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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

  موضوع البحث : 
هــو عبــارة عــن زيــادات عــى مــا كتبــه أحــد أعــالم التفســر وهــو ابــن عزيــر السجســتاين يف 

ــت يف  ــادات ليس ــيه زي ــاف يف حواش ــي وأض ــه الدمياط ــذي كتب ــرآن ( ال ــب الق ــر غري ــه ) تفس كتاب

ــر . كتــاب ابــن عزي

 هدف البحث:
ــر  ــن عزي ــرآن الب ــب الق ــر غري ــى تفس ــي ع ــا الدمياط ــي أضافه ــادات الت ــذه الزي ــف هب التعري

ــاب الغريــب. ــراز هــذا اجلانــب املهــم مــن علــوم القــرآن وهــو ب وإب

 مشكلة البحث :
ــاع بعــض الكلــات  كــون هــذه النســخة فريــدة، وقــد اعرتاهــا بعــض االشــكاليات مثــل ضي

مــن هوامــش املخطــوط ومل أجــد نســخة أخــرى فيهــا توضيــح مــا أشــكل .

 نتائج البحث : 
ــن  ــيخه اب ــن ش ــتفادته م ــاب واس ــذا الب ــه يف ه ــرآن، ومعرفت ــب الق ــر يف غري ــن عزي ــة اب أ ـ مكان

ــاري.  األنب

ب ـ متكن الدمياطي يف هذا الباب واستطاعته الزيادة عى ابن عزير بزيادات مهمه ودقيقة .

ج ـ تنوع طريقة الدمياطي يف الزيادة عى ابن عزير.

ة )املفتاحيَّة( :  الَّ  الكلامت الدَّ
الدمياطي –  غريب القرآن -  ابن عزير.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

F

احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا، ومــن ســيئات أعالنــا مــن هيــده 

اهلل، فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــًدا عبده ورســوله.

وبعد..

فقــد اشــتهرت مكانــة الدمياطــي، وبــرزت منزلتــه يف العلــم كافــة، ويف علــوم الروايــة خاصــة، 

ــع وكتــَب كثــًرا مــن الكتــب بخّطــه الرائــع؛ لكنــه لغــزارة ِعْلمــه، وســعة حمفوظاتــه ومروّياتــه،  ومَجَ

ــدة،  ــادات مفي ــده زي ــخه بي ــه ونس ــا كتب ــى م ــق وزاد ع ــا َعّل ــة، وإن ــة والكتاب ــى الرواي ــر ع مل يقت

وهوامــش فريــدة، نســج بعضهــا ِمــن تلقــاء نفســه، أو نَقَلهــا عــن غــره ِمــن أهــل العلــم.

ــه أحــد  ــادات عــى مــا كتب ــه مــن زي ــق ب ــع احلافــظ الدمياطــي مــا عّل وقــد اخــرتُت مــن روائ

ــب القــرآن«،  ــه »تفســر غري ــر السجســتاين يف كتاب ــن عزي أعــالم التفســر، وهــو الشــيخ العالمــة اب

الــذي كتبــه الدمياطــي بخّطــه اجلميــل، وأضــاف يف حواشــيه زيــادات ليســت يف كتــاب ابــن ُعَزْيــٍر.

 أهداف البحث وأمهيته:

وملــا كان الدمياطــي قــد اشــتهر بــن النــاس برواية احلديــث، والــكالم عليــه، ومل يشــتهر بالكالم 

عــى الغريــب، خاصــًة غريــب القــرآن الكريــم؛ فقــد رأيــُت أن أمجــع زياداتــه عــى »غريــب القــرآن« 

البــن ُعَزْيــٍر، وأن ُألقــي عليهــا مزيــًدا مــن الضــوء، وذلــك ألمــور، منهــا:

أوًل: التعريف هبذه اإلضافات، ووضعها بن أيدي أهل العلم.

ثانًيا: بيان علم الدمياطي هبذا الباب، ومنزلته فيه.

ثالًثــا: خدمــة لعلــوم القــرآن الكريــم، بإبــراز هــذه اإلضافــات املهمــة يف هــذا اجلانــب املهــم 

مــن علــوم القــرآن، وهــو بــاب الغريــب.
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 صعوبات البحث:

وعــى الرغــم مــن وجــود هــذه اإلضافــات بخــط الدمياطــي، ووضــوح خطــه، وجودتــه، إاّل 

ــاع بعــض الكلــات مــن هوامــش  ــل ضي ــة بعــض اإلشــكاليات، مث ــد اعــرتى النســخة اخلطي ــه ق أن

املخطــوط، ومل أجــد نســخًة أخــرى فيهــا هــذه الزيــادات؛ ممــا اضطــرين لالعتــاد عــى نســخة فريــدة، 

ويف ذلــك مــن الصعوبــات مــا فيــه، ممــا يعلمــه الباحثــون.

 الدراسات السابقة:

ــادات منشــورة يف مواضعهــا مــن  ــة البحــث عــدم وقــويف عــى هــذه الزي وقــد زاد مــن صعوب

ــر. ــن ُعَزْي ــاب »تفســر غريــب القــرآن« الب هوامــش كت

ــن اهلل  ــك، وم ــث يف ذل ــة والبح ــع والدراس ــاء اجلم ــام بأعب ــى القي ــاهلل ع ــتعنُت ب ــك اس ولذل

ــق. ــون والتوفي ــتمد الع أس

 منهج العمل يف البحث:

وقــد اجتهــدت يف مجــع زيــادات الدمياطــي عــى »غريــب القــرآن« البــن ُعزيــر، وجعلــُت لــكل 

ــا، ورتبتهــا عــى ترتيــب ورودهــا يف كتــاب ابــن ُعَزْيــٍر امُلَرتَّــب يف األصــل عــى  زيــادٍة منهــا رقــًا خاصًّ

ــر؛  ــق عليــه مــن كتــاب »غريــب القــرآن« البــن ُعَزْي حــروف املعجــم، وذكــرُت قبلهــا املوضــع امُلَعلَّ

لبيــان الرابــط بينــه وبــن كالم الدمياطــي ورمــزت البــن عزيــر برمــز ) ع (، وللدمياطــي برمــز ) د (، 

ثــم اختــرُت يف بيــان مصــدر الدمياطــي يف كالمــه، بقــويل عقــب كالمــه: »قلــت« فأذكــر مصــدره أو 

بعــض َمــن وافقــه ِمــن أئمــة التفســر والعلــم، باختصــار، وأســميُت ذلــك كلــه »زيــادات الدمياطــي 

عــى غريــب القــرآن لبــن ُعَزْيــر«، ونظمُتــه يف دراســٍة، ونــٍص، وخامتــة.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

فأما الدراسة: فجعلُتها يف مقدمة، وثالثة مباحث.

فأمــا املقدمــة: ففيهــا أهــداف البحــث وأمهيتــه، وصعوباتــه، والدراســات الســابقة يف البــاب، . 	

مــع التعريــف بكتــاب ابــن ُعَزْيــر وطبعاتــه.

واملبحث األول: يف ترمجة ابن عزير. -

واملبحث الثاين: يف ترمجة الدمياطي. -

ــي يف  - ــة الدمياط ــان طريق ــر، وبي ــن ُعَزْي ــاب اب ــف بكت ــث: يف التعري ــث الثال واملبح

ــه. ــادة علي الزي

وأما النص: فهو الدراسة التطبيقية، وفيه زيادات الدمياطي عى غريب القرآن.. 	

ويشــمل الزيــادات التــي زادهــا الدمياطــي عــى مــا ذكــره ابــُن ُعَزْيــر يف كتابــه، فهــي زيــادات مل 

َتــِرد يف كتــاب ابــن ُعَزْيــر، زادهــا الدمياطــي يف مناســباهتا.

واخلامتة: وفيها نتائج البحث وتوصياته.. 	
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املبحث األول:  

ترمجة ابن عزير السجستاين، صاحب كتاب »تفسري غريب القرآن« 
وفيه:

   اسمه ونسبه. 	

