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َوِر ائِِر السُّ
َ

ظ
َ
اِج فِي ن رَّ وَزِة السَّ

ُ
ْرج

ُ
ى أ

َ
َرِر َعل ثُر الَجَواِهِر َوالدُّ

َ
ن

 نظم اإلمام املحدث املسند املقرئ الفقيه األديب الشهير

اج القارئ البغدادي رَّ  أبي محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السَّ

 )417-500ـه(

دراسة وحتقيق ورشح
ور الّسندي)1(

ُ
ف

َ
د الغ

ْ
ن َعب

ْ
وم ب

ُ
ي

َ
د الق

ْ
د. َعب

ُملّخُص ابَلْحث
هذا ابلحث عبارة عن دراسة وحتقيق ورشح ملنظومة نادرة بعنوان: »املخترص يف 
نظائر السور«، ألحد أعالم القراءات ابلارزين يف عرصه، وهو اإلمام أبو حممد جعفر 
القارئ ابلغدادي )ت: 500ه(، ويه تتعلق جبانب من  اج  َّ ابن أمحد بن احلسني السَّ
جوانب علم عد اآلي، املعروف ايلوم بـ »علم الفواصل«، وقد نظم فيها السور ذات 
انلظائر من حيث عدد اآليات ىلع املذهب الكويف، بدءاً بسورة الفاحتة إىل آخر سورة 
َدْت إحدى وستني سورًة من  بيتاً، وعدَّ أتت األرجوزة يف ثالثة وسبعني  انلاس، وقد 
ذوات انلظائر يف عدد اآليات، وُتَعدُّ األرجوزة من أوائل املنظومات ونوادرها يف هذا 
العلم، بل يه ثالث منظومة يف فن العدد، حسب عليم، واهلل أعلم، وتتقدم ىلع أشهر 

منظومة يف علم الفواصل: »ناظمة الزهر« لإلمام الشاطيب )ت: 590ه(.

ويالحظ أن إبراز هذه األرجوزة اليت َغَفل عنها كثرٌي من أهل الفن ُيَعدُّ إثراًء 
للمكتبة القرآنية عموماً، وإضافًة جديدًة ملكتبة علوم القراءات خصوصاً.

هذا، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه أمجعني.

األستاذ املشارك بقسم القراءات، لكية ادلعوة وأصول ادلين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.  )((
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القسم األول
ادلراسة

مقدمة ادلراسة

احلمد هلل اذلي خلق سبع سماوات طباقاً، وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس 
رساجاً، وخلق األرضني السبع وأنبت فيها نباتاً، وأخرج منها ماَءها ومراعها، واجلبال 
بَْع  نَزَل اهلل تعاىل عليه السَّ

َ
أرساها، والصالة والسالم ىلع خاتم األنبياء والرسل اذلي أ

بشرياً  باحلق  وبعثه  األمانة،  وأداء  الرسالة  بتبليغ  فيه  وأمره  العظيَم،  والقرآَن  املثاين 
ونذيراً، وداعياً إىل اهلل بإذنه ورساجاً منرياً، وىلع آهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل 

يوم ادلين، وبعد:

فإن كتاب اهلل تعاىل كتاُب هدايٍة للبرشية مجعاء، وال خري لألمة اإلسالمية إال 
، ومن َثمَّ اكنت خدمتُه  باتلمسك به والعمل به ىلع ضوء سنة املصطىف 
ُمَن للك اعلم من علماء اإلسالم وشغلهم الشاغل، وال تزال خدمته بأيِّ شلٍك 

ْ
اغيَة ال

من األشاكل وبأيِّ وسيلٍة من الوسائل شعاراً هلذه األمة املرحومة، ومن أجل جهودهم 
ر يف كالم اهلل ، واكن  املتنوعة تنوعْت علوُمه، واكن تنويعها نتيجًة للتدبُّر واتلفكُّ
دوا ُسَورَه وآياتِه ولكماتِه وحروفَه،  من شدة عنايتهم بكتاب ربهم  أن عدَّ
ِم 

ْ
ُم َعدِّ اآلِي« أو ما يسىم بـ »ِعل

ْ
ومن تلك العلوم اليت خدم بها كتاب اهلل : »ِعل

الَفَواِصِل«، وهذا الفنُّ من ألصق الفنون بكتاب اهلل، ومن أرشف العلوم، ومن أهم 
واللكمات  احلروف  عدِد  ببيان  يتعلق  حيث  القراءات،  وعلوم  القرآن  علوم  وأدقِّ 
واآلياِت القرآنية عموماً، وعدِد آياِت السور خصوصاً، وبيان كونها مكية أو مدنية 
وذكر نظائرها واختالف العلماء يف ذلك ىلع نهج علماء العدد اذلين اشتهروا بنقل 
روايًة  الكريم  القرآن  منها  نقل  اليت  اإلسالمية  املدن  أشهر  من  وتوارثوه  العلم  هذا 
ودرايًة، كمكَة، واملدينِة، والكوفِة، وابلرصِة، والشاِم، ومحص، ومن خالل هذا العلم 
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يُستدل ىلع بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم، بيَد أنه لم ُيدم خدمًة تليق به مثَل ما 
  ُخِدَمت بقية العلوم املتعلقة بالقراءات، بل اكد أن يندرس لوال عنايُة ابلاري
بكتابه املبارك وجهوُد أعالِم هذا الفن، حىت وصل األمر دلرجة أن أنكر ابلعض أن 

يكون هو من العلوم!

الرد عليهم حيث  مع  اهلذيل )ت: 465ه( كالمهم  القاسم  أبو  اإلمام  وقد ذكر 
قال: »اعلم: أن قوماً جهلوا العدد فقالوا: ليس بعلم، وإنما اشتغل به بعضهم لريوِّج 
ازِّي، وهذا جهل من  به سوقه، ويتكرب به عند انلاس، وحق يف ذلك ىلع ابن الفضل الرَّ

قائله، لم يعلم مواقع العدد، وما حيتوي عليه من العلم«))(.

ومن تلك املؤلفات القليلة يف هذا اجلانب من علم عد اآلي هذه األرجوزة املباركة 
املوسومة بـ »املخترص يف نظائر السور« لإلمام العالمة املحدث املقرئ الفقيه الشاعر 
أيب حممد جعفر بن أمحد بن احلسني الساج ابلغدادي الشهري بالقارئ )ت: 500ه(، 
واألرجوزة ُتَعدُّ من نوادر املنظومات وأوائلها يف هذا العلم حىت قبل أشهر املنظومات 
الشاطيب  القاسم  أيب  لإلمام  املنسوبة  الزهر«  »ناظمة  منظومة  أال ويه  الفن،  هذا  يف 
)ت: 590ه(، واذلي نظم فيها كتاب »ابليان يف عد آي القرآن« لإلمام أيب عمرو ادلاين 
ا اكنت املنظومُة ألحِد أعالم األمة من القراء املتقدمني املربزين، ويف  )ت: 444ه(، ولَمَّ
جانب من جوانب علم الفواصل، واكنت غري مشهورة دلى األوساط العلمية، واكنت 
َدم من قبل من حيث الرشح واتلوضيح، حسب عليم، واهلل أعلم، فمن 

ُ
خمطوطة لم ت

َثمَّ أحببُت أن أخدمها بدراسة ورشح وتوضيح ليستفاد منها، ويكون ذلك إحياًء 
 اذلي  القرآنية خاصًة، وأسأل اهلل  العلمية اعمًة، واملكتبة  للمكتبة  هلا، وإثراًء 
الكريم،  لوجهه  خالصة  وجيعلها  لنرشها  يوفقين  أن  ورشحها  دراستها  إلتمام  وفقين 
ويرزقين وإياها القبول دلى اخلواص والعوام، واهلل من وراء القصد، وهو اهلادي إىل 

سواء السبيل.

الاكمل يف القراءات اخلمسني ))/3)3(، وانظر: اإلتقان ))/240، )24(.  )((
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خطة ابلحث:
قسمت ابلحث إىل قسمني: األول: ادلراسة. واثلاين: الرشح واتلحقيق.

القسم األول: ادلراسة: ويشتمل ىلع: مقدمة، وتمهيد، ومبحثني.
املقدمة: حتتوي ىلع: أهمية املوضوع، وخطة ادلراسة والرشح، ومنهج السري فيه.
اتلمهيد: يف تعريف علم عد اآلي، وأبرز مسائله، وأبرز املؤلفات فيه نظماً ونرثاً.

املبحث األول: يف اتلعريف بانلاظم، ويشتمل ىلع سبعة مطالب.
املطلب األول: اسمه ونسبه، والدته ونشأته.

املطلب اثلاين: شيوخه.
املطلب اثلالث: تالمذته.

املطلب الرابع: ماكنته العلمية وثناء العلماء عليه.
املطلب اخلامس: نماذج من شعره.

املطلب السادس: مؤلفاته وآثاره.
املطلب السابع: وفاته ومدفنه.

املبحث اثلاين: يف اتلعريف باملنظومة، ويشتمل ىلع أربعة مطالب.
املطلب األول: عنوان املنظومة وقيمتها العلمية.

املطلب اثلاين: صحة نسبتها إىل ناظمها.
املطلب اثلالث: وصف األرجوزة ومنهج انلاظم فيها.

املطلب الرابع: وصف املخطوط مع نماذج من النسخ اخلطية.
القسم اثلاين: رشح املنظومة بكاملها مع مرااعة حتقيق انلص.

ويف نهايتها كتبت خاتمة لتسجيل بعض انلتائج اليت توصلت إيلها من خالل 
ابلحث وادلراسة.

ويف األخري عملت فهرسني، وهما: فهرس املصادر واملراجع، وفهرس املحتويات.
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منهج السري يف ابلحث:
نسخت املخطوط حسب قواعد اإلمالء احلديثة مع العناية بعالمات الرتقيم. 	

شلكُت أبيات املنظومة بكاملها. 	

قسمُت املنظومة إىل فقرات مرقمة، وجعلُت الرقم بني معكوفتني هكذا: ] [. 	

يسىم  	 ما  أو  اتللفيق  منهج  وفق  اخلطيتني  النسختني  ضوء  ىلع  انلص  قابلُت 
بانلص املختار، فأثبتُّ يف املنت ما رأيته صواباً، وأرشُت إىل اثلاين يف احلاشية.

أثبتُّ اآليات من برنامج مصحف املدينة للنرش احلاسويب حسب رواية حفص  	
عن اعصم.

مواضعها  	 تعددت  وإن  انلص،  داخل  عزوتُها  واحد  موضع  من  اآلية  اكنت  إن 
عزوتُها يف احلاشية.

خرجُت األحاديث واآلثار من مظانِّها ومصادرها األصيلة، فإن اكنت من أحد  	
والسقُم  الصحُة  بينُت احلكم من حيُث  وإال  باتلخريج،  اكتفيت  الصحيحني 

ىلع ضوِء أقوال أئمة احلديث ورجاالتِه.

عرفُت باألعالم اذلين وردت أسماؤهم يف ثنايا الرشح بإجياز، ما عدا املشاهري. 	

عرفُت باملصطلحات الواردة يف املنظومة. 	

أما منهيج يف الرشح:
فأبدأ أواًل بذكر بيت أو أكرث حسب مناسبة املوضوع. 	

ثم أذكر معاين املفردات - إن وُِجَدْت يف ابليت - من كتب اللغة واملعاجم. 	

ثم أبني املعن اإلمجايل للبيت. 	

أوثِّق ما ذكره انلاظم من انلظائر وعدد آيات السور من مصادر الفن األصيلة. 	

إْن نصَّ انلاظم ىلع كون سورٍة مكيًة أو مدنيًة وثَّقُت ذلك من املصادر األصيلة  	
وإال أهملُت إثارَة ذلك خمافَة اتلطويل يف الرشح.
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من  	 غريه  يف  نظائَرها  وأذكُر  فقط،  الكويف  عدِّ  ىلع  انلظائر  بذكر  انلاظُم  اكتىف 
املصادر األصيلة.

ينص انلاظم ىلع عدد آي السور، أوثق ذلك من املصادر، وإن ُذكر خالٌف فيها  	
ذكرتُه.

قدمت لألرجوزة بمقدمة موجزة مشتملة ىلع تمهيد، ومبحثني، األول يشتمل  	
باملنظومة، وأنهيُت الرشح  ، واثلاين ىلع اتلعريف  بانلاظم  ىلع اتلعريف 

خباتمة خمترصة، والفهارس.

ادلراسات السابقة:
بدأُت برشح املنظومة والعناية بها قبل ما يقرب من ثالث سنوات، ثم انشغلُت 
عنها فرتًة لظروف العمل، ثم عدتُّ إيلها يف صيف العام املايض )438)ه(، وعندما 
األلوكة،  موقع  نرُِشَ يف  املنظومة  أن منت  فوجئُت خبرب  واتلحقيق  الرشح  من  انتهيُت 
وعندما راجعُت املوقع وجدتُّ أن انلارش وفقه اهلل لم يقم بأي دراسة أو تعليق ىلع 
لم أسبق برشح  أنين  اتلأكد من  تم  الشعري فقط، وبهذا  وإنما ُعين بنصها  حمتواها، 

املنظومة ودراستها، حسب عليم، وهلل احلمد))(.

.http://www.alukah.net/sharia/0/94609/ :انظر: موقع األلوكة  )((
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تَمهيد

 ونرثاً:
ً
تعريف علم عد اآلي، وأبرز مسائله، وأبرز املؤلفات فيه نظما

لسُت يف حاجة إىل اتلطويل يف هذا اجلانب، فقد ُكِتَب فيه كثرٌي، وأودُّ أن أذكَر 
هنا اتلعريَف بهذا العلم وأبرز ما ألَِّف فيه نظماً ونرثاً بغاية اإلجياز.

:
ً
تعريف علم عد اآلي لغًة واصطالحا

يشتهر هذا العلم عند املتقدمني بـ »علم عد اآلي« وهو األغلب عليه واألشمل، 
الفن،  ألهل  ياٌت  مسمَّ ذلك  ولكُّ  الفواصل«،  »علم  أو  العدد«  »علم  ابلعض:  ويسميه 

وال مشاحة يف االصطالح.

: لغة: اإلحصاء، تقول: عددت اليشء، إذا أحصيته))(. والَعدُّ

واآلي: مجع: آية، ويه يف اللغة تطلق ىلع عدة معان، منها: اجلماعة، والعالمة)2(.

: لـم أجد هل تعريفـاً جامعاً ومانعـاً دلى املتقدمني، وُجـلُّ ما وجدتُّه 
ً
واصطالحـا

َّْصتُهـا بقويل: »هـو علٌم  فه بـه بعـض املتأخريـن بِصيَـٍغ خمتلفـة، وقـد خلَ هـو مـا عرَّ
ديـُد مباِدئِها 

َ
ُيبَْحـُث فيـه عـن أحـوال اآليـاِت الُقرآنيـِة مـن حيـُث تِْعَداُدَهـا، وحت

ورؤوِسَها«)3(.

تعريف الفاصلة: الفاصلة لغًة: تأيت ىلع عدة معان، منها: احلَْجُز، والَقْطُع، احلَقُّ 
من الَقوِل، الفصل ما بني الشيئني، والقضاُء بني احلَقِّ وابلاطِل)4(، قال تعاىل: ﴿كَِتٌٰب 

ۡن َحِكيٍم َخبرٍِي﴾ ]هود: )[. ُ لَۡت ِمن لَّ ۡحِكَمۡت ءَاَيُٰتُهۥ ُثمَّ ُفّصِ
ُ
أ

انظر: الصحاح للجوهري )505/2(، خمتار الصحاح )ص202(، لسان العرب )3/)28(.  )((
انظر: لسان العرب )4)/)6(، تاج العروس )22/37)(، واملعن اثلاين »العالمة« هو األلصق بموضوع ابلحث.  )2(

راجع تلعريفات هذا العلم: لوامع ابلدر لأليويب )ص83(، القول الوجزي للمخلاليت )ص90(، بشري اليس للقايض   )3(
)ص65(، مقدمة حمقق: حسن املدد للجعربي )ص27، 28(.

انظر: القاموس املحيط ))/042)(، تاج العروس )62/30)(.  )4(
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ْجِع، حنو: ﴿ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾،  ْعِر، َوقَِرينَِة السَّ يَِة، َكَقاِفيَِة الشِّ
ْ

: يِهَ لَكَِمٌة آِخَر اآل
ً
واصطالحا

﴿َمـَٔاٖب﴾، ﴿بَِصرٗيا﴾، ويه مرادفة لرأس اآلية))(.
َفَواِصُل: ُحُروٌف ُمتََشالِكٌَة 

ْ
يِب بَْكٍر ابلاقالين أنه قال: ال

َ
نقل الزركيش وغريه عن أ

َفَقاَل:  ِي، 
ْ

اآل ورؤوس  الفواصل  َبنْيَ  ايِنُّ  ادلَّ َق  َوفَرَّ َمَعايِن. 
ْ
ال إِْفَهاُم  بَِها  َيَقُع  َمَقاِطِع 

ْ
ال يِف 

آيٍَة  َس 
ْ
َرأ يَُكوُن  قَْد  ُمنَْفِصُل 

ْ
ال َكاَلُم 

ْ
َوال َبْعَدُه.  ا  َعمَّ ُمنَْفِصُل 

ْ
ال َكاَلُم 

ْ
ال يِهَ  َفاِصلَُة: 

ْ
ال

فَاِصلٌَة،  آيٍَة  ِس 
ْ
َرأ َولُكُّ  َوَغرْيََها،  آٍي  الفواصل يكنَّ رؤوس  آية، وكذلك  َوَغرْيَ رأس 

َس آيٍَة)2(.
ْ
َولَيَْس ُكُّ فَاِصلٍَة َرأ

أبرز مسائل علم الفواصل:
)( امليك واملدين. 2( عدد احلروف. 3( عدد اللكمات. 4( عدد اآليات للك سورة. 
5( مواضع اخلالف لعلماء العدد. 6( ما يشبه الفاصلة وليس منها. 7( ما ال يشبه 
الفاصلة وهو منها. 8( نظائر السور يف عدد اآليات. 9( الروي، أو ما يسىم بالفاصلة. 

0)( بدايات اآليات ونهاياتها، أي: الفواصل أو رؤوس اآلي)3(.

األعداد املعتمدة عند أهل الفن:
فَاق قَِديماً وحديثاً يه:

ْ
ْعَداد الَّيِت يتداوهلا انلَّاس بِانلَّْقِل ويعدون بَها يِف اآل

َ ْ
األ

ة.. 1 َمِدينَة وَمكَّ
ْ
العدد احلجازي، وهو ما يُروى عن أهل ال

ة.. 2 َرْصَ ُكوفَة وابلْ
ْ
العدد العرايق، وهو ما يُروى عن أهل ال

العدد الشايم، وهو ما يُروى عن أهل دمشق وأهل محص، عند ابلعض)4(.. 3

انظر: نفائس ابليان للقايض )ص20(، وراجع: حسن املدد )ص205(.  )((
الربهان يف علوم القرآن ))/53(، وانظر: ابليان لدلاين )ص26)(، اإلتقان للسيويط )332/3(.  )2(

انظر للتفصيل: ابليان يف عد آي القرآن )ص9)(، مقدمة حمقق حسن املدد )ص32 - 42(.  )3(
راجـع للتفصيـل: ابليـان لـدلاين )ص67 - 70( )79 - 82(، مجـال القـراء )2/)49 - 494(، حسـن املدد )ص223(   )4(

بعدها. ومـا 
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 ونرثاً:
ً
أبرز املؤلفات يف علم عد اآلي نظما

ألفت يف هذا العلم مؤلفات كثرية للمتقدمني نظماً ونرثاً، بيد أن أكرثها مفقود، 
أبرز ما  وقد حاول بعض ابلاحثني إحصاء عناوينها واستقصاءها من مظانها، ومن 

حقق وطبع منها))(:

: أليب العباس الفضل بن شاذان الرازي )ت: 290ه()2(.. 1
ُ

سور القرآن وآياتُه وحروفُه ونزوهل
كتاب عدد آي القرآن للميك واملدنيني والكويف وابلرصي والشايم املتفق عليه . 2

واملختلف فيه: أليب احلسن يلع بن حممد بن إسماعيل بن برش اتلمييم األنطايك 
)ت: 377ه()3(.

تزنيـل القـرآن وعـدد آياته واختـالف انلاس فيـه: أليب زرعة عبـد الرمحن بن . 3
زجنلـة، )تويف يف بدايـة القرن اخلامـس اهلجري()4(.

اتلبيان يف معرفة تزنيل القرآن واختالف عدد آيات القرآن ىلع أقاويل القراء . 4
أهل ابلدلان: املنسوب أليب حفص عمر بن حممد بن محد بن أيب الفتح العطار 

)ت حنو: 432ه()5(.
ابليان يف عد آي القرآن: لإلمام أيب عمرو ادلاين )ت: 444ه()6(.. 5
عدد سور القرآن وآياته ولكماته وحروفه وتلخيص مكيه ومدنيه: أليب القاسم . 6

عمر بن حممد بن عبد الاكيف )ت بعد: 400ه()7(.

انظر: مقدمة حمقق ابليان لدلاين )ص4 - 7(، ومقدمة حمقق حسن املدد للجعربي )ص29( وما بعدها، ومقدمة   )((
حمقق كتاب عد آي القرآن لألنطايك )ص)) - 45(، حيث ذكر )79( مؤلفاً نرثّياً، و)23( منظومة، وأراه أوسع من 

أحىص مؤلفات هذا العلم.
حققه: بشري احلمريي. انظر: مقدمة حسن املدد )ص38(.  )2(

طبع بتحقيق: حممد الطرباين، مؤسسة دار الفرقان للرتاث اإلساليم، الطبعة األوىل )432) ـه- ))20م(.  )3(
حققه د. اغنم احلمد، ونرش يف جملة معهد اإلمام الشاطيب لدلراسات القرآنية جبدة، عدد )2( )427)ه(.  )4(

طبع يف جممع امللك فهد باملدينة املنورة، بتحقيق د. الرشيف هاشم بن هزاع الشنربي، الطبعة األوىل )433)ه(.  )5(
طبع بتحقيق د. اغنم قدوري احلمد، مركز املخطوطات والرتاث والوثائق بالكويت، الطبعة األوىل )4)4)ه(.  )6(

طبع بتحقيق خادل حسن أبو اجلود، الطبعة األوىل ))43)ه(، وقد حققه عمر العمراوي يف مرحلة ادلكتوراه، كما   )7(
حققه د. بشري احلمريي، ولم يطبع.
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الساج . 7 احلسني  بن  أمحد  بن  جعفر  حممد  أليب  العظيم:  القرآن  نظائر  يف  األرجوزة 
)ت: 500ه(، ويه اليت أنا بصدد دراستها ورشحها، وسيأيت الكالم عليها قريباً بإذن اهلل.

ناظمة الزهر يف أعداد آيات السور: لإلمام الشاطيب )ت: 590ه())(.. 8
أقوى الُعدد يف معرفة الَعدد: لَعلَم ادلين السخاوي )ت: 643ه()2(.. 9
منظومـة ذات الرشـد يف اخلـالف بني أهـل العدد: أليب عبد اهلل شـعلة املوصيل . 10

)ت: 656ه()3(.
منظومة يتيمة ادلرر يف الزنول وآيات السور: لشعلة املوصيل)4(.. 11
حسن املدد يف معرفة فن العدد: لإلمام إبراهيم اجلعربي)5(.. 12
منظومة عقد ادلرر يف عدد آي السور: للجعربي)6(.. 13
نظم اجلواهر يف عد اآلي: لطاهر بن عرب األصبهاين )ت: 889ه()7(.. 14
حتقيق ابليان يف عد آي القرآن: للعالمة حممد بن أمحد املتويل )ت: 3)3)ه()8(.. 15
منظومة الفرائد احلسان يف عد آي القرآن: لعبد الفتاح القايض )ت: 403)ه()9(.. 16

منظومة متداولة تتكون من )297( بيتاً، نظم فيها كتاب »ابليان« لدلاين، هلا عدة طبعات، وعليها عدة رشوح،   )((
مطبوعة وخمطوطة.

مطبوع ضمن كتابه: مجال القراء وكمال اإلقراء بعدة حتقيقات.  )2(
حققها د. عبد الرمحن بن نارص ايلوسف، وبشري احلمريي، ولم تطبع. انظر: امليس يف علم عد آي القرآن )ص09)(.  )3(

حققها د. حممد بن صالح الرباك، ونرشت يف جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد )34)(.  )4(
طبع يف مرص بتحقيق مجال السيد رفايع الشايب، وبمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة   )5(

بتحقيق: بشري احلمريي، الطبعة األوىل ))43)ه(.
طبع يف مرص ضمن »جمموعة مهمة يف اتلجويد والقراءات والرسم وعد اآلي«، مجعها: مجال السيد رفايع الشايب،   )6(

الطبعة األوىل )427)ه(، وللمؤلف تلخيص هلا بعنوان: حديقة الزهر يف عد آي السور، خمطوط.
حققها ابلاحث: عبد اهلل بن محد الصاعدي؛ نليل درجة املاجستري بكلية القرآن الكريم يف اجلامعة اإلسالمية   )7(

باملدينة املنورة.
رشح ألرجـوزة للمؤلـف نفسـه، مطبوع، ولألرجـوزة رشحان آخران: املوجـز الفاصل يف علـم الفواصل للعالمة   )8(

عبـد الفتـاح القـايض، واملحـرر الوجـزي يف عد آي الكتـاب العزيز للشـيخ عبد الـرازق يلع موىس.
عليها رشح للناظم نفسه بعنوان: نفائس ابليان رشح الفرائد احلسان يف عد آي القرآن، مطبوع، ورشح آخر   )9(

بعنوان: مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي القرآن للشيخ عبد الرازق يلع موىس )ت: 429)ه(.
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املبحث األول
اتلعريف بانلاظم

املطلب األول: اسمه ونسبه، والدته ونشأته:
ُمْقِرئ املحدث املسـِند الفقيـه انلَّْحوِّي األديب الشـاعر 

ْ
هـو: اإلمـام احلافـظ ال

اُج  ـَد بْـِن َجْعَفـِر الـسََّّ محَْ
َ
))( بْـِن أ َُسـنْيِ

ْ
مْحَـَد بْـِن احل

َ
ـٍد َجْعَفـُر ْبـُن أ بُـو حُمَمَّ

َ
الراجـز أ

.)2( َْغـَداِديُّ ابلْ َقاِرُئ 
ْ
ال

اُج يف مدينة بغداد باتفاق املرتمجني هل. واختلفوا يف تاريخ والدته ىلع  َّ ودل السَّ
َة)4(.  َعرْشَ َسبَْع  أو  َة،  َعرْشَ ْرَبِعِمائٍَة)3(. وقيل: ِستَّ 

َ
َوأ َة  َعرْشَ َسنََة ِستَّ  ُودِلَ  أقوال: منها: 

َة)6(.  َة أو أوائل َسنََة ثمان َعرْشَ  يف أواخر َسنََة َسبَْع َعرْشَ
َ

َة)5(. وقيل: ُودِل وقيل: َسبَْع َعرْشَ
ْرَبِعِمائٍَة)8(.

َ
َة َوأ َة)7(. وقيل: تسع َعرْشَ َة أو ِستَّ َعرْشَ وقيل: َسبَْع َعرْشَ

))(  )احلسني( كذا يف أغلب املراجع، ويف بعضها: )احلسن(. انظر: املنتظم )7)/02)(، سري أعالم انلبالء )9)/228(.
مـن أبـرز مصـادر ترمجتـه: تاريـخ دمشـق البـن عسـاكر )72/)0)(، وفيـات األعيـان البـن خلـاكن ))/357(،   )2(
املنتظـم البـن اجلـوزي )7)/02)(، معجـم األدباء يلاقـوت )777/2(، انلجوم الزاهـرة البن تغري بـردي )94/5)(، 
املقصـد األرشـد يف ذكر أصحـاب اإلمام أمحـد ))/295، 296(، ادلر اثلمني يف أسـماء املصنفـني )ص5)3(، تاريخ 
اإلسـالم )0)/824(، سـري أعـالم انلبـالء )9)/228 - )23(، ذيـل طبقـات احلنابلـة ))/)23(، تاريخ بغـداد وذيوهل 
))67/2(، ابللغـة يف تراجـم أئمـة انلحـو واللغـة للفريوزآبـادي )ص)0)(، بغية الـواعة للسـيويط ))/485(، مرآة 
اجلنـان لليافـي )62/3)(، الاكمـل يف اتلاريـخ البـن األثـري )548/8(، ابلدايـة وانلهايـة البـن كثـري )6)/97)(، 
طبقـات الشـافعيني هل )ص)50(، العقـد املذهـب يف طبقـات محلـة املذهـب البـن امللقـن )ص274(، الـوايف 

بالوفيـات للصفـدي )))/72، 73(، شـذرات اذلهـب )3/))4(، كشـف الظنـون )ص492، 957، 703)، 833)(.
انظر: املنتظم )7)/02)(، ابلداية وانلهاية )6)/97)(، انلجوم الزاهرة )94/5)(، وفيات األعيان ))/357(، نقاًل عن   )3(

وفيات الشيوخ أليب املعمر األنصاري، ذيل طبقات احلنابلة ))/233(، نقاًل عن شجاع اذلهيل.
انظر: تاريخ دمشق )02/72)(، معجم األدباء )778/2(.  )4(

كذا أرخه الزريلك يف األعالم )2/)2)(، وكحالة يف معجم املؤلفني )3/)3)(.  )5(
الشافعيني  طبقات   ،)825/(0( اإلسالم  تاريخ   ،)358/(( األعيان  وفيات   ،)67/2(( وذيوهل  بغداد  تاريخ  انظر:   )6(

)ص502(، ذيل طبقات احلنابلة ))/233(، بغية الواعة ))/485(، العقد املذهب )ص274(.
انظر: معجم األدباء )778/2(، وفيات األعيان ))/358(، شذرات اذلهب )2/3)4(.  )7(

ولعل هذا األخري هو الراجح؛ ألنه كذا قاهل تللميذه الصوري، واهلل أعلم. انظر: معجم األدباء )778/2(.  )8(



192

َورِ اِج ِف َنَظائِِر السُّ َّ رُْجوَزةِ السَّ
ُ
َررِ َعَ أ نرَُث اجَلَواِهِر َوادلُّ

 
َ
ولم يُذكر يشء حول نشأته، غري أنه أخذ من علماء بغداد واستفاد منهم، وقََرأ
يَْخاِت يِف  َمَشايِِخ َوالشَّ

ْ
َحاِديِث انلَّبَِويَّاِت ِمَن ال

َ ْ
َكِثرَي ِمَن األ

ْ
َوايَاِت، وََسِمَع ال ُقْرآَن بِالرِّ

ْ
ال

اٍن ُمتَبَايِنَاٍت. َ بدُلْ

أما عن رحالته لطلب العلم، فذكر أنه رحل إىل مكة، والشام، وطرابلس، ومرص، 
وأخذ عن علمائها، وحدث بها وببغداد، واكن يؤّم باملسجد املعلق جتاه باب انّلويب))(.

