)، وبدائع الفوائد، البن القيم )6)، وتفسري ابلغوي )/6،7، واتلعريف واإلعالم 
فيما أبهم من األسماء واألعالم يف القرآن 7)، واتلفسري البسيط )/)54، 544، وتفسري ابن كثري 74، 75، وتفسري 

قران يف مبهمات القرآن، للسيويط 9، 0).
َ
أيب املظفر السمعاين )/74)، 75)، وُمْفحمات األ

)5(  يف )ز(: »لقوهل تعاىل فيهم«.
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﴾ ]الفاحتة: 7[: العصاة. وقيل ﴿
م: 

ْ
الِعل الُمِخلَّ بالعمل: فاِسٌق، واخلايل من  ون): اجلاهلون باهلل، وَعلَّل بأن 

ُّ
و)الضال

جاهل.
﴾ ]املائدة: 60[))(.  واستشهد هل بقوهل تعاىل يف القاتل عمداً ﴿

﴾ ]الفاحتة: 7[ من  نَّ ﴿
َ
ليَم قواًل غال))( به صاحبه، وهو أ وحىك السُّ

﴾)4( ]الفاحتة: 7[ من ترك قراءتها فيها.  لم يفرض الفاحتة ))( و﴿
ه)5( املاوردي)6(: بأن ما تعارَضْت فيه األخبار وتعارَضْت فيه اآلثار، وانترش فيه  َوردَّ

اخلالف يكون إطالق هذا احلكم عليه ال يطرقه اإلنصاف)7(.

 ،8 ،7/( )/)6)-)6) وتفسري ابلغوي  للرازي  الكبري،  )/)9)-99)، واتلفسري  انظر: تفسري جماهد 68، والطربي   )((
واملحرر الوجزي )/77، 78، وتفسري القرطيب )/94)، 95)، ومقدمة جامع اتلفاسري 9))، )4)، وتفسري أيب املظفر 
السمعاين )/75)، 76)، واتلعريف واإلعالم فيما أبهم من األسماء واألعالم يف القرآن 7)، 8)، وبدائع الفوائد 
)/59) - )6)، وبدائع اتلفسري، البن القيم )/44) - 48)، وُمفَحمات األقران يف مبهمات القرآن 0)، ))، وتفسري 

ادلر املنثور )/ 40، )4.
يف )ز( رسمت: »اغىل«.  )((

يف )ز(: »الفاحتة يف الصالة«.  )((
يف )ز(: »والصاحلني«. حتريف.  )4(

يف )ز(: »ورد«.  )5(
﴾ ﴾ هو من أسقط فرض هذه السورة من الصالة، و﴿ يف تفسري القرطيب: »... وقيل ﴿  )6( 

ليم يف حقائقه، واملاوردي يف تفسريه«. عن بركة قراءتها. حاكه السُّ
للماوردي( ))، ورسالة يف  للعز بن عبدالسالم )اختصار انلكت  القرآن،  القرطيب )/94)، 95)، وتفسري  تفسري   )7(

اتلفسري ىلع صورة أسئلة وأجوبة، للعالمة عبدالكريم ادلبان ))-6).
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احُلْكُم

اْختُِلَف يف وجوب الفاحتة، فقال اإلمام الشافيع  يف اجلديد وأمحد ومالك 
يف القول الصحيح: إنها واجبة ىلع جهة العموم، فتتعني ىلع اإلِمام واملأموم، نلحو قوهل 

: »ال صالة ملن لم يقرأ))( بفاحتة الكتاب«))(.
  وروي عن عمر بن اخلطاب وابن عباس وأيب هريرة ومجاعة من الصحابة

أنهم قالوا: »ال صالة إاِل بفاحتة الكتاب«))(.
وقال أبو حنيفة : لو قرأ املصيل آية أجزأه)4(. 

)5(: آية طويلة، 
 وروي عن اثلوري مثله، وعن أيب يوسف وحممد بن احلسن

﴾ ]املزمل: 0)[)6(. أو ثالث آيات، وسندهم قوهل تعاىل: ﴿
وقوهل عليه الصالة والسالم للميسء: »اقرأ ما تيرس معك من القرآن«)7(. 

نَّ 
َ
وبأ الفاحتة،  عدا  فيما  أو  اخلطبة  يف  أو  منسوخة)8(،  اآلية  بأن  عنهما:  جِيَب 

ُ
وأ

احلديث يف الزيادة، أو معارض حبديث: »اقرأ بأم القرآن«)9(. 
ويف قول قديم للشافيع -وهو املشهور من مذهب مالك - »إِن املأموم يقرؤها 

﴿ تعاىل:  بقوهل  ذللك  واْستُِدّل  جهر،  إذا  ال  اإِلمام،  رَسَّ 
َ
أ إِذا 

يف )ز(: »يقرأ فيها«.  )((
أخرجه ابلخاري يف صحيحه )756(، ومسلم )94)(.  )((
أخرجه ابلخاري يف صحيحه )757(، ومسلم )95)(.  )((