  مشاخيه وتالمذته. 	

فاته وآثاره العلمية. 	 مؤلَّ

 صفاته الشخصية والعلمية. 	

 وفاته. 	



ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

  املبحث األول: 
 ترمجة ابن عزير السجستاين، صاحب كتاب »تفسري غريب القرآن«

 اسمه وَنَسبه:

ــٍر  ــو بك ــٍر، أب ــن ُعَزْي ــد ب ــة حمم ــيخ العالم ــع، الش ــل املتواض ــب الفاض ــرِّ األدي ــو املف وه

السجســتاين)1(. 

وقد اخُتِلف يف ضبط احلرف األخر يف اسم أبيه: ُعَزْير بالراء املهملة، أو ُعَزْيز بمعجمتن.

فذكــره الذهبــي بمهملــة يف آخــره، وقــال: »ُمَصنِّــف )غريــب القــرآن( وهــو كتــاٌب نفيــس، قــد 

أجــاد فيــه. قيــل: إنــه كان يقــرؤه عــى أيب بكــر ابــن األنبــارّي وُيصلــح لــه فيــه، ويقــال: إنــه صنفــه يف 

مخــس عــرة ســنة، وكان رجــاًل صاحلـًـا فاضــاًل، روى عنــه هــذا الكتــاب: أبــو عبــد اهلل عبيــد اهلل ابــن 

ــرئ،  ــامرّي املق ــن الّس ــن احلُس ــد اهلل ب ــد عب ــّرّزاز، وأبو أمح ــمعان ال ــن س ــد ب ــن أمح ــان ب ــة، وعث بطَّ

وغرهــم، وكان ببغــداد. ذكــره ابــن النّّجــار ومــا ذكــر لــه وفــاة، وقــال: ال أدري قــدم مــن ِسِجْســتان 

أو أصلــه منهــا«)2(. 

وقــال الذهبــي: »والصحيــح يف اســم أبيــه ُعزْيــر« أي: بالــراء املهملــة يف آخــره، واســتدل الذهبيُّ 

لذلــك بقولــه: »هكــذا رأيتــه بــراء بخــّط ابــن نــارص احلافــظ، وذَكــَر أّنــه شــاهده بخــط يــده، وبخــّط 

غــر واحــٍد مــن اّلذيــن كتبــوا كتابــه عنــه، وكانــوا متقنــن. قــال)3(: وذكــر يل شــيخنا أبــو حممــد ابــن 

ــر،  ــن ُعزْي ــد ب ــب حمم ــا: وكت ــه ويف آخره ــّط مصنف ــرآن( بخ ــب الق ــخًة )بغري ــه رأى نس ــر أّن األخ

بالــّراء املهملــة«. 

ــالم،  ــخ اإلس ــوال، )5/7(؛ تاري ــن ماك ــال، الب ــم )1681(؛ اإلك ــة رق ــأزدي، الرتمج ــف، ل ــف واملختل ــه يف: املؤتل ــر ترمجت )1( ينظ
للذهبــي، )615/7(؛ توضيــح املشــتبه، ابــن نــارص الديــن، )270/6(؛ الــوايف بالوفيــات، للصفــدي، )70/4(؛ ســلم الوصــول، 

ــة، )187/3(. ــي خليف حلاج
)2( تاريخ اإلسالم، للذهبي، )615/7(؛ سري أعالم النبالء، للذهبي، )216/15(.

)3( أي: ابن نارص.
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ثــم قــال الذهبــي: »وحكــى أبــو منصــور ابــن اجلواليقــّي، عــن أيب زكريــا الّتربيــزّي قــال: رأيــُت 

بخــط ابــن ُعزْيــر، وعليــه عالمــة الــّراء غــر املعجمــة.

وقــال احلافــظ عبــد الغنــّي يف )املختلــف(: حممــد بــن ُعزْيــز بمعجمتــن« فتعّقبــه الذهبــي بقوله: 

ــًرا  ى ُعَزْي ــوه ُيســمَّ ــل: كان أب ــاُس ســواه. وقي ــكاد يعــرف النّ ــاين تصحيــف ال ي »واألول أصــّح، والث

وعزيــًزا، فــاهلل أعلــم. 

ــنة  ــد يف س ــن ُدَرْي ــن اب ــا ع ــد كتبه ــن(، وق ــاب املالح ــخًة )بكت ــُت نس ــارص: ملك ــن ن ــال اب وق

ــتايّن. ــراء - الّسِجْس ــر - بال ــن ُعزْي ــد ب ــُه حمم ــا: وكتب ــب يف آخره ــة، وكت ــٍر وثالثائ ع

ــروف  ــربي املع ــد الط ــن حمم ــم ب ــّط إبراهي ــب( بخ ــخة )بالغري ــت نس ــارص: رأي ــن ن ــال اب ق

بتــوزون، وكان ضابطــًا، وقــد كتــب نســخًة عــن املصنــف، وفيــه الرتمجــة: تأليــف حممــد بــن ُعزْيــر - 

ــربي. ــَدة الط ــن َنْج ــد ب ــّط حمم ــخة بخ ــت نس ــك رأي ــٍة - وكذل ــر ُمْعَجَم ــراء غ بال

ــد  ــّط حمم ــت بخ ــيحي: رأي ــن الش ــد املحس ــيخنا عب ــال ش ــدري: ق ــو الَعْب ــر، ه ــو عام ــال أب وق

جســتايّن - األخــرة راء غــر  ــة، حممــد بــن ُعزيــر السِّ بــن َنْجــَدة، وكان يف غايــة اإلتقــان، خّطــه ُحجَّ

ــة -. معجم

، واخلطيــب،  ، وعبــد الغنــيِّ اَرُقْطنــيِّ مْهــاء عــى النُّطــق بالــزاي تقييــُد الدَّ َ الدَّ ــا َجــرَّ قلــت: إّن

رة«)1(. انتهــى مــا ذكــره الذهبــي. واألمــر، لــه بــزاي مكــرَّ

وقد نقلُته ملا فيه من فوائد النقل عن خطوط العلاء.

وكذلــك رأيــُت »ابــَن ُعَزْيــٍر« يف كتابــه »غريــب القــرآن« بخــط الدمياطــي باملهملــة يف آخــره، يف 

مواضــع عديــدة.  

)1( انظر: اإلكال، البن ماكوال، )7/5(؛ تاريخ اإلسالم، للذهبي، )615/7(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

لكــن ذكــره ابــن اهلائــم يف كتابــه »التبيــان يف تفســر غريــب القــرآن«)1( يف مواضــع كثــرة منهــا 

يف أول الكتــاب وآخــره بمعجمتــن.

وقــال ابــن اهلائــم يف خامتــة كتابــه: »مصنــف أصــل هــذا الكتــاب هــو اإلمــام أبــو بكــر حممــد 

بــن عزيــز السجســتاين - رمحــه اهلل تعــاىل - قــال الشــيخ أبــو زكريــا حييــى بــن عــي اخلطيــب التربيــزي 

ــى.  ــة. انته ــراء املهمل ــر بال ــو عزي ــا ه ــف، وإن ــره - تصحي ــة يف آخ ــزاي املعجم ــز - بال : عزي

ــو بكــر  ــه: كان أب ــد اهلل بــن خالوي ــو عب واجلــاري عــى األلســنة األول«. قــال ابــن اهلائــم: »وقــال أب

بــن عزيــر هــذا مــن أكابــر تالمــذة ابــن األنبــاري، علــًا وســنًّا وســًرا وصالًحــا، وكان ُيــؤدِّب أوالد 

ــت،  ــل الصم ــر، يطي ــه دفات ــر في ــل صغ ــه زنبي ــة ومع ــداد كل مجع ــة ببغ ــع املدين ــأيت جام ــة، وي العام

ــا، وكان ثقــة، ومل يؤلِّــف غــر هــذا الكتــاب، وقيــل: إنــه صنّفــه يف أربعــن ســنة.  فــإذا تكلــم قــال حقًّ

ــأّن لــه تصانيــف كثــرة. واهلل  ــه مل يصنــف غــر هــذا الكتــاب ب ض عليــه يف زعمــه أّن انتهــى. واعــرُتِ

أعلــم«)2(.