املطلب اثلاين: شيوخه:
استفاد اإلمام الساج من شيوخ كثريين يف أشهر مدن العلم والعلماء يف عرصه 
من بغداد، ودمشق، ومرص، واحلجاز، يف علوم شىت اكلقراءات واحلديث واللغة وغريها 
من العلوم، وقد وجدت عرشات األسماء لشيوخه يف مراجع ترمجته، وأكتيف هنا بذكر 

مخسة من أشهرهم:

َبَّاز )ت: 426ه()2(.. 1
ْ
مْحََد بْن إِبَْراِهيَم ابِْن َشاَذاَن ابلغدادّي ال

َ
ََسْن ْبُن أ

ْ
ٍّ احل أبُو يلَعِ

ّ ابلغدادّي اخلالل )ت: 439ه()3(.. 2 ََسن بن يلَعِ
ْ
ِد بِْن احل ََسن بن حُمَمَّ

ْ
د احل بُو حُمَمَّ

َ
أ

مْحََد ابَلْغَداِديُّ )ت: 440ه()4(.. 3
َ
بُو الَفتِْح ُعبَيُْد اهلِل بُن ُعَمَر بِن أ

َ
اْبُن َشاِهنْيٍ أ

َوائيِِلُّ . 4
ْ
ال ْجِزيُّ  السِّ َحاتٍِم  بِْن  َسِعيِد  ْبُن  اهلِل  ُعبَيُْد  نرَْصٍ  بُو 

َ
أ اإِلَماُم  نَِّة  السُّ َشيُْخ 

)444ه()5(.
َافُِظ )ت: 463ه()6(.. 5

ْ
َْغَداِديُّ احل َِطيُب ابلْ

ْ
ِّ بِْن ثَابٍِت اخل مْحَُد ْبُن يلَعِ

َ
بُو بَْكٍر أ

َ
أ

انظر: ادلر اثلمني يف أسماء املصنفني )ص5)3(، وابلاب انلويب من مجلة أبواب حريم دار اخلالفة ببغداد، وهذا   )((
املسجد اكن قباتله. انظر: معجم ابلدلان )60/2، 2/)25(، وهو غري املسجد املعلق اذلي يف تاريخ حلب واذلي بناه 

الشيخ حممد بن عثمان يف سنة )0)7ه(. انظر: نهر اذلهب ىف تاريخ حلب )49/2)(.
انظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )5)/250(، تاريخ اإلسالم )406/9(، اغية انلهاية ))/206(.  )2(

انظر: تاريخ بغداد )453/8(، تاريخ اإلسالم )9/)58(، تذكرة احلفاظ لذلهيب )205/3(.  )3(
ترمجته يف: سري أعالم انلبالء )7)/)60(، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )5)/5)3(، تاريخ بغداد )2)/22)(.  )4(

انظر: العرب يف خرب من غرب )285/2(، تاريخ اإلسالم )657/9(، سري أعالم انلبالء )7)/654(.  )5(

انظر: ابلداية وانلهاية طبعة هجر )6)/27(، وفيات األعيان ))/92(، تاريخ اإلسالم )0)/75)(.  )6(
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املطلب اثلالث: تالمذته:
أسماُء  ُذِكَرْت  خلٌق،  عنه  ث  وحدَّ ونساًء،  رجااًل  األعالم  من  كثرٌي  منه  استفاد 

كثرٍي منهم يف مصادر ترمجته، وجلُّهم أعالم ومشاهري، وأكتيف هنا بذكر بعضهم:

ـْمَعايِنّ . 1 ِد بـِن َعبِْد اجلَبَّاِر السَّ ـُد بُن َمنُْصْوِر بـِن حُمَمَّ بُـو بَْكٍر حُمَمَّ
َ
تَـاُج اإلِْسـاَلم أ

)ت: 0)5ه())(.
َُسـنْي الـساج ابلغدادي . 2

ْ
مْحد بـن احل

َ
ابنـه: أبـو املعـايل َثْعلَـب بـن َجْعَفر بـن أ

524ه()2(. )ت: 
نَْدلُِسّ اإلِْشـِبييِْلّ الَماِليِكّ . 3

َ
ُد بُن َعبْـِد اهلِل اْبُن الَعـَريِبِّ األ بُـو بَْكـٍر حُمَمَّ

َ
الَقـايِض أ

)ت: 543ه()3(.
ْهُرُزورِيِّ املقرئ )ت: 550ه()4(.. 4 مْحََد الشَّ

َ
ََسِن بِْن أ

ْ
ُمبَارَُك ْبُن احل

ْ
َكَرِم ال

ْ
بُو ال

َ
اإِلَماُم أ

يِن عبد القـادر بن عبد اهلل ابـن جنيِك َدوْسـْت اجِلييِْلُّ . 5 َشـيُْخ اإلِْسـاَلِم حُمْـِي ادلِّ
)ت: )56ه()5(.

ابلغدادي . 6 ادلينوري  اإلبري  ُعَمر  بْن  الفرج  بْن  أمحد  بِنْت  ُشْهدة  النَِّساِء  فَْخُر 
)ت: 574ه()6(.

مْحََد ِسلََفَة )ت: 576ه()7(.. 7
َ
ِد بِْن أ مْحَُد ْبُن حُمَمَّ

َ
، أ ليَِفُّ بُو َطاِهٍر السِّ

َ
َافُِظ أ

ْ
اإِلَماُم احل

ُعوِْد الُمبَارَِك بِن احلَُسنْيِ احلاَلَوِيُّ )ت: 586ه()8(.. 8 يِب السُّ
َ
ُد بُن أ اإِلَماُم الُمْقِرُئ حُمَمَّ

ترمجته يف: سري أعالم انلبالء )9)/)37(، تاريخ اإلسالم )))/44)(، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم )7)/49)(.  )((
ترمجته يف: الوايف بالوفيات )))/2)(، إكمال اإلكمال البن نقطة ))/)46(، خمترص تاريخ دمشق )343/5(.  )2(

ترمجته يف: الصلة البن بشكوال )ص558(، سري أعالم انلبالء )98/20)(، العرب يف خرب من غرب )468/2(.  )3(
ترمجته يف: تاريخ بغداد وذيوهل ))68/2)(، معجم األدباء )2259/5(، اغية انلهاية )38/2(.  )4(

ترمجته يف: تاريخ اإلسالم )2)/253(، سري أعالم انلبالء )439/20(، شذرات اذلهب )330/6(.  )5(
ترمجتها يف: تاريخ بغداد وذيوهل )5)/394(، إكمال اإلكمال البن نقطة )3/)46(، الاكمل يف اتلاريخ )438/9(.  )6(

ترمجته يف: تاريخ دمشق البن عساكر )208/5(، تذكرة احلفاظ لذلهيب )64/4(، سري أعالم انلبالء ))5/2(.  )7(
ترمجته يف: سري أعالم انلبالء ))2/)3)(، تاريخ اإلسالم )2)/825(، شذرات اذلهب )6/)47(.  )8(
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املطلب الرابع: ماكنته العلمية وثناء العلماء عليه:
اكن الساج  اعمِلاً فَِهماً، متفنناً موسوعّياً، حمدثاً ثقًة ثبتاً، صدوقاً مأموناً، 
مقرئاً متقناً، فقيهاً عظيماً، خطيباً مصقعاً، شيخاً صاحلاً، لطيفاً وقوراً، مجياًل وسيماً، 
ولطف  ظرفه  مع  الطريقة،  حسَن  متديناً  كبرياً،  شاعراً  راجزاً،  أديباً  لغوّياً،  حنوّياً 
أخالقه، أخذ عنه أعالم من املحدثني والفقهاء وغريهم، وفيما ييل من أقوال األعالم 

ما يدل ىلع ماكنته العلمية يف أبناء عرصه من شيوخه وتالمذته ومعارصيه.

دب، َوهل 
َ ْ
علم َواأل

ْ
قال ابن عساكر )ت: )57ه(: »َواَكَن َذا َطريَقٍة مجيلٍَة وحمبٍة لل

جَزاء، َواَكَن 
َ
َِطيب فََوائِد، َوتكلم َعلَيَْها يِف مَخَْسة أ

ْ
ُ َشيخنَا اخل

َ
ج هل س بِِه، وَخرَّ

ْ
 بَأ

َ
شعر ال

 َبْغَداد 
َ

ة دفعات، ثمَّ قطن بَها َزَماناً، واََعد إِىل  صور عدَّ
َ

 مرص وََغريَها، َوتردد إِىل
َ

يَُسافر إِىل
ن تويّف بَها«))(.

َ
 أ

َ
َوأقَام بَها إِىل

ْشَعاٌر 
َ
ُ تََصاِنيُف َحَسنٌَة، َوأ

َ
َوايَِة، َوهل وقال ابن األثري )ت: 630ه(: »َوُهَو ُمْكرِثٌ ِمَن الرِّ

َماِن«)2(. ْعيَاِن الزَّ
َ
لَِطيَفٌة، َوُهَو ِمْن أ

اتلصانيف  وهل  زمانه،  وعالمة  عرصه،  حافظ  »اكن  )68ه(:  )ت:  خلاكن  ابن  وقال 
والربميك،  واخلالل،  شاهني،  ابن  القاسم  وأيب  شاذان،  بن  يلع  أيب  عن  حدث  العجيبة، 
والقزويين، وابن غيالن، وغريهم، وأخذ عنه خلق كثري، وروى عنه احلافظ أبو طاهر السليف 

، واكن يفتخر بروايته مع أنه ليق أعيان ذلك الزمان وأخذ عنهم، وهل شعر حسن«)3(.

ُث، الُمسِنُد، بَِقيَُّة  يُْخ، اإلَِماُم، ابَلارُع، الُمَحدِّ وقال اإلمام اذلهيب )ت: 748ه(: »الشَّ
ٌو 

ْ
َواللَُّغة، وَِشعُره ُحل الِفقه، ويِف املَواِعظ  الَكِثري يِف  ِديْب... ونظم 

َ
الَقارِئ، األ الَمَشايِخ... 

َث بِبَْغَداَد،  ُصْوهل ثاََلِثنْيَ ُجزْءاً، َحدَّ
ُ
ليَِفُّ َعلَيِْه ِمْن أ عذب يِف ُفنُْوِن القِريض، انتخب السِّ

: اَكَن َصُدْوقاً،  ْهيِلّ بُو إِْسَحاَق احلَبَّال. قال ُشَجاع اذلُّ
َ
َوِمرْص، وَِدَمْشق، وََسِمَع ِمنُْه َشيُْخُه أ

تاريخ دمشق )72/)0)(، وانظر: معجم األدباء )777/2، 778(، الوايف بالوفيات )))/72، 73(.  )((
انظر: الاكمل يف اتلاريخ )548/8(.  )2(

وفيات األعيان ))/357(.  )3(
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َواَكَن  َوقَِراءاٌت،  لَُغٌة  َديِف: ُهو َشيْخ فاِضل، ِعنَْدُه  . وقال أبُو يلعٍّ الصَّ ُفنُْوٍن َشىتَّ لَّف يِف 
َ
أ

بُو بَْكٍر 
َ
. وقال أ

ً
يِب إِْسَحاَق، َونظم منِساك

َ
ْعُر، نَظَم ِكتَاب »اتلَّنبيه« أل الَغاِلُب َعلَيِْه الشِّ

وقال  اخلَِطيِْب.  بَْكٍر  يِب 
َ
بِأ واختَصاص  ظاِهٌر،  َدٌب 

َ
أ  ُ

َ
هل ُمقِرئٌ،  اَعلٌِم،  ثَِقٌة،  الَعَريِب:  ابُن 

ُ توايِلُف مفيدة، ويِف ُشيُوخه 
َ

ْن يُفتَخُر بُرْؤَيته َورَوايَاتِِه دِليَانته وَِدَرايته، هل : اَكَن ِممَّ ليَِفّ السِّ
اج، َفَقاَل: اَكَن اَعمِلاً  َّ ليَِفّ َعِن السَّ : ُسئَِل السِّ ايِنّ عالَُهم اْبُن َشاَذاَن. َوقَاَل مَحَّاٌد احلَرَّ

َ
َكرَثة، أ

ُمْوناً، 
ْ
بِالِقَراءات، َوانلَّْحو، َواللَُّغة، ثَِقًة، ثَبْتاً، َكِثرْيَ اتلَّصِنيف. َوقَاَل اْبُن نَارص: اَكَن ثَِقًة، َمأ

.)((» ة، واكن قَِديماً يَْستَميِل ىلع اخلاَلَِّل َوالَقْزِوييِْنِّ اَعمِلاً فَهماً َصاحِلاً، نَظم ُكتباً َكِثرْيَ

 أخبارّياً 
ً
وترجم هل اذلهيب يف العرب فقال: »املقرئ الّساج األديب... واكن ثقًة باراع

عالمًة، كثرَي الشعر، حسَن اتلصانيف«)2(.

وقال ابن ادلميايط )ت: 749ه(: »ونظم كثرياً من الكتب شعراً يف الفقه واللغة 
ث بالكثري، واكن  واتلواريخ، وهل شعر مليح، واكنت هل معرفة باحلديث واألدب، وحدَّ

متديناً حسن الطريقة مع ظرفه ولطف أخالقه«)3(.

وأقرأ  بالروايات،  »وقرأ  بردى )ت: 874ه(:  تغري  بن  يوسف  ادلين  وقال مجال 
واكن  احلسان...  املصنفات  وصنف  احلديث،  وسمع  والشام،  مرص  إىل  وسافر  سنني، 

فاضاًل شاعراً لطيفاً«)4(.

قَرآن 
ْ
ال  

َ
قََرأ د،  حُمَمَّ بُو 

َ
أ األديب  ُمحدث 

ْ
ال »املقرئ  884ه(:  )ت:  مفلح  ابن  قال 

الساجيات،  يه:  َمْعُروفَة،  جَزاء 
َ
أ مَخَْسة  َِطيب 

ْ
اخل  ُ

َ
هل وَخرج  ِسنِني،  وأقرأ  بالروايات، 

َواَكَن أديباً َشاِعراً، َصُدوقاً ثَِقة، صنف كتباً حساناً، ونظم كتباً عديدة، َوقد أثن َعلَيِْه 
فاظ، ِمنُْهم: ابْن نَارِص«)5(.

ْ
مَجاَعة من احل

سري أعالم انلبالء )9)/228 - 230(، وانظر: تاريخ اإلسالم )0)/824(.  )((
العرب يف خرب من غرب )380/2(.  )2(

املستفاد من ذيل تاريخ بغداد )9)/93، 94(.  )3(
انلجوم الزاهرة )94/5)(.  )4(

املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ))/295، 296( باختصار.  )5(
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بََقة يِف احلَِديث  ونَقَل السيويط )ت: ))9ه( عن ابْن َعَساِكر أنه قال: »اَكَن اعيل الطَّ
عُروض«))(.

ْ
ِقَراَءة وانلحو واللغة َوال

ْ
َوال

مالحظة: مما يلفت انلظر يف هذا املقام أن ما رسدتُّه من أقوال األئمة يف اثلناء ىلع 
اإلمام الساج  فيها ترصيٌح واضٌح بأن الرجل اكن ُمقرئاً، قرأ القرآن الكريم بالقراءات 

والروايات، وأقرأ بها سنني، واكن اعيل الطبقة يف احلديث والقراءة كما وصفه ابن عساكر.

ومنظومته اليت أنا بصدد حتقيقها ورشحها تدل داللًة واضحًة ىلع صلته الوثيق 
بعلوم القراءات. وعلم عد اآلي من أدقِّ تلك العلوم، وبيان نظائر السور مما ال يلتفت 
غري  بها  ُعين  من  جند  ال  وذللك  الفن،  هذا  يف  دقيقاً  تصصاً  املتخصص  غري  إيله 

ابن زجنلة، وادلاين، والساج، وابن اجلوزي، واجلعربي من أعالم القراءات.

ذكراً  هل  جند  ال  َثمَّ  فِمن  عليه،  غلبت  واألدب  والشعر  باحلديث  شهرته  ولعل 
أو ترمجة - ولو بإجياز - يف املؤلفات املتخصصة يف تراجم القراء، كمعرفة القراء الكبار 
لذلهيب، واغية انلهاية البن اجلزري، رغم أن اإلمام اذلهيب ترجم هل يف تاريخ اإلسالم)2(، 
بوا الساَج بالقارئ واملقرئ، منهم:  ويف سري أعالم انلبالء)3(، وذكر فيهما أقوال من لقَّ
ليَِفّ وغريهم، وكنُت أحسب أن  بُو بَْكٍر ابُن الَعَريِب، وأبو طاهر السِّ

َ
َديِف، وأ ٍّ الصَّ بُو يلَعِ

َ
أ

اسمه سقط سهواً من خمطوطات الكتابني)4(، فبحثُت عنه يف مجيع اتلحقيقات احلديثة 
للمرجَعني املذكوَرين من املطبواعت والرسائل اجلامعية فلم أظفر فيها برتمجته.

إىل   - أعلم  واهلل  نظري،  ووجهة  - حسب حتلييل  يرجع  ذلك  يف  السبب  ولعل 
عدم وجود نص رصيح ىلع شيوخه يف القراءات وعلومها، وعمن أخذ عنه القراءات 

وعلومها، وقد حاولُت ابلحث عن ذلك يف مصادر ترمجته فلم أظفر به.

انظر: بغية الواعة ))/485(.  )((
انظر: )0)/824(.  )2(
انظر: )9)/228(.  )3(

املقصود بهما: معرفة القراء الكبار لذلهيب، واغية انلهاية البن اجلزري.  )4(
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املطلب اخلامس: نماذج من شعره:
اإلمام الساج شاعر كبري، ذكر هل تلميذه أبو طاهر السليف، وصاحب سري أعالم 
انلبالء، ومؤلف معجم األدباء وغريهم شيئاً كثرياً من شعره، ومدحوا شعره وجَمَّدوه، وفيما 

اُج نِلَْفِسِه: َّ نشدنَا السَّ
َ
: أ ليَِفّ ييل أذكر نماذج من شعره. قال تلميذه اإلمام أبو طاهر السِّ

ِعَصابَـــــــــــــــــــــٍة َدرُّ  الَفَوائِـــْدهللِ  ـــِب 
َ
َطل يِف  يَْســـَعْوَن 

ْصَحـــــاَب احَلـــــِد
َ
ـــِت الَمَشـــاِهْديُْدَعـــــْوَن أ

َ
ل َمَّ

َ
يـــِث بِِهـــْم ت

ِعيـــــــ بِالصَّ ــْم  تََراُهــــ ــْوراً  آِمــــْدَطــــ َثْغــــِر  يِف  َوتَـــاَرةً  ــــِد 

ــــــو
ُ
الُعل ِمـــــــَن  ــــلَّ َشــــــارِْديَتَّبَُّعـــــْوَن 

ُ
ْرٍض ك

َ
 أ

ِّ
ِم بِــــُل

 ُســـــُبِل الَمَقاِصــــْد)1)َوُهــــــُم انلُُّجـــــْوُم الُمْقَتـــــَدى
َ

بِِهـــم إِل
قال تلميذه أبو الكرم املبارك بن احلسن بن الشهرزوري املقرئ: »كنت أقرأ ىلع 
أيب حممد جعفر بن حممد الساج وأسمع منه، فضاق صدري منه حلاهل، فانقطعت عنه 
ثم ندمت، وقلُت: يفوتين منه بانقطايع عنه فوائد كثرية، فقصدته يف مسجده املعلق 

ب يب، وأنشدين نلفسه: احلاذي بلاب انلويب، فلما وقع نظره يلع رحَّ

ـــهٍر ـــَد ش ـــزوري بع ـــأن ت ـــدتِّ ب فـــُزوري قـــد تقـــىَّ الشـــهُر، ُزورِيَوَع

املعـــى نهـــر  بيننـــا  َشـــهَرَزْورِوموعـــد  املســـى  ابلـــد  إل 
ِك املحتـــوِم َحـــقٌّ ولكـــن شـــهُر َوْصلــِـِك شـــهُر زور«)2)فأْشـــُهُر َصـــدِّ

مه ىلع أجزاء، وكتب ىلع كِّ جزِء منه  ألف كتابه الشهري »مصارع العشاق« وقسَّ
أبياتاً من قوهل، فاكن ىلع اجلزء األول:

ــَراقهـــذا كتـــاب مصـــارع العشـــاق ــَوى وفِـ ــدي نَـ ــم أيـ َصََعْتُهـ
ـــَؤاَدهُ

ُ
ـــراُق ف  الِف

َ
غ َ ـــن دلَ ـــُف م ــرايق)3)تصني ــز الـ ــرايق فعـ ــب الـ وتطلـ

انظر: سري أعالم انلبالء )9)/230، )23(، ذيل طبقات احلنابلة ))/240(، اتلاج امللكل )ص)8)(.  )((
انظر: معجم األدباء )779/2(، وفيات األعيان ))/357، 358(، مرآة اجلنان وعربة ايلقظان )24/3)( باختالف يسري.  )2(

انظر: معجم األدباء )780/2(، الوايف بالوفيات )))/73(.  )3(
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املطلب السادس: مؤلفاته وآثاره:
ألف اإلمام الساج مؤلفات عديدة، أكرثها نظماً، وُصفت بـ: الكثرية، العجيبة، 

احلسنة، املفيدة، احلسان، ومن أشهرها:

مصارع العشاق، مطبوع))(.. 1
مناقب السودان)2(.. 2
حكم الصبيان)3(.. 3
نظم »كتاب اخِلريق« يف فقه احلنابلة)4(.. 4
نظم اتلَّنِْبيه يِف فروع الشافعية، أليب إسحاق إبراهيم بن يلع الشريازي )ت: 476ه()5(.. 5
َمنَاِسك، أو املناسك املنظومة)6(.. 6

ْ
نظم ال

نظم: ِكتَاب »الُمبْتََدأِ« لَِوْهِب بِن ُمنَبٍِّه)7(.. 7
نظم: املخترص يف نظائر السور)8(.. 8

بتحقيق: حممد  العلمية، بريوت، اعم )9)4) ـه- 998)م(،  الكتب  بدار صادر، بريوت، اعم )958)م(، وبدار  طبع   )((
حسن حممد حسن إسماعيل، أمحد رشدي شحاتة، وخلصه إبراهيم بن عمر ابلقايع )ت: 885ه( بعنوان: »أسواق 
األشواق من مصارع العشاق«، وعليه بن داود األنطايك )ت: 008)ه( كتابه: »تزيني األسواق يف أخبار العشاق«، 
امللك  عبد  بن  العزيز  عبد  املعايل  أليب  األشواق«  شارع  يف  العشاق  »مصارع  غري  اج  للسَّ العشاق«  و»مصارع 
)ت: 494ه( واذلي استخرج منه الصدر ابلارزي )ت: 785ه( كتابه: »الفائق يف املواعظ والرقائق« اذلي انتخب 
منه ابن احلنبيل )ت: 959ه( كتابه: »السلسل الرائق«. انظر: املعجم املفهرس البن حجر )ص9))(، كشف الظنون 

)703/2)(، أسماء الكتب )ص276(.
كذا يف أكرث املراجع، وسماه اذلهيب يف السري )9)/229(: مناقب احلبش، وسماه ابلعض: زهد السودان. انظر: كشف   )2(
الظنون )957/2(، معجم املؤلفني )3/)3)(، ادلر اثلمني يف أسماء املصنفني )ص5)3(، وجعله مؤلف هدية العارفني 

))/253( كتابني، واهلل أعلم.
انظر: تاريخ بغداد وذيوهل ))67/2(، تاريخ اإلسالم )0)/825(، الوايف بالوفيات )))/73(.  )3(

انظر: ذيل طبقات احلنابلة ))/235(، املقصد األرشد ))/296(، األعالم للزريلك )2/)2)(.  )4(
انظر: كشف الظنون ))/489 - 492(، هدية العارفني ))/253(، أسماء الكتب ))/276(.  )5(

انظر: كشف الظنون )833/2)(، أسماء الكتب ))/276(.  )6(
انظر: تاريخ اإلسالم )0)/825(، سري أعالم انلبالء )9)/230(، معجم املؤلفني )3/)3)(.  )7(

هذه األرجوزة اليت حنن بصدد رشحها، ويه من مرويات ابن حجر. انظر: املعجم املفهرس )ص394(.  )8(
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أسئلة يف الفقه سأهلا بعض احلاكم وأجاب عنها الساج))(.. 9
عقيدة جعفر الساج)2(.. 10
فوائد الساج)3(.. 11
الفوائد املنتخبة العوايل)4(.. 12
رسالة يف علوم القرآن)5(.. 13

وتلالمذته تاريج وانتخابات من مؤلفاته، منها:
انتخاب السليف ىلع جعفر الساج)6(.. 1
جزء فيه منتىق من ثالثة أجزاء من انتخاب السليف ىلع الساج)7(.. 2
أحاديث السليف عن جعفر الساج)8(.. 3
جَزاء)9(.. 4

َ
َِطيب أيب بكر يِف مَخَْسة أ

ْ
ِْريج اخل فََوائِد َجْعَفر بن الساج تَ

التسلسيل  الرقم   )305/(02( خمطوطات  فهرس  الرتاث،  خزانة  انظر:  بالقاهرة.  األزهرية  املكتبة  يف  نسخة  منه   )((
.)(02722(

منه نسختان يف مركز امللك فيصل للبحوث وادلراسات اإلسالمية بالرياض. انظر: خزانة الرتاث، فهرس خمطوطات   )2(
)4)/360( الرقم التسلسيل )4964))( )5))/732( الرقم التسلسيل )6405))(.

منه نسخة يف مكتبة املخطوطات بالكويت، رقم )563(. انظر: خزانة الرتاث، فهرس خمطوطات )865/75( الرقم   )3(
التسلسيل )76863(، ولعله املعروف بـ »الساجيات« وبعنوان: فوائد جعفر بن الساج تريج اخلطيب أيب بكر، 

يف مخسة أجزاء، وسيأيت.
توجد منه ثالث نسخ خطية. انظر: خزانة الرتاث، فهرس خمطوطات )70/)3)( الرقم التسلسيل )))709(.  )4(

منه نسخة يف مركز ابلحث العليم وإحياء الرتاث اإلساليم، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، رقم )237(. انظر:   )5(
خزانة الرتاث، فهرس خمطوطات )954/62( الرقم التسلسيل )63277(.

ليَّف من كتبه أجزاء عديدة«. تاريخ اإلسالم )0)/825(. وانظر: املعجم املفهرس البن حجر  قال اذلهيب: »انتخب السِّ  )6(
)ص258(.

قال ابن حجر: »وهو ثالثة وَِعرُشوَن ُجزءاً«. املعجم املفهرس )ص258(، توجد نسخة يف املكتبة املركزية بالرياض   )7(
برقم )2582( بعنوان: جزء فيه من حديث أيب حممد جعفر بن أمحد بن احلسني بن الساج اللغوي، اسم املؤلف: 
أمحد بن حممد بن أمحد السليف. ولعله هو اذلي نرُش يف برنامج جوامع اللكم املجاين اتلابع ملوقع الشبكة اإلسالمية، 

الطبعة األوىل )2004م(، ويوجد ضمن الشاملة بعنوان: »جزء بانتخاب أيب طاهر السليف«.
خمطوط نرُش يف برنامج جوامع اللكم املجاين اتلابع ملوقع الشبكة اإلسالمية، الطبعة األوىل )2004م( ضمن الشاملة.  )8(

انظر: املعجم املفهرس البن حجر )ص258(.  )9(
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املطلب السابع: وفاته ومدفنه:
اتلاريخ ىلع  اختلفوا يف  ثم  األحد،  بغداد يللة  تويف يف  أنه  املصادر ىلع  اتفقت 

قولني: احلادي والعرشين، وعليه األكرث، وقيل: احلادي عرش.

كما اتفقوا ىلع وفاته يف شهر صفر، واختلفوا يف سنة الوفاة ىلع ثالثة أقوال: تويف 
يف سنة )500 ـه- 06))م(، وعليه األكرث. وقيل: تويف يف سنة ))50ه(. وقيل: تويف يف سنة 

)502ه())(. واتفقوا ىلع دفنه يف املقربة املعروفة باألمجة من باب إبرز)2(.

انظر: تاريخ دمشق )02/72)(، بغية الواعة ))/485(.  )((
ُز: حملّة ببغداد، ويه ايلوم مقربة بني عمارات ابلدل وأبنيته من جهة حملّة الّظفرية واملقتدرية، بها قبور  أصله: بِيرَْبَ  )2(

مجاعة من األئمة، ومنهم من يسّميها: باب أبرز. انظر: معجم ابلدلان ))/8)5(.
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املبحث اثلاين
اتلعريف باألرجوزة وصحة نسبتها إل انلاظم

املطلب األول: عنوان املنظومة وقيمتها العلمية:
لم يسمها انلاظم بتسمية معينة، وإنما جاءت التسمية من قبل املرتمجني هل.

ور جلَْعَفر الساج))(. ُمْخترَص يِف َنَظائِر السُّ
ْ
فقد ذكرها اإلمام ابن حجر بعنوان: كتاب ال

وقال السيويط: »قال جعفر بن أمحد بن احلسني الّساج ابلغدادي يف أرجوزته 
العقيب:  ادلين  شمس  شيخه  ترمجة  يف  السيويط  وسماها  انلظائر«)2(.  فيها  نظم  اليت 

بـ »نظائر السور«)3(.

وجاء عنوانها ىلع غالف مصورة نسخة بدلية اإلسكندرية: »أرجوزة يف نظائر 
القرآن العظيم«. وهو قريب ملا جاء يف آخر تلك النسخة تعليقاً من انلاسخ: »ترمجة 
هذه القصيدة: كتاب فيه نظائر القرآن العظيم، تصنيف اإلمام العالم أيب حممد جعفر 

.» ابن أمحد بن احلسني الساج ابلغدادي

وجاءت عناوينها يف فهارس املخطوطات هكذا: السور املتفقة يف العدد، متفقات 
اآلي، السور املتفقات اآلي، كما سيأيت ذكرها قريباً.

أما من حيث قيمتها العلمية: فأقول:

بل  وأوائلها،  اآلي  عد  علم  يف  املنظومات  نوادر  من  ُتَعدُّ  املنظومة  أن  أوالً: 
يف  أرجوزة  إحداهما:  منظومتان،  سبقتها  حيث  العلم،  هذا  يف  منظومة  ثالث  يه 
448ه()4(،  )ت:  املؤدِّب  الَفايل  َسلَّك  بن  أمحد  بن  يلع  احلسن  أليب  القرآن،  آي  عد 
واألخرى: قصيدة يف عدد اآلي، أليب اخلطاب أمحد بن يلع ابلغدادي الصويف املقرئ 

انظر: املعجم املفهرس )ص394(.  )((
نواهد األبكار وشوارد األفاكر )ص45(.  )2(

انظر: املنجم يف املعجم للسيويط )ص)20(.  )3(
انظر: معجم األدباء )647/4)(، الوايف بالوفيات )87/20(، اإلتقان ))/240(.  )4(
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ناظمة  تليها  الرتتيب،  ثاثلة من حيث  اج  السَّ )ت: 476ه())(، وتأيت بعدهما أرجوزة 
عن  املخطوطات  فهارس  يف  حبثت  وقد   ، 590ه(  )ت:  الشاطيب  لإلمام  الزهر 
منظومة أخرى تسبق منظومة الساج، غري املذكورتني آنفاً، فلم أجدها، فمن َثمَّ قلت: 

إنها ثاثلة ىلع اإلطالق.

: إن املنظومة تُعن بنظم نظائر السور ىلع ضوء العدد الكويف فقط - كما 
ً
ثانيا

سبق اتلنبيه ىلع ذلك - ويه إحدى وستون سورة، ويرصح بعدد آي تلك انلظائر، 
مع اإلشارة أحياناً إىل كونها مكية أو مدنية، ومن مزياتها أنه َتتََخلَّلَُها نصائح تربوية 
القرآن  ملعليم  الرباين  املنهج  هو  وهذا  للطالب،  لطيفة  وتوجيهات  وإرشادات  مجيلة 
األوائل أخذاً باملنهج انلبوي - ىلع صاحبه الصالة والسالم - ومنهج السلف الصالح 

 يف تربية النشأة ىلع القرآن.

وموضوع نظائر السور من حيث عدد اآليات، فلعل انلاظم - الساج - اطلع 
ىلع كتاب »ابليان يف عد آي القرآن« لإلمام أيب عمرو ادلاين )ت: 444(، وتأثر به فاتبع 

منهجه، حيث إنه أول من تتبعها وأحصاها وذكرها يف كتابه املذكور)2(.