وانظر: أحاكم القرآن، البن العريب )/54) - 60)، وابن كثري 57، 58، وتفسري اذلهيب )/)0).  
أحاكم القرآن، للجصاص )/ 8)، 9)، وابن العريب )/)، وتفسري القرطيب )/ 64)، 65)، واتلفسري الكبري، للرازي )/   )4(

(9( ،(9(
.»« :)يف )ز  )5(

انظر: أحاكم القرآن، للجصاص )/ 8)، 9)، وتفسري القرطيب )/ 64)، 65)، وتفسري ابن كثري 58  )6(
أخرجه ابلخاري يف صحيحه )757(، ))79(، ))5)6(، )6667(، ومسلم كذلك )97)(.  )7(

نواسخ القرآن، البن اجلوزي 496 - 499، وناسخ القرآن، البن ابلارزي 55.  )8(
أخرجه مسلم )95)(.  )9(
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﴾ ]األعراف: 04)[))(.
ناَزع القرآن«))(

ُ
وقوهل عليه الصالة والسالم))(: »مايل أ

جيب عن اآلية بأنها نزلت بمكة، وحتريم الكالم يف الصالة نزل باملدينة، فال 
ُ
وأ

مر باإِلنصات فيما عداها، أو للندب حني قراءتها)4(. 
َ
نَّ األ

َ
و أ

َ
َة فيها، أ ُحجَّ

بفاحتة  إال  تفعلوا  »ال  حديث:  وبني  بينه  غريها مجعا  يف  املراد  بأن  احلديث  وعن 
الكتاب«)5(. 

أحاكم القرآن، للجصاص )/9)، 0)، واتلفسري الكبري، للرازي )/95)، 97) وتفسري القرطيب )/58) - )6).  )((
.»« :)يف )ز  )((

أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ )/86، 87، وأبو داود يف سننه )6)8(، )7)8( وإِسناده صحيح.  )((
أسباب الزنول، للواحدي انليسابوري )))، )))، وبلاب انلقول يف أسباب الزنول، للسيويط 05)، 06).  )4(

تفسري القرطيب )/ )6) - 65).  )5(
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خاتمة

جربيل  َعلَّمين))(  والسالم:  الصالة  عليه  لقوهل  اتفاقاً؛  القرآن  من  ليست  )آمني( 
نَّ َختَْم 

َ
)آمني( عند فرايغ من قراءة الفاحتة، ويه لدلاعء َختٌْم؛ ألنها))( صيانة وَكتْم، كما أ

الكتاب من هذا ابلاب))(. 
ويف احلديث »)آمني( خاتم رب العاملني«)4(. 

توا رجاًل يُِلحُّ يف املسألة قال: 
َ
ويف احلديث اآلخر أنه عليه الصالة والسالم حني أ

ْن َختََم)5(.
َ
وَْجَب أ

َ
أ

فقيل هل: بأيِّ يشء خيتم ؟ فقال عليه الصالة والسالم: »بآمني، ويه مما اختص به 
مة بعد موىس وهارون«)6(. 

ُ
هذه األ

حداً قبلهم: السالم ويه حتية أهل 
َ
فيف احلديث: »إنَّ اهلل أْعطى أميت ثالثاً لم ُتْعَط أ

اجلنة، وصفوف املالئكة، وآمني«)7(. 
السالم  ما حسدتكم ىلع  ايلهود ىلع يشء،  َحَسَدتْكم  »ما  اآلخر:  احلديث  ويف 

واتلأمني« أخرجه ابن ماجه من حديث محاد بن سلمة )8(. 

يف الكشاف وتفسري القرطيب: »لقنين«.  )((
يف األصل: »ألنها فيها«. واملثبت من )ز(.  )((

وهو قول الَهَروِّي صاحب الغريبني. ذكره القرطيب يف اتلفسري )/ 70)، )7) وانلووي يف اتلبيان يف آداب محلة القرآن   )((
04)، 05)، والسمني يف ادلر املصون )/77.

)4(  ذكره الزخمرشي يف الكشاف )/75، وقال الزيليع يف تريج أحاديث الكشاف: »غريب بهذا اللفظ، وبمعناه رواه 
ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب ادلاعء...«. وقال احلافظ ابن حجر »لم أجده هكذا« )/7)، 8)

وروي عن أمري املؤمنني ىلع  قال آمني خاتم رب العاملني ختم به داعء عبده: فقد قيل: إن ذلك ليس   
بتفسري )آلمني(، وإنما هو وصف هل. ذكره الراغب األصفهاين يف مقدمة جامع اتلفاسري )4)، وذكره القرطيب يف 

اتلفسري )/70) دون نسبة وسند.
أخرجه بنحوه أبو داود يف سننه )8)9( وضعفه األبلاين يف ضعيف أيب داود )8)9(، وذكره القرطيب يف تفسريه )/ 70).  )5(

جاء بنحوه يف صحيح ابن خزيمة )586)(، ويف الضعفاء، البن عدي )/40) وهو ضعيف.  )6(
هو جزء من احلديث السابق اذلي أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه، وابن عدي يف الضعفاء، وذكره القرطيب يف   )7(

اتلفسري )/ 74)، 75)، وابن كثري كذلك بنحوه 76.
)8(  أخرجه ابن ماجه يف سننه )856( وصححه املنذري يف الرتغيب والرتهيب )/8)).
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 يقول: 
ً
وقال وهب بن منبه: »آمني« أربعة أحرف خيلق اهلل من لك حرف منها ملاك

امهلل اغفر للك من يقول آمني))(. 