ــة  ــن األئم ــره م ــوال وغ ــُن ماك ــَرُه اب ــا َذَك ــبوٌق ب ــن - مس ــه بمعجمت ــم - يف ضبط ــن اهلائ واب

ــره راء  ــدة، وآخ ــزاي واح ــي ب ــره الدمياط ــا ذك ــا مل ــن، خالًف ــن معجمت ــك بزاي ــروه كذل ــن ذك الذي

ــة. مهمل

َحــُه احلافــُظ أبــو الفضــل حممــد بــن نــارص الســالمي، وتبعــه فيــه  ومــا َذَكــَرُه الدمياطــي قــد صحَّ

ابــن نقطــة)3( والذهبــي كــا ســبق. وحكــم ابــن نــارص عــى مــا ذكــره ابــن ماكــوال وغــره بمعجمتــن 

. لتصحيف با

وكــذا ضبطــه أيًضــا باملهملــة يف آخــره: احلافــظ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن عبــد امللــك 

ــاري األويس)4(،  األنص

)1( التبيان يف تفسري غريب القرآن، البن اهلائم، )ص: 19(.
)2( املرجع السابق، )ص: 357(.

)3( تكملة اإلكال، البن ماكوال، )162/4(.
)4( الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، لأويس، )418/1(.
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والصفدي)1( وقال: »بزاي أوىل وراء ثانية، وأكثر الناس يقولونه بزاين«.

واخلالصــة أّنــه قــد ورد ضبطــه بزايــن معجمتــن، وبــزاي واحــدة وآخــره راء مهملــة، فاخرتنــا 

ضبطــه يف هــذا البحــث بالــراء املهملــة يف آخــره تبًعــا للدمياطــي.

 مشاخيه وتالمذته:

ــر  ــذا مل تذك ــم ه ــة؛ ورغ ــداد العلمي ــور بغ ــى عص ــن أزه ــرتة ِم ــر يف ف ــُن ُعَزْي ــاش اب ــد ع لق

املصــادر التــي وقفــُت عليهــا لــه شــيًخا ســوى ابــن األنبــاري، وقــد الزَمــه وقــرَأ عليــه كتابــه عــى 

ــح. ــبيل التصحي س

وأمــا الــرواة عنــه: فقــد ذكــروا لــه مجلــًة ِمــن التالميــذ والــرواة، خاصــة لكتابــه هــذا، وهــم: أبو 

أمحــد عبــد اهلل بــن احلســن بــن َحْســنون، وأبــو عبــد اهلل بــن بطــة، وعثــان بــن أمحــد بــن ســمعان، 

وعبــد اهلل ابــن احلســن الســامري املقــرئ، كتــاب الغريــب)2(.

 مؤلَّفاته وآثاره العلمية:

ــرآن«،  ــب الق ــه يف »غري ــذي أّلف ــاب ال ــذا الكت ــوى ه ــا س ــر كتاًب ــن ُعَزْي ــادر الب ــر املص مل تذك

ــر  ــيخه أيب بك ــى ش ــرؤه ع ــرر، ويق ــص وحي ــد وينق ــلَّ يزي ــره، وظ ــول ُعُم ــه ط ــتمرَّ يف تأليف ــد اس وق

ــُن  ــه اب ــاده صاحب ــا أف ــه ك ــَمع من ــر ومل ُيْس ــُن ُعَزْي ــات اب ــح، وم ــبيل التصحي ــى س ــاري ع ــن األنب اب

ــه)3(. خالوي

)1( الوايف بالوفيات، للصفدي، )70/4(.
)2( تاريخ اإلسالم، للذهبي، )615/7(؛  سري أعالم النبالء، للذهبي، )216/15(.

)3( فهرسة ابن خري، البن خر اإلشبيي، رقم )102(.
16



ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)1( وأضــاف: »وهــو كتــاٌب نفيــٌس  َره« صاحبــه كــا قــال الذهبــيُّ ٌر، قــد »َحــرَّ وهــو كتــاٌب حُمـَـرَّ

قــد أجــاَد فيه«)2(.وقــال اخلطيــب يف ترمجتــه: »صاحــب كتــاب غريــب القــرآن، املصنَّــف عــى حــروف 

.)3(» املعجــم، وهــو معــروف، رواه عنــه عثــاُن بــن أمحــد بــن َســْمَعاَن امُلَجاِشــِعيُّ

 صفاته الشخصية والعلمية:

ا أديًبا إماًما. ً وقد كان ابن ُعَزْير صاحب شخصية هادئة متواضعة، عى ورٍع وديٍن، ُمَفرِّ

ــر رجــاًل  ــُن ُعَزْي ــُن خالويــه، حيــُث قــال: »كان اب ــه اب  وأول مــن أشــار هلــذا هــو زميلــه وقرين

ــا«)4(. نً ــا َديِّ متواضًع

ا«)5(، ويف موضــٍع آخــر:  ً « وقــال: »كان رجــاًل فاضــاًل َخــرِّ ووصفــُه الذهبــيُّ بـ«اإلمــام املفــرِّ

ــاًل«)6(. ــا فاض ــاًل صاحلً »وكان رج

وأمــا حاجــي خليفــة فقــد وصفــه بـ«األديــب« وقــال: »صنَّــف غريــب القــرآن، فجــّوده، رواه 

عنــه ابــن َحْســنُون وغــره، فــكان أديًبــا فاضــاًل متواضًعــا، ذكــره الســيوطي وقــال: الُعزيــزي -بزاءين 

معجمتــن- كــا ذكــره الدارقطنــي وابــن ماكــوال وغرمهــا«)7(. 

 وفاته:
مات ابن عزير سنة 330 هـ)8(.

)1( سري أعالم النبالء، للذهبي، )216/15(.
)2( تاريخ اإلسالم، للذهبي، )615/7(.

)3( تلخيص املتشابه، اخلطيب البغدادي، )431/1(.
)4( فهرسة ابن خري، البن خر اإلشبيي، رقم )102(.

)5( سري أعالم النبالء، للذهبي، )216/15(.
)6( تاريخ اإلسالم، للذهبي، )615/7(.

)7( سلم الوصول، حلاجي خليفة، )187/3(.
)8( تاريخ اإلسالم، للذهبي، )615/7(؛ سري أعالم النبالء، للذهبي، )216/15(؛ الوايف بالوفيات، للصفدي، )70/4(.
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املبحث الثاني:

 ترمجة الدمياطي صاحب الزيادات عىل »غريب القرآن«
 البن ُعَزْير

اسمه وَنَسبه. 	

مولده ونشأته. 	

طلبه للعلم. 	

فاته. 	 مؤلَّ

آثاره وثناء العلاء عليه. 	

وفاته. 	
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املبحث الثاين:

ترمجة الدمياطي)1(،صاحب الزيادات عىل »غريب القرآن« البن ُعَزْير

 اسمه وَنَسبه:
ــد  ــارع احلافــظ النســابة املجــود احلجــة، علــم املحدثــن، عمــدة النقــاد: عب الشــيخ اإلمــام الب

املؤمــن بــن خلــف بن أيب احلســن بــن رشف، رشف الديــن الدمياطــي، الشــافعي، صاحــب التصانيف.

وكان يلقب رشف الّدين، وله كنيتان: أبو حممد، وأبو أمحد)2(.

 مولده ونشأته:
ُولِد سنة 613 هـ بقرية ُتوَنة)3( من عمل تِنِِّيس)4(، ونشأ بدمياط، يف شال مر)5(.