ولعل اإلمام ادلاين استوىح هذا اجلانب من علم عدِّ اآلي - واهلل أعلم - مما 
  جاء يف عدة روايات من عدة طرق يف الصحيحني وغريهما عن ابن مسعود
يَن  ، فََذَكَر ِعرْشِ أنه قال: »لََقْد َعَرفُْت انلََّظائَِر الَّيِت اَكَن انلَّيِبُّ  َيْقُرُن بَيْنَُهنَّ
َعٍة«)3(. ويف رواية عن ابن مسعود : »إِينِّ 

ْ
ِل، ُسوَرَتنْيِ يِف ُكِّ َرك ُسوَرًة ِمَن الُمَفصَّ

َعٍة«)4(.
ْ
ْعلَُم انلََّظائَِر الَّيِت اَكَن رَُسوُل اهلِل  َيْقُرُن بَيْنَُهنَّ ُسوَرَتنْيِ يِف ُكِّ َرك

َ َ
أل

توجد منها نسختان خطيتان: الظاهرية )4533(، ودار الكتب الوطنية اتلونسية )2( A-Mss-06425 ]49)ظ - )5)و[.   )((
انظر: مقدمة حمقق كتاب عدد آي القرآن لألنطايك )ص34(.

انظر: ابليان يف عد آي القرآن )ص84 - 86(.  )2(
صحيح ابلخاري ))/55)( )ح775(.  )3(

صحيح مسلم ))/563( )ح822(.  )4(
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قال اإلمام ابن اجلوزي )ت: 597ه(: »َوقَوهل: »إِينِّ ألْعلم انلََّظائِر الَّيِت اَكَن رَُسول 
َراَد َهاُهنَا املتقاربة«))(.

َ
عَدد، َوأ

ْ
«، انلََّظائِر: املتماثلة يِف ال اهلل  َيْقُرُن بَينُهنَّ

ويظهر يل - واهلل أعلم - أن ابن اجلوزي تبع يف كتابه »فنون األفنان« ناظمنا ابن الساج، 
حيث ذكر فيه نظائر الكويف فقط، لكنه سماها: »القرائن«)2(، ولعله اطلع ىلع منظومة الساج 

فذكر كَّ ما وجده فيها)3(، ويكون ذلك من باب تأثري منظومة الساج فيمن أىت بعده.
ويالحظ أن رسالة »تزنيل القرآن وعدد آياته« لإلمام أيب زرعة ابن زجنلة، من 
علماء القرن اخلامس اهلجري، اشتملت كذلك ىلع ذكر نظائر الكويف، ويبدو أن هذا 
املذهب قد انترش يف بدلان املرشق اإلساليم أكرث من غريها، فاألندرايب )ت: 470ه( 
األعداد  أىلع  الكوفة  أهل  عدد  أن  »اعلم  القراءات«:  يف  »اإليضاح  كتابه  يف  يقول 

إسناداً، وأصحها يف القياس تأوياًل«)4(.

املطلب اثلاين: صحة نسبتها إل ناظمها:
غالف  ىلع  اسمه  جاء  حيث  الساج،  اإلمام  للناظم  نسبتها  صحة  يف  شك  ال 
النسختني املخطوطتني. كما أنها من مرويات اإلمام ابن حجر العسقالين، حيث ذكر 
ور جلَْعَفر الساج«، ثم ذكر إسناده إىل انلاظم،  ُمْخترَص يِف َنَظائِر السُّ

ْ
عنوانها: »كتاب ال

نَا 
َ
نبأ

َ
فقال: »أخربنَا بِِه املْسند مجال ادّلين عبد اهلل بن عمر احلالوي إَجاَزة مشافهة، أ

نَا 
َ
نبأ

َ
، أ نَا املكني عبد اهلل بن َمنُْصور بن يلَعّ

َ
نبأ

َ
مْحد بن َخادِل الفاريق، أ

َ
د بن أ َْدر حُمَمَّ ابلْ

بُو بكر 
َ
نَا َجْعَفر الساج بِِه. وأنبأنا بِِه اَعيِلاً أ

َ
نبأ

َ
ليَِف، أ نَا السِّ

َ
نبأ

َ
َهمَدايِن، أ

ْ
َجْعَفر بن يلَعّ ال

َهمَدايِن بِِه«)5(.
ْ
مْحد بن أيب َطالب إَجاَزة َعن َجْعَفر ال

َ
َهاِدي، َعن أ

ْ
مْحد بن عبد ال

َ
ابن أ

كشف املشلك من حديث الصحيحني ))/302(.  )((
 ، ُّبِِهنَّ انلَّيِب 

ُ
َن َيْقَرأ

َ
ْحَفُظ الُقَرنَاَء الَّيِت اك

ََ
لعله أخذ هذه التسمية من حديث ابن مسعود : »َوإيِنِّ أل  )2(

ِل، وَُسوَرَتنْيِ ِمْن آِل حم«. صحيح ابلخاري )95/6)( )ح5043(. َة ُسوَرًة ِمَن الُمَفصَّ َثَمايِنَ َعرْشَ
انظر: فنون األفنان )ص328، 329(.  )3(

انظر: اإليضاح لألندرايب )ص9)2(، وراجع مقدمة د. اغنم قدوري احلمد لرسالة ابن زجنلة يف جملة معهد اإلمام   )4(
الشاطيب لدلراسات القرآنية )ص242(.

انظر: املعجم املفهرس )ص394(.  )5(
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ومن مرويات شمس ادلين أيب اخلري حممد بن حممد العقيب )تويف بعد: 890ه(، حيث 
سمعها ىلع شيخه الزراتييت))(. وقد نسبها إيله السيويط، واستشهد ببيتني منها بقوهل:

»قال جعفر بن أمحد بن احلسني الّساج ابلغدادي يف أرجوزته اليت نظم فيها انلظائر:

نَِظـــرْيَْه َهـــا 
َ
ل احَلْمـــِد  ُســـْوَرةُ 

َ
ــْوَرهف ـ َت السُّ

ْ
ــرَأ ـ

َ
ــَت ق نْـ

َ
ــَت إِْن أ َرْيـ

َ
أ

ســـبُع عـــددتَّ  إذا  وليـــس للحـــق ايلقـــن دفـــُع«)2)كالهمـــا 

املطلب اثلالث: وصف األرجوزة ومنهج انلاظم فيها:
ات)3(، وتتكون من )73(  َمرَّ هذه املنظومة أرجوزة ىلع وزن: »ُمْستَْفِعلُْن« ِستَّ 

بيتاً، منها: )3)( بيتاً للخطبة واملقدمة، ثم ذكر عدد السور انلظائر يف العدد بقوهل:

ـــِن ـــن القرائ ـــه م ـــا في ـــُة م إحـــدى وســـتون بـــال تبايـــِن14. ُجل
ثم بدأ بذكر تلك انلظائر بدءاً بسورة الفاحتة.

وُيَعنِْوُن انلظائر بقوهل: نظريتان، ثالثة نظائر، أربع نظائر، مخس نظائر، وجاءت 
لكها يف )24( عنواناً.

واألرجوزة تتعلق جبانب من جوانب علم الفواصل، وهو: ذكر نظائر السور ىلع 
ضوء العد الكويف فقط، ورصح بذلك بقوهل:

ـــا وفِيَّ
ُ
ـــَدَد الك ـــَددتُّ الَع ـــا َع ــا16. َوَم يَـّ َْصِ ابلْ َوال  َمِديـــِي 

ْ
ال يْـــَس 

َ
ل

والسور اليت ذكرها كنظائر مع عدد آياتها، يه:

الفاحتة: سبع آيات، ومثلها: املاعون. 	
األنفال: مخس وسبعون آية، ومثلها: الزمر. 	
يوسف: مائة وإحدى عرشة آية، ومثلها: اإلرساء. 	

انظر: املنجم يف املعجم للسيويط )ص)20(.  )((
نواهد األبكار وشوارد األفاكر )ص45(.  )2(

انظر تعريف الرجز يف: القاموس )ص))5(، تاج العروس )5)/49)(، كشاف اصطالحات الفنون ))/844(.  )3(
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إبراهيم: اثنتان ومخسون آية، ومثلها: القلم واحلاقة. 	
احلج: ثمان وسبعون آية، ومثلها: الرمحن. 	
القصص: ثمان وثمانون آية، ومثلها: ص. 	
الروم: ستون آية، ومثلها: اذلاريات. 	
السجدة: ثالثون آية، ومثلها: امللك والفجر. 	
سبأ: أربع ومخسون آية، ومثلها: فصلت »َحم السجدة«. 	
فاطر: مخس وأربعون آية، ومثلها: ق. 	
الفتح: تسع وعرشون آية، ومثلها: احلديد، واتلكوير. 	
احلجرات: ثماين عرشة آية، ومثلها: اتلغابن. 	
القيامة: أربعون آية، ومثلها: انلبأ. 	
املجادلة: اثنتان وعرشون آية، ومثلها: الربوج. 	
الطالق: اثنتا عرشة آية، ومثلها: اتلحريم. 	
اجلمعة: إحدى عرشة آية، ومثلها: املنافقون، والضىح، والعاديات، والقارعة. 	
نوح: ثمان وعرشون آية، ومثلها: اجلن. 	
املزمل: عرشون آية، ومثلها: ابلدل. 	
االنفطار: تسع عرشة آية، ومثلها: األىلع، والعلق. 	
ألم نرشح: ثمان آيات، ومثلها: اتلني، وابلينة، والزلزلة، واتلاكثر. 	
القدر: مخس آيات، ومثلها: الفيل، واملسد، والفلق. 	
سورة العرص: ثالث آيات، ومثلها: الكوثر، وانلرص. 	
قريش: أربع آيات، ومثلها: اإِلخالص. 	
سورة الاكفرون: ست آيات، ومثلها: انلاس. 	

فتكون مجلة انلظائر ىلع مذهب الكوفيني: إحدى وستني سورة.
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السورة ونظريتها مع ذكر عدد اآليات، وفعل ذلك يف مجيع  ومن منهجه: ذكر 
السور، حنو قوهل:

ــريْه ــا نظـ ــد هلـ ــورة احلمـ ــورْه18. فسـ ــرأَت السـ ــَت قـ ــَت إن أنـ أَرْيـ

ـــُع19. كالهمـــا إذا عـــددت ســـبُع
ْ
وليـــس للحـــق ايلقـــن دف

وقد ينص ىلع كون السورة مكية أو مدنية، كقوهل:

األنفـــال ســـورة  آَي  وإنَّ  مخـــس وســـبعون بـــال إشـــاكِل20. 

ــورا21. وأخُتهـــا اتلزنيـــل أعـــي: الزمـــرا ــدُّ السـ ــا تعـ ــت قارئـ إن كنـ

بيـــرثِب نـــزوهل  كالهمـــا  ويـــرثب فـــْي مدينـــة انلـــي22. 
وفعل ذلك يف مخس نظائر فقط.

ومن مزيات أرجوزته: أنه ينصح الطالب ويرشده بتوجيهات تربوية مجيلة، كقوهل:

ــوى37. لكٌّ ثالثـــون ثالثـــون َســـوا ــل اهلـ ــق ودْع أهـ ــِع احلـ فاتّبـ

احَلواميـــْم وســـجدةُ  وســـبا  باخلواتيـــْم40.  واألعمـــاُل  أْختـــان، 

ـــالِص ـــالِف واإلخ ـــورةُ اإلي أختـــان، مـــا الطائـــُع مثـــُل الَعـــايص71. وس
كما أنه يشري إىل فضائل القرآن الكريم ومكة واملدينة يف أبيات متعددة، كقوهل:

القـــرآُن23. ويوســـف فأختهـــا ســـبحاُن ـــه 
ُ
أْصل ـــٍم 

ْ
ِعل ولكُّ 

نِزلـــِت الســـجدةُ والفجـــُر معـــا
ُ
الُقـــرى38. أ أمُّ  ومكـــٌة  بمكـــٍة، 

ـــِكينْه39. وســـورةُ امللـــك فباملدينـــْه السَّ ـــا 
َ
وحْوهل ـــا، 

ُ
نزوهل

الِعـــرْه47. كالهمـــا ُعـــدَّ ثمـــاين عـــرْشْه لكَّ  الُقـــَراِن  يف  وإّن 

املطلب الرابع: وصف املخطوط مع نماذج من النسخ اخلطية:
للمنظومة نسٌخ متعددة بعناوين خمتلفة يف مكتبات العالم، غري أنين لم أستطع 
وال  فيهما  سقط  ال  واضحتان،  لكتاهما  منها،  مصورتني  نسختني  ىلع  إال  احلصول 

طمس، ووصفهما اكآليت:
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يف  »أرجوزة  بعنوان:  باإلسكندرية،  ابلدلية  الكتب  دار  نسخة  األوىل:  النسخة 
القارئ  الساج  احلسني  بن  أمحد  بن  جعفر  حممد  أيب  نظم  العظيم«،  القرآن  نظائر 
ابلغدادي )ت: 500ه(، ضمن جمموع رقم )7760())(، واملنظومة لوحة ونصف، أي )3( 
صفحات فقط، من الصفحة رقم )20 - 22(، اللوحة األوىل تبدأ بعمودين، ك عمود 
يشتمل ىلع بيت اكمل من شطرين دون فصل بينهما، ابليت األول يف العمود األول، 
واثلاين مقابله يف العمود اثلاين إىل ابليت رقم )6)(، ثم عمود واحد للك بيت، بعض 
أبياتها كتب ىلع اهلوامش، مسطرتها )9) × 28(، تاريخ النسخ )964ه(، ولم يسجل 

اسم ناسخها وعليها سمااعت، ويه اليت أرمز هلا بـ )س(.

من  مصورة  ويه  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  نسخة  اثلانية:  النسخة 
املكتبة الظاهرية)2(، عدد لوحاتها: ثالث ووجه، أي )7( صفحات، مصورة من جمموع، 
وتبدأ لوحاتها من الرقم )6(، ال يعلم ناسخها، وال عليها تاريخ النسخ، النسخة واضحة 

ومرتبة األبيات، ك بيت يف سطر، مفصول الشطرين. وأرمز هلا بـ )ج(.

يف  املتفقة  السور  بعنوان:  العالم  مكتبات  يف  متعددة  نسخ  للمنظومة  وُذِكَرْت 
بالرياض،  املركزية  املكتبة  يف:  أوالها  اآلي،  املتفقات  السور  اآلي،  متفقات  العدد، 
رقم احلفظ )2637(، وأخرى فيها برقم احلفظ )2637(، وثاثلة يف مكتبة املخطوطات 
بالكويت رقم احلفظ )096)( عن الظاهرية )5987(، ورابعة فيها برقم احلفظ )8( مج 
)2( عن الظاهرية )5987(، وخامسة يف: مكتبة املصغرات الفيلمية بقسم املخطوطات 
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، رقم احلفظ )784/2)، 4/)9)(، وسادسة يف املكتبة 

الظاهرية بسوريا دمشق، رقم احلفظ )5987()3(.

انظر وصفها يف: خزانة الرتاث، فهرس املخطوطات )402/72(، الرقم التسلسيل )73322(.  )((
انظر وصفها يف: خزانة الرتاث، فهرس املخطوطات ))78/9(، الرقم التسلسيل )92343(، ويه فيها بعنوان: السور   )2(

املتفقات اآلي، وفهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب الظاهرية ))/05)، )7)(.
انظر وصفها يف: خزانة الرتاث، فهرس املخطوطات )3/65)4(، الرقم التسلسيل )6)659(، وفهارس علوم القرآن   )3(

الكريم ملخطوطات دار الكتب الظاهرية )79/2)، 377(.
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اللوحة األوىل من نسخة اإلسكندرية

اللوحة األخرية من نسخة اإلسكندرية
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اللوحة األوىل من نسخة اجلامعة اإلسالمية واملصورة من الظاهرية

اللوحة األخرية من نسخة اجلامعة اإلسالمية واملصورة من الظاهرية
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القسم اثلاين
رشح املنظومة بكاملها مع مرااعة حتقيق املنت

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني، سيدنا 
ونبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني، أما بعد:

من  إلمام  العظيم  القرآن  سور  نظائر  يف  املباركة  لألرجوزة  موجز  رشح  فهذا 
ِديِب 

َ
األ اِلِح،  الصَّ الَفِقيِه  الُمْسِنِد،  ِث  الُمَحدِّ ابَلارِع،  اإِلَماِم  واحلديث،  القراءات  أئمة 

َقاِرِئ 
ْ
اِج ال َّ مْحََد بِْن َجْعَفِر السَّ

َ
َُسنْيِ بِْن أ

ْ
مْحََد بِْن احل

َ
ٍد َجْعَفِر بِْن أ يِب حُمَمَّ

َ
ِهرِي أ اِعِر الشَّ الشَّ

اِج يِف  َّ رُْجوَزِة السَّ
ُ
َرِر ىلَعَ أ ََواِهِر َوادلُّ

ْ
َْغَداِديِّ )ت: 500ه( ، وقد سميته: »َنرْثَ اجل ابلْ

َوِر«، أسأل اهلل تعاىل أن يعينين ىلع إتمامه، وحل غوامض املنظومة املباركة،  َنَظائِِر السُّ
وهو املوفق واملعني، فأقول وباهلل أستعني:

: قال انلاظم

بسم اهلل الرمحن الرحيم
وبه ثقيت

قـال الشـيخ اإلمـام العالمـة أبـو حممـد جعفـر بـن أمحد بـن احلسـني الساج 
:)((  اللغـوي

َهَمـــا
ْ
ل
َ
أ َمـــا  َعَ  هللِ  َْمـــُد  احلْ ــا1.  ــَزاُل ُمْنِعَمـ ــا يَـ ــِدهِ َفَمـ ــْن مَحْـ ِمـ

ــَماءِ ـ ــَن السَّ ــِر ِمـ ِل الَقَطـ ــزَنِّ ْســـَماء2ِ. ُمـ
َ ْ
األ ْحَســـَن 

َ
أ ُمتََســـىَّ 

ْ
ال

ـَد حَيَْمـُد، مـن باب سـمع، وهـو: اثلناء  املفـردات: قـوهل: )احلمـد(: مصـدر: مَحِ
باللسـان ىلع اجلميـل االختياري ىلع جهـة اتلعظيم واتلفضيل، ويأيت بمعن: الشـكر 

يف )س( بعد البسملة: »صىل اهلل ىلع حممد وآهل وصحبه وسلم. وجدت خبط: إسماعيل بن عمر بن أمحد القريش   )((
 ما هذا مثاهل: أخربنا الشيخ اإلمام العالم األوحد جمد ادلين اخلطيب أبو الفضل عبد اهلل بن  األندلس 
أمحد بن حممد بن عبد القاهر الطويس  قراءة عليه باملوصل، قال الشيخ اإلمام أبو حممد جعفر بن أمحد بن 

.» ...: يف صفر سنة اثنتني وتسعني وأربع مائة، قال  احلسني الساج
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والـرىض واجلـزاء وقضـاء احلق، وهـو نقيـض اذلم، وأعم من الشـكر، وقيل: الشـكر 
َعـمُّ من ِجَهِة 

َ
َخصُّ من ِجَهـُة ُمتَعلَّقاتِـه، واحلَْمُد أ

َ
سـبابِه، وأ

َ
نواِعه وأ

َ
عـمُّ مـن ِجَهـِة أ

َ
أ

ـْكِر، ما  ُس الشُّ
ْ
ْمـُد َرأ

َ
سـباِب))(. ويف احلديث: »احل

َ
َخـصُّ مـن ِجَهـِة األ

َ
الُمتََعلّقـات، وأ

شـَكَر اهلل َعبْـٌد ال حَيَْمُدُه«)2(.

و)احلمُد( مرفوع باالبتداء، وخربه مجلة: )هلل( املتعلق بمحذوف، أي: واجب أو 
ثابت، واأللف والالم يف )احلمد( للجنس، أي: جنس احلمد ثابت هلل، أو لالستغراق، 

أي: مجيع املحامد هلل، أو للعهد اذلهين، أي: احلمد املعهود هلل)3(.

لإلطالق،  وألفه  اإلفعال،  باب:  من  اإلهلام،  من:  ماض،  فعل  )ألَهَما(:  قوهل: 
نَه إيَّاُه، وهو أن يُليِقَ   َخرْياً: لَقَّ

َ
َهَمه اهلل تَعاىل

ْ
ل
َ
ىَق يف الّروِع، يقال: أ

ْ
و)اإلهلام(: هو ما يُل

ِب َيْطَمِئُّ هل 
ْ
ٍء يف الَقل اهلُل يف انلفس أمراً يبعثه ىلع الفعل أو الرتك، ويقال: إيقاُع يَشْ

ْصِفيَائِه)4(.
َ
ْدُر َيُصُّ اهلل به َبْعَض أ الصَّ

ِل( اسم فاعل من: اتلزنيل، جمرور، صفة )هلل(. قوهل: )مزنِّ

ّياِل َيْقُطُر  قوهل: )القطر(: املطر، وزناً ومعًن، َقَطَر: املاُء وادلمُع وَغرْيُهما من السَّ
- من باب نرََصَ - َقْطراً وُقُطورا: َساَل، واحدته: َقْطَرٌة، واجلمع: قَِطاٌر)5(.

ْسَماُه، من: تََسىمَّ بالقوم وإيلهم: انتسب، وتََسىمَّ 
َ
اه وأ (: ُمطاِوُع: َسمَّ قوهل: )املتسىمَّ

بكذا: صاَر اْسماً هل ذلَك)6(.

انظر: القاموس املحيط ))/355(، لسان العرب )55/3)(، تاج العروس )38/8، 2)/226(. وانظر: مدارج السالكني   )((
)246/2(، وانلهاية يف غريب األثر ))/437(.

أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )0)/424(، وابليهيق يف الشعب )97/4(، وادليليم يف الفردوس )55/2)(، لكهم عن   )2(
عبد اهلل بن عمرو بن العاص، ورجاهل ثقات، لكنه منقطع بني قتادة وابن عمرو.

انظر: تفسري ابليضاوي ))/27(، تفسري النسيف ))/29(، ادلر املصون للسمني احلليب ))/38(.  )3(
انظر: القاموس املحيط ))/498)(، لسان العرب )2)/55(، تاج العروس )33/)46(.  )4(

انظر: القاموس املحيط ))/596(، لسان العرب )05/5)(، تاج العروس )3)/442(.  )5(
انظر: القاموس املحيط ))/672)(، لسان العرب ))/42)(، تاج العروس )308/38(.  )6(
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ُ
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افتتاحه  يف  اهلل  بكتاب  تأسياً  البسملة  بعد  باحلمد    انلاظم  بدأ  املعىن: 
بسورة الفاحتة، واقتداًء خبطب رسول اهلل  ورسائله، وملا ورد يف األحاديث 
املباركة من فضيلة االستفتاح بالبسملة واحلمدلة واذلكر والصالة والسالم ىلع رسول 
ْمٍر ِذي 

َ
ْو أ

َ
اهلل  بألفاظ خمتلفة متعددة، منها قوهل : »ُكُّ َكاَلٍم أ

ْقَطُع«))(. فقال : احلمد هلل ىلع 
َ
« أو قَاَل: »أ ْبرَتُ

َ
ِر اهلِل  َفُهَو أ

ْ
 ُيْفتَُح بِِذك

َ
بَاٍل ال

ما أهلم ابلاري تعاىل من لكمات احلمد واثلناء عليه، وهو اذلي يزُِنل املطَر من السماء، 
ويتسىم بأحسن األسماء، فله األسماء احلسن، واذلي ال يزال منعماً ىلع خلقه وعباده 
ْسَماِء( إشارة إىل قوهل تعاىل: 

َ ْ
ْحَسَن األ

َ
ُمتََسىمَّ أ

ْ
ىلع ما أهلم من محده وشكره. ويف قوهل: )ال

﴾ ]األعراف: 80)[. ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ
َ
ِ ٱۡل ﴿َوِلَّ

: قال انلاظم
ً
ثِـــرياً َطيِّبـــا

َ
مْحَـــُدهُ مَحْـــداً ك

َ
يـــُح ِشـــَماالً َوَصَبـــا3. أ َمـــا َهبَّـــِت الرِّ

يِّـــِم
َ
 ِصَاٍط ق

َ
َمـــا َهـــَدى إل

َ
ُمْســـلِِم4. ك لُكَّ  َنَّـــَة  اجلْ َوَوَعـــَد 

يِح،  الرِّ ثََوَراُن  وُهبُوباً:  َهّباً  َيُهبُّ  َهبَّ  من:  ماض،  فعل  )َهبَّت(:  قوهل:  املفردات: 
وهيجانها، ونشاط ك سائر ورسعته، وَهبَّ يَِهّب - بالَكْسِ - َهّباً وُهبُوباً: نَِشَط، وَهبَِّت 
انلائم:  وهبَّ  نَِشَط،  ي: 

َ
أ ابلعرُي:  وَهبَّ  رْسََعت، 

َ
أ ِهبَاباً:  ّم  بالضَّ َتُهبُّ  َسريها  يف  انّلاقُة 

استيقظ)2(.

رواه  صحيح،  »إسناده  عليه:  معلقاً  شاكر  أمحد  املحقق  قال  )ح8697(.   )395/8( مسنده  يف  أمحد  اإلمام  رواه   )((
السيويط بألفاظ متعددة، منها: »ك أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هلل أقطع«. وهذه الرواية أخرجها ابن ماجه، 
وابليهيق يف السنن عن أيب هريرة، ورمز هلا السيويط يف اجلامع الصغري باحلسن. ومنها: »ك أمر ذي بال ال يبدأ 
فيه ببسم اهلل الرمحن الرحيم أقطع«. رواه عبد القادر الرهاوي يف األربعني عن أيب هريرة، ورمز هل السيويط يف 
اجلامع الصغري بالضعف، ومنها: »ك أمر ذي بال ال يبدأ فيه حبمد اهلل والصالة يلعَّ فهو أقطع، أبرت، ممحوق من ك 
بركة«. رواه الرهاوي عن أيب هريرة. وللرواية طرق متعددة، قال اإلمام السندي معلقاً ىلع رواية ابن ماجه ))/0)6( 
)ح894)(: »احلديث قد حسنه ابن الصالح وانلووي، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه، واحلاكم يف املستدرك«. 

وهو ما ضعفه األبلاين. انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه )394/4(.
انظر: القاموس املحيط ))/83)(، لسان العرب ))/778(، تاج العروس )4/)37(.  )2(
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بُوَر، ويه  بَا - بفتح الصاد والقرص -: ريٌح معروفٌة تقابل ادلَّ قوهل: )وََصبَا(: الصَّ
 : وتُثَنَّ إيله،  حِتنُّ  وكأنَّها  ابليَت  تَْستَقبُل  ألنَّها  بذلَك  يت  ُسمِّ الصبا،  بنسيم  املعروفة 
ق)2(. يُح تَْصبُو: هبَّت من جهة الرشَّ َصبََوان وَصبَيَان، واجلمع: َصبََوات))(. يقال: َصبَِت الرِّ

مال - بفتح الشني وكسه -: فيه اليت تقابل: اجلَنُوب، وَتُهبُّ من قِبَِل  ا ريُح الشَّ أمَّ
ماِل ِمْن بَناِت  احِلْجر - أي من شمال الكعبة)3( - أو من ناحية القطب، وقيل: َمَهبُّ الشَّ

َنْعٍش إىل َمْسَقِط النّْسِ الطائِر)4(.

قوهل: )َقيِّم(: بمعن: مستقيم، صفة لـ )رصاط(، يقال: أمٌر َقيٌِّم: ُمْستِقيم)5(، ومنه 
 ، قِّ

ي اَل َزيْغ ِفيِه َواَل َميْل َعِن احلَْ ُمْستَِقيُم اذلَِّ
ْ
ْي: ال

َ
قوهل تعاىل: ﴿َذٰلَِك ٱّلِيُن ٱۡلَقّيُِم﴾)6(، أ

يِن ٱۡلَقّيِِم﴾ ]الروم: 43[. قِۡم وَۡجَهَك لدِّلِ
َ
وقوهل تعاىل: ﴿َفأ

فيه، وهو كتاب اهلل  اعوجاج  الواضح اذلي ال  الطريق  املستقيم: هو  والرصاط 
 : 7(. وقال ابن مسعود(

 عن انليب  تعاىل، كما روي عن يلع
»هو دين اإلسالم«)8(.

املعىن: أمحده  محداً كثرياً طيباً دائماً ما هبت ريُح الشمال وريُح الصبا، 
كما هدى اهلل  عباده إىل الرصاط املستقيم ووعد كَّ مسلٍم اجلنة.

انظر: القاموس املحيط ))/679)(، لسان العرب )4)/)45(، تاج العروس )409/38(، خمتار الصحاح ))/49)(.  )((
انظر: الصحاح )2398/6(، معجم اللغة العربية املعارصة )267/2)(.  )2(

انظر: تاج العروس )0)/535( )285/29(.  )3(
سبعة  نعش(  و)بنات   ،)285/29( العروس  تاج   ،)365/((( العرب  لسان   ،)(3(8/(( املحيط  القاموس  انظر:   )4(
اْثنَاِن،  َوُهَما  (: َكْوَكٌب،  كواكب، أربعٌة نعش، وثالثٌة بنات، والواحد: ابن نعش. انظر: العني ))/259(، و)النَّْسُ

َواقُِع. انظر: املصباح املنري )603/2(.
ْ
َخِر: النَّْسُ ال

ْ
ائُِر، َوِلل َحِدِهَما: النَّْسُ الطَّ

َ
ُيَقاُل أِل

انظر: لسان العرب )2)/502(، تاج العروس )9/33)3(.  )5(
 )356/2( كثري  ابن  تفسري   ،)(26/(0(  )(((/8( الطربي  تفسري  وانظر:   .)30( الروم   ،)40( يوسف   ،)36( اتلوبة   )6(

)434/3(، تفسري ابلغوي )289/2(، انلهاية يف غريب األثر )35/4)(.
 وموقوفاً ))/70) - 73)(، وإسناده ضعيف، واثلعليب ))/20)(، وابن أيب حاتم 

ً
أخرجه الطربي يف تفسريه موصوال  )7(

.)30/((
أخرجه الطربي يف تفسريه ))/75)(.  )8(
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نَّ رَُجاًل جاء 
َ
ويف قوهل: )محداً كثرياً طيباً( تأٍس بما ورد يف احلديث الصحيح: »أ

 فيه، فلما 
ً
ُمبَاَراك َطيِّباً  َكِثرياً  َْمُد هلِلِ مَحْداً 

ْ
َحَفَزُه انلََّفُس، فقال: احل فَّ وقد  فََدَخَل الصَّ

َقْوُم، 
ْ
ال َرمَّ 

َ
فَأ لَكَِماِت؟ 

ْ
بِال ُمتَلَكُِّم 

ْ
ال يُُّكْم 

َ
أ قال:  َصاَلتَُه    اهلل  رسول  قََض 

انلََّفُس  َحَفَزِن  وقد  ِجئُْت  رَُجٌل:  فقال  ساً، 
ْ
بَأ َيُقْل  لم  فإنه  بها،  ُمتَلَكُِّم 

ْ
ال يُُّكْم 

َ
أ فقال: 

ُهْم يَْرَفُعَها«))(. ويف رواية: »قال:  يُّ
َ
 يَبْتَِدُروَنَها أ

ً
تَُها، فقال: لقد رأيت اْثيَنْ َعرَشَ َملاَك

ْ
َفُقل

تُُهنَّ ُمنُْذ سمعت رَُسوَل اهلل 
ْ
َماِء. قال ابن ُعَمَر: فما تََرك بَْواُب السَّ

َ
َعِجبُْت هلا، فُِتَحْت هلا أ

 يقول ذلك«)2(.

: قال انلاظم

َمْغِفـــَرْة
ْ
َرْة5. ُثـــمَّ َصـــالَةُ َربَِّنـــا َوال ـــَرَ

ْ
ال ِكـــَراِم 

ْ
ال انلَّبِيِّـــَن  َعَ 

ــَدا ـ ــُم ُمَمَّ ــن بَيْنِِهـ ــصَّ ِمـ َـــْوُض َغـــَدا6. وََخـ ُ احلْ
َ

َخاتَِمُهـــْم َوَمـــْن هل

ِم
َ

ـــِة اإلْســـال
َّ
ٍع ِمل ِم7. َصاِحـــَب رَشْ

َ
ـــال َوالسَّ ةِ 

َ
ـــال الصَّ َضـــِل 

ْ
ف
َ
بِأ

ْخَيـــارِ
َ ْ
األ َوَصْحبِـــِه  َوآهِلِ  نَْصـــار8ِ. 