وفيها لغات منها: املد كياسني، قال الشاعر))(: 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ..  ...  ...  ...  ... آمينــا)3)...  قــال  عبــداً  اهلُل  ويَرْحــُم 

ومنها )4( القرص: )5(. كيمني.

قال اآلخر: 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ..  ...  ...  ...  ... ــدا)6)...  ــا ُبْع ــا بينن ــزاد اهلل م ــَن ف أم

قال  وبه  وجعفر)7(،  احلسن  عن  التشديد  وروي  ميمها،  َد  شدَّ َمْن  اجلوهري   
َ
أ وَخطَّ

مَّ، أي: قََصَد)9(، فاتلقدير: حنن قاصدوك، ويه مبنية ىلع 
َ
احلسني)8( بن الفضل، وهو من أ

أخرجه الطرباين يف الكبري واألوسط وهو منكر، ذكره اهليثيم يف املجمع 9/4)، والقرطيب يف اتلفسري )/70)، وذكره   )((
انلووي يف تهذيب األسماء واللغات 5)6،5)5 وقال عقبة: »ذكره اثلعليب  تعاىل«.

مجلة: »قال الشاعر« ساقطة يف )ز(.  )((
جاء هذا الشطر يف الكشاف دون نسبة )/75، وجاء ابليت اكماًل يف معاين القرآن، للزجاج )/54، وزاد املسري،   )((
البن اجلوزي )/8)، وابليان يف غريب القرآن )/)4، وتفسري القرطيب )/)7)دون نسبة كذلك، وادلر املصون )/77، 
ويف اللسان )أمن( ونسب إىل عمر بن أيب ربيعة، وليس يف ديوانه، بل يف ديوان جمنون يلل )8)، وأمايل الشجري 

)/59)، وابن يعيش 4/4)، ويف فصيح ثعلب 87 ملجنون يلل، وصدره: 
أبـــداً ُحبَّهـــا  َبينِّ 

ُ
...يـــارب التســـل  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...

)4(  لكمة: »ومنها« ساقطة يف )ز(.
يف )ز(: »القصري« حتريف.  )5(

املسري، البن  )/54، وزاد  للزجاج  القرآن،  نسبة، ومعاين  قتيبة )) دون  ابن  ابليت اكماًل يف تفسري غريب  جاء   )6(
اجلوزي )/7)، وابليان يف غريب القرآن )/)4، ويف املحرر الوجزي، البن عطية )/80، وتفسري القرطيب كذلك )/)7)، 
وادلر املصون )/77، وجاء هذا العجز كذلك يف تهذيب األسماء واللغات للنووي 6)5، واللسان )آمن(. ويف اجلميع 

دون نسبة. وصدره: 
ــه ــٌل إذ دعوتـ ــين ُفْطُحـ ــَد عـ ...تباَعـ  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...

)7(  يف املصادر: »جعفر الصادق«.
يف )ز(: »احلسن« خطأ. وما يف األصل يتفق واملصادر.  )8(

يف )ز(: »قصده«.  )9(
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الفتح كـ»أيَن«))( التلقاء الساكنني، ومصدرها اتلأمني، ومعناها اْستَِجْب ىلع قول األكرث))(. 
 عن  ابن عباس » قال: سألُت رسول اهلل  ويشهد هل حديث 

معناه، فقال: اْفَعل))(.
 .)4(

 وقيل: هو اسٌم من أسماء اهلل
يِّْب ُداعَءنا)6(.  َ ُ

وقال)5( الرتمذي معناه: ال ت
وعن مقاتل: أنه قوة لدلاعء)7(. 

  َّإِنَّ انليب : وُحْكُمَها: إِن قوهلا للمصيل ُسنَّة، حلديث أيب هريرة
م من  نُوا، فإِنَُّه من وافق تأمينه تأمني املالئكة ُغِفَر هل ما تقدَّ مِّ

َ
َن اإلمام فأ مَّ

َ
أ قال: »إذا 

ذنبه«)8(. 

يف تفسري القرطيب: »مثل: أين وكيف«.  )((
تفسري القرطيب )/)7)، )7)، وابن كثري 75، 76، وادلر املصون )/ 77، 78، وتهذيب األسماء واللغات 6)5 وفيه:   )((
»هذا ما ذكره الواحدي، وفيه فوائد، من أحسنها إثبات لغة التشديد يف أمني اليت لم يذكرها اجلمهور، بل أنكروها 

وجعلوها من قول العامة«. والصحاح، للجوهري )أمن(.
ذكره الزخمرشي يف الكشاف )/74، وقال الزيليع يف تريج أحاديث الكشاف )/7): »رواه اثلعليب يف تفسريه....   )((
عن ابن عباس«. وأعقبه احلافظ ابن حجر بقوهل: »إسناده واه«. وذكره احلافظ ابن كثري يف اتلفسري 75، وانلووي يف 