 طلبه للعلم:
وقــرأ القــرآن، وطلــب احلديــث، وتفقــه بدميــاط عــى األخويــن اإلمامــن أيب املــكارم عبــد اهلل، 

وأيب عبــد اهلل احلســن: ابنــي احلســن بــن منصــور الســعدي، وســمع هبــا منهــا، ومــن الشــيخ أيب عبــد 

اهلل حممــد ابــن موســى بــن النُّعــان، وهــو الــذي أرشــَده لطلــِب احلديــث بعــد أْن كان مقتــًرا عــى 

الفقــه وأصولــه)6(.

وســمع باإلســكندرية يف ســنة 636 هـــ مــن أصحــاب أيب طاهــر الســلفي، ثــم قــدم القاهــرة 

)1( مصــادر ترمجتــه: طبقــات الشــافعية الكــرى، البــن تقــي الديــن الســبكي، )102/10(؛  تذكــرة احلفــاظ، للذهبــي، )179/4(؛  
ــوايف بالوفيــات، للصفــدي، )159/19(؛ حســن املحــارضة، للســيوطي، )357/1(. ــن شــاكر ،)409/2(؛  ال فــوات الوفيــات، الب

)2( طبقات الشافعية الكرى، البن تقي الدين السبكي، )103/10(.
)3( وهي جزيرة قريبة ِمن جزيرة تِنِّيس. وقد ذكرها يف معجم البلدان، لياقوت احلموي، )62/2(.

ى باســمها، بــن الفرمــا ودميــاط، متصلــة بالنيــل، وبالبحــر، ولعلهــا هــي بحــرة املنزلــة  )4( وهــي جزيــرة وســط بحــرة كانــت تَســمَّ
املوجــودة اآلن مــا بــن دميــاط وبورســعيد. ينظــر: معجــم مــا اســتعجم، للبكــري، )623/2(؛ معجــم البلــدان، لياقــوت احلموي، 

.)51/2(
)5( معجم البلدان، لياقوت احلموي، )472/2(.

)6( تذكرة احلفاظ، للذهبي، )179/4(.



ــه، وحــج ســنة  ج ب ــة ودرايــة، والزم احلافــظ زكــي الديــن املنــذري، وختــرَّ وُعنِــي هبــذا الشــأن رواي

643 هـــ فســمع باحلرمــن، وارحتل إىل الشــام ســنة 645، وارحتــل إىل اجلزيــرة والعراق مرتــن، وكتب 

ث، وأمــى يف حيــاة كبــار مشــاخيه، ومتيــز يف املذهــب الشــافعي، وكان  العــايل والنــازل، وصنــف وحــدَّ

ــا مقرًئــا رسيــع القــراءة، جيــد العبــارة،  ــا لغويًّ ــاًما، فصيًحــا نحويًّ مليــح اهليئــة، حســن األخــالق بسَّ

ــا عــن الدخــول يف  كثــر التفنُّــن، جيــد الكتــب، مكثــًرا مفيــًدا، حســن املذاكــرة، حســن العقيــدة، كافًّ

الــكالم)1(.

ــن  ــعيب اب ــي، وش ــن اجلواليق ــوب اب ــوين، وموه ــن الصاب ــم اب ــر، والعل ــن املق ــن اب ــمع م س

الزعفــراين، وابــن اجلميــزي، وســمع مــن ابــن عســاكر، وخلــق مــن أصحــاب ابــن شــاتيل والقــزاز 

ــوعي)2(.  ــري واخلش ــل والبوص ــربزد وحنب ــن ط ــاب اب ــب، وأصح ــن كلي ــوي واب ــري النح ــن ب واب

ــي،  ــن اليونين ــو احلس ــم، وأب ــن العدي ــن اب ــال الدي ــب ك ــم الصاح ــة منه ــه طائف ــب عن وكت

والقــايض علــم الديــن اإلخنائــي، والشــيخ عــالء الديــن القونــوي، والشــيخ أثــر الديــن أبــو حيــان، 

وفتــح الديــن ابــن ســيد النــاس، وأبــو احلجــاج املــزي، واحلافــظ شــمس الديــن الذهبــي، وقــايض 

القضــاة تقــي الديــن الســبكي، وكان أكثرهــم مالزمــًة لــه، وأخّصهــم بصحبتــه، وهــو آخــر خلــق اهلل 

ثــن بــه عهــًدا، وفخــر الديــن النويــري، وخلــق كثــر مــن الرحالــن)3(. مــن املحدِّ

وطــال عمــره، وتفــرد بأشــياء، ومحــل عــن الصنعــاين عريــن جملــًدا مــن تصانيفــه يف احلديــث 

واللغــة، وســكن دمشــق مــدة وأفــاد أهلهــا، وحتــّول إىل مــر ونــر هبــا علمــه، وكان موســًعا عليــه 

يف الــرزق، ولــه حرمــة وجاللــة، وويل مشــيخة الظاهريــة بــن القريــن)4(.

 مؤلَّفاته:
كتــاب الصــالة الوســطى، جملــد لطيــف. كتــاب اخليــل، جملــد. قبائــل اخلــزرج، جملــد. العقــد 

)1( الوايف بالوفيات، للصفدي، )159/19(.
)2( فوات الوفيات، البن شاكر، )411/2(؛ الوايف بالوفيات، للصفدي، )160/19(.

)3( الوايف بالوفيات، للصفدي، )160/19(.
)4( فوات الوفيات، البن شاكر، )411/2(؛ الوايف بالوفيات، للصفدي، )160/19(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

املثمــن فيمــن اســمه عبــد املؤمــن، جملــد. األربعــون املتباينــة اإلســناد يف حديــث أهــل بغــداد، جملــد. 

مشــيخة تشــهد لــه باحلفــظ والعلــم. خمتــر الســرة النبويــة)1(.

  آثاره وثناء العلامء عليه:
َس فيها هلم. ثن باملدرسة املنصورية، وهو أوُل من درَّ َس بالقاهرة لطائفة امُلَحدِّ ودرَّ

قال املزي: »ما رأيُت أحفَظ منه«)2(.

ــل  ــام أه ــاب وإم ــة األنس ــتاذين يف معرف ــتاذ األس ــه، وأس ــظ زمان ــبكي: »كان حاف ــال الس وق

ــه  ــة بالســند العــايل للقــدر الكثــر ول َواَي ــة والرِّ َراَي ــه، اجلامــع بــن الدِّ احلديــث، املجمــع عــى جاللت

ــه«)3(. ــة بالفق املعرف

وقــال الســيوطي: »اإلمــام العالمــة احلافــظ احلجــة الفقيه النســابة شــيخ املحدثــن« قــال: »تفقه، 

وبــرع وطلــب احلديــث، فرحــل ومجــع فأوعــى، وختــرج باملنــذري، وأّلــف، قــال املــزي: مــا رأيــت يف 

احلديــث أحفــظ منــه، وكان واســع الفقــه، رأســا يف النســب جيــد العربيــة، غزيــر اللغــة«)4(.

وقال الفايس: »كان حافظا كثر املعرفة بفنون احلديث واألنساب مقرئا«)5(.

 وفاته:
ومــا زال يســمع احلديــث إىل أن مــات فجــأة يف 15 ذي القعــدة، ســنة 705 هـــ، ودفــن بمقــربة 

بــاب النــر خــارج القاهــرة، وُصــيِّ عليــه بدمشــق غائًبــا،  تعــاىل)6(.

)1( تذكرة احلفاظ، للذهبي، )179/4(. فوات الوفيات، البن شاكر، )409/2(. الوايف بالوفيات، للصفدي، )160/19(.
)2( حسن املحارضة، للسيوطي، )357/1(.

)3( طبقات الشافعية الكرى، البن تقي الدين السبكي، )103/10(.
)4( حسن املحارضة، للسيوطي، )357/1(.