َ ْ
َواأل ُمَهاِجِريـــَن 

ْ
ال ِمـــَن 

ـــاِن ِْحَس
ْ

ـــاِب بِاإل ْصَح
َ ْ
ـــِي األ ِ َنـــاِن9. َوتَاب ِ

ْ
اجل كَِواكِـــُب  إِنَُّهـــُم 

َ
ف

املفـردات: قـوهل: )صـالة(: للصـالة يف اللغـة معنيـان: األول: ادلاعء واتلربيك، 
ي: ادع لَُهم. واثلاين: 

َ
َُّهۡم﴾ ]اتلوبـة: 03)[؛ أ قَـاَل تعـاىل: ﴿َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك َسـَكٞن ل

العبـادة)3(. وسـميت )الصـالة( بذلك ملـا فيها من ادلاعء واالسـتغفار. وقيـل: الصالة 
مـن اهلل: الرمحـة واملغفرة والربكـة واثلناء، ومـن املالئكة: ادلاعء واالسـتغفار، ومن 

ادلاعء)4(. املؤمنني: 

أخرجه مسلم عن أنس ))/9)4( )ح600(.  )((
أخرجه مسلم عن ابن عمر ))/420( )ح)60(.  )2(

انظر تلفصيل ذلك: جالء األفهام يف فضل الصالة ىلع خري األنام ))/55)(.  )3(
انظر: تفسري ابلغوي )534/3(، تفسري السمعاين )292/4(، املصباح املنري ))/346(، تاج العروس )4)/464(.  )4(
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وُغُفوراً  وَمْغِفَرًة  وِغْفَرًة  َغْفراً   - َضََب  باب  من   - َغَفَر  من:  )واملغفرة(:  قوهل: 
وِقيَل:  عنها،  والَعْفُو  نُوب  اذلُّ ىلع  اتلَّْغِطيَة  فالَمْغِفَرُة:  وصفح،  وغطى  سرت  وُغْفَراناً: 
اُر  الَعذاُب. والَغُفوُر والَغفَّ ُه  َيَمسَّ ْن 

َ
أ الَعبَْد من  يَُصوَن  ْن 

َ
أ الُغْفراُن والَمْغِفَرة من اهلل: 

ِعبَاِده،  نوِب  ذِلُ الّساتُِر  ومعناها:  الُمبَالََغة،  بْنِيَِة 
َ
أ ومن   ،

َ
َتَعاىل اهلل  صفاِت  من  والغافُِر 

الُمتََجاِوُز عن َخطاياُهْم وُذنُوبِهم))(.

قوهل: )انلبيني(: مجع مذكر سالم، مفرده: انليّب، وهو: الُمْخرِبُ عن اهلل تعاىل، من 
 ، ن كَّ رسوٍل نيَِبٌّ

َ
؛ أل خصُّ من انلَّيِبّ

َ
ة، والرسوُل أ )انلبأ(: اخلرب، واالسم: انلبوَءة، وانلبوَّ

وليس العكس)2(.

به  وُِصَف  وإذا  حُيَْمُد،  ما  للك  جامٌع  اسم  وهو  الَكِريم،  مجع:  )الِكَرام(:  قوهل: 
اإلنسان فهو اسم لألخالق واألفعال املحمودة اليت تظهر منه، ولك يشء رشف يف بابه 
فإنه يوصف بالكرم، واإلكرام واتلكريم: أن يوصل إىل اإلنسان إكرام - أي نفع - ال 
والكريم:  كريماً، أي: رشيفاً،  إيله شيئاً  ما يوصل  أن جيعل  أو  َغَضاَضٌة،  فيه  يلحقه 
قال  اللُّْؤِم)3(،  ِضدُّ  والَكَرُم:  واملسامح،  ُفوح  والصَّ وانلفيس  والرشيف  اجلواد  بمعن: 

الزبيدي: »واختْلَُفوا يف َمْعَن )الَكِريم( ىلع ثاَلِثني قَواًل«)4(.

ي: يُِطيَعُه؛ 
َ
: ِضدُّ الُعُقوُق، ُيَقاُل: فالٌن َيرَبُّ َربَُّه، أ َرُة(: مجع باّر، من الرِبّ قوهل: )الرَبَ

بِِه  بَرٌّ  َوُهَو  بِّراً،  وَيرِبُّه  َيرَبُّه  وادَله  بَرَّ  بَْراٍر، 
َ
وأ بََرَرٍة  قَْوٍم  ِمْن  وبارٌّ  قََرابَِتِه  بِِذي  بَرٌّ  ورجٌل 

ِديِث: »املاِهُر 
ۡيِدي َسَفَرةٖ * كَِراِۭم بََرَرةٖ﴾ ]عبس: 5)، 6)[، َويِف احلَْ

َ
)5(، ويف اتلزنيل: ﴿بِأ وبارٌّ

َرِة«)6(. َفَرِة الكراِم الرَبَ ُقْرآِن َمَع السَّ
ْ
بِال

انظر: القاموس املحيط ))/579(، لسان العرب )25/5(، املصباح املنري )449/2(، تاج العروس )3)/247(.  )((
انظر: القاموس املحيط ))/67(، لسان العرب ))/62)(، تفسري القرطيب )2)/80(، اللباب يف علوم الكتاب )4/5)2(.  )2(
انظر: القاموس املحيط ))/489)(، لسان العرب )2)/0)5(، املصباح املنري )532/2(، املفردات يف غريب القرآن ))/428(.  )3(

تاج العروس )335/33(.  )4(
انظر: لسان العرب )4/)5( وما بعدها، تاج العروس )0)/)5)( وما بعدها.  )5(

أخرجه مسلم ))/549( )ح798(.  )6(
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واملنع  الطبع  بمعن:  )اخلَتِْم(  من  وبكسها،  اتلاء،  بفتح  )خاتَِمهم(:  قوهل: 
ُكِّ  من  واخلاتَم  آخره،  بلغُت  القرآن:  ختمُت  ومنه:  اآلخر،  بلوغ  واخلَتُْم:  واتلغطية، 
َبآ 

َ
أ ٌد  ُمَمَّ َكَن  ا  ﴿مَّ الَقوم اكخلاتِم، ومنه:  آِخُر  ء: اعقِبَتُه، وآِخرتُه خاتِمته، واخلَاتَم:  يَشْ

ِ وََخاَتَم ٱنلَّبِّيِـَۧن﴾ ]األحزاب: 40[، أي: آِخرهم، واخلاتَم:  َحٖد ّمِن رَِّجالُِكۡم َوَلِٰكن رَُّسوَل ٱلَّ
َ
أ

يف  قُرئ  وبالوجهني  فص))(،  ذات  حلقة  بشلك  لألصبع  وحيل  الطينة،  ىلع  يوضع  ما 
القراءات املتواترة)2(.

ْحَواٌض)3(. واملراد به هنا: َحوُْض 
َ
َْمُع: ِحيَاٌض وأ

ْ
قوهل: )احلوض(: جُمْتََمُع املاِء، َواجل

تعاىل:  قوهل  يف  املذكور  وُهَو  الِقيَاَمِة،  يَْوَم  تَُه  مَّ
ُ
أ ِمنُْه  يَْسيِق  ي  ِ

َّ
اذل   الرَُّسوِل 

تَْدُروَن َما 
َ
ٱۡلَكۡوثََر﴾ ]الكوثر: )[، ويف احلديث: قَاَل انليب : »أ ۡعَطۡيَنَٰك 

َ
أ ﴿إِنَّآ 

إِنَُّه َنْهٌر وََعَدِنيِه َريبِّ ، َعلَيِْه َخرْيٌ َكِثرٌي، 
ْعلَُم، قَاَل: »فَ

َ
ُ أ

ُ
نَا: اهلُل َورَُسوهل

ْ
َكْوثَُر؟«، َفُقل

ْ
ال

ِقيَاَمِة«)4(.
ْ
يِت يَْوَم ال مَّ

ُ
ُهَو َحوٌْض تَرُِد َعلَيِْه أ

قوهل: )َغَدا(: َغَدا َيْغُدو - من باِب َقَعَد - َغْدواً وُغُدّواً واغتدى: بكر، والغدو 
ْصلُه، 

َ
نقيض الرواح، ويقال: غدا الرجل يغدو فهو اغد، وَغدا ُغُدّواً: َذَهَب غْدَوًة، هذا أ

ّي َوقٍْت اكَن)5(. والَغُد: ثَايِن يومَك، أي: 
َ
هاِب واالنِْطالِق أ ثم َكرُثَ حىت اْستُْعِمل يف اذلَّ

ۡرِسۡلُه َمَعَنا َغٗدا يَۡرَتۡع َوَيۡلَعۡب﴾ 
َ
ثِرهِ، ومنه قوهل تعاىل: ﴿أ

َ
يِت بْعَد يَْوِمك ىلع أ

ْ
ي يأ ِ

َّ
ايلَْوُم اذل

]يوسف: 2)[)6(.

، وأتباُعه، وأويِلاُؤه، وأشياعه، وأهل ملته، 
ُ

الرجل: أهله وعياهل قوهل: )وآهل(: آل 
بََعُه  واْختَلََف يف املراد بـ )آِل حممد( ىلع أقوال، أشهرها: آُل انلَّيِبِّ  َمِن اتَّ

انظر: القاموس املحيط ))/579(، لسان العرب )2)/63)(، املصباح املنري ))/63)(، تاج العروس )42/32(.  )((
َها. انظر: النرش يف القراءات العرش )348/2(. اقُوَن بَِكْسِ

ِصٌم بَِفتِْح اتلَّاِء، َوابلَْ
َ
 اع

َ
﴿وََخاَتَم ٱنلَّبِّيِـَۧن﴾ قََرأ  )2(

انظر: لسان العرب )7/)4)(، تاج العروس )8)/308(.  )3(
أخرجه مسلم ))/300( )ح400(.  )4(

انظر: القاموس املحيط ))/698)(، لسان العرب )5)/8))(، املصباح املنري )443/2(، تاج العروس )47/39)(.  )5(
انظر: املفردات يف غريب القرآن )ص603(، لسان العرب )5)/7))(، تاج العروس )47/39)(.  )6(
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صحابه َوَمْن آَمَن بِِه، 
َ
و َغرْيَ قََرابٍَة، وقيل: بنو هاشم وبنو املطلب، َوقيل: أ

َ
قََرابًَة اَكنَْت أ

َوُهَو األقرب إىل الصواب))(.
ْحِب،  ْحُب: مَجع: الّصاِحِب: الُمعارش، واألْصَحاُب: مَجع: الصَّ قوهل: )صحبه(: الصَّ
  َّحايب: َمْن ليَِقَ انلَّيب َحاِب)2(. والصَّ ْحبَِة والصِّ ْحبَان والصُّ وجُيَْمُع أيضاً بالصُّ
حايِبَّ  )3(. واتلابي: َمْن ليَِقَ الصَّ َصحِّ

َ ْ
ٌة يِف األ َلَّلَْت رِدَّ ِْساَلِم، َولَْو تَ

ْ
ُمْؤِمناً بِِه، َوَماَت ىلَعَ اإل

ُمؤمناً بِانلَّيِبِّ  َوَماَت ىلَعَ ذلك)4(.
، قال تعاىل: ﴿ِإَونَُّهۡم  ٌ قوهل: )األخيار(: مجع: خري، ضد الرش، تقول: رَُجٌل َخرْيٌ وَخريِّ

ۡخَيارِ ﴾ ]ص: 48[)5(.
َ
 ّمَِن ٱۡل

ٞ ۡخَيارِ ﴾ ]ص: 47[، ﴿َوُكّ
َ
ِعنَدنَا لَِمَن ٱلُۡمۡصَطَفنۡيَ ٱۡل

انلجم،  هنا:  به  واملراد  معاين،  ويطلق ىلع عدة  كوكب،  )كواكب(: مجع:  قوهل: 
ويَُشبَّه بِِه انلَّور، فيَُسىم َكْوَكباً، والَكْوَكب: َسيُِّد الَقْوم وفَارُِسُهم)6(.

قوهل: )اجِلنَان( بكس اجليم: مجع: اجلَنَُّة: البستان، ويه: احلَديَقُة ذاُت انلَّْخِل 
َجنَُّة  ويه:  تلعددها:  ومجعت  ِخَرِة)7(، 

ْ
اآل اِر  ادلَّ يِف  انلَِّعيِم  داُر  بها:  واملراد  َجِر،  والشَّ

الِم، وعليون،  َوى، وداُر السَّ
ْ
، وَجنَُّة الَمأ ِ

ْ
الفرَْدوِْس، وَجنَُّة َعْدٍن، وَجنَُّة انلَِّعيم، وداُر اخلدَل

ويف ك واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة ىلع حسب تفاوت األعمال والعمال)8(، 
:)9(
 قال عبد اهلل بن رواحة

الشافي  ألفاظ  غريب  يف  الزاهر   ،)36/28( العروس  تاج   ،)37/((( العرب  لسان   ،)(627/4( الصحاح  انظر:   )((
)ص66(، كشاف اصطالحات الفنون ))/72(.

انظر: لسان العرب ))/9)5(، تاج العروس )85/3)، 86)(، تهذيب اللغة )53/4)(.  )2(
انظر: نزهة انلظر )ص)))(، ابلاعث احلثيث )ص79)(، إمعان انلظر رشح خنبة الفكر )ص206 - 208(.  )3(

انظر: نزهة انلظر )ص3))(، اختصار علوم احلديث البن كثري )ص)9)(، رشح خنبة الفكر للقاري )ص595(.  )4(
انظر: لسان العرب )264/4(، تاج العروس )))/240(.  )5(

انظر: الصحاح ))/3)2(، لسان العرب ))/720(، تاج العروس )57/4)(.  )6(
انظر: القاموس املحيط )ص87))(، لسان العرب )3)/00)(، املفردات يف غريب القرآن )ص204(.  )7(

انظر: تفسري ابليضاوي ))/60(، تفسري أيب السعود ))/69(.  )8(
، َوُعْمَرَة القضاء، واملشاهد لكها إال  َديِْبيََة، وََخيرَْبَ

نَْدَق، َواحلُْ
ُحداً، َواخلَْ

ُ
َعَقبََة، َوَبْدراً، َوأ

ْ
من شعراء الصحابة، َشِهَد ال  )9(

ِهْجَرِة. ترمجته يف: طبقات ابن سعد )525/3(، االستيعاب )898/3(.
ْ
َفتْح وما بعده. قُِتَل بُِمْؤتََة َسنََة َثَماٍن ِمَن ال

ْ
ال
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ــبيالإنَّهـــم عنـــد ربِّهـــم يف جنـــاٍن َسـ
ْ
ــَق والَسل ــوَن الرحيـ يرشبـ

حتويـــال)1)يف جنـــان الفـــردوِس ليـــَس خيافـــوَن وال  منهـــا   
ً
خروجـــا

املعىن: أردف انلاظُم  احلمَد بالصالة والسالم وداعء املغفرة لسائر ألنبياء 
، صاحب  والرسل حممداً  األنبياء  بينهم خاتم  الكرام عموماً، وخصَّ من 
والسالم،  الصالة  بأفضل  اإلسالمية،  وامللة  الرشيعة  وصاحب  القيامة،  يوم  احلوض 
فإنهم  بإحسان  تبعهم  ومن  واألنصار،  منهم  املهاجرين  األخيار،  وأصحابه  آهل  وىلع 

كواكب اجلنة وجنومها.

َْمِع 
ْ
. َويِف اجل َعـامِّ

ْ
َاصِّ ىلَعَ ال

ْ
ْحـِب( ىلَعَ )اآلِل( ِمْن بَـاِب َعْطِف اخل َوَعْطـُف )الصَّ

ُمبْتَِدَعـِة، والروافـض، فإنَُّهـْم يَُوالُـوَن )اآلَل( ُدوَن 
ْ
ْحـِب( خُمَالََفـٌة لِل : )اآلِل َوالصَّ َبـنْيَ

ْحِب(. )الصَّ

ــرَّاءِ ُقـ
ْ
ــَد)2) ال وَْحـ

َ
ــا أ َِي يَـ

ْ
تل

َ
ــأ ِي10. َسـ

ْ
اآل ُمتَِّفَقـــاِت  ُســـَوٍر  َعـــْن 

َعـَدْد
ْ
ال يِف  آيَاُتُهـنَّ  ـْت 

َ
ل
َ
َتَماث َصـْد11. 

َ
ق َمـْن  َحـقَّ  وِجـُب 

ُ
أ ِي  َوإنَـّ

ُمتَِّفْق
ْ
نِْظَم ِمْنَهـا)3) ال

َ
ْن أ

َ
ْق12. َرَسـْمُت أ ُمْفـَرَ

ْ
ال ُدوَن  َذلِـَك  ُمَْتـِصاً 

ْهِمُل)4)
ُ
ْسُت أ

َ
اَعَة ل ـْمَع َوالطَّ َجِّـــُل)5)13. َوالسَّ

ُ
أ َمـــا  مْحِـــُل 

َ
أ ــِي  نَـّ

َ
أِل

ألقاب  من  وهو  املنفرد،  أي:  واحد،  من:  تفضيل  اسم  )أوحد(:  قوهل:  املفردات: 
واِحُد  فالٌن  يقال:  املثِْل،  وَعَوِز  انلَِّظرَي  انقطاِع  بيُِنَ ىلع  والواِحُد  واألفاضل،  األعالم 

دهِرهِ، أي: ال نظري هل. وكذا: فالٌن أوَحُد أهِل زمانِِه)6(.

ابليتان كذا يف: الزاهر يف معاين لكمات انلاس ))/503(، واألول يف لسان العرب )))/344(، وتهذيب اللغة )3)/04)(،   )((
وتاج العروس )29/)22(، وليس يف ديوانه، واثلاين يف زاد املسري )3/3))(.

يف )ج(: )واحد(.  )2(
يف )ج(: )فيها(.  )3(

يف )ج(: )أخبل(.  )4(
يف )ج(: )ما ال حيمل( بدل: )ما أمجل(.  )5(

انظر: صبح األعىش )38/6(، تهذيب اللغة )26/5)(، الصحاح )548/2(، تاج العروس )266/9(.  )6(
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ن َشاركُه يِف فن  نه فَارق َغريه ِممَّ
َ
ن األوحد يُِفيد أ

َ
َواِحد واألوحد: أ

ْ
فرق بنَي ال

ْ
وال

نه فَوق 
َ
علم، تُِريُد أ

ْ
ُود َوال

ْ
ُفنُون َومعن من املَْعايِن، َكَقْولِك: فاَلن أوحد دهره يِف اجل

ْ
من ال

هله يِف َذلِك))(.
َ
أ

قوهل: )ُسَور(: مجع: سورة، ويه لغًة: الرفعة والرشف)2(، واصطالحاً: قرآن يشتمل 
ىلع آي، ذو فاحتة وخاتمة، وأقلها ثالث آيات)3(.

قوهل: )اآلي(: مجع: آية، ويه يف اللغة: اجلماعة، والعالمة، والعجب. واصطالحاً: 
طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة يف سورة من القرآن)4(.

ْمُت  َم الرَّْسَم: َنَظَر إِيله. وتَرَسَّ ثَر، وتَرَسَّ
َ
ثَُر، َوِقيَل: بَِقيَُّة األ

َ
قوهل: )رسمت(: الرَّْسُم: األ

ُت رَْسَمُه وَتَفرَّْستُُه)5(.
ْ
ل مَّ

َ
َل: تَأ َمزْنِ

ْ
ْمُت ال اِر، وتَرَسَّ ي: َنَظَرُت إِىل رُُسوم ادلَّ

َ
أ

و 
َ
أ يَْستَْعِملُه عمداً  َولم  تَركه  ء:  ْ اليشَّ ، ترك، أغفل، )أهمل(  قوهل: )أهمل(: قرصَّ

نِْسيَاناً، َوأمره: لم حيكمه، َوفُاَلناً: خىل بَينه َوَبني نَفسه)6(.
َل: تََزيََّن، اتلجميل: الزتيني)7(. َمَّ نَُه، جتَ قوهل: )أمَجُِّل(: مَجَّلَُه، أي: َزيَّنَُه، وَحسَّ

املعىن: خاطب انلاظُم هنا َمن سأهل عن السور املتفقات اآلي، ذوات انلظائر يف 
العدد، ووصف ذلك السائل بـ )أوحد القراء(، وهو وصف يدل ىلع عظم ماكنة ذلك 
السائل دلى انلاظم، ولم ُيْفِصْح عن اسمه، ورأى أن طلبه حق واجب عليه، ثم قال: 
فنظرت وتأملت أن أنظم املتفق منها باختصار دون املختلف فيها، وال أترك السمع 
والطاعة لطلبك ألنين أمحل يف صدري ما أتزين به وأستحسنه من األوصاف احلميدة 

أو أمحل يف صدري أمجل كتاب، وهو القرآن الكريم.

الفروق اللغوية للعسكري )ص40)، )4)(، معجم الفروق اللغوية )ص23( )ص564(.  )((
انظر: لسان العرب )386/4(، اللكيات )ص493(، تاج العروس )2)/00)(.  )2(

انظر: ابليان لدلاين )ص24)، 25)(، مجال القراء ))/)9)(، حسن املدد )ص206(.  )3(
انظر: ابليان لدلاين )ص25)( وما بعدها، مجال القراء ))/92)(، الربهان للزركيش ))/266(.  )4(

انظر: الصحاح )932/5)(، معجم مقاييس اللغة )393/2(، لسان العرب )2)/)24(.  )5(
انظر: معجم اللغة العربية املعارصة )2366/3(، املعجم الوسيط )595/2(.  )6(

انظر: الصحاح )662/4)(، القاموس املحيط )ص979(، املعجم الوسيط ))/36)(.  )7(
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والصالة  احلمد  بعد  )وبعد(  أو  بعد(،  )أما  قول:  املصنفني  اعدة  من  مالحظة: 
والسالم؛ للفصل بني املقدمة وموضوع الكتاب، كما فعل الشاطيب وابن اجلزري يف 
منظوماتهما، لكن انلاظم هنا خالف هذه العادة ولم يستعمل ذلك، وال بأس به، فقد 

تركها ابن مالك والسيويط يف ألفّيتَيِْهَما.

ـــِن ِ َقَرائ
ْ
ـــَن ال ـــِه ِم ـــا فِي ـــُة َم

َ
إِْحـــَدى َوِســـتُّوَن بِـــالَ َتَبايُـــِن14. ُجْل

ء، وِقيل للُكِّ مَجاعٍة غرُي منفِصلة:  ْ املفردات: قوهل: )مجلة(: اجلُْملة: مَجاَعة اليشَّ
ِيَن  ٱلَّ ﴿َوقَاَل  يل:  اتلَّزْنِ َويِف   ، لَكَِمتَنْيِ من  كٍب  لُِمرَّ اجلُملَة  انلَّحوّيون  خذ 

َ
أ َوِمنْه  مُجلٌَة. 

ي: جُمْتَِمعاً))(.
َ
َل َعلَۡيِه ٱۡلُقۡرءَاُن ُجۡلَٗة َوِٰحَدٗة﴾ ]الفرقان: 32[؛ أ َكَفُرواْ لَۡوَل نُّزِ

قوهل: )القرائن(: مجع: قرينة: بَِمْعَن: يشء مماثل، نظري، شبيه، مضارع)2(.
واختلَفا،  تغايَرا  األمران:  تباين  تغاير،  تناقض،  تضاد،  تباعد،  )تباين(:  قوهل: 

تباينِت األسباُب: اختلفت، تباعدت وتفاوتت)3(.
املعىن: أن جمموع السور املتفقة اآلي ذوات انلظائر اليت مجعتها يف هذا انلظم: 

إحدى وستون سورة بال تناقض وتضاد يف هذا العدد.
قلت: هذا العدد للنظائر هو يف العد الكويف فقط، وهو ما ذكره اإلمام أبو زرعة 
اجلوزي  ابن  واإلمام  )ص)29(،  آياته  وعدد  القرآن  تزنيل  رساتله:  يف  زجنلة)4(  ابن 

)ت: 597ه()5( يف فنون األفنان )ص328، 329(.

انظر: القاموس املحيط )ص980(، املحكم واملحيط األعظم )7/)45(، تاج العروس )238/28(.  )((
انظر: لسان العرب )3)/336(، تكملة املعاجم العربية )256/8(.  )2(

انظر: تكملة املعاجم العربية ))/508(، معجم اللغة العربية املعارصة ))/274، 276(، املعجم الوسيط ))/80(.  )3(
هو: اإلمام عبد الرمحن بن حممد، أبو زرعة، ابن زجنلة، اعلم بالقراءات، وعلوم القرآن، واتلفسري، تويف يف أوائل   )4(
القرن اخلامس اهلجري، من مؤلفاته: حجة القراءات، طبع بتحقيق: سعيد األفغاين، تزنيل القرآن وعدد آياته، 
حجة  حمقق  مقدمة  انظر:  خمطوط.  واالبتداء،  الوقف  يف  القراء  رشف  احلمد،  قدوري  اغنم  د.  بتحقيق:  منشور 

القراءات، ومقدمة حمقق تزنيل القرآن، واألعالم )325/3(.
هو: اإلمام أبو الفرج عبد الرمحن بن يلع ابن اجلوزي ابلغدادي )ت: 597ه(، صاحب اتّلصانيف املشهورة، اكن أوحد   )5(

وقته، حافظاً ثقة. ترمجته يف: إكمال اإلكمال )384/2(، تاريخ اإلسالم )2)/00))(، تاريخ بغداد وذيوهل )5)/238(.
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وقد ذكر ادلاين )ت: 444ه())( نظائر السور جلميع العادين اكآليت: نظائر املدين 
األول: تسع وستون سورة. نظائر املدين األخري: مخس وستون سورة. نظائر امليك: سبع 
وستون سورة. نظائر الكويف: إحدى وستون سورة. نظائر ابلرصي: ثمان ومخسون سورة. 

نظائر الشايم: ست وسبعون سورة)2(.

وتبعه يف ذلك اجلعربي)3( يف حسن املدد)4(، وزاد نظائر احلميص يف فرش السور.

اِس انلَـّ َحـَى  َْمـُد  احلْ ُهـنَّ 
ُ
ل أوَّ وِْســـَواِس15. 

ْ
اْســـَتِعِذ اهلَل)5) ِمـــَن ال

َ
ف

وفِيَّـا
ُ
ك

ْ
َعـَدَد)6) ال

ْ
ا16. َوَمـا َعـَددتُّ ال يَـّ ْصِ

َ
ابْل َوالَ  َمِديـِي)7) 

ْ
ال يْـَس 

َ
ل

َعـَدْد
ْ
ال يِف  َتلُِفـوَن 

مُْ نَُّهـم)8) 
َ
أِل َنـْع بَِمـا َنَظْمـُت يَـا أَخـا الرََّشـْد17. 

ْ
اق

َ
ف

ِْه، وتعوذ، احتىم 
َ

 إِيل
َ
َأ
َ
املفردات: قوهل: )فاستعذ(: أمر من: االستعاذة، اْستََعاَذ بِِه: جل

به، واعتصم به، واعذ وتعوَّذ واستعاذ بَِمْعن َواِحد، استعاذ باهلل: قال أعوذ باهلل، ويف 
َت 

ۡ
قََرأ ﴿َفإَِذا   ،]200 ]األعراف:   ﴾ِ بِٱلَّ َفٱۡسَتِعۡذ  نَۡزٞغ  ۡيَطِٰن  ٱلشَّ ِمَن  يزَنََغنََّك  ا  ﴿ِإَومَّ اتلزنيل: 

ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِم﴾ ]انلحل: 98[)9(. ِ ِمَن ٱلشَّ ٱۡلُقۡرءَاَن َفٱۡسَتِعۡذ بِٱلَّ

يِْسـرْي«، 
َ

ايِن ))37 - 444ه(، ُمَصنُِّف »اتل نَْدلُـِسُّ الُقْرُطـيِبُّ ادلَّ
َ

بُـو َعْمٍرو ُعثَْماُن بُن َسـِعيِْد األ
َ
افُِظ أ

َ
هـو: اإِلَمـاُم احل  )((

و»َجاِمـع ابَليَـاِن« َوَغـرْي َذلَِك. ترمجته يف: سـري أعـالم انلبـالء )8)/77(، اغية انلهايـة ))/503(، طبقـات احلفاظ 
)ص428(. للسيويط 

انظر: ابليان )ص84 - 86(.  )2(
يُّ )ت: 732ه(، َشـيُْخ بدََلِ  ْعـرَبِ

َ
بُو إِْسـَحاَق إِبَْراِهيـُم ْبُن ُعَمَر بْـِن إِبَْراِهيـَم اجل

َ
يـِن أ هـو: اإِلَمـاُم الُمْقـِرُئ بُْرَهـاُن ادلِّ  )3(

َعَربِيَِّة َواتلَّاِريِخ َوَغـرْيِ َذلَِك. ترمجته يف: 
ْ
ُصـوِل ال

ُ ْ
َِديِث َواأل

ْ
ِقـَراَءاِت َواحل

ْ
ُمتَْقنَِة يِف ال

ْ
َِليـِل، صاحـُب اتلََّصاِنيـِف ال

ْ
اخل

معجـم الشـيوخ الكبري لذلهـيب ))/47)(، اغيـة انلهايـة ))/)2(، الوايف بالوفيـات )49/6(.
انظر: حسن املدد )ص245 - 250(.  )4(

يف )س(: )باهلل( ، وينكس به ابليت.  )5(
لفظ: )العدد( ليس يف )ج(.  )6(

يف )ج(: )املدين( بال ياء، وينكس به ابليت.  )7(
يف )ج(: )فإنهم(.  )8(

انظر: خمتار الصحاح )ص)22(، تهذيب اللغة )93/3(، معجم اللغة العربية املعارصة )573/2)(.  )9(
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 ، يَِفُّ
ْ
اخل وُْت  والصَّ انلَّْفِس،  َحِديُث  والوِْسَواس:  الوَْسوََسة  )الوسواس(:  قوهل: 

ۡيَطُٰن﴾ ]األعراف: 20[،  يَْطاُن، ويف اتلزنيل: ﴿َفوَۡسَوَس لَُهَما ٱلشَّ َفتِْح: ُهَو الشَّ
ْ
والوَْسواس، بِال

وَْداِء َيْتَِلُط  وَْسَواُس: َمَرٌض حَيُْدُث ِمْن َغلَبَِة السَّ
ْ
ۡيَطُٰن﴾ ]طه: 20)[، َوال ﴿َفوَۡسَوَس إَِلِۡه ٱلشَّ

ِب ِمْن رَشٍّ َولَِما ال َخرْيَ ِفيِه: وَْسَواٌس))(.
ْ
َقل

ْ
ْهُن، َوُيَقاُل لَِما َيُْطُر بِال َمَعُه اذلِّ

قوهل: )فاقنع(: أمر من القناعة، ويه: الرِضا بالَقْسِم، قَِنَع َيْقنَُع - من باب تَِعَب -: 
: سأل، 

ً
، قَِنْعُت به: رضيُت، ويتعدى باهلمزة فيقال: أقنعين، وَقنََع َيْقنَُع قنعاً وقنواع ريَِضَ

﴾ ]احلج: 36[)2(. ۡطِعُمواْ ٱۡلَقانَِع َوٱلُۡمۡعَتَّ
َ
ومنه: ﴿َوأ

قوهل: )الرََّشد(: مصدر: رََشَد الرجُل يرُشد فهو راشد، وأرشده اهلل إرشاداً، َوااِلْسم: 
الرُّْشد والرََّشد والرَّشاد، والرُّْشُد: الصالح، واالْسِتقاَمُة ىلع َطريق احلَقِّ مع تََصلٍُّب فيه، 
رََشٗدا﴾  ۡمِرنَا 

َ
أ ِمۡن  نَلَا  ﴿َوَهّيِۡئ   ،]256 ]ابلقرة:   ﴾ ٱۡلَغِّ ِمَن  ٱلرُّۡشُد   َ تََّبنيَّ ﴿قَد  اتلزنيل:  ويف 

]الكهف: 0)[)3(.

و)ما( يف قوهل: )وما( موصولة، بمعن: اذلي، أي: أن اذلي اعتربته يف العدد هنا 
العدد ابلرصي،  وال   - واألخري  األول   - املديين  بالعدد  أعتد  ولم  الكويف،  العدد  هو 
الراشد بما نظمتُه من األعداد يف نظائر  القارئ  أيها  ألنهم خمتلفون يف العد، فارض 

السور.