تهذيب األسماء واللغات 5)5، والقرطيب يف اتلفسري )/)7).
)4(  روي ذلك عن جماهد، وهالل بن يساف، وجعفر بن حممد ىلع تقدير )يا أمني(، وَضعَّف أبو ابلقاء هذا بوجهني: 
تعاىل  اهلل  أسماء  أن  واثلاين:  معرفة.  مفرٌد  منادى  ألنه  الضم  ىلع  يُبىن  أن  ينبيغ  لاكن  كذلك  اكن  لو  أحدهما: 
توقيفية. انظر يف ذلك: تفسري غريب القرآن، البن قتيبة ))، ))، وإمالء ما من به الرمحن، للعكربي )/8، وابليان 
 ،(4( اتلفاسري  جامع  ومقدمة   ،(7/( املسري  وزاد   ،5(5 واللغات  األسماء  وتهذيب   ،4(  ،4(/( القرآن  غريب  يف 

والفوائد من مشلك القرآن 0)، وتفسري القرطيب )/)7)، وابن كثري 76، وادلر املصون )/77.
يف )ز(: »وروى«.  )5(

)6(  يف تهذيب األسماء واللغات 5)5: »رجاءنا«، وكذلك يف تفسري القرطيب )/)7)، وابن كثري 76
تفسري القرطيب )/)7)، وفيه بزيادة: »واستزنال للربكة«، ويف تهذيب األسماء واللغات 5)5: »وقال أبوبكر الورَّاق:   )7(

آمني قوة لدلاعء، واستزنال للرمحة )).
)8(  أخرجه ابلخاري يف صحيحه ))78(، ))78(، ))640( وبنحوه عند مسلم )5)8)(، وعند أيب داود الطياليس يف 
مسنده )700)(. وانظر: أحاكم القرآن، البن العريب )/6 وزاد املسري )/6)، وتفسري القرطيب )/)7)، وابن كثري 76، 

وتفسري اذلهيب )/06).
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واملراد باملوافقة: إما يف اإلجابة، أو يف الزمان))( أو يف اإلخالص، والصواب تأخري 
قوهلا عن القراءة تلتمزي القراءة.

 يف اجلهرية، ومالك يف رواية عنه))(؛ حلديث وائل بن  وجيهر بها الشافيع 
بها صوته.  ورفع  آمني،  قال:   ﴾ قرأ ﴿ إذا   اكن  انليب  نَّ 

َ
أ ُحْجر 

أخرجه أبو داود وادلار قطين))(. 
وروى ابن قاسم عن مالك : إِنَّ قوهلا خاص باملأموم وهو قول املرصيني من 

أصحاب مالك ، وحجتهم قوهل عليه الصالة والسالم: »وإذا قال ﴿
﴾ فقولوا: آمني«)4(. 

وأجيب: بأن املراد من احلديث بيان املوضع.
  اهلل  رسول  واكن  شهاب:  ابن  قال  واملوطأ:  الصحيحني  حديث  ويف 

يقول: »آمني«)5(. 
وعن الكوفيني وبعض املدنيني وهو قول الطربي، واملشهور عن اإلمام أيب حنيفة 
﴾ نها داعء، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿

َ
  اإِلرسار بها)6(؛ وسندهم أ

]األعراف: 55[)7(. 

وأجيب: بأن طلب اإلخفاء يف ادلاعء لرفع الرياء، وأما صالة اجلماعة فمرشوعيتها 

))(  يف )ز( رسمت: »الران« حتريف.
يف )ز(: »هل«.  )((

سنن أيب داود )))9(، وادلار قطين )/4))، 5)).  )((
وانظر أحاكم القرآن، البن العريب )/6، وتفسري القرطيب )/)7)، )7)، وابن كثري 76.  

أخرجه مالك يف املوطأ )/87  )4(
وانظر: أحاكم القرآن، البن العريب )/6، 7، وتفسري القرطيب )/)7)، )7)، وابن كثري 76  

)5(  أخرجه ابلخاري يف صحيحه )780(، ومسلم )404(، ومالك )/87.
وانظر أحاكم القرآن، البن العريب )/7، وتفسري القرطيب )/)7)، )7)، وابن كثري 76، وتفسري اذلهيب )/06) .  

لكمة: »بها« ساقطة يف )ز(.  )6(
أحاكم القرآن، البن العريب )/7، وتفسري القرطيب )/)7)، )7)، وابن كثري 76، وتفسري اذلهيب )/06).  )7(
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تنبين ىلع اإلفشاء، واهلل أعلم))(، وهذا آخر ما أهلمنا اهلل إِيَّاه))(.
ُعْقباُه، واحلمُد هلل ىلع لك حال اعِطٍل  اهلُل  َغيّم أحسن  الرُبْ الفقري حسن  رَُه))(  َوقَرَّ
ْو َحال، نسأهل أن يعيننا ىلع العمل بالعلم، ويعاملنا بما هل من الكرم واحللم، ويوزعنا 