)5( ذيل التقييد، ملحمد بن أمحد الفايس، )165/2(.
)6( طبقــات الشــافعية الكــرى، البــن تقــي الديــن الســبكي، )104/10(. ذيــل التقييــد، ملحمــد بــن أمحــد الفــايس، )165/2(. حســن 

ــيوطي، )357/1(. املحارضة، للس
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املبحث الثالث: 
التعريف بكتاب ابن ُعَزْير، وبيان طريقة الدمياطي يف الزيادة عليه، 

ووصف النسخة اخلطية.

أوًل: التعريف بكتاب ابن عزير.

ثانًيا: منهج الدمياطي يف الزيادات عى ابن عزير.

ثالًثا: وصف نسخة زيادات الدمياطي



ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

املبحث الثالث:
 التعريف بكتاب ابن ُعَزْير، وبيان طريقة الدمياطي يف الزيادة عليه

 ووصف النسخة اخلطية

- التعريف بكتاب ابن ُعَزْيٍر وطبعاته:

 أواًل: التعريف بكتاب ابن عزير:

يعترب كتاب »تفسر غريب القرآن« املسّمى بـ«نزهة القلوب« البن ُعَزيٍر ِمن املصادر القديمة يف باب 

غريب القرآن، وتزداد قيمته من مراجعة صاحبه املتكررة البن األنباري أثناء تأليفه.

وقد ُطبِع الكتاب عدة طبعات، منها:

1 - طبعــة مطبعــة بــوالق بالقاهــرة، بإجــازة الوزيــر الكبــر حممــد مجــال الديــن، مديــر مهــام رياســة 

مدينــة بوفــال باهلنــد آنــذاك، عــى هامــش كتــاب »تبصــر الرمحــن وتيســر املنــان بعــض مــا يشــر 

إىل إعجــاز القــرآن« لعــي املهايمــي. وذلــك يف عــر اخلديــوي إســاعيل بــن إبراهيــم بــن حممــد 

عــي. كــا هــو مزبــور يف آخــر هــذه الطبعــة.

2 – طبعــة بمطبعــة حممــد عــي صبيــح وأوالده، القاهــرة، 1382هـــ- 1963م. عنــي برتقيمــه جلنــة 

مــن أفاضــل العلــاء، كــا ُكتِــب عــى طرتــه.

3- طبعــة بتحقيــق: حممــد أديــب عبــد الواحــد مجــران، النــارش: دار قتيبــة، ســوريا، الطبعــة األوىل، 

1995م. 1416هـ- 

ــالمية،  ــؤون اإلس ــاف والش ــي، وزارة األوق ــن املرعش ــد الرمح ــف عب ــق: أ.د. يوس ــة بتحقي 4 – طبع

قطــر، 1434هـــ- 2013م. وعليهــا اإلحالــة يف الصفحــات، وقــد اعتمــَد املحقــق هلــذه الطبعــة 

عــى عــدة نســخ خطيــة، ليــس منهــا هــذه النســخة اخلاصــة بالدمياطــي.
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 ثانًيا: منهج الدمياطي يف الزيادات عىل ابن عزير:

بــرز علــم احلافــظ الدمياطــي، فيــا عّلقــه عــى »غريــب القــرآن« البــن عزيــر، حيــُث تنّوعــت 

زياداتــه مــا بــن لغــٍة وغرهــا، رغــم اختصاصهــا بغريــب القــرآن خاصــة، ومل يقتــر عــى التعليــق 

ــٍر أصــاًل، ممــا يــدل عــى  عــى املوجــود يف الكتــاب، وإنــا زاد مــن عنــده أشــياء مل يذكرهــا ابــن عزي

مكانتــه يف العلــم، ومعرفتــه هبــذا الشــأن، وإمامتــه فيــه، مثلــا هــي إمامتــه يف احلديــث أيًضــا.

وأما منهجه يف هذه الزيادات التي زادها، والتي هي حمل هذا البحث، فيتمّثل فيا يأيت:

ــادة تفســرات  ــه، وذلــك بزي ــٍر يف كتاب ــن ُعَزْي ــا أورده اب ــي أوردهــا ب ــادات الت ــط الزي أوًل: رب

ــٍر. ملــواد ُلغويــة قريبــة ِمــن تلــك املــواد التــي فّرهــا ابــُن ُعَزْي

ومثـالـــه: مـــا يـأتـي بعـــد قـليـل فـي أول زيــــادة زادهـــا الدمياطي، حن َذَكَر ابُن ُعَزْيٍر قـولـه 

تعالـــى: ژ ۈئ  ۈئ  ژ ] اإلرساء: 16[، فــزاد الدمياطــي يف هامشــه الــكالم عــى قوله تعــاىل: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

ېئېئ  ژ ]الكهــف: 82[، برابــط اللغــة، وزيــادة املــادة، وإثــراء التفســر، إحلاًقــا بــا َذَكــَرُه ابــُن ُعَزْيــٍر ابتداًء.

ثانًيــا: إضافــة مــا مل يســبق لــه ِذْكــر عنــد ابــن ُعَزْيــٍر أصــاًل، وإنــا أضافــه الدمياطــي اســتطراًدا، 

ا، وســتأيت أمثلتــه.  وهــذا كثــٌر جــدًّ

ــد  ــره، وق ــربي وغ ــال الط ــر أمث ــة التفس ــى أئم ــذه ع ــه ه ــي يف زيادات ــد الدمياط ــا: اعتم ثالًث

ــاز. ــدره، بإجي ــه ملص ــد كالم أرشُت بع

رابًعــا: يالحــظ أن الدمياطــي مل يقتــر عــى الغريــب فقــط؛ بــل فــّر ألفاًظــا واضحــة، مثلــا 

يــأيت يف تفســره لفظــة )آيــًة(، وغرهــا مــن األلفــاظ املعروفــة.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

 ثالًثا: وصف نسخة زيادات الدمياطي

ــه  ــي بخّط ــخها الدمياط ــر، نس ــن ُعَزْي ــرآن« الب ــب الق ــر غري ــاب »تفس ــن كت ــخة م ــي نس وه

ــرة. ــات كث ــيها إضاف ــى حواش ــاف ع ــع، وأض ــخ رائ ــط نس ــل، بخ اجلمي

وهي نسخة خطية فريدة حمفوظة بمكتبة كوبريلي باشا برتكيا برقم حفظ 25.

وعدد أوراقها )78( ورقة، وعدد مسطراهتا )19( سطًرا.

وأرفقت بعده صورة اللوحة األوىل واألخرة من هذه النسخة.
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الورقة األوىل من املخطوط
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

الورقة األخرية من املخطوط:
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نــــص
 زيــادات الــدمــيـاطـــي



ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

نــــص زيــادات الــدمــيـاطـــي 

)	( ]آمرنا[:

ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ژ ] اإلرساء: 16[ ، ) ع ( و)آَمْرَنا(: 

ــَراء.  ــم ُأَم ــا()1(: أي: جعلناه ْرَن ــاىل:  ژ ۈئ  ۈئ  ژ َّ و)َأمَّ ــه تع ــه قول ــا، ومن ــٍد، َأي: َكثَّْرَن ــى واح بَِمْعنً

ــِر – َأي: َأَمْرَناهــم بِالطَّاَعــِة إعــذاًرا وإنــذاًرا وختويًفــا ووعيــًدا)2(. ــا – ِمــن األَْم َوُيَقــال: َأَمْرَن

ــول  ــو ق ــت: وه ــي. قل ــن نف ــه ع ــا فعلت ــف: 82[، أي: م ) د ( 6/ب: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ژ ] الكه

ــه عــن أمــر اهلل«)5(. ــا فعلُت ــن أيب زمنــن: »أي: إن ــرازي)4(. وقــال اب الطــربي)3(، وال

قلــت: وهــي زيــادٌة فرعيــة، زادهــا الدمياطــي عــى أصــل مــادة )أمــر( لغــًة التــي ابتدأهــا ابــُن 

ُعَزْيــٍر.

)	( ]أعثرنا عليهم[:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ] الكهف: 21[، )ع( أْطَلْعنا عليهم)6(.