املعىن: أفاد انلاظم : أنه سيذكر تلك السور املتفقة اآلي ذوات انلظائر يف 
قصيدته بدًء من سورة الفاحتة إىل سورة انلاس ىلع العدد الكويف فقط، وال يذكرها ىلع 

. نْيِ وابلرصي ألنهم خمتلفون يف العدِّ
َعدِّ املدنِيَّ

ويف الشطر اثلاين من ابليت األول: وجه انلاظُم القارَئ ملنظومته أن يستعيذ باهلل 
 من وساوس الشيطان، وذكر ذلك ملناسبة ذكره يف آخر سورة انلاس.

انظر: العني )335/7(، لسان العرب )254/6(، املصباح املنري )658/2(.  )((
انظر: القاموس املحيط )ص756(، لسان العرب )298/8(، تاج العروس )88/22(.  )2(

انظر: القاموس املحيط )ص282(، لسان العرب )75/3)(، تاج العروس )95/8(.  )3(
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كما أرشده أن يقتنع بقوهل فيما ذكر ِمن تناظر السورتني يف العدد.

ويشمل:   - واملديين  الكويف  فقط:  أربعة  األعداد  من  هنا  ذكر    وانلاظم 
املدين األول واألخري - وابلرصي. ولم يذكر: امليك والشايم، واكن عليه ذكرهما لوجود 

نظائر فيهما كما نص عليها ادلاين يف ابليان، واجلعربي يف حسن املدد.

]1[ نظريتان
َهـــا نَِظـــرَيْة

َ
َْمـــِد ل ُســـوَرةُ احلْ

َ
ـــوَرْة18. ف َت السُّ

ْ
ـــرَأ

َ
ــَت ق نْـ

َ
أَرْيـــَت إْن أ

ُهَمـــا إَِذا َعـــَددتَّ َســـْبُع
َ

ـــُع19. كاِل
ْ
َِقـــِن َدف َحـــقِّ ايلْ

ْ
يْـــَس لِل

َ
َول

بيه يِف كِّ  املفردات: قوهل: )نظريتان(: تثنية: نظرية، بمعن: الِمثْل والُمَساوي والشَّ
ي ِمثلك، ويقال: هذا نظري هذا، أي: مساويه، يقصد بذلك 

َ
يشٍء، ُيَقال: فالٌن نظرُيَك، أ

السور اليت تتماثل أعداد آياتها، واجلمع: نظراء ونظائر))(.

املعىن: يقول انلاظم : نظرية سورة الفاحتة يف العدد: سورة )أرءيت(، ويه 
سورة املاعون)2(، فلكٌّ منهما سبع آيات، وذلك هو احلق ايلقني اذلي ال مدافع هل.

قلت: ال خالف يف كون سورة الفاحتة سبع آيات إمجااًل يف مجيع العدد.

واختلف يف )البسملة(، فعدها امليك والكويف، ولم يعدها ابلاقون، كما اختلف 
ها ابلاقون. ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم﴾ ]الفاحتة: 7[، لم يعدها امليك والكويف، وعدَّ

َ
يف: ﴿أ

أمـا سـورة املاعون: فسـبع آيـات يف العدد الكـويف وابلرصي واحلميص، وسـت 
ها الكـويف وابلرصي، ولم  يف عـدد ابلاقـني، واختلف يف: ﴿يُـَرآُءوَن﴾ ]املاعـون: 6[، عدَّ

هـا ابلاقون)3(. يعدَّ

انظر: املصباح املنري )2/2)6(، تاج العروس )4)/249(.  )((
انظر: اإلتقان ))/96)(.  )2(

انظر: عدد آي القرآن لألنطايك )ص))2(، عدد سور القرآن البن عبد الاكيف )ص84)، 533(، اتلبيان يف معرفة   )3(
 ،496/2( للسخاوي  القراء  مجال   ،)29(  ،(39  ،86 )ص85،  لدلاين  ابليان   ،)434 )ص35)،  للعطار  القرآن  تزنيل 

559/2(، حسن املدد للجعربي )ص247، 248، 298، 537(، القول الوجزي للمخلاليت )ص)6)، 358(.
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َورِ اِج ِف َنَظائِِر السُّ َّ رُْجوَزةِ السَّ
ُ
َررِ َعَ أ نرَُث اجَلَواِهِر َوادلُّ

ومنهم من عد سورة انلاس: سبع آيات ىلع عد امليك والشايم، وىلع هذا تكون 
ّ والشايم: ُسوَرة  َميكِّ

ْ
يه نظرية الفاحتة واملاعون. قال ادلاين: »ونظريتها يِف عدد آيها يِف ال

َمَدنِيني«))(.
ْ
 نَِظري لََها يِف ال

َ
يْت، َوال

َ
َرأ

َ
ُكويِف وابلرصي: ُسوَرة أ

ْ
انلَّاس، َويِف ال

وقد نطق انلاظم لكمة )أريت( حبذف اهلمزة اثلانية للرضورة الشعرية، وبها قرأ 
اإلمام الكسايئ من القراء السبعة)2(، قال اإلمام الشاطيب  يف سورة األنعام:

َرْيَت يِف االِْستِْفَهاِم الَ َعْنَ َراِجٌع
َ
638. أ

َ
َجال ُمْبِدٍل  ْم 

َ
َوك ْل  َسهِّ نَافٍِع  وََعْن 

أنه ال إنكار  للبيت، وفيها إشارة لطيفة إىل  وقوهل: )وليس للحق...( تكملة 
للخرب احلق ايلقني.

]2[ نظريتان
األْنَفـــاِل ُســـوَرةِ  آَي  َوإِنَّ   إِْشـــاَكِل20. 

َ
ْـــٌس َوَســـْبُعوَن بِـــال مخَ

َمَرا ــَوَرا21. وَأْخُتَهـا اتلَّزْنِيـُل)3) أْعـِي: الزُّ ـ ــدُّ السُّ  َتُعـ
ً
ــا ارِئـ

َ
ــَت ق نـ

ُ
إِْن ك

َِب
ْ

بِيَـــرث  ُ
ُ

نُـــُزوهل ُهَمـــا 
َ

كاِل ــِي22.  َُب َفـــْيَ َمِديَنـــُة انلَـّ
ْ

َويَـــرث

املعـىن: أفـاد انلاظـم : أن آيـات سـورة األنفـال مَخْـٌس وََسـبُْعوَن بِـال 
إْشـاَكِل، ونظريتهـا يف العـدد سـورة الزمـر، كالهما نـزل يف يـرثب، ويه مدينة انليب 

.

َمَدنِيَّني 
ْ
ُكويِف، واألنفال ست وََسبُْعوَن يِف ال

ْ
قلت: هذا عدد آيات السورتني يِف ال

ايم، َواثْنَتَاِن يِف عدد  ايم. والزمر: ثاََلث وََسبُْعوَن يِف الشَّ وامليك وابلرصي، وَسبع يِف الشَّ
ابَلاِقنَي)4(.

ابليان لدلاين )ص39)(.  )((
انظر: اتليسري )ص02)(، النرش ))/398(.  )2(

يف )ج(: )تزنيل( نكرة.  )3(
انظر: عدد آي القرآن )ص269، 439(، عدد سور القرآن )ص)24، )38(، اتلبيان يف معرفة تزنيل القرآن )ص63)،   )4(

272(، ابليان )ص58)، 6)2(، حسن املدد )ص327، 7)4(.
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 نَِظـري لََهـا يِف 
َ

فْرقَـان، َوال
ْ
ـايم: ال َـج، َويِف الشَّ

ْ
َمَدنِيـني: احل

ْ
ونظـرية األنفـال: يِف ال

 نَِظري لََهـا يِف َغري الكويف 
َ

ّ وابلـرصي. َونظـرية الزمر: يِف الشـايم: األحـزاب، َوال َمـيكِّ
ْ
ال

والشايم))(.

ُ بِيرَْثَِب( فيه نظر، فسورة األنفال مدنية عند اجلمهور، وقيل: 
ُ

قوهل: )ِكالُهَما نُُزوهل
يَّة باإلمجاع إال آيتان  مدنية إال آية واحدة، وقيل: إال سبع آيات فمكية. أما الزمر: فَمكِّ

أو ثالث أو سبع فيه مدنية)2(.

للناحية الىت منها  ، ويرثب اسم  الرسول  قوهل: )وَيرْثِب(: يه مدينة 
 كره  انّليّب  إّن  املدينة. وقيل: انلاحية منها. وقيل: املدينة نفسها. ويقال: 
ۡهَل 

َ
أ آئَِفةٞ ّمِۡنُهۡم َيٰٓ اسمها يرثب فسّماها طيبة)3(. وورد هذا االسم يف اتلزنيل: ﴿ِإَوۡذ قَالَت طَّ

ُكُل الُقَرى، 
ْ
ِمْرُت بَِقْرَيٍة تَأ

ُ
: »أ ِحيَحنْيِ ﴾ ]األحزاب: 3)[، ويِف الصَّ ْۚ َيۡثَِب َل ُمَقاَم لَُكۡم َفٱرِۡجُعوا

َيُقولُوَن َيرْثُِب، َويِهَ الَمِدينَُة، َتنيِْف انلَّاَس َكَما َينيِْف الِكرُي َخبََث احلَِديِد«)4(.

]3[ نظريتان
ْخُتَهــا)5) ُســْبَحاُن

ُ
أ
َ
ُقـــْرآُن23. َويُوُســٌف ف

ْ
ال ـــُه 

ُ
ْصل

َ
أ ـــٍم 

ْ
ِعل َولُكُّ 

ــْوَق ِمائـَـٍة إِْحــَدى َعــرَشْ
َ
ــَوْر24. تَِزيــُد ف ْبــُل َمْن َعدَّ السُّ

َ
َهــا ِمْن ق ــْد َعدَّ

َ
ق

ُ نُـــُزوهلُ ـــٍة 
َّ
بَِمك ُهَمـــا 

َ
كاِل ُ ]ج1/ب[25. 

ُ
ــوهل

ُ
ق
َ
اْســَتِمْع لَِمــا أ

َ
ُدونـَـَك ف

أي  الكتاب:  دونك  يقال:  بمعن: خذ،  أمر  فعل  اسم  )دونك(:  قوهل:  املفردات: 
خذه، وفاعله: أنت، والاكف للخطاب)6(، أي: خذ واستمع ملا أقوهل وأبينه لك.

انظر: ابليان )ص58)، 6)2(، حسن املدد )ص327، 8)4(، القول الوجزي )ص96)، 275، 276(.  )((
انظر: املراجع املذكورة قبل احلاشية السابقة.  )2(

انظر: وفاء الوفاء ))/3)( )65/4)(، معجم ابلدلان )82/5( )430/5(، وراجع لكراهية اسم املدينة بيرثب: فتح ابلاري   )3(
)78/4(، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )296/3(.

صحيح ابلخاري )3/)2(، صحيح مسلم )006/2)( )ح382)(.  )4(
يف )ج(: )وأختها(.  )5(

انظر: تاج العروس )33/35(، معجم القواعد العربية لدلقر )ص252(.  )6(
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َورِ اِج ِف َنَظائِِر السُّ َّ رُْجوَزةِ السَّ
ُ
َررِ َعَ أ نرَُث اجَلَواِهِر َوادلُّ

: أن سورة يوسف نظريتها سورة سبحان، ويه سورة  انلاظم  أفاد  املعىن: 
اإلرساء))(، وعدد آيهما: مائة وأحد عرش، ولكٌّ منهما نزل بمكة)2(.

َـرْصِّي:  نِْبيَـاء، َويِف ابلْ
َ ْ
َمَدنِيـني واملـيك والشـايم: األ

ْ
قلـت: نظـرية يوسـف يِف ال

ُكـويِف، وَعرش يِف 
ْ
َكْهـف واألنبيـاء. وسـورة اإلرساء: مائـة َوإِْحَدى عرَشة آيَـة يِف ال

ْ
ال

ابَلاِقنَي. عـدد 

ونظرية اإلرساء يف الشايم: يونس، وال نظري هلا يف غري الكويف والشايم)3(.

ـٍم أْصلُـه القـرآُن(: أي: إن منبـَع سـائر العلـوم وأصلَهـا هـو 
ْ
وقـوهل: )ولكُّ ِعل

هـا مأخـوٌذ مـن كتـاب اهلل تعـاىل. وقـد ذهـب إىل ذلـك بعض 
ُّ
القـرآن الكريـم، ولك

العلمـاء، واسـتدلوا ىلع ذلـك بأدلة من الكتاب والسـنة وأقـوال العلمـاء، منها: قوهل 
نۡلَـا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتٰـَب تِۡبَيٰٗنا  ءٖ﴾ ]األنعـام: 38[، ﴿َونَزَّ ـا َفرَّۡطَنـا ِف ٱۡلِكَتِٰب ِمـن َشۡ تعـاىل: ﴿مَّ
 َمـا َقبْلَُكـْم، وََخـرَبُ َمـا 

ُ
ءٖ﴾ ]انلحـل: 89[. ويف احلديـث: »ِكتَـاُب اهلل ِفيـِه َنبَـأ ِ َشۡ

ّلِـُلّ
َبْعَدُكـْم، وَُحْكـُم َمـا بَيْنَُكْم«)4(.

ْرَبُعِمائَِة 
َ
ماً َوأ

ْ
ُسوَن ِعل ُقْرآِن مَخْ

ْ
َعَريِبِّ )ت: 543ه()5(: »ُعلُوُم ال

ْ
بُو بَْكِر اْبُن ال

َ
َوقَاَل أ

ْرَبَعٍة، إِْذ 
َ
وَبًة يِف أ ُقْرآِن َمرْضُ

ْ
ٍم ىلَعَ َعَدِد لَكِِم ال

ْ
ِف ِعل

ْ
ل
َ
ٍم وََسبُْعوَن أ

ْ
ِف ِعل

َ
ٍم وََسبَْعُة آال

ْ
ِعل

ِمْن  بَيَّنََها  َوَما  تَْرِكيٍب  اْعِتبَاِر  ُدوَن  ُمْطلٌَق  َوَهَذا  َوَمْطلٌَع،  وََحدٌّ  َوَبْطٌن  َظْهٌر  لَكَِمٍة  ِللُكِّ 
 اهلل«)6(.

َّ
 َيْعلَُمُه إِال

َ
 حُيىَْص َوال

َ
َرَوابَِط، َوَهَذا َما ال

انظر: اإلتقان ))/93)(.  )((
مكيتان إال أربع آيات من يوسف، وثمان آيات من اإلرساء، انظر: اتلبيان )ص79)، 97)(.  )2(

القرآن )ص288(، اتلبيان )ص79)، 98)(، ابليان )ص67)،  القرآن )ص296، 322(، عدد سور  انظر: عدد آي   )3(
77)(، حسن املدد )ص)34، 355(، القول الوجزي )ص209، 223(.

أخرجه ادلاريم )2098/4( )ح3374(، والرتمذي )72/5)( )ح2906( وضعفه.  )4(
الَماِليِكّ )468 - 543ه(،  نَْدلُِسّ اإِلْشِبييِْلّ 

َ
اْبُن الَعَريِبِّ األ ُد بُن َعبِْد اهلِل  مَّ بُو بَْكٍر حمَُ

َ
أ افُِظ الَقايِض 

َ
هو: اإِلَماُم احل  )5(

دب َوانلَّْحو َواتلََّواِريخ وغريها. ترمجته يف: سري 
َ
ُصْول وَُعلُْوم الُقْرآن َواأل

ُ
َصاِحُب اتلََّصاِنيِْف يِف احلَِديِْث َوالِفْقه َواأل

أعالم انلبالء )97/20)(، طبقات املفسين للسيويط )ص05)(، طبقات املفسين لدلاودي )67/2)(.
قانون اتلأويل )ص540(، وانظر: اإلتقان )37/4(.  )6(
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د كثرياً مـن العلوم املسـتنبطة من  وقـال السـيويط )ت: ))9ه())( بعـد مـا عـدَّ
ْخَرى ِمـْن ُعلُوِم 

ُ
القـرآن الكريـم: »َوقَـِد اْحتََوى - أي: القـرآن الكريـم - ىلَعَ ُعلُوٍم أ

ُمَقابَلَـِة َوانلَِّجاَمِة َوَغرْيِ 
ْ
َـرْبِ َوال

ْ
َهنَْدَسـِة َواجل

ْ
َهيْئَـِة َوال

ْ
ََدِل َوال

ْ
ـبِّ َواجل َوائِـِل، ِمثْـَل الطِّ

َ ْ
األ

َذلَِك«)2(.

قلت: هذا ال يعين أن كَّ العلوم - الرشعية والعلمية واتلطبيقية وما إىل ذلك - 
موجودٌة يف القرآن بإطالق، وإن اّدىع ذلك بعضهم، بل نقول: إن أصوَل كِّ علوم ادلين 

ولكياتِها وأدتَلها موجودٌة يف القرآن ىلع وجه اإلمجال)3(.

]4[ ثالث نظائر
ــِم ــِل)4) إِبَْراِهيـ َلِيـ ــوَرةُ اخلْ َضـــُل التَّْســـلِيِم26. َوُسـ

ْ
ف
َ
ْيـــِه ِمنَّـــا أ

َ
َعل

َوآَيَتـــاِن آيَـــًة)5)  ُْســـوَن  مخَ ْخَتـــاِن27. 
ُ
َهـــا أ

َ
ْت، َول )6) ُعـــدَّ إِْن ِهَ

ْة
َّ
ــْة28. ]ُســوَرةُ نُوَن[)7) َوْهَ َغرْيُ َشــاق

َّ
َاق

ْ
ــا احل ــوُر فِيَه

ُ
َمْذك

ْ
ــوَرةُ ال َوالسُّ

يَّـــاُت)8)
ِّ
ُث َمك

َ
يَـــاُت29. َوَهـــِذهِ اثلَّـــال

ْ
ـــْد تََســـاَوْت اآل

َ
فِيِهـــنَّ ق

املعىن: أفاد انلاظم : أن سورة إبراهيم اخلليل  ثنتان ومخسون آية، 
اثلالث  والسور  احلاقة،  وسورة  والقلم،  نون  سورة  وهما:  نظريتان،  أي:  أختان،  وهلا 

مكيات الزنول، وآياتها متساوية يف العدد.

َكِبري َصاحب اتلصانيف. ترمجته يف: 
ْ
ال يُويِطّ )849 - ))9ه(، اإلمام  السُّ د  مَّ ن بن أيب بكر بن حمَُ الرَّمحَْ هو: عبد   )((

الضوء الالمع )65/4(، ابلدر الطالع للشواكين ))/328(، سلم الوصول إىل طبقات الفحول )248/2(.
اإلتقان )33/4(.  )2(

انظر للتفصيل: الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن )436/6 - )46(.  )3(
مجلة: )وسورة اخلليل( غري واضحة يف )س(.  )4(

مجلة: )مخسون آية( غري واضحة يف )س(.  )5(
يف )ج(: )مخسون آية واثنان أيه(.  )6(

الشطر األول بكامله بياض يف )ج(، وما بني املعقوفتني زيادة مين حسب السياق، ويه مطموسة يف )س(.  )7(
يف )ج(: )ويه اثلالث فيه مكيات(.  )8(



228
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ُ
َررِ َعَ أ نرَُث اجَلَواِهِر َوادلُّ

َمَدنِيني وامليك، 
ْ
ْربع يِف ال

َ
َرْصِّي، َوأ قلت: سورة إبراهيم: إِْحَدى ومََخُْسوَن آيَة يِف ابلْ

يِه إِْحَدى ومََخُْسوَن آيَة 
ايم. وال خالف يف عدد آي القلم، أما احلاقة: فَ ومَخْس يِف الشَّ

َرْصِّي والشايم، َواثْنَتَاِن يِف عدد ابَلاِقنَي))(. يِف ابلْ

َويِف  واملدثر،  َقَمر 
ْ
َوال سبأ  ايم:  الشَّ َويِف  سبأ،  وامليك:  َمَدنِيني 

ْ
ال يِف  إبراهيم:  ونظرية 

َرْصِّي والشايم   نَِظري لََها يِف ابلْ
َ

َمَدنِيني وامليك: احلاقة، َوال
ْ
َرْصِّي: احلاقة. ونظرية القلم: يِف ال ابلْ

عند ادلاين، ونظريتها عند اجلعربي فيهما: فصلت، وكذا نظرية احلاقة عنده يف احلميص)2(.

يٌَّة ىلع قول األكرث،  قوهل: )وهذه اثلالث مكيات(: ُذِكَر يف سورة إبراهيم أنَّها: َمكِّ
لَۡم تََر إَِل 

َ
: ﴿أ

َ
َمِدينَِة، ىلع قول ابن عباس وقتادة، وهما قَْوهل َتَعاىل

ْ
 آيَتنَْيِ ِمنَْها نزتلا بِال

َّ
إِال

 قَْوهل: ﴿َوبِئَۡس ٱۡلَقَراُر﴾ ]إبراهيم: 28، 29[)3(.
َ

ِ ُكۡفٗرا﴾ إِىل لُواْ نِۡعَمَت ٱلَّ ِيَن بَدَّ ٱلَّ
وقيل:  ذلك،  ىلع  اإلمجاع  ابلعض  نقل  بل  اجلمهور،  عند  مكية  القلم  وسورة 

بعضها ميك وبعضها مدين)4(.

]5[ نظريتان
ـْم َتْنُقـْص َعـِن الرَّمْحَاِن

َ
َـجُّ ل ــاِن30. َواحلْ ــا َثَمـ ــاِت)5) َبْعَدَهـ ــْبُعوَن تَـ َسـ

من حيث عدد  الرمحن  نظرية سورة  احلج  أن سورة   : انلاظم  أفاد  املعىن: 
اآليات، ولم تنقص عنها، كالهما ثمان وسبعون آية.

 نَِظري لََها 
َ

فْرقَان والرمحن، َوال
ْ
ّ: ال َميكِّ

ْ
َمَدنِيني: األنفال، ويِف ال

ْ
قلت: نظرية احلج يِف ال

َرْصِّي، وست يِف  ايم، ومَخْس يِف ابلْ ْربع آيَات يِف الشَّ
َ
َرْصِّي والشايم، َويِه َسبُْعوَن َوأ يِف ابلْ

ُكويِف.
ْ
ّ، وثمان يِف ال َميكِّ

ْ
َمَدنِيني، وَسبع يِف ال

ْ
ال

انظر: عدد آي القرآن )ص307، )53، 533(، عدد سور القرآن )ص273، 458، 460(، اتلبيان )ص88)، )35، 353(.  )((
انظر: ابليان )ص)7)، 252، 253(، حسن املدد )ص347، 476، 478(.  )2(

انظر: املرجعني السابقني، وعدد سور القرآن )ص272(، اتلبيان )ص87)، 353(.  )3(
انظر: زاد املسري )8/4)3(، تفسري القرطيب )8)/222(، املحرر الوجزي )345/5(، اتلبيان للعطار )ص350(.  )4(

)5(  )تايت( باتلاء وباإلبدال، كذا يف )س(، ويصح القطع كذلك، ويف )ج(: )يايت( بايلاء.
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ونظرية الرمحن يف احلريم: الفرقان، َويِه َسبُْعوَن وست آيات يف ابَلرِصي، وَسبع يف 
املدنيني وامليك، وثمان يف الُكويِف والشايم))(.

]6[ نظريتان
َقَصُص

ْ
وُر فِيَها ال

ُ
َمْذك

ْ
ـوَرةُ ال ـــُص31. َوالسُّ َصُّ ْخُتَهـــا َصـــاٌد بَِهـــا تُ

ُ
أ
َ
ف

َبَيـــاِن32. َهـــِذي َثَمانُـــوَن َعَ َثَمـــاِن َعَ  ْخـــَرى 
ُ
األ َهـــا 

ُ
َوِمْثل

ثمان  لكتاهما  ص،  سورة  نظرية  القصص  سورة  أن   : انلاظم  أفاد  املعىن: 
وثمانون آية بابليان والوضوح.

عَدد)2(.
ْ
يع ال ايم: الزخرف، َويِه َثَمان َوَثَمانُوَن آيَة يِف مَجِ قلت: نظرية القصص يِف الشَّ

َرْصِّي غري أيوب)3(،  ونظرية ص يف الشايم: اغفر، َويِه َثَمانُون ومَخْس آيَات يِف ابلْ
يوب بن املتََولك)4(.

َ
َمَدنِيني وامليك والشايم َوأ

ْ
وست يِف عدد ال

]7[ نظريتان
ْغَوا)6)

َ
يَْس ل

َ
وُم َول ـوَرةُ)5) الـرُّ َذْرَوا33. َوالسُّ ارِيَـــاِت  اذلَّ ْخـــُت 

ُ
أ ـــْوِلَ 

َ
ق

ِت ـــدَّ ـــا ُع ـــتُّوَن إَذا َم ـــتُّوَن ِس ـــــِة34. ِس
َّ
َـــــا)7) بَِمك

َ
نِزتل

ُ
آيَاُتَهــــــا أ

انظر: ابليان )ص89)، 237(، حسن املدد )ص373، 374، 452(، وراجع: عدد آي القرآن )ص355، 494، 495(،   )((
عدد سور القرآن )ص7)3، 8)3، 429(، اتلبيان )ص5)2، 8)3(.

 ،)390 املدد )ص389،  ابليان )ص)20(، حسن  انظر:  العدد.  ذلك بني علماء  اختالف يف  أي: ال  العدد«  »مجيع   )2(
وراجع: عدد آي القرآن )ص386(، عدد سور القرآن )ص344(، اتلبيان )ص236(.

أيوب بن املتولك األنصاري ابلرصي )ت: 200ه(، الصيدالين املقرئ. اكن إماماً ضابطاً ثقة من جلة القراء، متبعاً   )3(
لألثر، وهو من رواة العدد ابلرصي عن اعصم اجلحدري، غري أنه خالفه يف موضع. انظر: ابليان لدلاين )ص69، 

80(، معرفة القراء الكبار )ص89(، اغية انلهاية ))/72)(.
انظر: ابليان )ص4)2(، حسن املدد )ص4)4، 5)4(، وراجع: عدد آي القرآن )ص432، 433(، عدد سور القرآن   )4(

)ص377(، اتلبيان )ص267(.
يف )ج(: )وسورة(.  )5(

يف )ج(: )كفَوا(.  )6(
يف )س(: )قد أنزلت(.  )7(
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َورِ اِج ِف َنَظائِِر السُّ َّ رُْجوَزةِ السَّ
ُ
َررِ َعَ أ نرَُث اجَلَواِهِر َوادلُّ

ُغو لَْغـواً - ِمْن بَـاِب قَاَل -: َبَطـَل، َولََغا 
ْ
املفـردات: قـوهل: )لغـوا(: مصدر: لََغـا يَل

 يُعتـّد بِِه ِمْن 
َ

ـَكاَلِم، أي: قال باطـاًل، َوَما ال
ْ
ْخـاَلُط ال

َ
الرَُّجـُل: تََكلَّـَم بِاللَّْغـِو، َوُهـَو أ

واْ بِٱللَّۡغـِو   حُيَصـل ِمنْـُه ىلَعَ فَائِـَدٍة وال َنْفـٍع، ويف اتلزنيـل: ﴿ِإَوَذا َمـرُّ
َ

َكاَلٍم َوَغـرْيِهِ َوال
ـَى - ِمْن بَـاِب تَِعَب -: لََهـَج بِِه))(.

ْ
واْ كَِراٗمـا﴾ ]الفرقـان: 72[. َولَـَى يَل َمـرُّ

ِت( كسِت اتلاُء ىلع نية الوصل للوزن. وقوهل: )ُعدَّ
وقوهل: )ستون ستون(: تأكيد لعدد آيات ك سورٍة منهما، وليس من نوع اتلكرار 
ْرَبِعنَي 

َ
اللفظي املعيب يف الشعر، ومثله ما سيأيت يف ابليت رقم )49( من قوهل: )ُتَعدُّ أ

وَن َوآَيتَاِن(، وابليت رقم )60( من  وَن ِعرْشُ ْرَبِعينَا(، وابليت رقم ))5( من قوهل: )ِعرْشُ
َ
أ

وَن باَِل ِزَياَدةْ(. وَن ِعرْشُ قوهل: )ِعرْشُ
املعىن: أفاد انلاظم : أن سورة الروم نظرية سورة اذلاريات، وال يكون قويل 

لغواً وباطاًل إن قلُت ذلك، وآياُت كٍّ منهما: ستون، وقد نزتلا بمكة.
 نَِظري لََها فيهَما، َويِه 

َ
خري وامليك: اذلاريات، َوال

َ ْ
قلت: نظرية الروم يِف غري املْديِن األ

خري وامليك، وَِستُّوَن آيَة يِف عدد ابَلاِقنَي)2(.
َ ْ
مَخُْسوَن وتسع آيَات يِف املْديِن األ

َويِه  فيهَما،  لََها  نَِظري   
َ

َوال الروم،  وامليك:  خري 
َ ْ
األ املْديِن  يِف غري  اذلاريات  ونظرية 

عَدد)3(.
ْ
يع ال ِستُّوَن آيَة يِف مَجِ

]8[ ثالث نظائر
(4( ُشـكُّ

َ
أ  

َ
ال ـْجَدةِ  السَّ َوُسـوَرةُ  ـــُك35. 

ْ
ُمل

ْ
ـــا ال ـــوُر فِيَه

ُ
َمْذك

ْ
ـــوَرةُ ال َوالسُّ

َعـَدْد
ْ
َفْجـِر َسـَواٌء يِف ال

ْ
ُمَْتِهـــْد36. َوُسـوَرةُ ال آَيُهـــنَّ  دتَّ  َعـــدَّ إَِذا 

انظر: الصحاح )2483/6(، املصباح املنري )555/2(، لسان العرب )5)/250(.  )((
ابليان )ص205(، حسن املدد )ص395، 396(، وانظر: عدد آي القرآن )ص396(، عدد سور القرآن )ص352(،   )2(

اتلبيان )ص242(.
»مجيع العدد« أي: ال اختالف يف ذلك بني علماء العدد. انظر: ابليان )ص232(، حسن املدد )ص444(، وانظر:   )3(

عدد آي القرآن )ص482(، عدد سور القرآن )ص8)4(، اتلبيان )ص307(.
يف )ج(: )ال شك( ، وبه ينكس الشطر.  )4(
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ـــوَن َســـَوا
ُ
ث

َ
ال

َ
ـــوَن ث

ُ
ث

َ
ال

َ
َهـــَوى37. لُكٌّ ث

ْ
ْهـــَل ال

َ
َـــقَّ َوَدْع أ ــِع احلْ اتَّبِـ

َ
ف

َفْجـــُر َمَعـــا
ْ
ـــْجَدةُ َوال ـــِت السَّ

َ
نِْزل

ُ
ُقـــَرى38. أ

ْ
ال مُّ 

ُ
أ ـــُة 

َّ
َوَمك ـــٍة، 

َّ
بَِمك

ــْة َمِديَنـ
ْ
بِال

َ
ــِك ف ـ

ْ
ُمل

ْ
ــوَرةُ ال ـــِكيَنْة39. َوُسـ السَّ َهـــا 

َ
وََحْول َهـــا، 

ُ
نُُزول

َطلِب  يِف  الوُْسع  بَْذُل  وهو:  االجتهاد،  من  فاعل  اسم  )جُمتهد(:  قوهل:  املفردات: 
ْمِر: بََذَل وُْسَعُه َوَطاَقتَُه يِف َطلَِبِه))(.