َ
أ

]ويلحقنا  مورنا، 
ُ
أ يف  طافه 

ْ
أل وبالئه، وجيري  الزمان  ويعافينا من رصوف  نعمائه،  شكر 

جبناح توفيقه يف ورودنا وصدورنا[)4(، ويصلح أحوال املسلمني، وينرص سلطان العاملني 
سيدنا وموالنا السلطان امللك الظاهر املؤيد بالسعد انلارص إمام القبلتني واملخصوص 
ُشعبتَها،  ْصُل 

َ
أ فهو  الفطنة  أو  َحلَبتها،  فارُس  فهو  َهامة  الشَّ ذكرت  إِن  اذلي  باخلاَصتنِي، 

أو اتلدبري فهو صائل بنَْصِلِه، أو ُحسن اتلصور فهو صائد بفْعِلِه، فاهلُل يعامله بألطافه، 
وإنَْصافِِه،  فضل عدهل  للمحقني  يبذل)6(  أن  ويلهمه  وإسعافه)5(،  بإسعاده،  دائما  ويقيض 
املتمردين  ويقمع  ادلين  ويؤيد  طاعته،  ثم  ورسوهل،  اهلل  لطاعة  رعيته  وبقية  ويرفعنا 
لُِق العظيم، 

ُ
بمعروفه وشجاعته)7(، ثم الصالة والتسليم ىلع السيد الكريم حممد ذي اخل

ِق الوَِسيم، والفضل العميم، والعدل اجلسيم، وىلع آهل وأصحابه الكرام واتلابعني هلم 
ْ
واخلَل

بإحسان يف األحاكم، وريض اهلل عن إِمامنا الشافيع)8(، وعن بَقية األئمة األعالم، وحسبنا 
اٌب،  اٌب، حليٌم توَّ اهلل ونعم الوكيل، وهو املسؤول يف املنِّ علينا حبسن اخلتام، إنه كريم وهَّ

واحلمد هلل وحده، وصل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم. 

يف )ز(: »وهذا آخره واهلل اعلم«.  )((
مجلة: »وهذا آخر.... إياه« ساقطة يف )ز(.  )((

َقُه واعتمده. املعجم الوسيط )قرر(. َحُه وحقَّ أي وضَّ  )((
مابني املعقوفني من )ز(.  )4(

مجلة: »ويقيض... وإسعافه« ساقطة يف )ز(.  )5(
يف )ز(: »يسدل«.  )6(

)7(  ادلاعء لويل أمر املسلمني رساً وعالنية مما ينفعه دنيا وآخرة هو من حقوقهم ىلع راعياهم، وهذا ما اكن عليه أهل 
السنة واجلماعة، فقد جاء عن اإلمام أمحد يف رساتله إىل اخلليفة املتولك يف مسألة القرآن ما نصه: »وإين أسأل اهلل 

أن يطيل بقاء األمري، وأن يثبته ويمده منه بمعونة إنه ىلع لك يشء قدير«.
رسالة إمام أهل السنة واجلماعة أمحد بن حنبل إىل اخلليفة املتولك )6، )6 )ضمن رسالة يف أن القرآن غري خملوق(.  

ر. هذا داعء املَقرِّ  )8(
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وحسبنا اهلل تعاىل وكىف. تم))(. 
انلبوية ىلع  اهلجرة  وألف من  ومائتني  الربيعني اعم مخسة  ثاين  أواسط  وكتب يف 

صاحبها أفضل الصالة وأزىك اتلحية. 

يف )ز(: »واحلمد هلل ىلع لك حال، واحلمد هلل رب العاملني، تم حبمد اهلل وعونه«. وهذا آخرها.  )((
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إنباه الرواة ىلع أنباه انلحاة، للقفطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر . 15

العريب، القاهرة 406) ـه- 986)م.
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني انلحويني وابلرصيني والكوفيني، البن األنباري، . 16

حتقيق: حممد حميي ادلين عبداحلميد، دار اجليل، بريوت )98)م.
اإليضاح يف علوم ابلالغة، للخطيب القزويين، رشح وتعليق وتنقيح: ادلكتور حممد . 17

عبداملنعم خفايج، منشورات دار الكتاب اللبناين ط )5(، القاهرة )40) ـه- )98)م.

)ب)
ابلحر املحيط )اتلفسري الكبري( أليب حيان، مكتبة ومطابع انلرص احلديثة، الرياض، . 1

السعودية.
بدائع اتلفسري اجلامع تلفسري ابن القيم، مجع: يرسي السيد حممد، دار ابن اجلوزي . 2

للنرش واتلوزيع ط ))(، اململكة العربية السعودية 4)4) ـه- )99)م.
احلديث، . 3 دار  صالح،  اعمر  ود.  عمران،  سيد  حتقيق:  القيم،  البن  الفوائد،  بدائع 

القاهرة ))4) ـه- )00)م.
الفكر . 4 إبراهيم، دار  الفضل  أبو  للزركيش، حتقيق: حممد  القرآن،  الربهان يف علوم 

للطباعة والنرش ط ))(، القاهرة 400) ـه- 980)م.
الربهان يف متشابه القرآن، للكرماين، حتقيق: أمحد عز ادلين عبداهلل، دار صادر ط . 5

))( بريوت ))4) ـه- 996)م.
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بغية الواعة يف طبقات انلحويني واللغاة، للسيويط، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، . 6
مطبعة عيىس ابلايب احلليب، القاهرة 84)) ـه- 964)م.