ــَق، وَأْتَبــَع بمعنــى ســلك وســار، مــن  ) د ( بعدهــا 6/ب: ژ ڀ  ڀ ژ ]الكهــف: 85[، بمعنــى: حَلِ

ــديد  ــرأ بتش ــن ق ــراءة م ــواب ق ــا، والص ــا مجيًع ــرئ هب ــد ُق ــه ورسَت وراَءه، وق ــَره إذا قفوَت ــت َأَث اتَّبع

ــَن  َبــَع()7(؛ ألّن ذلــك خــرٌب مــن اهلل عــزَّ وجــلَّ عــن مســر ذي القرنــن يف األرض التــي مكَّ التــاء: )فاتَّ

ــن  ــة، الب ــي، )15/2(؛ واحلج ــن جن ــب، الب ــر: املحتس ــد. ينظ ــن وجماه ــي واحلس ــاس وع ــن عب ــدي واب ــم والس ــا عاص ــرأ هب )1( ق
خالويــه، )ص: 214(.

)2( ابن ُعَزْيٍر، )ص: 83(.
)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي ،)327/15(.

)4( مفاتيح الغيب، للرازي ،)492/21(.
)5( تفســري القــرآن العزيــز، البــن أيب زمنــن، )77/3(؛ وهــذه مــن زيــادات الدمياطــي أغفلهــا ابــن عزيــر وفرهــا الدمياطــي وهــي 

داخلــة يف مــادة األمــر املفــر يف اآليــة الســابقة.
)6( ابن عزير، )ص: 84(.

)7( قرأ هبا ابن كثر ونافع وأيب عمرو. ينظر: احلجة، البن خالويه، )ص: 23(؛ السبعة يف القراءات، البن جماهد، )ص: 397(.
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ــَبب. قلــت: وهــو قــول الطــربي)1(، والبغــوي)2(. وَذَكــَر القــراءات بنحوه:  لــه فيهــا، ال عــن حلاِقــِه السَّ

ابــُن جماهــد)3(، وأبــو عــيٍّ الفــاريس)4(.

ــى  ــح للمعن ــي توض ــٍر وه ــِن ُعَزْي ــل يف كالم اب ــا مثي ــبق هل ــة مل يس ــادة أصلي ــي زي ــت: وه قل

ــة. ــن اآلي ــب م الغري

)	( ]األيامى[:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ    ژ ] النــور: 32[، ) ع ( الذيــن ال أزواج هلــم مــن 

ــاء)5(. ــال والنس الرج

ــن  ــم م ــوا عنه ــول: ضع ــور: 33[، يق ــا 6/ب: ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ    ژ ] الن )د( بعده

مكاتبتهــم. ]وعــن أيب عبــد الرمحــن الســلمي عــن[)6( عــي ابــن أيب طالــب عليــه الســالم قــال: »ربــع 

الكتابــة  حيطهــا عنــه«)7(. وعنــه قــال: »الربــع مــن أول نجومــه«)8(. عــن ابــن عبــاس قــال: »ضعــوا 

عنهــم ممــا كاتبتموهــم عليــه ]وقاطعتموهــم[ «)9(. وقــال قــوٌم: بــل ذلــك حــضٌّ مــن اهلل جــل وعــّز 

أهــل األمــوال ]عــى أن يعطوهــم[)10( ســهمهم الــذي جعلــه اهلل هلــم مــن الصدقــات املفروضــة هلــم 

يف أمواهلــم بقولــه: ژ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ ] التوبــة: 60[، اآليــة. قالــوا: فالرقــاب التــي ُجِعــل فيهــا أحــُد 

)1( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )372/15(. 
)2( معامل التنزيل يف تفسري القرآن، للبغوي، )199/5(.

)3( السبعة يف القراءات، البن جماهد، )ص: 397(.
)4( احلجة للقراء السبعة، أليب عي الفاريس، )166/5(.

)5( ابن عزير، )ص: 88(.
)6( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)7( أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )283/17(.
ــة،  ــات معلوم ــى أوق ــه ع ــيمه وتفريق ــيء: تقس ــم ال ــربي، )283/17(. وتنجي ــرآن، للط ــل الق ــان يف تأوي ــع البي ــه يف جام )8( أخرج
ًقــا. واملعنــى هنــا أن يســتوفيه يف أول وقــت اســتحقاقه. ينظــر: لســان  والعبــد ُيكاتــب مــواله عــى مــاٍل يؤديــه إليــه منجــًا أي مفرَّ

ــن منظــور، )570/12(. العــرب، الب
)9( أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )285/17(؛ وما بن املعكوفن من الطربي وهو مطموس يف املخطوط.

)10( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )287/17(؛ وهو مطموس يف املخطوط.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

ســهان الصدقــة الثانيــة، ]وهــم املكاتبــون[)1( آتوهــم مــن الــذي آتاكــم، أي: ســهمهم مــن الصدقــة. 

: ربع املكاتبة)2(. قلت: وهو قول الطربي)3(. وعن أيب عبد الرمحن بن حبيب عن عيٍّ

ــح أّن األمر فيهــا للنــدب ال الوجوب  وحكــى الطحــاوي هــذه املذاهــب وغرهــا يف اآليــة، ورجَّ

واحلتم)4(.

ــل  ــان أص ــة لبي ــي مهم ــٍر وه ــِن ُعَزْي ــل يف كالم اب ــا مثي ــبق هل ــة مل يس ــادة أصلي ــي زي ــت: وه قل

ــا. ــر غريبه ــة وتفس الكلم

 )4( ]أنايس[:

ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں    ژ ] الفرقان: 49[، ) ع ( مجع إني)5(.

ــاء:  ــه: ژپ پ ڀ ڀژ ] األنبي ــاء: 91[، يف قول ــا 7/أ: ژڀژ ] األنبي ) د ( بعده

91[، ]ومل يقــل[)6(: آيتــن، وقــد ُذِكــر اثنــان؛ ألن معنــى الــكالم ]جعلنامهــا علــا لنــا وحجــة[)7( فــكل 

واحــد منهــا يف معنــى الداللــة عــى اهلل جــل وعــز ]وعــى عظيــم[)8( قدرتــه يقــوم مقــام اآلخــر إذ كان 

أمرمهــا يف ]الداللــة عــى اهلل واحــًدا[)9(. 

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي تفسر لغريب أمهله.

)1( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
)2( أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )287/17(.

)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )283/17 – 287(.
)4( أحكام القرآن، للطحاوي، )465/2 – 467(.

)5( ابن عزير، )ص: 88(.
)6( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )391/16( وهو مطموس يف املخطوط.

)7( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)8( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)9( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
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)5( ]أخذهتم[:

- وقوله: ژ ھ   ےے  ژ ] احلج: 44[، )ع( أي: أحللت هبم العقاب بعد اإلمالء.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي تفسر لغريب أمهله.

)6( ]نكري[:

- وقولــه: ژۓڭژ ] احلــج: 44[، )ع( أي: تغيــري مــا كان هبــم مــن نعمــة، وتنكــري ]هلــم 

عــا[)1( كنــُت عليــه مــن اإلحســان إليهــم، أمل أبدهلــم بالكثــرة قلــة؟ وباحليــاة موتــا وهــالكا؟ وبالعارة 

ــدي  ــإين منجــزك وع ــُت هلــم إىل آجاهلــم، ف ــش، وإْن أملي ــك مــن قري بي ــك فعــي بمكذِّ ــا؟ كذل خراب

فيهــم، كــا أنجــزُت غــرك مــن رســي وعــدي يف أممهــم، فأهلكُتهــم، وأنجيُتهــم مــن بــن أظهرهــم. 

قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(، والواحــدي)3(. وبنحــوه قــال ابــن أيب زمنــن)4(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي تفسر لغريب اآلية.

  )7( ]حرف بل وبيان اإلعراب[:

ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ    ژ ] األنبياء: 26[ )5(.