َ ْ
مر، َواْجتََهَد يِف األ

َ
األ

نَزَل 
َ
﴿َفأ اتلزنيل:  يف  ومنه  والوََداعة،  َوقَاُر 

ْ
َوال َزانَُة  َوالرَّ َمَهابَُة 

ْ
ال ِكينَة(:  )السَّ قوهل: 

ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم﴾ ]الفتح: 8)[)2(. ٱلسَّ
ٍة(: لفظ »مكة« غري منرصف للعلمية وتاء اتلأنيث، ورصفها انلاظم  قوهل: )بَِمكَّ

 للرضورة الشعرية)3(.
املعىن: أفاد انلاظم : أن سورة السجدة وامللك والفجر سواء يف عدد آيها، أي: 
هن نظائر بعض، لو عددت آياتهّن أيها الطالب املجتهد، ك واحدة منهن ثالثون آية، 
فاتبع احلق يف ذلك، واترك أهل اهلوى، أنزلت السجدة والفجر يف مكة، ويه املسماة بـ 

)أم القرى()4(، أما سورة امللك فزنلت باملدينة اليت حتوم حوهلا السكينة والطمأنينة)5(.

انظر: الصحاح )2/)46(، لسان العرب )33/3)(، املصباح املنري ))/2))(، تاج العروس )539/7(.  )((
انظر: الصحاح )36/5)2(، لسان العرب )3)/3)2(، املصباح املنري ))/283(.  )2(

انظر: اللمحة يف رشح امللحة )774/2(، ارتشاف الرضب )885/2(، معجم القواعد العربية )ص468(.  )3(
تعاىل:  وقال   ،]92 ]األنعام:  َحۡولََها﴾  َوَمۡن  ٱۡلُقَرٰى  مَّ 

ُ
أ ﴿َولُِتنِذَر  تعاىل:  قال  الكريم،  القرآن  من  موضعني  يف  ذلك  ورد   )4(

وقيل:  مجيِعها.  أماَم  مها  تلقدُّ الُقرى«،  »أّم  سميت  قيل:  مكة.  ويه:   ،]7 ]الشورى:  َحۡولََها﴾  َوَمۡن  ٱۡلُقَرٰى  مَّ 
ُ
أ ُنِذَر  ﴿ّلِ

 )(08/(( الطربي  تفسري  انظر:  أّماً.  جلميعها  فصارت  رُْض، 
َ ْ
األ ُدِحيَِت  َوِمنَْها  ٍة،  َ بدَلْ ُكِّ  ْصُل 

َ
أ ألنها  بذلك،  ُسميت 

 
ُ
َها َمنَْشأ نَّ

َ
يَْت بَِذلَِك أِل ُة، وَُسمِّ ُقرى: َمكَّ

ْ
مَّ ال

ُ
)))/)53(، تفسري القرطيب ))/2))( ))/263( )6)/6(. قال أبو حيان: »أ

لِلنَّاِس«.  وَِضَع  َبيٍْت  ِل  وَّ
َ
أ َوَماَكَن   ، َجِّ

ْ
احل َوَموِْضَع  قِبْلََة،  َوِلَكْونَِها  رِْض، 

َ ْ
األ وََسُط  نََّها 

َ
َوأِل ِمنَْها،  رِْض 

َ ْ
األ ودحو  ادلين، 

،]59 ]القصص:  رَُسوٗل﴾  ّمَِها 
ُ
أ ِفٓ  َيۡبَعَث   ٰ َحتَّ ٱۡلُقَرٰى  ُمۡهلَِك  َربَُّك  َكَن  ﴿َوَما  تعاىل:  وقال   .)583/4( املحيط   ابلحر 

 ويه مكة. انظر: تفسري الطربي )9)/603( ))503/2(.
ِكينَْة(: من مشاعر الشاعر، وكيف ال تكون السكينة يف املدينة وقد اختارها اهلل تعاىل تلكون  قوهل: )وََحْولََها السَّ  )5(
مهاجراً لرسوهل  ومسكناً هل ومضجعاً، وسماها الرسول  باملدينة وطابة وطيبة، وقبة اإلسالم، 
ودار السالم، ودار اإليمان، وداع هلا بقوهل: »امهلل اجعل نلا بها قراراً ورزقاً حسناً«. وقال: »امهلل حّبب إيلنا املدينة 
كما حّببت إيلنا مكة«. ورغب أمته يف جماورتها، واملوت فيها. انظر للتفصيل: سبل اهلدى والرشاد )3/)28 - 330(.
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 ثاََلث آيَات، وقيل: مخس آيات نزلت 
َّ

يَّة باإلمجاع، قيل: إِال قلت: السجدة: َمكِّ
فنص  امللك  أما  قولني،  ىلع  باملدينة  أو  بمكة  الفجر  نزول  يف  واختلف  َمِدينَِة))(. 

ْ
بِال

اجلميع ىلع أنها مكية، بل نقل ابلعض اإلمجاع ىلع ذلك)2(.
خري وامليك: نوح، َويِف 

َ ْ
ونظرية السجدة يِف املْديِن األول: املْلك ونوح، َويِف املْديِن األ

َفْجر، 
ْ
َِديد ونوح واتلكوير َوال

ْ
َفتْح َواحل

ْ
َرْصِّي: ال َفْجر، َويِف ابلْ

ْ
ُكويِف والشايم: املْلك َوال

ْ
ال

َرْصِّي، َوثاََلثُوَن آيَة يِف عدد ابَلاِقنَي)3(. َويِه عرُشون وتسع آيَات يِف ابلْ
وامليك:  األخري  ويِف  السجدة،  والشايم:  والكويف  األول  املْديِن  يِف  امللك  ونظرية 
خري وامليك، 

َ ْ
َرْصِّي، َويِه إِْحَدى َوثاََلثُوَن آيَة يِف املْديِن األ  نَِظري لََها يِف ابلْ

َ
نَْسان، َوال ِ

ْ
اإل

َوثاََلثُوَن يِف ابَلايِق)4(.
َرْصِّي،  وَن آيَة يِف ابلْ ونظرية الفجر يِف ابلرصي: الفتح واحلديد، َويِه تسع وَِعرْشُ

َمَدنِيني وامليك)5(.
ْ
ُكويِف والشايم، َواثْنَتَاِن َوثاََلثُوَن يِف ال

ْ
َوثاََلثُوَن يِف ال

]9[ نظريتان
ََواِميـــْم احلْ َوَســـْجَدةُ  َوَســـَبا  ََواتِيـــْم40.  ْعَمـــاُل بِاخلْ

ْ
ْخَتـــاِن، َواأل

ُ
أ

ُْســـوْن دتَّ مخَ ُهَمـــا إَِذا َعـــدَّ
َ

وْن41. كاِل ْرَبـــٌع إِْن َصـــحَّ َمـــا َتُعـــدُّ
َ
وَأ

املفردات: قوهل: )احلواميم(: مجع: حم، وهن سبع سور، من اغفر إىل األحقاف، 
ويقال هلا: آل حم، ولكها مكية، ويف صحة مجعها ىلع )احلواميم( كالم للغويني)6(.

انظر: عدد سور القرآن )ص358(، املحرر الوجزي )357/4(، زاد املسري )437/3(، تفسري القرطيب )4)/84(.  )((

انظر: املحرر الوجزي )337/5( )476/5(، زاد املسري )3/4)3( )437/4(، تفسري القرطيب )8)/305( )38/20(.  )2(
انظر: ابليان لدلاين )ص207(، حسن املدد )ص400، )40(، وراجع: اتلبيان )ص248 - 250(.  )3(

ابليان لدلاين )ص)25(، حسن املدد )ص474(، وانظر: عدد آي القرآن )ص528(، عدد سور القرآن )ص455(،   )4(
اتلبيان )ص347(.

القرآن  سور  عدد  )ص587(،  القرآن  آي  عدد  وانظر:   ،)5(5 )ص4)5،  املدد  حسن  )ص273(،  لدلاين  ابليان   )5(
)ص504(، اتلبيان )ص398(.

انظـر: غريـب احلديـث البـن سـالم )94/4(، الصحـاح )907/5)(، لسـان العـرب )2)/)5)(، وراجـع: اتلحريـر   )6(
.)76/24( واتلنويـر 
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املعىن: أفاد انلاظم : أن سوريت سبأ وحم السجدة - ويه سورة: فصلت - 
أختان، أي: نظريتان، عدد آي ك منهما: أربع ومخسون آية.

يِف  لََها  نَِظري   
َ

َوال إبراهيم،  ايم:  َوالشَّ وامليك  َمَدنِيني 
ْ
ال يِف  سبأ  سورة  نظرية  قلت: 

ْربع يِف عدد ابَلاِقنَي))(.
َ
ايم، َوأ َرْصِّي، َويِه مَخُْسوَن ومَخْس آيَات يِف الشَّ ابلْ

ُكويِف عند ادلاين، وذكر اجلعربي فيها أن 
ْ
أما حم السجدة: فال نظري هلا يِف َغري ال

رِصي 
َ

ُسوَن وآيتان يف ابل نظريتها يف ابلرصي والشايم: ٓن، واحلميص: احلاقة)2(. َويِه مَخْ
والشايم، َوثاََلث يف املدنيني وامليك)3(.

قوهل: )واألعماُل باخلواتيْم( توجيه تربوي من انلاظم ، وإشارة إىل ما ورد يف 
ََواِتيِم«)4(.

ْ
ْعَماُل بِاخل

َ ْ
احلديث املشهور: »َوإِنََّما األ

]10[ نظريتان
ـــْة ئَِك

َ
َمال

ْ
ـــوَرةِ ال ـــَت ُس ْخ

ُ
ـــْة42. َوإِنَّ أ

َ
ُمَباَرك

ْ
ـــوَرةُ ال ـــاِف السُّ

َ
ُســـوَرةُ ق

ــَدْة ــوَن لُكُّ َواِحـ ْرَبُعـ
َ
ــٌس وَأ ْـ َمـــا َهـــِذهِ َعـــْن َهـــِذهِ بَِزائِـــَدْة43. مخَ

املعىن: أفاد انلاظم : أن نظرية سورة فاطر - ويه سورة املالئكة - سورة 
ق، ولك واحدة منهما مخس وأربعون آية، ليست آيات هذه بزائدة عن هذه.

وامليك:  األول  املْديِن  يِف  ونظريتها  الرعد،  َرْصِّي:  ابلْ يِف  فاطر  سورة  نظرية  قلت: 
ْرَبُعوَن 

َ
خري والشايم، ويف احلميص: املعارج، َويِه أ

َ ْ
 نَِظري لََها يِف املْديِن األ

َ
وانلازاعت، َوال

خري والشايم، ومََخٌْس يِف َعَدِد ابَلاِقنَي غري احلميص، وأربع فيه)5(.
َ ْ
وسُت آيَاٍت يِف املْديِن األ

ابليان لدلاين )ص209(، حسن املدد )ص404(، وانظر: عدد آي القرآن )ص2)4(، عدد سور القرآن )ص364(،   )((
اتلبيان )ص254(.

انظر: حسن املدد )ص423(.  )2(
انظر: عدد آي القرآن )ص450(، عدد سور القرآن )ص390(، اتلبيان )ص279(، ابليان )ص220(.  )3(

َواِتيِم )24/8)( )ح6606(.
َ
َواِتيِم )ح6493(، وَباٌب: الَعَمُل بِاخل

َ
ْعَماُل بِاخل

َ
صحيح ابلخاري )03/8)(، بَاٌب: األ  )4(

القرآن  سور  عدد  )ص6)4(،  القرآن  آي  عدد  وانظر:   ،)407 )ص406،  املدد  حسن  )ص209(،  لدلاين  ابليان   )5(
)ص366(، اتلبيان )ص256(.
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والشايم:  األخري  ويف  وانلازاعت،  فاطر  وامليك:  األول  املْديِن  يِف  )ق(  ونظرية 
يع  ْرَبُعوَن ومَخْس آيَات يِف مَجِ

َ
انلازاعت، ويف ابلرصي: الرعد وفاطر وانلازاعت، َويِه أ

عَدد))(.
ْ
ال

وذلك  مباركة،  بكونها  للسورة  وصف  ُمبَاَرَكْة(، 
ْ
ال وَرُة  السُّ قَاِف  )ُسوَرُة  وقوهل: 

تذيياًل للبيت ومرااعًة للقافية، وإال فالقرآن لكه مبارك، وقد جاء وصفه بذلك يف عدة 
ِي َبنۡيَ يََديِۡه﴾ ]األنعام: 92[. ُق ٱلَّ َصّدِ نَزۡلَنُٰه ُمَباَركٞ مُّ

َ
سور، أوهلا قوهل تعاىل: ﴿َوَهَٰذا كَِتٌٰب أ

]11[ ثالث نظائر
ــُر ِويـ

ْ
ــُد َواتلَّك َِديـ ــُح َواحلْ َفْتـ

ْ
انلِّْحِريـــُر)2)44. َوال يَُّهـــا 

َ
أ يَـــا  َنَظائِـــٌر 

ـــِر اْنُظ
َ
ـــَواٌء ف وَن َس ـــرْشُ ـــٌع َوِع ــَر45ِ. تِْس ْـ  تُ

ْ
ل

َ
ــأ ــوِفِّ َواْسـ ـ

ُ
ك

ْ
ــَدِد ال يِف َعـ

َِصرُي  املفردات: قوهل: )انلحرير(: أي: احلاِذُق املاِهُر، العاقُِل الُمجرِّب، الفِطن ابلْ
ة، من: حنر األمور  َغاِلب َعلَيِْه َغلَبَة تَامَّ

ْ
علم، َوال

ْ
َعالم املتقن، ابلليغ يِف ال

ْ
ٍء، ال بُِكلِّ يَشْ

علماً، إذا أتقنها، كما يقال: قتلها)3(.

املعىن: أفاد انلاظم : أن السور اثلالث: )الفتَح واحلديَد واتلكويَر( نظائر 
بعض، أيها العالم الفاضل انلحرير، ك واحدة منها تسع وعرشون آية إذا نظرت يف 

العدد الكويف، واسأل أهل الفن ستخرب عنها.

قلت: هذا أول موضع رصح فيه انلاظم باعتبار العدد الكويف يف العد بعد ذكر 
ذلك يف مقدمته.

أما سورة الفتح: فال خالف يف عدد آياتها، إال عند احلميص، فثالثون آية.

واحلديد: آياتها ثمان وعرشون عند غري الكويف وابلرصي.

انظر: ابليان لدلاين )ص)23(، حسن املدد )ص406(، القول الوجزي )297(. وراجع: عدد آي القرآن )ص480(، عدد   )((
سور القرآن )ص6)4(، اتلبيان )ص305(.

يف )ج(: )اتلحرير( ، وهو تصحيف.  )2(
انظر: لسان العرب )97/5)(، تاج العروس )4)/87)(، دستور العلماء )274/3(.  )3(
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واتلكوير: ثمان وعرشون آية عند أيب جعفر املدين))(.

أما نظائرها يف غري الكويف: فنظرية الفتح يف ابلرصي: السجدة ونوح واتلكوير 
 نَِظري لََها يِف عدد 

َ
ّ وََشيْبَة كورت َفَقط، َوال َميكِّ

ْ
ايم: نوح وكورت، َويِف ال والفجر، َويِف الشَّ

أيب َجْعَفر.

َرْصِّي: اجلن، ويف عدد أيب جعفر: اجلن وكورت،  ُكويِف َوابلْ
ْ
ونظرية احلديد يف غري ال

ويف ابلرصي: الفجر، ويف العرايق: الفتح.

ونظـرية اتلكويـر: يف ابلرصي: السـجدة ونـوح والفتح واحلديد، ويف ادلمشـيق: 
نـوح فقط)2(.

]12[ نظريتان
اتلََّغاُبـُن ْخُتَهـا 

ُ
أ ُُجـَراُت  َواحلْ َقَرائِـُن ]ج2/ب[46. 

ْ
َِت ال ِي إِْن ُمـزِّ

ْ
يِف اآل

ُهَمـــا ُعـــدَّ َثَمـــايِن َعـــرْشْة
َ

ْة)3)47. كاِل ِعـــْرَ
ْ
ال لُكَّ  ُقـــَراِن 

ْ
ال يِف  َوإِنَّ 

املفردات: قوهل: )القرائن(: مجع: قرينة: بَِمْعَن: يشء مماثل، نظري، شبيه، مضارع)4(.

ا َيّتِعُظ  ة(: اسم من االعتبار، بَِمْعَن ااِلتَِّعاِظ، والعربة اكلَموِْعظة ِممَّ قوهل: )الِعرْبَ
ْوِل 

ُ
أ واْ َيٰٓ بِِه اإِلنسان وَيعَمُل بِِه وَيعترِب ِليَْستَِدلَّ بِِه ىلَعَ َغرْيِهِ، ومنه يف اتلزنيل: ﴿َفٱۡعَتِبُ

ۡبَصٰرِ ﴾ ]احلرش: 2[)5(.
َ
ٱۡل

املعـىن: أفـاد انلاظـم : أن سـورة اتلغابن نظرية سـورة احلجـرات يف عدد 
اآلي، كالهمـا ثمـاين عـرشة آيـة. ثـم أشـار إىل أن القـرآن الكريـم يشـتمل ىلع ك 

واملواعظ. الِعـرَب 

انظر: عدد آي القرآن )ص476، 505، 572(، عدد سور القرآن )ص2)4، 439، 488(، اتلبيان )ص)30، 326، 382(.  )((
انظر: ابليان )ص229، )24، 265(، حسن املدد )ص439، 459، 504(.  )2(

يف )ج(: )ك عربة(.  )3(
انظر: لسان العرب )3)/336(، تاج العروس )35/)54(، تكملة املعاجم العربية )256/8(.  )4(

انظر: الصحاح )732/2(، لسان العرب )4/)53(، املصباح املنري )389/2(.  )5(
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ُ
َررِ َعَ أ نرَُث اجَلَواِهِر َوادلُّ

قلت: ال اختالف يف عدد آيات السورتني، وال يف نظرية اتلغابن، أما احلجرات: 
َغريهَما  َويِف  واقرأ،  اتلغابن  ايم:  الشَّ َويِف  واملزمل،  اتلغابن  خري: 

َ ْ
األ املْديِن  يِف  فنظريتها 

عَدد لَيَْس ِفيَها اْخِتاَلف))(.
ْ
يع ال اتلغابن َفَقط، َويِه َثَمايِن عرَشة آيَة يِف مَجِ

]13[ نظريتان
ـــِة

َ
َمُخوف

ْ
ِقَياَمـــِة ال

ْ
يَفــــــِة48. َوُســـوَرةُ ال نَِظـــرَيٌة)2) لِلنََّبـــــأِ الرشَِّ

َِقيَنـــا اْســـَتِمِع ايلْ
َ
ُهَمـــا ف

َ
ْرَبِعيَنـــــا)3)49. كاِل

َ
أ ْرَبِعــــــَن 

َ
أ ُتَعـــدُّ 

املفردات: قوهل: )املُخوفة(: اسم مفعول من: اخلوف: الفزع، يقال: طريٌق خَمُوٌف: 
 الَمخوُف)4(.

َ
عرب تُضيف املخافة إِىل

ْ
يافُه انلاس، وخُميٌف: ُييُف انلاس، َوال

املعىن: أفاد انلاظم : أن سورة القيامة نظرية سورة انلبأ، كالهما أربعون آية.

 
َ

َوال  ، َمَدنِيني وامليك والشايم: سورة حممد 
ْ
ال يِف  القيامة  قلت: نظرية 

ُكويِف واحلميص)5(، وتسع َوثاََلثُوَن يِف عدد 
ْ
ْرَبُعوَن آيَة يِف ال

َ
َرْصِّي، َويِه أ نَِظري لََها يِف ابلْ

ابَلاِقنَي)6(.

 ، ايم: َعبَس، ويف احلميص: سورة حممد َرْصِّي َوالشَّ ونظرية انلبأ يِف ابلْ
ْرَبُعوَن 

َ
َرْصِّي)7(، َوأ ْرَبُعوَن آيَة يِف امليك وابلْ

َ
َمَدنِيني وامليك، َويِه إِْحَدى َوأ

ْ
 نَِظري لََها يِف ال

َ
َوال

يِف عدد ابَلاِقنَي)8(.

انظر: عدد آي القرآن )ص479، 522(، عدد سور القرآن )ص4)4، 450(، اتلبيان )ص303، )34(، ابليان لدلاين   )((
)ص230، 248(، حسن املدد )ص)44، 468(.

يف )ج(: )ونظرية(.  )2(
الشطر اثلاين بكامله بياض يف )ج(.  )3(

انظر: العني )2/4)3(، الصحاح )359/4)(، املحكم واملحيط األعظم )306/5(.  )4(
انظر: حسن املدد )ص492(.  )5(

انظر: عدد آي القرآن )ص553(، عدد سور القرآن )ص475(، اتلبيان )ص368(، ابليان )ص259(.  )6(
لم يذكر األنطايك: )امليك( يف عدد آي السور )ص560(، وال ادلاين يف ابليان )ص262(، وذكره ابن عبد الاكيف يف عدد   )7(

سور القرآن )ص)48(، واجلعربي يف حسن املدد )ص498( وهو الصواب.
سها العطار يف عد آيها، حيث عد امليك مع الكويف وغريه، اكألنطايك وادلاين، ولم يذكر عد ابلرصي. انظر: اتلبيان )ص375(.  )8(
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]14[ نظريتان
ـــْة

َ
ُمَجاِدل

ْ
ال ُســـوَرةِ  آَي  َوإِنَّ  ـــْة50. 

َ
ُمَجاَدل

ْ
ـــُرِك)1) ال اتْ

َ
وِج، ف ـــُرُ

ْ
ـــُل ال ِمْث

ــاِن وَن َوآَيَتـ ــرْشُ وَن ِعـ ــرْشُ ْخَتـــاِن51. ِعـ
ُ
أ َعـــَدداً  ـــوَرتَاِن)2)  السُّ

َ
ف

ة اخلصومة، واجلََدل:  َوُهَو شدَّ ُمَجاَدلَة(: مفاعلة من: اجلََدل، 
ْ
)ال املفردات: قوهل: 

ُمَخاَصَمُة 
ْ
َوال ُمنَاَظَرُة 

ْ
ال ُمَجاَدلَُة: 

ْ
َوال َخاَصَمُه،  ي 

َ
أ  :ُ

َ
وَجاَدهل ِة؛  ُجَّ

ْ
بِاحل ِة  ُجَّ

ْ
احل ُمَقابَلَُة 
واخِلصاُم)3(.

املعىن: أفاد انلاظم : أن سورة املجادلة مثُل سورة الربوج، لكتاهما ثنتان 
وعرشون آية، فهما أختان من حيث العدد، أي: نظريتان.

خري 
َ ْ
األ َويِف  الربوج،  وامليك:  خري 

َ ْ
األ املْديِن  غري  يِف  املجادلة  سورة  نظرية  قلت: 

وَن يِف  خري وامليك، َواثْنَتَاِن وَِعرْشُ
َ ْ
وَن آيَة يِف املْديِن األ وامليك: اللَّيْل، َويِه إِْحَدى وَِعرْشُ

عدد ابَلاِقنَي)4(.

لََها فيهَما، َويِه   نَِظري 
َ

خري وامليك: املجادلة، َوال
َ ْ
ونظرية الربوج يِف غري املْديِن األ
عَدد)5(.

ْ
يع ال وَن آيَة يِف مَجِ اثْنَتَاِن وَِعرْشُ

]15[ نظريتان
ــُم ِق َواتلَّْحِريـ

َ
ــال ـ ــوَرةُ الطَّ َعلِيـــُم52. َوُسـ بَِنـــا  َواهلُل  ْخَتـــاِن، 

ُ
أ

َة آيَـًة َعـَدْد نََتـا َعـرْشَ
ْ
)6) ُيَفْد53. َهـِذي اث ْ

ل
َ
ْخَرى، َوَمن يَْسـأ

ُ ْ
َهـا األ

ُ
َوِمْثل

يف )س(: )فدع( ، وبه ينكس ابليت.  )((
يف )س(: )وسورتان(.  )2(

انظر: لسان العرب )))/05)(، تاج العروس )94/28)(.  )3(
انظر: عدد آي القرآن )ص508(، عدد سور القرآن )ص)44(، اتلبيان )ص328(، ابليان )ص242(، حسن املدد   )4(

)ص)46(.
انظر: عدد آي القرآن )ص579(، عدد سور القرآن )ص496(، اتلبيان )ص390(، ابليان لدلاين )ص269(، حسن   )5(

املدد )ص0)5(.
يف )ج(: )سأل(.  )6(
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ُ
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املفردات: قوهل: )هذي( اهلاء للتنبيه، و)ذي( اسم إشارة للمؤنث، لغة يف: هذه، 
يقال: هذه قامت، وهاذي قامت، وهاِذ قامت، وِذهْ قامت وذي قامت))(.

قـوهل: )ُيَفـد(: مضارع مبـين للمفعول، جمزوم بــ )َمن( الرشطية، أصلـه: ُيَفاد، 
مـن: أفـاد فالناً وأفاد لفـالن: أخربه، أنبـأه، أعلمه، مـن: الفائدُة، ويه: ما اْسـتََفْدَت 
فَْدُت 

َ
فَْدُت َغـرْيِي، َوأ

َ
ـٍم أو ماٍل، وأفَْدُت املـاَل: اْسـتََفْدتُُه، وأْعطيْتُه، َوُيَقـاُل: أ

ْ
مـن ِعل

ِمـْن َغرْيِي)2(.

املعىن: أفاد انلاظم : أن سورة الطالق وسورة اتلحريم أختان، أي: نظريتان، 
عدد آيات ك منهما اثنتا عرشة آية، ومن سأل عن ذلك يُعلم به وُيرب.

َرْصِّي: اجلمعة، ويِف َغريه: اتلَّْحِريم، َويِه إِْحَدى عرَشة  قلت: نظرية الطالق: يِف ابلْ
َرْصِّي، واثنتا عرَشة يِف عدد ابَلاِقنَي غري احلميص، وثالث عرشة فيه)3(. آيَة يِف ابلْ

َويِه  ِفيِهما،  لََها  نَِظري   
َ

َوال الطالق،  َرْصِّي واحلميص:  ابلْ ونظرية اتلحريم يِف غري 
عَدد غري احلميص، وثالث عرشة فيه)4(.

ْ
يع ال اثْنَتَا عرَشة آيَة يِف مَجِ

]16[ مخس نظائر

ْة ُُمَعـــِة إِْحـــَدى َعـــرْشَ ْة54. َوُســـوَرةُ اجلْ ـــَف َمـــرَّ
ْ
ل
َ
َهـــا إِْن ِشـــْئَت أ َفُعدَّ

ـــَى ُمَنافُِقـــوَن َوالضُّ
ْ
َهـــا ال

ُ
ــا)5)55. َوِمْثل ــنَّ اتََّضَحـ ِهـ ِي يِف َعدِّ

َّ
ــَذا اذل َهـ

َقارَِعـــْة
ْ
َهـــا َوال

ُ
َعاِديَـــاُت ِمْثل

ْ
ــْة56. َوال ــُروا ُمَناَزَعـ ـ

َ
ــا َذك ــَس فِيَمـ يْـ

َ
َول

انظر: املذكر واملؤنث لألنباري ))/204(، رس صناعة اإلعراب البن جين )209/2(، املصباح املنري ))/3)2(.  )((
انظر: الصحاح )2/)52(، معجم مقاييس اللغة )464/4(، القاموس املحيط )ص308(، لسان العرب )3/)34(.  )2(

انظر: عدد آي القرآن )ص523(، عدد سور القرآن )ص452(، اتلبيان )ص343(، ابليان )ص249(، حسن املدد   )3(
)ص470(.

انظر: عدد آي القرآن )ص526(، عدد سور القرآن )ص454(، اتلبيان )ص345(، ابليان )ص250(، حسن املدد   )4(
)ص472(.

يف )ج(: )انصحا(، لعله تصحيف.  )5(
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املفردات: قوهل: )منازعة(: خماصمة، ناَزْعتُُه ُمنازََعًة: خاصمته، واتَلناُزُع: اتلخاصُم))(.

املعىن: أفاد انلاظم : أن سورة اجلمعة إحدى عرشة آية، ومثلها املنافقون، 
والضىح، وكذا العاديات والقارعة مثلها. وال خالف فيما ذكروا من عدد آيها وكونها 

نظريات بعض.
السابق  لكالمه  وتأكيد  للبيت،  تكملة  ةْ(:  َمرَّ َف 

ْ
ل
َ
أ ِشئَْت  إِْن  َها  )َفُعدَّ وقوهل: 

إلزالة الشك.
َعاِديات، 

ْ
ىَح َوال ُكويِف: الُمنَافُِقوَن َوالضُّ

ْ
عَدد غري ال

ْ
يع ال قلت: نظرية اجلمعة يِف مَجِ

اَلق، وال خالف يف عدد آياتها)2(. َرْصِّي: الطَّ َوَزاد ابلْ
عَدد: اجلمعة، وال خالف يف عدد آياتهما)3(.

ْ
يع ال ونظرية املنافقون والضىح يِف مَجِ

عَدد: اجلمعة واملنافقون والضىح، وال خالف يف عدد 
ْ
يع ال ونظرية العاديات يِف مَجِ

آياتها)4(.
يِف  لََها  نَِظري   

َ
َوال واتلاكثر،  واتلني  الرشح  والشايم:  َرْصِّي  ابلْ يِف  القارعة  ونظرية 

َمَدنِيني وامليك)5(.
ْ
َرْصِّي والشايم، وَعرش يِف ال َمَدنِيني وامليك، َويِه َثَمايِن آيَات يِف ابلْ

ْ
ال

]17[ نظريتان
نَِظرَيتَاِن ِنُّ 

ْ
َواجل َونُوُح  َثَماِن57.  َبْعَدَها  تَاِت  وَن  ِعرْشُ

املعىن: أفاد انلاظم : أن سورة نوح وسورة اجلن نظريتان، ك منهما ثمان 
وعرشون آية.

انظر: الصحاح )289/3)(، لسان العرب )8/)35(، أساس ابلالغة )263/2(.  )((
انظر: عدد آي القرآن )ص7)5، 8)5(، عدد سور القرآن )ص448(، اتلبيان )ص337(، ابليان )ص246(، حسن   )2(

املدد )ص466(.
انظر: عدد آي القرآن )ص9)5، 597(، عدد سور القرآن )ص449، 2)5(، اتلبيان )ص339، 408(، ابليان )ص247،   )3(

277(، حسن املدد )ص467، 520(.
انظر: مواضعها يف املراجع السابقة.  )4(

انظر: مواضعها يف املراجع السابقة نفسها.  )5(
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قلت: نظرية سورة نوح: يِف ابلرصي وادلمشيق: كورت، ويف غري احلريم: املضاجع 
َمَدنِيني وامليك 

ْ
َرْصِّي وادلمشيق، َوثاََلثُوَن يِف ال )السجدة(، َويِه تسع وعرُشون آية يِف ابلْ

واحلميص))(.

َرْصِّي والكويف: احلديد، ويف الكويف: نوح، َويِه عرُشون  ونظرية اجلن يِف غري ابلْ
عَدد غري البي، وسبع فيه)2(.

ْ
يع ال وثماين آيَات يِف مَجِ

وقوهل: )تايت(: بإبدال اهلمزة الساكنة ألفاً من جنس حركة ما قبلها، للوزن.

]18[ نظريتان

ـــِل مِّ ُمزَّ
ْ
َت ُســـوَرَة ال

ْ
ـــرَأ

َ
دتَّ آَيَهـــا يِف َمَهـــِل)3)58. َوإِْن ق ُثـــمَّ َعـــدَّ

ــَدْد َر)4) الَعـ ــرَّ َـ
َ

ــا إَِذا حت 59ْ. وََجدتََّهـ ــدَ َـ
ْ

ــا آَي ابل ــْت آيَاُتَهـ ــْد َواَفَقـ ـ
َ
ق

ـــاَدْة  زِيَ
َ

ِـــال وَن ب ـــرْشُ وَن ِع ـــرْشُ ـــاَدْة60. ِع
َ
ف ِ

ْ
ـــُب اإل

ُ
ـــْن َتْطل ْنـــَت ِممَّ

ُ
إِْن ك

ْمَهلَه: 
َ
فْق. وأ ِكينة واتلُّؤَدة والرِّ املفردات: قوهل: )َمَهل(: الَمْهل والَمَهل والُمْهلة: السَّ

﴿َفَمّهِِل   :
َ

َتَعاىل  
ُ

قوهل َوِمنْه  لَُه،  جَّ
َ
أ تَمهياًل:  لَُه  وَمهَّ َعلَيِْه،  َيْعَجْل  َولَْم  بِِه  وَرفَق  نظره 

َ
أ

ۡمِهۡلُهۡم ُرَوۡيَدۢا﴾ ]الطارق: 7)[)5(.
َ
ٱۡلَكِٰفِريَن أ

ر ىلع: أمعـن يف الفحص، نقب  َر، إذا َكتَـَب، وحـرَّ قـوهل: )حتـرر(: مطـاوع: َحـرَّ
ر عنـه، فتش عـن األخطاء بعنايـة، واتلحريـر: اتلهذيب وأخذ  عنـه، دقَّـق عليه، نقَّ

اخلالصة)6(.