بهجة األريب يف بيان ما يف كتاب اهلل العزيز من الغريب، البن الرتكماين، حتقيق: . 7
مرزوق يلع إبراهيم، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة ))4) ـه- )00)م.

بيان إعجاز القرآن، أليب سليمان اخلطايب )ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن(.. 8
ابليان يف غريب القرآن، البن األنباري، حتقيق: د. طه عبداحلميد طه، اهليئة املرصية . 9

العامة للكتاب، ط ))(، القاهرة 980)م.

)ت)
دار . 1 مكتبة  األرنؤوط،  عبدالقادر  حتقيق  للنووي،  القرآن،  محلة  آداب  يف  اتلبيان 

ابليان، ط ))(، دمشق )40) ـه- )98)م.
للنرش . 2 سحنون  دار  اتلونيس،  اعشور  بن  الطاهر  حممد  للشيخ  واتلنوير،  اتلحرير 

واتلوزيع، تونس.
حتفة املودود بأحاكم املولود، البن القيم، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن القيم، . 3

ودار ابن عفان، ط ))(، السعودية والقاهرة ))4) ـه- )00)م.
تريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف، للزيليع، اعتىن به: سلطان بن . 4

فهد الطبييش، وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة العربية السعودية ط ))(، 4)4) ـه
- )00)م.

دائرة . 5 ايلماين،  املعليم  بن يىي  عبدالرمحن  الشيخ  لذلهيب، حتقيق:  احلفاظ،  تذكرة 
املعارف العثمانية، حيدر آباد، اهلند 77))ه.

العلمية، . 6 الكتب  دار  ادلين،  إبراهيم شمس  للمنذري، حتقيق:  والرتهيب،  الرتغيب 
بريوت 7)4)ه.

د. عبدالفتاح حبريي . 7 األزهري، حتقيق:  للشيخ خادل  اتلوضيح،  بمضمون  اتلرصيح 
إبراهيم، الزهراء لإلعالم العريب ط ))(، القاهرة 8)4) ـه- 997)م.
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بهم من األسماء واألعالم يف القرآن، للسهييل، حتقيق: عبد . 8
ُ
اتلعريف واإلعالم فيما أ

مهّنا، دار الكتب العلمية، ط ))(، بريوت 407) ـه- 987)م.
تفسري اإلمام اذلهيب، مجع وترتيب وتوثيق: د. سعود بن عبداهلل الفنيسان، مكتبة . 9

العبياكن ط ))(، السعودية 4)4) ـه- )00)م.
اتلفسري البسيط، للواحدي، حتقيق: د. حممد بن صالح بن عبداهلل الفوزان، جامعة . 10

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، السعودية 0)4)ه.
مجعة، . 11 عثمان  ود.  انلمر،  عبداهلل  حممد  حتقيق:  اتلزنيل(،  )معالم  ابلغوي  تفسري 

وسليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنرش واتلزنيع ط ))(، السعودية ))4) ـه- )00)م.
منصور . 12 عبدالقادر  حتقيق:  السمعاين،  املظفر  أليب  وابلقرة،  الفاحتة  سوريت  تفسري 

منصور، مكتبة العلوم واحلكم ط ))(، السعودية 6)4) ـه- 995)م.
تفسري ادلر املنثور، للسيويط، دار الفكر للطباعة والنرش واتلوزيع ط ))( بريوت . 13

)40) ـه- )98)م.
تفسري غريب القرآن، البن قتيبة، حتقيق: السيد صقر، دار الكتب العلمية، بريوت . 14

98)) ـه- 978)م.
لدلكتور . 15 باملأثور(  اتلفسري  من  املسبور  من  الصحيح  )موسوعة  الصحيح  اتلفسري 

حكمت بن بشري ياسني، دار املآثر للنرش واتلوزيع ط ))( املدينة انلبوية، اململكة 
العربية السعودية 0)4) ـه- 999)م.

تفسري الطربي )جامع ابليان عن تأويل آي القرآن( حتقيق: د. عبداهلل بن عبداهلل . 16
ابن عبداملحسن الرتيك، دار اعلم الكتب للطباعة والنرش واتلوزيع ط ))(، السعودية 

4)4) ـه- )00)م.
بن . 17 فهد  ادلكتور  حتقيق:  عبدالوهاب،  بن  حممد  اإلسالم  لشيخ  الفاحتة،  تفسري 

السعودية  العربية  اململكة   ،)4( ط  اتلوبة  مكتبة  الرويم،  سليمان  بن  عبدالرمحن 
8)4) ـه- 997)م.
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تفسري القرآن، للعز بن عبدالسالم )اختصار انلكت للماوردي(، دار ابن حزم ط . 18
))(، بريوت ))4) ـه- )00)م.

تفسري القرآن العظيم، البن كثري، دار ابن حزم للطباعة والنرش واتلوزيع ط ))(، . 19
بريوت 0)4) ـه- 000)م.

تفسري القرطيب )اجلامع ألحاكم القرآن(، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب . 20
العريب ط ))(، بريوت 8)4) ـه- 997)م.