ــل هــم  ــُره: ب ــه: ژ ٹ  ٹ  ڤ    ژ رفــع بمضمــٍر تقدي )د( 4	/أ: ژ ٹژ اســتدراٌك، وقول

عبــاٌد ُمْكَرُمــوَن. قلــت: وهــو قــول مكــي بــن أيب طالــب)6(، وابــن اجلــوزي)7(.

قلت: وهي زيادٌة استطرادية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابن ُعَزْيٍر هنا وهي بيان إعراب الكلمة.

)1( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )589/16(.

)3( التفسري الوسيط، للواحدي، )274/3(.
)4( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )184/3(.

)5( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.
)6( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )4746/7(.

)7( زاد املسري، البن اجلوزي، )347/5(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)8( ]باخع نفسك[:

قاتــٌل  أي:  )ع(   ،]6 الكهــف:   [ ژ  ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ژ 

نفســك)1(.

ــوك  ق ــك ويصدِّ ــك ب ــن قوم ــا إْن مل يؤم ــك ومهلكه ــل نفس )د( 5	/أ: ژ ٿ  ٹ   ژ أي: قات

ــة)2(:  ــال ذو الرم ــرب. ق ــالك يف كالم الع ــل واإله ــو القت ــع ه ــه. والبخ ــم ب ــا جئته ــى م ع

ٍء َنَحْتُه َعْن َيَدْيِه امْلَقاِدُر)3( ََذا اْلَباِخُع اْلَوْجُد َنْفَســُه                    لَِيْ    أاَل َأهيُّ

وعن الضحاك: ژ  ٿ  ٹ   ژ: قاتٌل نفسك عليهم حرًصا)4(.

ــوا مؤمنــن( يف موضــع نصــب بـــ ژٿژ كــا يقــال: زرت عبــد  و)أن( يف قولــه: )أن ال يكون

ــكالم يف )أن(  ــه ال ــكان وج ــتقباًل ل ــد )أن( مس ــذي بع ــل ال ــو كان الفع ــزاء، ول ــو ج اهلل أْن زارين، وه

الكــر كــا تقــول: أزور عبــد اهلل إن يــزورين. قلــت: وهــو قــول الطــربي)5(. وقــال ابــن أيب زمنــن: 

ــوا هبــذا القــرآن؛ أي: فــال تفعــل«)6(. ــل نفســك إن مل يؤمن »أي: قات

قلت: وهي زيادة يف معنى اآلية الكريمة عى ما ذكره ابُن عزير.

)1( ابن عزير، )ص: 143(.
)2( البيت من الطويل، وهو لذي الرمة يف ديوانه، )ص 1037(. هتذيب اللغة، لأزهري، )117/1(.

)3(  الباخع: اهلالك. الوجد: شّدة الشوق. نحته: رصفته، ينظر: لسان العرب، البن منظور، مادة )بخع(. )وجد(. )نحت(.
)4( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )544/17(.

)5( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي )149/15(، )543/17 – 544(.
)6( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن )270/3(؛ وينظر: التفسري الوسيط، للواحدي، )136/3(.
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)9( ]بغيا[:

ژ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ    ژ ] مريم: 20[، )ع( يعني: فاجرة)1(.

)د( 5	/ب: ژہژ ] مريــم: 20[، زانًيــا، ومل يقــل: )بغّيــًة( ألن ذلــك ممــا ُيوصــف بــه النســاء دون 

الرجــال، فجــرى جمــرى امــرأة ]حائــض[)2( وطالــق، وُيَشــبَّه ذلــك بقوهلــم: ملحفــة جديــدة وامــرأة 

قتيــل. قلــت: وهــو قــول الطــربي)3(، وابــن أيب زمنــن)4(، ومكــي بــن أيب طالــب)5(، والواحــدي)6(، 

ــمعاين)7(، والقرطبي)8(. والس

ــًرا  قلــت: وهــي زيــادة يف املعنــى عــى مــا ذكــره ابــن عزيــر، وفيــه بيــان ســبب ورود اللفــظ ُمَذكَّ

مــع أنــه غــر مــراد.

)0	( ]ُبْدن[: )ع( مجع َبَدَنة)9(.

ــا:  ــال لواحده ــد يق ــة، وق ــع بدن ــْدن: مج ــج: 36[، والُب )د( 6	/أ: ژۀہہژ ] احل

بــدن، وإذا قيــل: بــدن احتمــل أن يكــون مجًعــا وواحــًدا، يــدل عــى أنــه قــد يقــال ذلــك للواحــد قــول 

الشــاعر:

 عــَـَيَّ ِحَن مَتْــــِلُك اأْلُُمــــوَرا             َصْوم ُشُهوٍر َوَجَبْت ُنُذوَرا
ًعا َمْوُفـوراً )10(        َوَحـــْلق َرْأيِس َوافًِيا َمْضُفـــورًا               َوبــَـَدًنا ُمَدرَّ

)1( ابن عزير، )ص: 144(.
)2( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )488/15، 525(.
)4( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن ،)91/3(.

)5( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4512/7(.
)6( الوجيز، للواحدي، )678(.

)7( تفسري القرآن، للسمعاين، )284/3(.
)8( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )91/11(.

)9( ابن عزير، )ص: 148(.
)10(  األبيات تفرد هبا يف جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )553/16(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

دير)1(: الَبَدُن؛  والبدن: الضخم من كل يشء، وقيل المرئ القيس بن النعان: صاحب اخلََوْرَنِق والسَّ

َن تبدينًا.  لِضَخِمه، ويقال للرجل إذا ضخم: قد بدن بدنا وبدانًة. فإذا أسّن واسرتخى حلُمه يقال: قد بدَّ

ًعا: جُمَلَّاًل. قلت: وهو قول الطربي)2(، وابن العريب)3(. يعني: ُمَدرَّ

قلت: وهي زيادٌة قصَد الدمياطي هبا زيادة بيان معنى اآلية الكريمة.

)		( ]تفث[:

ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ ] احلج: 29[، )ع( أي: تنظيفهم)4(.

ــن  ــن اب ــة. وع ــة واملزدلف ــف بعرف ــار واملوق ــي احلج ــا ورم ــك كّله ــُث: املناس )د( 8	/ب: التََّف

عمــر: مــا عليهــم مــن احلــج مــن الســعي والطــواف وغــر ذلــك. قلــت: وحــكاه اجلصــاص)5( عــن 

ابــن عبــاس وغــره.

ــد  ــى واح ــى معنً ــر ع ــن عزي ــار اب ــى اقتص ــي ع ــا الدمياط ــتدرك فيه ــادٌة اس ــي زي ــت: وه قل

ــكل  ــامل ل ــه ش ــذا، وأن ــن ه ــم م ــمل وأع ــظ أش ــي أّن اللف ــنَّ الدمياط ــف، فب ــو التنظي ــظ وه يف اللف

ــك.  املناس

ــربي:  ــال الط ــد ق ــف؛ فق ــر يف التنظي ــن عزي ــره اب ــا ذك ــق م ــربي)6( يواف ــن كالم الط ــر م ــن الظاه لك

»ثــم ليقضــوا مــا عليهــم مــن مناســك حجهــم: مــن حلــق شــعر، وأخــذ شــارب، ورمــي مجــرة، وطــواف 

ــواف  ــربي: »وط ــول الط ــدا ق ــر، ع ــن عزي ــره اب ــذي ذك ــف ال ــى التنظي ــن معن ــب م ــذا قري ــت«. وه بالبي

ــم. ــا؛ واهلل أعل ــك كله ــى املناس ــث ع ــم التف ــي لتعمي ــع الدمياط ــذي دف ــو ال ــذا ه ــه ه ــل قول ــت« ولع بالبي

)1( اخلورنق: قر النُّْعَان اْبن امْلُنْذر، والسدير: هنر بِنَاِحَية احْلَرة. ينظر: رشح ديوان احلاسة، للتربيزي، )205/1(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )552/16(.

)3( أحكام القرآن، البن العريب، )290/3(.
)4( ابن عزير، )ص: 164(.