انظر: مواضعها يف املراجع السابقة نفسها.  )((

انظر: مواضعها يف املراجع السابقة نفسها.  )2(
يف )ج(: )نهِل(.  )3(

يف )س(: )جتزم(.  )4(
انظر: الصحاح )822/5)(، لسان العرب )))/633(، تاج العروس )429/30(.  )5(

انظر: معجم اللغة العربية املعارصة ))/468(، تكملة املعاجم العربية )03/3)(، اتلوقيف ىلع مهمات اتلعاريف   )6(
)ص92(.
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املعىن: أفاد انلاظم : أنك إذا قرأت سورة املزمل، ثم عددت آياتها ىلع مهل 
ابلدل، أي: جتدها نظرية هلا،  آياِت سورة  آياتُها  وافقت  العدد، جتدها  وتؤدة، وحررت 

وآيات ك منهما عرشون آية بال زيادة.

خري: احلجرات، ونظريتها يِف املْديِن 
َ ْ
قلت: أما سورة املزمل: فنظريتها يِف املْديِن األ

االنفطار  َرْصِّي:  ابلْ َويِف  َفَقط،  َدَل  ابلْ والشايم:  ُكويِف 
ْ
ال َويِف  واقرأ،  َدَل  ابلْ وامليك:  األول 

ّ من ِرَوايَة بعض ُشيُوخ ادلاين: االنفطار واألىلع، َويِه َثَمايِن  َميكِّ
ْ
واألىلع واقرأ، َويِف ال

وَن  َرْصِّي، وَِعرْشُ ّ خِبِاَلف َعنُه، َويِف ابلْ َميكِّ
ْ
خري، وتسع عرَشة يِف ال

َ ْ
عرَشة آيَة يِف املْديِن األ

ّ من رواية ادلاين))(. َميكِّ
ْ
يِف عدد ابَلاِقنَي، َويِف ال

: احلميص مع ابلرصي)2(. ولم يذكر خالف امليك يف عدد آياتها غري ادلاين، وزاد اجلعربيُّ

 
َ

خري: اقَْرأ، َوال
َ ْ
خري وابلرصي: املزمل، ويِف املْديِن األ

َ ْ
ونظرية ابلدل يِف غري املْديِن األ

عَدد)3(.
ْ
يع ال َرْصِّي، َويِه عرُشون آيَة يِف مَجِ نَِظري لََها يِف ابلْ

]19[ ثالث نظائر

ْخـُت َسـبِّْح
ُ
)4) أ ْح61. َوااِلنِْفَطـاُر َفـْيَ ـــرْشَ ُ ـــْم ي

َ
ـــا ل ـــارِِح َم ـــُت بِالشَّ ْس

َ
َول

ـــْق
َ
َعل

ْ
ـــَك ال ِ َذل

َ
ـــرْشٌ َوك ـــٌع َوِع َتتَِّفـــْق)5)62. تِْس آيِِِهـــنَّ  يِف  َنَظائِـــُر 

املعىن: أفاد انلاظم : أن سورة االنفطار أخت سورة سبح، ويه: األىلع، أي: 
تسع  منهن:  واحدة  اآلي، ك  ومتفقات  بعض،  نظائر  العلق،  وكذلك سورة  نظريتها، 

عرشة آية.

انظر: ابليان لدلاين )ص257(.  )((
انظر: عدد آي القرآن )ص546(، عدد سور القرآن )ص469(، اتلبيان )ص362، 363(، حسن املدد )ص487، 488(.  )2(

انظر: عدد آي القرآن )ص590(، عدد سور القرآن )ص506(، اتلبيان )ص)40(، ابليان )ص274(، حسن املدد   )3(
)ص6)5(.

يف )س(: )يه(.  )4(
يف )ج(: )متفق(.  )5(
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ُ
َررِ َعَ أ نرَُث اجَلَواِهِر َوادلُّ

َرْصِّي  ُكويِف وابلْ
ْ
َرْصِّي واحلميص: املزمل، َويِف َغري ال قلت: نظرية االنفطار يِف ابلْ

عَدد))(.
ْ
يع ال ىلْعَ َفَقط، َويِه تسع عرَشة آيَة يِف مَجِ

َ ْ
واحلميص: األ

عَدد: االنفطار، ويف ابلرصي: املزمل، َويِه تسع عرَشة 
ْ
يع ال ونظرية األىلع يِف مَجِ

عَدد)2(.
ْ
يع ال آيَة يِف مَجِ

يِف  آيَة  عرَشة  َثَمايِن  َويِه  املزمل،  األخري:  غري  عَدد 
ْ
ال يع  مَجِ يِف  العلق  ونظرية 

َمَدنِيني وامليك)3(.
ْ
وَن يِف ال ُكويِف وابلرصي واحلميص، وَِعرْشُ

ْ
ادلمشيق، وتسع عرَشة يِف ال

]20[ مخس نظائر
ـــُع ْرَب

َ
ـــَراِن)4) أ ُق

ْ
اِح يِف ال ـــرِشَ

ْ
يْـــَس يُْدَفـــُع63. لاِِلن

َ
َـــقُّ ل َنَظائِـــٍر، َواحلْ

ــرَيْة ــا نَِظـ َهـ
َ
ــِن ل ــوَرةُ اتلِـّ ُسـ

َ
ـــوَرْة)5)64. ف دتَّ ُس ـــدَّ ـــْن إَِذا َع ـــْم يَُك

َ
َول

ـــُر
ُ
ـــَزاِل َواتلَّاَكث

ْ
ل الزِّ ُتـــُه تََشـــاُجُر65. َوُســـوَرةُ 

ْ
ل
ُ
يْـــَس فِيَمـــا ق

َ
َول

َثَمـــاِن ُســـوَرٍة  لُكِّ  آيَـــاُت  ََيـــاِن66.  ابلْ َغيَـــَة  َبْنـــُت 
َ
أ ـــْد 

َ
َوق

املفردات: قوهل: )تشاجر(: التشاجر: اتلخاصم، واتلنازع، واتلطاعن، ويف اتلزنيل: 
ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم﴾ ]النساء: 65[)6(. ﴿َفَل َوَرّبَِك َل يُۡؤِمُنوَن َحتَّ

اليشُء  باَن  وَْضْحتُه، 
َ
أ بَنْتُه: 

َ
وأ اتََّضَح،  ء:  ْ اليشَّ باَن 

َ
أ أوضحت،  )أبنت(:  قوهل: 

َ بَِمْعًن َواِحٍد)7(. باَن وَبنيَّ
َ
واْستَباَن وتَبنيَّ وأ

انظر: عدد آي القرآن )ص572(، عدد سور القرآن )ص490(، اتلبيان )ص384(، ابليان )ص266(، حسن املدد   )((
)ص505(.

انظر: مواضعها يف املراجع السابقة.  )2(
انظر: عدد آي القرآن )ص)60(، عدد سور القرآن )ص6)5(، اتلبيان )ص3)4(، ابليان )ص280(، حسن املدد   )3(

)ص523(.
قوهل: )يف القران( تكرر يف )س(، ولعله سهو من انلاسخ.  )4(

يف )ج(: )السورة(.  )5(
انظر: الصحاح )694/2(، لسان العرب )396/4(، تاج العروس )2)/39)(.  )6(

انظر: الصحاح )2083/5(، لسان العرب )3)/67(، تاج العروس )297/34(.  )7(
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اتلني،  وهن:  نظائر،  أربع  هلا  االنرشاح))(  سورة  أن   : انلاظم  أفاد  املعىن: 
قلته، وقد  فيما  ثمان، وال خالف  والزلزال، واتلاكثر، وآيات ك سورة منها  وابلينة، 

أوضحت ذلك اغية الوضوح وابليان.

املْديِن  يِف  االنرشاح  نظرية  يه  األربع  السور  من  للكويف  انلاظم  ذكره  ما  قلت: 
َرْصِّي  ابلْ َويِف  َوابلينة واتلاكثر،  خري وامليك: اتلني 

َ ْ
املْديِن األ األول كذلك، َونظريتها يِف 

عَدد)2(.
ْ
يع ال َقارَِعة واتلاكثر، َويِه َثَمايِن آيَات يِف مَجِ

ْ
والشايم: اتلني َوال

وال خالف يف نظائر اتلني وال يف عدد آياتها)3(.

َـرْصِّي والشـايم: الـرشح، ونظريتهـا فيهَمـا:  أمـا ابلينـة: فنظريتهـا يِف غـري ابلْ
َرْصِّي والشـايم خِبِاَلف َعنُه، وثمـان يِف عدد  الزلزلـة واهلمـزة، َويِه تسـع آيَـات يِف ابلْ

.)4 ابَلاِقنَي)

مَزة َفَقط، َويِه َثَمايِن آيَات يِف 
ْ
خري وامليك: اهل

َ ْ
ونظرية سورة الزلزلة: يِف املْديِن األ

املْديِن األول والكويف، وتسع يِف عدد ابَلاِقنَي)5(.

عَدد: الرشح واتلني، ويف احلجازي: ابلينة، ويف ابلرصي 
ْ
يع ال ونظرية اتلاكثر: يِف مَجِ

عَدد)6(.
ْ
يع ال والشايم: الرشح واتلني والقارعة، َويِه َثَمايِن آيَات يِف مَجِ

يَْت  وَُسمِّ ْح(،  نرَْشَ لَْم 
َ
أ )ُسوَرَة   : ِمِذيِّ الرتِّْ ابُلَخارِّي وَجامع  َويِف َصِحيح  اتلََّفاِسرِي  ُمْعَظِم  يِف  يَْت  »ُسمِّ ابن اعشور:  قال   )((

ِمْن  ِفيَها  َواقِِع 
ْ
ال ِفْعِل 

ْ
ال بَِمْصَدِر  تَْسِميًَة  ِقيَِّة  َمرْشِ

ْ
ال َمَصاِحِف 

ْ
ال َبْعِض  يِف  َوِمثْلُُه  ِح(،  ْ اتلََّفاِسرِي: )ُسوَرَة الرشَّ َبْعِض  يِف 

اِح( «. اتلحرير واتلنوير  ح: )[، َويِف َبْعِض اتلََّفاِسرِي تَْسِميَتَُها: )ُسوَرُة ااِلنرِْشَ ْ ۡح لََك َصۡدَرَك﴾ ]الرشَّ لَۡم نَۡشَ
َ
: ﴿أ

َ
قَْوهِلِ َتَعاىل

)407/30(، وانظر: فنون األفنان البن اجلوزي )ص323(، الربهان يف علوم القرآن للزركيش )33/2(.
انظر: عدد آي القرآن )ص598(، عدد سور القرآن )ص3)5(، اتلبيان )ص0)4(، ابليان )ص278(، حسن املدد   )2(

)ص)52(.
انظر مواضعها يف: املراجع السابقة.  )3(

انظر: مواضعها يف املراجع السابقة نفسها.  )4(

انظر: مواضعها يف املراجع السابقة نفسها.  )5(
انظر: عدد آي القرآن )ص3)6(، عدد سور القرآن )ص527(، اتلبيان )ص425(، ابليان )ص286(، حسن املدد   )6(

)ص532(.
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]21[ أربع نظائر

ْق
َ
َفل

ْ
ِفيـُل َوَتبَّـْت َوال

ْ
َقـْدُر َوال

ْ
]ج3/ب[67. َوال َتتَِّفـْق   (1( آيَاُتُهـنَّ َنَظائِـٌر 

َخْمـِس
ْ
لِل ُسـوَرةُ  تَِزيـُد  يْـَس 

َ
ل بِْس)2)68. 

َ
َفَهـْل تَـَرى فِيَمـا َمـَى ِمـْن ل

ِبُسُه، لَبْساً - بالَفتِْح -: 
ْ
ْمَر يَل

َ
املفردات: قوهل: )لبس(: اللبس: اخللط، لَبََس عليِه األ

َط 
ْ
َخل ْمَرُكم 

َ
أ َيِْلَط  ي: 

َ
أ 65[؛  ]األنعام:  ِشَيٗعا﴾  يَۡلبَِسُكۡم  ۡو 

َ
﴿أ  :

َ
تعاىل  

ُ
قوهل َوِمنْه  َخلََطُه، 

َفاٍق)3(. َط اتَّ
ْ
اْضِطراٍب ال َخل

املعىن: أفاد انلاظم : أن السور: القدر والفيل واملسد - ويه املراد بقوهل: 
تبت - والفلق نظائر بعض، متفقات اآليات، ال تزيد ك سورة منها من مخس آيات.

ِفيل وقريش وتبت والفلق، َويِف ابلرصي 
ْ
َمَدنِيني: ال

ْ
قلت: نظرية سورة القدر يِف ال

يْت والاكفرون، َويِه ِسّت آيَات 
َ
َرأ

َ
ِفيل وتبت والفلق، َويِف امليْكِّ والشايم: أ

ْ
ُكويِف: ال

ْ
مع ال

ّ والشايم، ومَخْس يِف عدد ابَلاِقنَي)4(. َميكِّ
ْ
يِف ال

ّ: قَُريْش  َميكِّ
ْ
ّ والشايم: القدر، ونظريتها يِف ال َميكِّ

ْ
وسورة الفيل: نظريتها يِف غري ال

ِْخاَلص والفلق، َويِه مخس آيَات يِف 
ْ

ايم: تبت َواإل ِْخاَلص وتبت والفلق، َويِف الشَّ
ْ

َواإل
عَدد)5(.

ْ
يع ال مَجِ

عَدد: الفلق، ويف امليك والشايم: اإلخالص، ويف 
ْ
يع ال وسورة املسد: نظريتها يِف مَجِ

عَدد)6(.
ْ
يع ال املدين والعرايق: الفيل والفلق، َويِه مخس آيَات يِف مَجِ

يف )ج(: )آيتهن(.  )((
يف )س(: ليس تزيد سورٌة ىلع مْخس فهل ترى فيما ذكرُت ِمن لَبْس.  )2(

انظر: الصحاح )973/3(، لسان العرب )6/(202، تاج العروس )6)/469(.  )3(
القرآن )ص8)5(، اتلبيان )ص5)4(، ابليان )ص)28(، وفيه: »َويِف  القرآن )ص603(، عدد سور  انظر: عدد آي   )4(

يْت والاكفرون«، وهو خطأ. حسن املدد )ص525(.
َ
َرأ

َ
املْديِن والشايم: أ

انظر: عدد آي القرآن )ص8)6(، عدد سور القرآن )ص)53(، اتلبيان )ص430(، ابليان )ص289(، حسن املدد   )5(
)ص535(.

انظر: مواضعها يف املراجع السابقة.  )6(
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عَدد: الفيل واملسد، وامليك والشايم: اإلخالص، 
ْ
يع ال ونظرية سورة الفلق: يِف مَجِ

عَدد))(.
ْ
يع ال واحلريم: قريش، واملدنيني والعرايق: القدر، َويِه مخس آيَات يِف مَجِ

]22[ ثالث نظائر
ُر َوانلَّْصُ َفَقْد)2)

َ
ْوث

َ
ك

ْ
َعْصُ َوال

ْ
َعـــَدْد69. َوال

ْ
ال )3) يِف  آيَاُتُهـــنَّ تََواَفَقـــْت 

 زِيَـــاَدةِ
َ

ُث آيَـــاٍت بِـــال
َ

ـــال
َ
ـــاَدة70ِ. ث

َ
ف ِ

ْ
اإل َغيَـــَة  ـــدتُّ 

َ
ف
َ
أ ـــْد 

َ
َوق

َخْذُت، أفاد 
َ
فَْدُت ِمنُْه َمااًل: أ

َ
ْعَطيْتُُه، َوأ

َ
فَْدتُُه َمااًل: أ

َ
املفردات: قوهل: )أفدت(: من: أ

فالناً وأفاد لفالن: أخربه، أنبأه، أعلمه إفادًة عن حقيقة خربه)4(.
متفقة  وانلرص  والكوثر  العرص  اثلالث:  السور  أن   : انلاظم  أفاد  املعىن: 

اآليات، أي: نظائر بعض، ك واحدة منهن ثالث آيات بال زيادة.
عَدد)5(.

ْ
يع ال عَدد، َومتفقُة اآليَات يِف مَجِ

ْ
يع ال قلت: هن نظائر بعض يِف مَجِ

]23[ نظريتان
ِص

َ
ِْخال

ْ
َواإل ِف 

َ
يال ِ

ْ
اإل َوُسوَرةُ  َعايِص71. 

ْ
ائِـُع)6) ِمْثـُل ال ْخَتـاِن، َمـا الطَّ

ُ
أ

ــَدَدا ــَواٌء َعـ ــاٍت َسـ ــُع آيَـ ْرَبـ
َ
ا72. أ َ دَّ

َ
ق َمن  َوَدْع  ءِ،  الشَّ َعِن  ِشْف 

ْ
اك

َ
ف

املفردات: قوهل: )الطائع(: اسم فاعل من: َطاَع َيُطوُع وَيَطاُع وَيِطيُع: انْقاَد، َورَُجٌل 
ه: الَكْرُه، وورد ذلك يف اتلزنيل عدة مرات، منها:  ْوُع: االنقياُد، وُيضادُّ طائٌِع: ُمِطيٌع، الطَّ

ۡرِض َطوٗۡع َوَكۡرٗها﴾ ]آل عمران: 83[)7(.
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡسلََم َمن ِف ٱلسَّ

َ
ۥٓ أ ﴿َوَلُ

انظر: مواضعها يف املراجع السابقة نفسها.  )((
يف )ج(: )ورد(.  )2(

يف )ج(: )فقد توافقت آيتهن(.  )3(
انظر: لسان العرب )3/)34(، املصباح املنري )485/2(، تاج العروس )7/8)5(، تكملة املعاجم العربية )43/8)(.  )4(

انظر: عدد آي القرآن )ص5)6، 623، 626(، عدد سور القرآن )ص528، 535، 537(، اتلبيان )ص426، 435(،   )5(
ابليان )ص287، 292، 294(، حسن املدد )ص533، 538، 540(.

يف )ج(: )ما لطائع(.  )6(
انظر: الصحاح )255/3)(، القاموس املحيط )ص744(، لسان العرب )240/8(، تاج العروس ))2/)46(.  )7(
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اَعة، َعىص العبُد َربَُّه إِذا  قوهل: )العايص(: اسم فاعل من: الِعصيان: ِخالُف الطَّ
ِمْن  وََعىَص  يُِطْعُه،  لَْم  إِذا  وَمْعِصيًَة:  وِعْصياناً  َعْصياً  َيْعِصيه  َعصاُه  وقد  ْمَره، 

َ
أ خالَف 

بَاِب: َرَم))(.

واإلخالص   - اإليالف  ويه:   - قريش  سوريت:  أن   : انلاظم  أفاد  املعىن: 
أختان، أي: نظريتان، ك واحدة منهما أربع آيات سواًء بسواٍء.

 :ّ َميكِّ
ْ
َمَدنِيني: القدر والفيل واملسد والفلق، َويِف ال

ْ
قلت: نظرية ُسوَرة قَُريْش يِف ال

ربع آيَات 
َ
ايم، َويِه أ  نَِظري لََها يِف الشَّ

َ
ِْخاَلص، َوال

ْ
ُكويِف وابلرصي: اإل

ْ
اإلخالص، ويِف ال

َمَدنِيني وامليك واحلميص)2(.
ْ
ُكويِف وابلرصي وادلمشيق، ومَخْس يِف ال

ْ
يِف ال

 ّ َميكِّ
ْ
ّ: الفيل، ويف العرايق: قريش، َويِه مخس آيَات يِف ال َميكِّ

ْ
ونظرية اإلخالص يِف ال

ْربع يِف عدد ابَلاِقنَي)3(.
َ
والشايم، َوأ

لربه  املطيع  املؤمن  إشارة لطيفة إىل فضل  الَعايص(:  مثُل  الطائُع  )ما  ويف قوهل: 
 باعتباره مقرباً هلل ، وبأنه ليس مثل املذنب العايص، بل هو أفضل 

منه وأقرب. أسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من عباده املطيعني هل بفضله وجوده.

]24[ نظريتان
اِس ْخـُت انلَـّ

ُ
اَكفِـُروَن َفـْيَ أ

ْ
َِبـــاِس73. َوال

ْ
 اتل

َ
ُهَمـــا ِســـتٌّ بِـــال

َ
كاِل

لبََس  مر. 
َ
األ اْخِتاَلُط  واللَّبَُس:  اللَّبُْس  االختالط،  )اتلباس(:  قوهل:  املفردات: 

َبََس َعلَيِْه   يعرِف ِجَهتَه، واتلْ
َ

َبََس: إِذا َخلََطه َعلَيِْه َحىتَّ ال ِبُسه لَبْساً فاتلْ
ْ
مَر يَل

َ
َعلَيِْه األ

بيُس: اكتلَّْدليس واتلَّخليط)4(.
ْ
مر: اختلََط واْشتَبَه. واتلَّل

َ
األ

انظر: الصحاح )2429/6(، لسان العرب )5)/67(، املصباح املنري )4/2)4(، تاج العروس )58/39(.  )((
انظر: عدد آي القرآن )ص9)6(، عدد سور القرآن )ص532(، اتلبيان )ص)43(، ابليان )ص290(، حسن املدد   )2(

)ص536(.
انظر: مواضعها يف املراجع السابقة.  )3(

انظر: لسان العرب )204/6(، املصباح املنري )4/2)4(، تاج العروس )6)/469(.  )4(
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املعىن: أفاد انلاظم : أن سورَة الاكفرون أخُت سورِة انلاِس، أي: نظريتها، 
كالهما ستُّ آياٍت دون اختالط واتلباس.

املاعون،  والشايم:  واحلريم  القدر،  والشايم:  امليك  يِف  الاكفرون  نظرية  قلت: 
عَدد))(.

ْ
يع ال ُكويِف وابلرصي: انلَّاس َفَقط، َويِه ِسّت آيَات يِف مَجِ

ْ
وال

عَدد ىلع اختالفها، َويِه سبع آيَات يِف 
ْ
يع ال أما سورة انلاس فذكر نظريتها يِف مَجِ

ّ والشايم، وست يِف عدد ابَلاِقنَي)2(. َميكِّ
ْ
ال

تمت حبمد اهلل)3(.

انظر: عدد آي القرآن )ص624(، عدد سور القرآن )ص536(، اتلبيان )ص437(، ابليان )ص293(، حسن املدد   )((
)ص539(.

انظر: عدد آي القرآن )ص)63(، عدد سور القرآن )ص543(، اتلبيان )ص447(، ابليان )ص298(، حسن املدد   )2(
)ص544(.

جاء يف آخر نسخة )س(: »واحلمد هلل وحده، وصلواته ىلع سيدنا حممد وآهل وصحبه وسلم تسليماً، نظمها الشيخ   )3(
اإلمام العالم أبو حممد جعفر بن أمحد بن احلسني الساج ، رب هب يل من دلنك رمحة ومغفرة وعلماً إنك 
أنت الوهاب. ترمجة هذه القصيدة: كتاب فيه نظائر القرآن العظيم، تصنيف اإلمام العالم أيب حممد جعفر بن أمحد 
ابن احلسني الساج ابلغدادي ، رواية الشيخ اإلمام العالم األوحد جمد ادلين أيب الفضل عبد اهلل بن أمحد 
ابن حممد بن عبد القاهر الطويس اخلطيب عن رواية إسماعيل بن عمر بن أمحد القريش األندلس عنه. منقول 

من مشيخة ابن عبد ادلائم«.
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اخلاتمة
ويف نهاية هذا ابلحث: أمحد اهلل  وأشكره ىلع أن منَّ يلعَّ بإتمام حتقيق 
إىل  توصلت  وقد  دراستها،  مع    الساج  لإلمام  املباركة  املنظومة  هذه  ورشح 

نتائج ملموسة من خالل معايشيت معها، أمجلها فيما ييل:

أن اإلمام الساج  من أعالم القراءات يف عرصه، قرأ وأقرأ بها سنني، واكن . 1
اعيل الطبقة يف احلديث والقراءة، وموسوعة يف أبرز علوم الكتاب والسنة، فهو: 

حمدٌث مسِنٌد، مقرٌئ، فقيٌه، حنويٌّ أديٌب، شاعٌر راجٌز.
لعل شهرته يف غري القراءات غلبت عليه، فِمن َثمَّ ال جند هل ذكراً أو ترمجة - ولو . 2

بإجياز - يف املؤلفات املتخصصة يف تراجم القراء، كمعرفة القراء لذلهيب، واغية 
انلهاية البن اجلزري، رغم أن اذلهيب ترجم هل يف: تاريخ اإلسالم، وسري أعالم 

. انلبالء، والِعرَبِ يف َخرَبِ من َغرَبَ
هذه املنظومة املباركة من نوادر املنظومات وأوائلها يف فن العدد، بل يه ثالث . 3

منظومة ىلع اإلطالق - حسب عليم، واهلل أعلم - وتتقدم ىلع أشهر منظومة يف 
. )علم الفواصل: ناظمة الزهر لإلمام الشاطيب )ت: 590ه

القرآن . 4 آي  عد  علم  جوانب  من  جانباً  حوْت   - وجازتها  ىلع   - املنظومة  هذه 
املعروف يف عرصنا بـ »علم الفواصل«، وهو جانب نظائر السور من حيث عدد 
الكويف، وهذا اجلانب من علم عدِّ اآلِي قلَّ من تطرق هل  اآليات ىلع املذهب 
واعتن به يف اتلأيلف، ويه بهذه املثابة أعتربها من نوادر األراجزي واملنظومات.

تتخللها . 5 األلفاظ،  وعذوبة  اتلعبري،  وسهولة  انلظم،  بيس  املنظومة  هذه  تمتاز 
والصلحاء  الربانيني  العلماء  منهج  ىلع  وعظيٌة  وإرشاداٌت  تربوية،  نصائُح 
 وفضائِل مكَة واملدينَة حرسهما  الرتبويني، وإشاراٌت لفضائل كتاب اهلل 
الاكئدين  السعودية من كيد  العربية  اململكة  بالد  مع سائر  ووقاهما  تعاىل  اهلل 

ورش األرشار وفساد الفاسدين.
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الفن ورشحها . 6 اليت غفل عنها كثري من أهل  يالحظ أن حتقيق هذه األرجوزة 
وإبرازها للمتخصصني يف علوم القراءات ُيَعدُّ إثراًء ملكتبة القراءات وعلومها، 

وإضافة جديدة ملكتبة القرآن الكريم وعلومه.
القراءات  علوم  يف  واتلخصص  الفن  أهل   - والشباب  الشيوخ  أويص  وأخرياً: 
عن  ويبحثوا  املخطوطات  اعلم  يف  يفتشوا  أن   - خصوصاً  الفواصل  وعلم  عموماً، 
املنظومات املتقدمة يف مثل هذا العلم اذلي قَلَِّت العنايُة به من قِبَِل ادلارسني، ويعتنوا 

بتحقيقها وإبرازها لالستفادة منها.

هذا، وأسأل اهلل العيل العظيم أن جيعل عميل هذا خالصاً لوجهه الكريم، ويتقبله 
مين خدمة لكتابه العزيز اذلي ال يأتيه ابلاطل من بني يديه وال من خلفه تزنيل من 
حكيم محيد، ويرزقه القبول، وجيعله يف مزيان حسنايت يوم ال ينفع مال وال بنون إال 

من أىت اهلل بقلب سليم.

وصىل اهلل وسلم ىلع سيدنا ونبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع

القرآن الكريم: رواية حفص، من إصدارات جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف  	

باملدينة املنورة.

السـيويط  	 بـن أيب بكـر  الرمحـن  ادليـن عبـد  القـرآن: جـالل  اإلتقـان يف علـوم 

)ت: ))9ه(، حتقيـق: حممـد أبـو الفضـل إبراهيـم، اهليئـة املرصيـة العامـة للكتـاب، 

974)م(. )394) ـه-  طبعـة 

اختصار علوم احلديث: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري القريش )ت: 774ه(،  	

رشح وحتقيق: أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان، الطبعة اثلانية.

ادلين  	 أثري  حيان  ابن  يوسف  بن  حممد  حيان  أبو  العرب:  لسان  من  الرضب  ارتشاف 

األندلس )ت: 745ه(، حتقيق ورشح ودراسة: رجب عثمان حممد، مراجعة: رمضان 

عبد اتلواب، مكتبة اخلانيج بالقاهرة، الطبعة األوىل )8)4) ـه- 998)م(.

أسـاس ابلالغـة: أبـو القاسـم جـار اهلل حممـود بـن عمـرو الزخمـرشي )ت: 538ه(،  	

حتقيـق: حممد باسـل عيون السـود، دار الكتـب العلمية، بريوت، بلنـان، الطبعة األوىل 

998)م(. )9)4) ـه- 

انلمري  	 الرب  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  األصحاب:  معرفة  يف  االستيعاب 

األوىل  الطبعة  اجليل، بريوت،  دار  ابلجاوي،  القرطيب )ت: 463ه(، حتقيق: يلع حممد 

)2)4) ـه- 992)م(.

أسماء الكتب: عبد اللطيف بن حممد بن مصطىف لطيف، الشهري بـ »ِرياض َزاَده« احلنيف  	

اثلاثلة  الطبعة  سورية،  دمشق،  الفكر،  دار  اتلونيج،  حممد  د.  حتقيق:  078)ه(،  )ت: 

)403) ـه- 983)م(.

األعالم: املؤلف: خري ادلين بن حممود بن حممد الزريلك )ت: 396)ه(، انلارش: دار العلم  	

للماليني، الطبعة اخلامسة عرش )2002م(.
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إكمـال اإلكمـال )تكملـة لكتـاب اإلكمـال البـن ماكـوال): أبـو بكر معـني ادلين  	

ابـن نقطـة احلنبـيل ابلغـدادي )ت: 629ه(، حتقيـق: د. عبـد القيـوم عبـد رب انليب، 

جامعـة أم القـرى، مكـة املكرمـة، الطبعـة األوىل )0)4)ه(.

إمعان انلظر رشح خنبة الفكر: حممد أكرم انلرصبوري السندي، حتقيق: غالم مصطىف  	

القاسيم السندي، طبعة بمناسبة مطلع القرن اخلامس عرش اهلجري.

اإليضاح يف القراءات: أمحد بن أيب عمر األندرايب، حتقيق: من عدنان غين، أطروحة  	

دكتوراه، لكية الرتبية للبنات، جامعة تكريت )2002م(.

ابلداية وانلهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري القريش )ت: 774ه(، دار الفكر  	

)407) ـه- 986)م(.

ابلـدر الطالـع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع: حممـد بن يلع بـن حممد الشـواكين  	

)ت: 250)ه(، دار املعرفـة، بـريوت.

برنامج الوادي آيش: حممد بن جابر القيس الوادي آيش األندلس )ت: 749ه(، حتقيق:  	

حممد حمفوظ، دار املغرب اإلساليم، أثينا، بريوت، الطبعة األوىل )400) ـه- 980)م(.

الرهـان يف علـوم القـرآن: تأيلـف: حممـد بـن بهـادر الزركـيش )ت: 794ه(، حتقيق:  	

حممـد أبـو الفضـل إبراهيـم، الطبعـة األوىل )376) ـه- 957)م(، دار إحيـاء الكتـب 

العربيـة، عيـى ابلـايب احللـيب ورشاكؤه.

بشري اليرس رشح ناظمة الزهر: عبد الفتاح عبد الغين القايض، دار السالم للطباعة  	

والنرش، مرص، الطبعة األوىل )429)ه(.