اتلفسري الكبري، للفخر الرازي، دار إحياء الرتاث العريب ط ))( بريوت.. 21
اتلفسري الكبري، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: عبد الرمحمن عمرية، دار الكتب . 22

العلمية ط ))(، بريوت 408)ه.
تفسري جماهد بن جرب، حتقيق: عبد الرمحن الطاهر الرسويت، مطابع ادلوحة احلديثة، . 23

قطر 96)) ـه- 976)م.
تفسري مقاتل بن سليمان، حتقيق: أمحد فريد، دار الكتب العلمية ط ))(، بريوت . 24

4)4) ـه- )00)م.
احلافظني: . 25 كالم  من  واإلضافة  اتلوضيح  مع  حجر  ابن  للحافظ  اتلهذيب،  تقريب 

دار  شاغف،  أمحد  صغري  األشبال  أيب  حتقيق:  مآخذها،  من  أو  حجر  وابن  املزِّي 
العاصمة للنرش واتلوزيع ط ))(، اململكة العربية السعودية 6)4)ه.

ج أحاديثه: اعدل مرشد غضبان، . 26 للنووي، صححه وخرَّ واللغات،  تهذيب األسماء 
دار الرسالة العاملية، ط ))(، سوريا 0)4) ـه- 009)م.

تهذيب سرية ابن كثري، ملروان ُكُجك، دار طيبة ط ))(، السعودية 9)4) ـه- 998)م.. 27
تهذيب اللغة، لألزهري، املؤسسة املرصية العامة 84)) ـه- 964)م.. 28

)ث)
ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، للرماين واخلطايب وعبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق: حممد . 1

خلف اهلل أمحد وادلكتور حممد زغلول سالم، دار املعارف ط )5(، القاهرة 008)م.
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إبراهيم، . 2 الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  للثعاليب،  واملنسوب،  املضاف  يف  القلوب  ثمار 
نهضة مرص، القاهرة 84)) ـه- 965)م.

)ج)
 اجلامع لشعب اإليمان، للبيهيق، حتقيق: ادلكتور عبدالعيل عبد احلميد حامد، ادلار . 1

السلفية، ط ))( بومباي، اهلند 406) ـه- 986)م.
 اجلدول يف إعراب القرآن ورصفه وبيانه مع فوائد حنوية هامة، ملحمود صايف، دار . 2

الرشيد ومؤسسة اإليمان ط )4( دمشق وبريوت 8)4) ـه- 998)م.
ج أحاديثه وعلق . 3  جالء األفهام يف الصالة والسالم ىلع خري األنام، البن القيم، خرَّ

عليه: شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط، مكتبة املؤيد، ومكتبة دار ابليان ط 
))(، دمشق وبريوت ))4) ـه- )99)م.

مجهرة اللغة، البن دريد، حيدر آباد، اهلند 44))ه.. 4

)ح)
دار . 1 مكرم،  سالم  عبدالعال  د.  حتقيق:  خالويه،  البن  السبع،  القراءات  يف  احلجة 

الرشوق، القاهرة 97)) ـه- 977)م.
حجة القراءات، أليب زرعة بن زجنلة، حتقيق: سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة ط )4( . 2

404) ـه- 984)م.
حديث القرآن الكريم عن وسائل فهمه، لدلكتور حممد ودل سيدي عبدالقادر، )طبعة . 3

خاصة 4)4) ـه- ))0)م(.
محاسة ابلحرتي، حتقيق: لويس شيخو، بريوت 0)9)م.. 4
الفضل . 5 أبو  حممد  حتقيق:  للسيويط،  والقاهرة،  مرص  تاريخ  يف  املحارضة  حسن 

إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية للحليب ط ))(، القاهرة 87)) ـه- 967)م.

)خ)
خالصة الكالم يف بيان أمراء ابلدل احلرام، ألمحد بن زيين دحالن، املطبعة اخلريية . 1

املنشأة حبوض عطا جبمايلة مرص املحمية ط ))(، القاهرة 05))ه.
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اخلصائـص، البـن جين، حتقيق: حممـد يلع انلجـار، اهليئة املرصية العامـة للكتاب . 2
)95)م - 956)م.

)د)
حممد . 1 أمحد  د.  حتقيق:  احلليب،  للسمني  املكنون،  الكتاب  علوم  يف  املصون  ادلر 

اخلراط، دار القلم ط ))(، دمشق وبريوت 406) ـه- 986)م.
ديلل احلريان ىلع مورد الظمآن يف فينَّ الرسم والضبط، لشيخ القراء اخلراز الفايس . 2

برشح إبراهيم املارغين اتلونيس، دراسة وتقديم: ادلكتور عبدالسالم حممد ابلاكري، 
دار احلديث، القاهرة 6)4) ـه- 005)م.

ديوان بليد، حتقيق: د. يىي اجلبوري، مكتبة األندلس ط ))(، بغداد 90)) ـه- 970)م.. 3
ديوان جمنون يلل، مجع وحتقيق: عبد الستار أمحد فراج، دار مرص للطباعة.. 4

)ذ)
ذخرية القرص يف تفسري سورة العرص، حتقيق: مرزوق يلع إبراهيم، جامعة الطائف . 1

ط ))(، السعودية ))4) ـه- ))0)م.