بغيـة الطلـب يف تاريـخ حلـب: كمـال ادليـن عمـر بن أمحـد العقيـيل، ابـن العديم  	

)ت: 660ه(، حتقيـق: د. سـهيل زاكر، دار الفكـر.

بغية الواعة يف طبقات اللغوين وانلحاة: جالل ادلين عبد الرمحن السيويط )ت: ))9ه(،  	

حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، بلنان، صيدا.
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ابللغة يف تراجم أئمة انلحو واللغة: جمد ادلين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي  	
)ت: 7)8ه(، دار سعد ادلين للطباعة والنرش واتلوزيع، الطبعة األوىل ))42) ـه- 2000م(.

ابليان يف عد آي القرآن: أبو عمرو ادلاين، حتقيق: د. اغنم قدوري احلمد، من منشورات  	
مركز املخطوطات والرتاث والوثائق، الكويت، الطبعة األوىل )4)4)ه(.

تاج العروس من جواهر القاموس: حممد مرتض احلسيين الزبيدي، دار اهلداية، حتقيق:  	
جمموعة من املحققني.

خان  	 صديق  حممد  الطيب  أبو  واألول:  اآلخر  الطراز  مآثر  جواهر  من  امللكل  اتلاج 
األوىل  الطبعة  قطر،  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  307)ه(،  )ت:  الَقنَّويج 

)428) ـه- 2007م(.

تاريـخ اإلسـالم َوَوفيـات املشـاهري َواألعـالم: شـمس ادليـن حممـد بن أمحـد اذلهيب  	
)ت: 748ه(، حتقيـق: د. بشـار عـّواد معـروف، دار الغـرب اإلسـاليم، الطبعـة األوىل 

)2003م(.

تاريخ بغداد: أبو بكر أمحد بن يلع اخلطيب ابلغدادي )ت: 463ه(، حتقيق: د. بشار  	
عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت، الطبعة األوىل )422) ـه- 2002م(.

دراسة  	 ابلغدادي )ت: 463ه(،  اخلطيب  بن يلع  أمحد  أبو بكر  وذيوهل:  بغداد  تاريخ 
وحتقيق: مصطىف عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )7)4)ه(.

تاريـخ دمشـق: أبـو القاسـم يلع بـن احلسـن املعـروف بابـن عسـاكر )ت: )57ه(،  	
حتقيـق: عمـرو بـن غرامـة العمـروي، دار الفكـر للطباعة والنـرش واتلوزيـع، طبعة 

995)م(. )5)4) ـه- 

أهل  	 القراء  أقاويل  القرآن ع  آيات  واختالف عدد  القرآن  تزنيل  معرفة  اتلبيان يف 
 ابلدان: املنسوب أليب حفص عمر بن حممد العطار )ت حنو: 432ه(، دراسة وحتقيق: 
الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  الشنربي،  هزاع  بن  هاشم  الرشيف  د. 

باملدينة املنورة، الطبعة األوىل )433)ه(.
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اتلحرير واتلنوير: حممد الطاهر بن اعشور اتلونس )ت: 393)ه(، ادلار اتلونسية للنرش،  	
تونس )984)ه(.

تذكرة احلفاظ: شمس ادلين حممد بن أمحد اذلهيب )ت: 748ه(، دار الكتب العلمية  	
بريوت، بلنان، الطبعة األوىل )9)4) ـه- 998)م(.

تفسري ابن كثري )تفسري القرآن العظيم): أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري القريش  	
)ت: 774ه(، حتقيق: سايم بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش واتلوزيع، الطبعة اثلانية 

)420) ـه- 999)م(.

تفسري أيب السعود )إرشاد العقل السليم إل مزايا الكتاب الكريم): أبو السعود العمادي  	
حممد بن حممد بن مصطىف )ت: 982ه(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

تفسري ابلغوي )معالم اتلزنيل يف تفسري القرآن): أبو حممد احلسني بن مسعود ابلغوي  	
الطبعة  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املهدي،  الرزاق  عبد  حتقيق:  0)5ه(،  )ت: 

األوىل )420)ه(.

تفسري ابليضاوي )أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل): نارص ادلين عبد اهلل بن عمر الشريازي  	
ابليضاوي )ت: 685ه(، حتقيق: حممد عبد الرمحن املرعشيل، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت، الطبعة األوىل )8)4)ه(.

تفسري السمعاين )تفسري القرآن): أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار املروزى  	
السمعاين )ت: 489ه(، حتقيق: يارس بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، 

الرياض، السعودية، الطبعة األوىل )8)4) ـه- 997)م(.

الطربي  	 أبو جعفر  بن جرير،  القرآن): حممد  تأويل  ابليان يف  )جامع  الطري  تفسري 
)ت: 0)3ه(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل )420) ـه- 2000م(.

األنصاري  	 أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  القرآن):  ألحاكم  )اجلامع  القرطي  تفسري 
القرطيب )ت: )67ه(، حتقيق: أمحد الربدون، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، 

القاهرة، الطبعة اثلانية )384) ـه- 964)م(.
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تفسري النسيف )مدارك اتلزنيل وحقائق اتلأويل): أبو الرباكت عبد اهلل بن أمحد النسيف  	
)ت: 0)7ه(، حتقيق: يوسف يلع بديوي، مراجعة وتقديم: حمي ادلين ديب مستو، دار 

اللكم الطيب، بريوت، الطبعة األوىل )9)4) ـه- 998)م(.

تكملة املعاجم العربية: رينهارت بيرت آن ُدوزِي )ت: 300)ه(، نقله إىل العربية وعلق  	
د َسليم انلَعييم، ومجال اخلياط، وزارة اثلقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية،  عليه: حممَّ

الطبعة األوىل من )979) - 2000م(.

زجنلة،  	 بن  الرمحن  عبد  زرعة  أبو  فيه:  انلاس  واختالف  آياته  وعدد  القرآن  تزنيل 
من علماء القرن اخلامس اهلجري، حتقيق: د. اغنم قدوري احلمد، جملة معهد اإلمام 

الشاطيب لدلراسات القرآنية جبدة، عدد )2( )427)ه(.

اتلوقيـف ع مهمـات اتلعاريـف: زيـن ادليـن حممـد املدعـو بعبـد الـرؤوف بـن تاج  	
الطبعـة األوىل  القاهـرة،  الكتـب،  القاهـري )ت: )03)ه(، اعلـم  املنـاوي  العارفـني 

990)م(. )0)4) ـه- 

تهذيب اللغة: تأيلف: أيب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق: حممد عوض مرعب،  	
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل ))200م(.

دار  	 برتزل،  اوتو  حتقيق:  444ه(،  )ت:  ادلاين  عمرو  أبو  السبع:  القراءات  يف  اتليسري 
الكتاب العريب، بريوت، الطبعة اثلانية )404) ـه- 984)م(.

جالء األفهام يف فضل الصالة ع ممد خري األنام: حممد بن أيب بكر، ابن قيم اجلوزية  	
)ت: )75ه(، حتقيق: شعيب األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط، دار العروبة، الكويت، 

الطبعة اثلانية )407) ـه- 987)م(.

جـال القـراء وكمـال اإلقراء: علم ادليـن يلع بن حممد السـخاوي )ت: 643ه(، حتقيق:  	
عبـد احلـق عبـد ادلايـم القـايض، مؤسسـة الكتـب اثلقافية، بـريوت، الطبعـة األوىل 

)9)4) ـه- 999)م(.

الطبعة اثلانية، مؤسسة  	 ابن زجنلة، حتقيق: سعيد األفغاين،  أبو زرعة  القراءات:  حجة 
الرسالة، بريوت )394)  ـه- 974)م(.



255

د. َعْبد الَقُيوم بْن َعْبد الَغُفور الّسندي

بشري  	 حتقيق:  732ه(،  )ت:  اجلعربي  ادلين  برهان  العدد:  فن  معرفة  يف  املدد  حسن 

احلمريي، جممع امللك فهد، املدينة املنورة، الطبعة األوىل ))43)ه(.

خزانة الراث - فهرس مطوطات: قام بإصداره مركز امللك فيصل، فهارس املخطوطات  	

اإلسالمية يف املكتبات واخلزانات ومراكز املخطوطات يف العالم، تشتمل ىلع معلومات 

عن أماكن وجود املخطوطات وأرقام حفظها يف املكتبات واخلزائن العاملية.

ـايع  	 ادلر اثلمـن يف أسـماء املصنفـن: تـاج ادليـن يلع بـن أجنب أبـو طالب، ابن الَسّ

)ت: 674ه(، حتقيـق وتعليـق: أمحـد شـويق بنبـني، حممـد سـعيد حنـيش، دار الغرب 

اإلسـاليم، تونـس، الطبعـة األوىل )430) ـه- 2009م(.

دسـتور العلمـاء )جامـع العلـوم يف اصطالحـات الفنـون): القـايض عبـد انلـيب بـن  	

عبـد الرسـول األمحد نكـري )ت ق: 2)ه(، تعريب: حسـن هاين فحـص، دار الكتب 

العلميـة، بلنان، بـريوت، الطبعـة األوىل ))42) ـه- 2000م(.

ابلغدادي  	 الَساليم  بن رجب  بن أمحد  الرمحن  ادلين عبد  زين  احلنابلة:  ذيل طبقات 

العبياكن،  مكتبة  العثيمني،  سليمان  بن  الرمحن  عبد  د.  حتقيق:  795ه(،  )ت:  احلنبيل 

الرياض، الطبعة األوىل )425) ـه- 2005م(.

زاد املسري يف علم اتلفسري: مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي  	

الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل  الرزاق املهدي، دار  )ت: 597ه(، حتقيق: عبد 

)422)ه(.

الزاهـر يف غريـب ألفـاظ الشـافي: حممد بـن أمحد بن األزهـري اهلروي، أبـو منصور  	

)ت: 370ه(، حتقيـق: مسـعد عبـد احلميد السـعدين، دار الطالئع.

الزاهر يف معاين لكمات انلاس: أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار األنباري  	

)ت: 328ه(، حتقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 

)2)4) ـه- 992)م(.
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الزيـادة واإلحسـان يف علـوم القـرآن: حممـد بن أمحـد بن عقيلـة املـيك )ت: 50))ه(،  	
جمموعة رسـائل ماجسـتري، من منشـورات مركز تفسـري لدلراسـات القرآنيـة، الطبعة 

)432)ه(. اثلانية 

سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد وذكر فضائله: حممد بن يوسف الصاليح الشايم  	
الكتب  )ت: 942ه(، حتقيق وتعليق: اعدل أمحد عبد املوجود، يلع حممد معوض، دار 

العلمية، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل )4)4) ـه- 993)م(.

الكتب  	 دار  392ه(،  )ت:  املوصيل  جين  بن  عثمان  الفتح  أبو  اإلعراب:  صناعة  رس 
العلمية، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل ))42)ه(.

سـلم الوصـول إل طبقات الفحول: مصطـىف بن عبد اهلل املعروف بــ »حايج خليفة«  	
)ت: 067)ه(، حتقيـق: حممـود عبـد القـادر األرنـاؤوط، مكتبـة إرسـياك، اسـتانبول، 

)0)20م(. تركيا 

سنن ابن ماجه: أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين )ت: 273ه(، حتقيق: حممد فؤاد  	
عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيى ابلايب احلليب.

ِجْستاين )ت: 275ه(، حتقيق:  	 سنن أيب داود: أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السَِّ
حممد حمي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.

حتقيق:  	 279ه(،  )ت:  الرتمذي  عيى  أبو  عيى  بن  حممد  )اجلامع):  الرمذي  سنن 
أمحد حممد شاكر وآخرون، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة 

اثلانية )395) ـه- 975)م(.

حتقيق:  	 748ه(،  )ت:  اذلهيب  عثمان  بن  أمحد  بن  حممد  تأيلف:  انلبالء:  أعالم  سري 
الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  األرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإرشاف:  املحققني،  من  جمموعة 

اثلاثلة )405) ـه- 985)م(.

شـذرات اذلهـب يف أخبـار من ذهـب: عبد الـيح بن أمحـد العكري احلنبـيل، حتقيق:  	
عبـد القـادر األرنـاؤوط، حممـود األرنـاؤوط، دار ابـن كثري، دمشـق، الطبعـة األوىل 

)406)ه(.
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رشح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر: يلع بن سلطان حممد القاري )ت: 4)0)ه(،  	
حتقيق: حممد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، دار األرقم، بلنان، بريوت.

حتقيق  	 458ه(،  )ت:  ابليهيق  بكر  أبو  اخلراساين،  احلسني  بن  أمحد  اإليمان:  شعب 
وتريج: د. عبد العيل عبد احلميد حامد، إرشاف: خمتار أمحد انلدوي، مكتبة الرشد 

بالرياض مع ادلار السلفية باهلند، الطبعة األوىل )423) ـه- 2003م(.

صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء: أمحد بن يلع الفزاري القلقشندي )ت: )82ه(، دار  	
الكتب العلمية، بريوت.

الصحـاح تـاج اللغة وصحـاح العربية: أبو نرص إسـماعيل بن محاد اجلوهـري الفارايب  	
)ت: 393ه(، حتقيـق: أمحـد عبـد الغفور عطـار، دار العلم للماليني، بـريوت، الطبعة 

الرابعة )407)ه  - 987)م(.

صحيـح ابلخـاري: أبـو عبـد اهلل حممد بن إسـماعيل ابلخـاري اجلعـيف، حتقيق: حممد  	
زهـري بـن نـارص انلـارص، دار طـوق انلجـاة، مصـورة عـن السـلطانية بإضافـة ترقيم 

حممـد فـؤاد عبد ابلـايق، الطبعـة األوىل )422)ه(.

صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري )ت: )26ه(، حتقيق: حممد فؤاد  	
عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

صحيـح وضعيـف سـنن ابن ماجـه: حممد نـارص ادليـن األبلـاين )ت: 420)ه(، برنامج  	
منظومـة اتلحقيقـات احلديثيـة من إنتـاج مركز نور اإلسـالم ألحباث القرآن والسـنة 

باإلسكندرية.

 الصلـة يف تاريـخ أئمـة األندلـس: أبـو القاسـم خلـف بـن عبـد امللـك بن بشـكوال  	
)ت: 578ه(، عنايـة وتصحيـح: السـيد عـزت العطـار احلسـيين، مكتبـة اخلانـيج، 

955)م(. )374) ـه-  اثلانيـة  الطبعـة 

الضوء الالمع ألهل القرن اتلاسع: شمس ادلين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي  	
)ت: 902ه(، من منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت.
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دار  	 ))9ه(،  )ت:  السيويط  ادلين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  احلفاظ:  طبقات 
الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )403)ه(.

طبقات الشافعين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري القريش )ت: 774ه(، حتقيق:  	
د. أمحد عمر هاشم، د. حممد زينهم حممد عزب، مكتبة اثلقافة ادلينية )3)4) ـه- 993)م(.

الطبقات الكرى: أبو عبد اهلل حممد بن سعد ابلغدادي املعروف بابن سعد )ت: 230ه(،  	
حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل )968)م(.

طبقات املفرسين: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل ادلين السيويط )ت: ))9ه(، حتقيق:  	
يلع حممد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األوىل )396)ه(.

طبقات املفرسين: حممد بن يلع بن أمحد، شمس ادلين ادلاودي املاليك )ت: 945ه(، دار  	
الكتب العلمية، بريوت.

اذلهيب )ت: 748ه(،  	 بن عثمان  أمحد  بن  ادلين حممد  العر يف خر من غر: شمس 
حتقيق: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيون زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت.

عـدد سـور القرآن وآياتـه ولكماته وحروفه: أبو القاسـم عمر بن حممد بـن عبد الاكيف  	
)ت بعـد: 400ه(، دراسـة وحتقيـق: د. خادل حسـن أبو اجلـود، مكتبة اإلمـام ابلخاري، 

القاهرة، الطبعة األوىل ))43)ه(.

بن  	 أبو حفص عمر  ادلين  امللقن رساج  ابن  املذهب:  املذهب يف طبقات محلة  العقد 
يلع بن أمحد الشافي املرصي )ت: 804ه(، حتقيق: أيمن نرص األزهري، سيد مهين، دار 

الكتب العلمية، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل )7)4) ـه- 997)م(.

 العن: اخلليل بن أمحد الفراهيدي ابلرصي )ت: 70)ه(، حتقيق: د. مهدي املخزويم،  	
د. إبراهيم السامرايئ، دار ومكتبة اهلالل.

 غيـة انلهايـة يف طبقـات القـراء: تأيلـف: شـمس ادليـن حممـد بـن حممـد بـن حممـد  	
ابـن اجلـزري )ت: 833ه(، حتقيـق: ج. برجسـرتارس، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، 

الطبعـة اثلاثلـة )402)ه(.
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غريب احلديث: أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم )ت: 224ه(، حتقيق: د. حممد عبد املعيد خان،  	

مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، ادلكن، الطبعة األوىل )384) ـه- 964)م(.

فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، ترقيم: حممد فؤاد  	

عبد ابلايق، تريج وتصحيح: حمب ادلين اخلطيب، تعليقات: عبد العزيز بن عبد اهلل 

ابن باز، دار املعرفة، بريوت )379)ه(.

الفـردوس بمأثـور اخلطـاب: شـريويه بن شـهردار، أبـو شـجاع ادليلـيّم )ت: 509ه(،  	

حتقيـق: السـعيد بـن بسـيون زغلـول، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل 

986)م(. )406) ـه- 

الفروق اللغوية: أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري )ت حنو: 395ه(،  	

حتقيق: حممد إبراهيم سليم، دار العلم واثلقافة للنرش واتلوزيع، القاهرة، مرص.

فنون األفنان يف عيون علوم القرآن: مجال ادلين أبو الفرج ابن اجلوزي )ت: 597ه(،  	

دار البشائر، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل )408) ـه- 987)م(.

فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب الظاهرّية: صالح حممد اخليىم،  	

جممع اللغة العربية، دمشق )403) ـه- 983)م(.

حتقيق:  	 7)8ه(،  )ت:  الفريوزآبادي  يعقوب  بن  حممد  ادلين  جمد  املحيط:  القاموس 

حممد  بإرشاف:  واتلوزيع،  والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب 

نعيم العرقُسويس، بريوت، بلنان، الطبعة اثلامنة )426) ـه- 2005م(.

انون اتلَّأوْيل: القايض أبو بكر بن العريب اإلشبييل املاليك )ت: 543ه(، دراسة وحتقيق:  	
َ
ق

بريوت،  القرآن،  ُعلوم  مؤَسَسة  َجّدة،  اإلسالميَّة،  للثقافة  القبلة  دار  الّسليماين،  حمّمد 

الطبعة األوىل )406) ـه- 986)م(.

القول الوجز يف فواصل الكتاب العزيز )رشح ناظمة الزهر): أبو عيد رضوان بن حممد  	

املخلاليت )ت: ))3)ه(، حتقيق: عبد الرازق يلع موىس، الطبعة األوىل )2)4)ه(.
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الاكمل يف اتلاريخ: أبو احلسن يلع بن أيب الكرم الشيباين اجلزري ابن األثري )ت: 630ه(،  	
األوىل  الطبعة  بلنان،  بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  تدمري،  السالم  حتقيق: عمر عبد 

)7)4) ـه- 997)م(.

اهلذيل  	 جبارة  بن  يلع  بن  يوسف  القاسم  أبو  املؤلف:  اخلمسن:  القراءات  يف  الاكمل 
البسكري )ت: 465ه(، حتقيق: أ.د. عمر يوسف محدان، وتغريد حممد محدان، الطبعة 

األوىل )436)ه(، جامعة طيبة باملدينة املنورة.

عليه  	 املتفق  والشايم  وابلصي  والكوف  واملدنين  للميك  القرآن  آي  عدد  كتاب 
واملختلف فيه: تأيلف: أيب احلسن يلع بن حممد بن إسماعيل بن برش اتلمييم األنطايك 
الطبعة  اإلساليم،  للرتاث  الفرقان  دار  مؤسسة  الطرباين،  حممد  حتقيق:  377ه(،  )ت: 

األوىل )432) ـه- ))20م(.

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: حممد بن يلع الفارويق اتلهانوي )ت بعد: 58))ه(،  	
حتقيق: د. يلع دحروج، نقله إىل العربية: د. عبد اهلل اخلادلي، مكتبة بلنان نارشون، 

بريوت، الطبعة األوىل )996)م(.

كشف الظنون عن أسايم الكتب والفنون: تأيلف: مصطىف بن عبد اهلل القسطنطيين  	
الرويم احلنيف، دار الكتب العلمية، بريوت )3)4) ـه- 992)م(.

كشف املشل من حديث الصحيحن: أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي )ت: 597ه(،  	
حتقيق: يلع حسني ابلواب، دار الوطن، الرياض.

القرييم  	 احلسيين  موىس  بن  أيوب  اللغوية:  والفروق  املصطلحات  يف  معجم  اللكيات 
الكفوي، أبو ابلقاء احلنيف )ت: 094)ه(، حتقيق: عدنان درويش، حممد املرصي، مؤسسة 

الرسالة، بريوت.

اللباب يف علوم الكتاب: أبو حفص رساج ادلين عمر بن يلع بن اعدل احلنبيل ادلمشيق  	
دار  والشيخ يلع حممد معوض،  املوجود،  الشيخ اعدل أمحد عبد  )ت: 775ه(، حتقيق: 

الكتب العلمية، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل )9)4) ـه- 998)م(.
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لسـان العـرب: ابن منظـور اإلفريـيق )ت: ))7ه(، دار صـادر، بـريوت، الطبعة اثلاثلة  	

)4)4)ه(.

الصائغ  	 بابن  املعروف  اجلذايم،  ِسباع  بن  حسن  بن  حممد  امللحة:  رشح  يف  اللمحة 

باجلامعة  العليم  ابلحث  عمادة  الصاعدي،  سالم  بن  إبراهيم  حتقيق:  720ه(،  )ت: 

اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل )424) ـه- 2004م(.

252)ه(،  	 )ت:  األيويب  صالح  حممد  بن  اهلل  عبد  الزهر:  ناظمة  بستان  يف  ابلدر  لوامع 

حتقيق: د. أمحد بن يلع حيان احلرييص، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة املكرمة 

)429) - 430)ه(.

عطية  	 بن  اغلب  بن  احلق  عبد  حممد  أبو  العزيز:  الكتاب  تفسري  يف  الوجز  املحرر 

العلمية،  الكتب  دار  الشايف حممد،  عبد  السالم  عبد  542ه(، حتقيق:  األندلس )ت: 

بريوت، الطبعة األوىل )422)ه(.

املحكم واملحيط األعظم: أبو احلسن يلع بن إسماعيل بن سيده املريس )ت: 458ه(،  	

حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )2000م(.

متار الصحاح: حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي )ت: 666ه(، حتقيق: يوسف  	

اخلامسة  الطبعة  صيدا،  بريوت،  انلموذجية،  ادلار  العرصية،  املكتبة  حممد،  الشيخ 

)420) ـه- 999)م(.

اإلفريىق  	 منظور  بن  مكرم  بن  حممد  الفضل  أبو  عساكر:  البن  دمشق  تاريخ  متص 

)ت: ))7ه(، حتقيق: جلنة ثالثية، دار الفكر للطباعة واتلوزيع والنرش، دمشق، سوريا، 

الطبعة األوىل )402) ـه- 984)م(.

إياك نعبد وإياك نستعن: شمس ادلين بن قيم اجلوزية  	 مدارج السالكن بن منازل 

)ت: )75ه(، حتقيق: حممد املعتصم باهلل ابلغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة 

اثلاثلة )6)4) ـه- 996)م(.
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املذكـر واملؤنـث: أبـو بكر، حممـد بـن القاسـم األنبـاري )ت: 328ه(، حتقيق: حممد  	
عبـد اخلالـق عضيمـة، مراجعـة: د. رمضـان عبـد اتلـواب، مجهورية مـرص العربية، 
وزارة األوقـاف، املجلـس األىلع للشـؤون اإلسـالمية، جلنـة إحيـاء الـرتاث، طبعـة 

))40)ه(.

مرآة اجلنان وعرة ايلقظان: أبو حممد عبد اهلل بن أسعد بن يلع بن سليمان ايلافي  	
)ت: 768ه(، حتشية: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل 

)7)4) ـه- 997)م(.

املستفاد من ذيل تاريخ بغداد: تأيلف: أمحد بن أيبك بن عبد اهلل احلسيين بن ادلميايط،  	
دار الكتب العلمية، بلنان، بريوت.

مسـند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل الشـيباين )ت: 241ه): حتقيـق: أمحـد حممـد شـاكر،  	
995)م(. )6)4) ـه-  األوىل  الطبعـة  القاهـرة،  احلديـث،  دار 

مسند ادلاريم )سنن ادلاريم): أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم  	
اململكة  واتلوزيع،  للنرش  املغين  دار  ادلاراين،  أسد  255ه(، حتقيق: حسني سليم  )ت: 

العربية السعودية، الطبعة األوىل )2)4) ـه- 2000م(.

املصباح املنري: أمحد حممد يلع الفيويم املقرئ )ت: 770ه(، املكتبة العلمية، بريوت. 	

مصنـف عبـد الـرزاق )املصنـف): تأيلف: أبـو بكر عبد الـرزاق بن همـام الصنعاين  	
)ت: ))2ه(، حتقيـق: حبيـب الرمحـن األعظـيم، املكتـب اإلسـاليم، بـريوت، الطبعة 

)403)ه(. اثلانية 

معجـم األدبـاء )إرشـاد األريـب إل معرفـة األديب): تأيلـف: أيب عبـد اهلل ياقوت بن  	
عبـد اهلل الـرويم احلموي )ت: 626ه(، حتقيق: إحسـان عباس، دار الغرب اإلسـاليم، 

بريوت، الطبعـة األوىل )4)4) ـه- 993)م(.

ياقوت بن عبد اهلل احلموي )ت: 626ه(، دار صادر، بريوت،  	 تأيلف:  معجم ابلدان: 
الطبعة اثلانية )995)م(.
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معجم الشيوخ الكبري لذلهي: شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن  	
قَايْماز اذلهيب )ت: 748ه( حتقيق: د. حممد احلبيب اهليلة، مكتبة الصديق، الطائف، 

اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل )408) ـه- 988)م(.

395ه(،  	 حنو:  )ت  العسكري  اهلل  عبد  بن  احلسن  هالل  أبو  اللغوية:  الفروق  معجم 
حتقيق: الشيخ بيت اهلل بيات، مؤسسة النرش اإلساليم اتلابعة جلماعة املدرسني بـ »قم«، 

الطبعة األوىل )2)4)ه(.

دمشق،  	 القلم،  دار  423)ه(،  )ت:  ادلقر  يلع  بن  الغين  عبد  العربية:  القواعد  معجم 
الطبعة األوىل )406)ه(.

معجم اللغة العربية املعاصة: د. أمحد خمتار عبد احلميد عمر )ت: 424)ه( بمساعدة  	
فريق عمل، اعلم الكتب، الطبعة األوىل )429) ـه- 2008م(.

دار  	 املثن، بريوت،  املؤلفن: عمر رضا كحالة ادلمشيق )ت: 408)ه(، مكتبة  معجم 
إحياء الرتاث العريب، بريوت.

املعجم املفهرس )تريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة): أمحد بن يلع بن  	
حجر العسقالين )ت: 852ه(، حتقيق: حممد شكور املياديين، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

الطبعة األوىل )8)4) ـه- 998)م(.

معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي )ت: 395ه(، حتقيق:  	
عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، طبعة )399) ـه- 979)م(.

املعجم الوسيط: جلنة رباعية مكونة من قبل جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار ادلعوة. 	

املفردات يف غريب القرآن: أبو القاسم احلسني بن حممد، املعروف بالراغب األصبهاين  	
)ت: 502ه(، حتقيق: صفوان عدنان ادلاودي، دار القلم، ادلار الشامية، دمشق، بريوت، 

الطبعة األوىل )2)4)ه(.

املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد: املؤلف: اإلمام برهان ادلين إبراهيم بن  	
حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح )ت: 884ه(، حتقيق: د. عبد الرمحن بن سليمان 

العثيمني، مكتبة الرشد، الرياض، طبعة )0)4) ـه- 990)م(.
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املنتظـم يف تاريـخ األمـم وامللـوك: مجـال ادليـن أبـو الفرج عبـد الرمحن ابـن اجلوزي  	
)ت: 597ه(، حتقيـق: حممـد عبد القادر عطـا، مصطىف عبد القادر عطـا، دار الكتب 

العلميـة، بريوت، الطبعـة األوىل )2)4) ـه- 992)م(.

املنجم يف املعجم )معجم شيوخ السيويط): جالل ادلين السيويط )ت: ))9ه(، دراسة  	
بلنان،  بريوت،  والنرش،  للطباعة  ابن حزم  دار  املجيد،  عبد  باجس  إبراهيم  وحتقيق: 

الطبعة األوىل )5)4)ه(.

انلجوم الزاهرة يف ملوك مص والقاهرة: مجال ادلين يوسف بن تغري بردي األتابكي  	
)ت: 874ه(، وزارة اثلقافة واإلرشاد القويم، مرص.

بـن حجـر  	 األثـر: أمحـد  أهـل  الفكـر يف مصطلـح  توضيـح خنبـة  انلظـر يف  نزهـة 
العسـقالين )ت: 852ه(، حتقيـق: نـور ادليـن عـرت، مطبعة الصبـاح، دمشـق، الطبعة 

2000م(. ))42) ـه-  اثلاثلـة 

النرش يف القراءات العرش: شمس ادلين أبو اخلري ابن اجلزري )ت: 833ه(، حتقيق: يلع  	
العلمية،  الكتب  دار  تصوير  الكربى،  اتلجارية  املطبعة  380)ه(،  )ت:  الضباع  حممد 

بريوت.

الغين  	 عبد  بن  الفتاح  عبد  القرآن:  آي  عد  يف  احلسان  الفرائد  رشح  ابليان  نفائس 
اجلوزي،  ابن  دار  املطريي،  امليمون  بن يلع  اهلل  عبد  د.  أعده:  403)ه(،  )ت:  القايض 

ادلمام، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل )429)ه(.

نواهد األبكار وشوارد األفاكر )حاشية ع تفسري ابليضاوي): جالل ادلين السيويط  	
)ت: ))9ه(، لكية ادلعوة وأصول ادلين، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

طبعة )424) ـه- 2005م(.

انلهاية يف غريب احلديث واألثر: جمد ادلين املبارك بن حممد الشيباين اجلزري ابن األثري  	
)ت: 606ه(، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي، حممود حممد الطنايح، املكتبة العلمية، بريوت 

)399) ـه- 979)م(.
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د. َعْبد الَقُيوم بْن َعْبد الَغُفور الّسندي

نهر اذلهب يف تاريخ حلب: اكمل بن حسني بن حممد بن مصطىف ابلايب احلليب، الشهري  	
بالغزي )ت: )35)ه(، دار القلم، حلب، الطبعة اثلانية )9)4)ه(.

الوايف بالوفيات: صالح ادلين خليل بن أيبك الصفدي، حتقيق: أمحد األرناؤوط وتريك  	
مصطىف، دار إحياء الرتاث، بريوت )420) ـه- 2000م(.

وفـاء الوفـاء بأخبـار دار املصطىف: يلع بن عبد اهلل، نور ادلين أبو احلسـن السـمهودي  	
)ت: ))9ه(، دار الكتـب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل )9)4)ه(.

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: تأيلف: أبو العباس شمس ادلين أمحد بن حممد بن  	
أيب بكر بن خلاكن )ت: )68ه(، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، بلنان، 

الطبعة األوىل )900) - 994)م(.

ابلاباين  	 أمني  حممد  بن  إسماعيل  املصنفن:  وآثار  املؤلفن  أسماء  العارفن  هدية 
إحياء  دار  تصوير:  ))95)م(،  استانبول  ابلهية  املطبعة  طبعة  399)ه(،  )ت:  ابلغدادي 

الرتاث العريب، بريوت، بلنان.
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