)ر)
رسالة يف اتلعريف بوظيفة الكتاب، لعبد احلميد الاكتب )من عبد احلميد الاكتب إىل . 1

الكتاب واملوظفني( مطابع اجلزيرة، ط ))( الرياض )9)) ـه- )97)م.
ادلبَّان، . 2 عبدالكريم  الشيخ  للعالمة  وأجوبة،  أسئلة  صورة  ىلع  اتلفسري  يف  رسالة 

اعتىن بها: د. عبداحلكيم األنيس، دار ابلحوث لدلراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث 
ط ))(، ديب 4)4) ـه- )00)م.

رسالة يف أن القرآن غري خملوق، إلبراهيم احلريب، ورسالة اإلمام أمحد بن حنبل إىل . 3
اخلليفة املتولك يف مسألة القرآن، حتقيق: يلع بن عبدالعزيز الشبل، دار العاصمة ط 

))( السعودية 6)4) ـه- 995)م.
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نف يف تفسري السرية انلبوية البن هشام، للسهييل، قدم هل وعلق عليه: طه . 4
ُ
الروض األ

عبدالرءوف سعد، دار الفكر، بريوت 409) ـه- 989)م.
حممد . 5 بن  عبداحلكيم  حتقيق  ريان،  بن  للحسني  القرآن،  أسئلة  يف  الريان  الروض 

نصار، مكتبة العلوم واحلكم ط ))(، السعودية 5)4) ـه- 994)م.

)ز)
زاد املسري يف علم اتلفسري، البن اجلوزي، املكتب اإلساليم ط ))(، بريوت ودمشق . 1

404) ـه- 984)م.
الرسالة نارشون، ضبط نصه: . 2 القيم، مؤسسة  العباد، البن  املعاد يف هدي خري  زاد 

شعيب األرنؤوط وعبدالقادر األرنؤوط ط))(، دمشق وبريوت 9)4) ـه- 008)م.
الزهد، لإلمام أمحد بن حنبل، دار الكتب العلمية، بريوت.. 3

)س)
1 . ،)(( ط  املعارف  دار  ضيف،  شويق  د.  حتقيق:  جماهد،  البن  القراءات،  يف  السبعة 

القاهرة 980)م.
98)) ـه-. 2 القاهرة  احلليب،  مطبعة  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  الرتمذي،   سنن 

987)م.
شمس . 3 حممد  الطيب  أليب  ادلارقطين،  ىلع  املغين  اتلعليق  وبذيله  ادلارقطين،  سنن 

احلق العظيم آبادي، تصحيح: السيد عبداهلل هاشم يماين املدين، دار املعرفة، بريوت 
68)) ـه- 966)م.

املكتبة . 4 عبداحلميد،  ادلين  حميي  حممد  وتعليق:  وضبط  مراجعة  داود،  أيب  سنن 
اإلسالمية، تركيا، استانبول.

السنن الكربى، للنسايئ، حتقيق ادلكتور عبدالغفار سليمان ابلنداري وسيد كرسوي . 5
حسن، دار الكتب العلمية ط ))(، بريوت ))4)ه.



251

دار . 6 السندي،  اإلمام  وحاشية  السيويط  ادلين  جالل  احلافظ  برشح  النسايئ  سنن 
الكتاب العريب، بريوت.

سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.. 7
شعيب . 8 الشيخ  بإرشاف  العلماء  من  مجهرة  حتقيق:  لذلهيب،  انلبالء،  أعالم  سري 

األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت )40) ـه- )98)م.
السقا، . 9 مصطىف  حتقيق:  هشام،  ابن  وتهذيب  رواية  إسحاق،  البن  انلبوية،  السرية 

القاهرة  احلليب،  ابلايب  مصطىف  مطبعة  شليب،  وعبداحلفيظ  األبياري،  وإبراهيم 
75))ه.

)ش)
شذور العقود يف ذكر انلقود القديمة، للمقريزي )ضمن اعلم الرتاث، اجلزء األول، . 1

دار هشام للطباعة واتلجليد، دمشق 404) ـه- 984)م(.
احلليب، . 2 لعيىس  العربية،  الكتب  إحياء  دار  مالك،  ابن  ألفية  ىلع  األشموين  رشح 

القاهرة.
رشح ديوان احلماسة، للمرزويق، نرشه: أمحد أمني وعبدالسالم هارون، دار اجليل ط . 3

))(، بريوت ))4) ـه- )99)م.
رشح شذور اذلهب، البن هشام األنصاري، حتقيق: حممد حميي ادلين عبداحلميد، . 4

املكتبة العرصية ط ))(، بريوت 986)م.
رشح ابن عقيل ىلع ألفية ابن مالك، حتقيق: حممد حميي ادلين، املكتبة العرصية، . 5

بريوت 409) ـه- 988)م.
رشح اللمع، البن برهان العكربي، حتقيق د. فائز فارس ط ))( الكويت.. 6
رشح امللويك، البن يعيش، حتقيق: د. فخر ادلين قباوة، بريوت )9)) ـه- )97)م.. 7
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