)5( أحكام القرآن، للجصاص، )73/5(.
)6( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )525/16 – 526(.
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)		( ]ثاين عطفه[:

ژ چ  چ  چ        چ  ڇ  ڇڇ  ژ ] احلج: 9[، )ع( أي: عاداًل جانبه)1(.

)د( 		/أ: ژ چ  چ ژ يقــول: ُيْعــِرُض عــن ِذْكــري ال يريــد أْن يســتمع مــا قيــل لــه، ويقــال: 

ــِرئ: ژ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ   ا. وُق ــرْبً ــه ِك ــا عنَق ــق الوًي ــن احل ــِرض ع ژ چ  چ  ژ ُيْع

پ  ڀ   ژ ] املنافقــون: 5[، اآليــة. ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ] لقــان: 7[، قلــت: وهــو قــول 

الطــربي)2(، وابــن أيب زمنــن)3(، ومكــي بــن أيب طالــب)4(.

قلت: وهي زيادٌة كالرح والتفصيل ملا ذكره ابن عزير يف كالمه.

)		( ]جاسوا[:

 [ ژ  ں    ں   ڱ   ڱڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ژ 

اإلرساء: 5[، )ع( أي: عاثــوا )5(.

ــة  ــن صف ــد م ــو ُمَوحَّ ــه، وه ــَد وجعل ــد اجلس ــاء: 8[، فوحَّ )د( 		/أ: ژ ھ  ھ  ے   ژ ] األنبي

اجلاعــة؛ وإنــا جــاز ذلــك ألن اجلســد بمعنــى املصــدر، كــا يقــال يف الــكالم: ومــا جعلناهــم خلقــا ال 

يـأكلـــــون، يقـــــول: جعلناهــم يــا حممــد جســًدا مثلــك يأكلــون الطعــام. ژ ڭ  ڭ           ڭ  ژ ] األنبيــاء: 

ــت:  ــوا. قل ــاًدا فات ــًرا أجس ــوا ب ــم كان ــون، ولكنه ــون وال يفن ــا ال يموت ــوا أرباًب ــول: وال كان 8[، يق

وهــو قــول الطــربي)6(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي بيان لغريب اآلية وتفسرها.

)	( ابن عزير، )ص: 185(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )468/16 – 470(.

)3( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )172/3(.
)4( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4849/7(.

)5( ابن عزير، )ص: 191(.
)6( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )229/16، 230(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

باب اجليم املضمومة.	 

)4	( ]اجلمعة[)1(:

ــع فيــه خلــُق الســاوات واألرض. قــال: كانــت  ي يــوم اجلمعــة؛ ألنــه مُجِ )د( 		/أ: إنــا ُســمِّ

ســاًء واحــدة ففَتَقهــا ســبع ســاوات يف يومــن، يف اخلميــس واجلمعــة. قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(، 

ومكــي بــن أيب طالــب)3(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر.

)5	( ]جذاذا[:

ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ژ ] األنبياء: 58[، )ع( أي: فتاتاً )4(.

)د( 		/ب: جــذاذا مثــل احلطــام، وهــو قــول ابــن عبــاس. وعــن قتــادة: نجعلهــم جــذاذا، أي: 

قطًعــا. ومــن قــرأ )فجعلهــم ِجــذاذا( بالكــر)5( فهــو مجــع جذيــذ مثــل: خفيــف وخفــاف، وكريــم 

وكــرام.

ــم  ــل كري ــذ مث ــع جذي ــى مج ــادة معن ــي زي ــادة الدمياط ــربي)6(. ويف زي ــول الط ــو ق ــت: وه قل

ــر. ــن عزي ــك يف كالم اب ــبق ذل ــن س ــرام، ومل يك وك

)1( ابن عزير، )ص: 193(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )462/1(، )257/16(، )393/20(. 

)3( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )211/1(.
)4( ابن عزير، )ص: 195(.

)5( وهي قراءة الكسائي. ينظر: السبعة يف القراءات، البن جماهد، )ص: 429(.
)6( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )293/16(.
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)6	( ]حنانا[:

ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ    ژ ] مريــم: 13[، )ع( أي: رمحــًة مــن عندنــا)1(.)د( 5	/ب: قــال ابــن 

ــو  ــم: ه ــال بعضه ــك)3(، فق ــة يف حناني ــل العربي ــف أه ــا( «)2(؟. واختل ــا )حنان ــا أدري م ــاس: »م عب

تثنيــة حنــان، وقــال آخــرون: هــي لغــٌة وليســت بتثنيــة، قالــوا: وذلــك كقوهلــم: حواليــك وَدَواَلْيــك، 

كــا قــال الشــاعر: 

ًبا َهَذاَذْيَك)4( َوَطْعنًا َوْخَضا)5(                  ......................... َضْ

وأصــل احلنــان مــن قــول القائــل: حــن فــالٌن إىل كــذا وكــذا إذا ارتــاح إليــه واشــتاق، ثــم يقــال: 

نَّــى فــالن عــى فــالن إذا تعطــف عليــه ورقَّ لــه وَرمِحــه، كــا قــال الشــاعر: حَتَ

ـــْن َعَيَّ َهــــَداَك امْلَِليُك                         َفــــإِنَّ لِكـــُـلِّ َمَقـاٍم َمَقـااَل)6( نَـّ حَتَ

             بمعنــى: تعطَّــف عــّي، فاحلنــان مصــدر حــنَّ فــالن عــى فــالن حِيــنُّ عليــه حنينــا وحنانــا، ومــن 

ذلــك قيــل لزوجــة الرجــل: َحنَُّتــه لتحنُّنــه عليهــا وتعطفــه، كــا قــال الشــاعر: 

)1( ابن عزير، )ص: 206(.
)2( أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )477/15(.

)3( الكتاب، لسيبويه )348/1(. املقتضب، للمربد )223/3(. األصول يف النحو، البن الراج، )252/2(.
)4( هذاذيك: قطعا بعد قطع. ينظر: الدر الفريد وبيت القصيد، للمستعصمي، )78/2(.

ــي،  ــة، للعين ــد النحوي ــدادي، )106/2(؛ واملقاص ــادر البغ ــد الق ــة األدب، لعب ــه ،)140/1(؛ وخزان ــاج يف ديوان ــز للعج )5(  الرج
.)399/3(

ضبــا هذاذيــك: أي ضبــا هيــذ هــذا بعــد هــذ، واهلــذ: اإلرساع يف القطــع وغــره. وخضــا، الوخــض: الطعــن الــذي يصــل إىل 
اجلــوف، وقيــل: العكــس، واملــراد: الطعــن الــذي يــرع إىل املــوت. عــايص العــروق: هــو العــرق الــذي يســيل وال يرقــأ دمــه، 
ومجعــه عــواص. النحضــا؛ النحــض: اللحــم املكتنــز كلحــم الفخــذ. ينظــر: أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك، البــن هشــام 

)98/3(؛ معجــم مقاييــس اللغــة، البــن فــارس، )94/6(؛ رشح املفصــل، البــن يعيــش )119/1(.
)6(  البيــت مــن املتقــارب، وهــو للحطيئــة يف ديوانــه، )ص: 72( ؛ ولســان العــرب، البــن منظــور، )573/11(. )قــول(. )130/13(. 

)حنن(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

يِن َحنٌَّة َوَبْيــــُت)1( ْيُت                           َومَلْ َتِرْ َوَلْيَلٍة َذاِت ُدًجى رَسَ

قلت: وهو قول الطربي)2(، وابن أيب زمنن)3(، والسمعاين)4(.

قلت: وهذا االستطراد يف بيان معنى )حنانيك( مل يسبق له مثيل يف كالم ابن عزير.

)7	( ]حصب[:

)ع( حطــب  ] األنبيــاء:98[،  ژ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ژ 

ــم)5(. جهن

)د( 6	/أ: ژ ہ  ہ  ژ معنــاه: وقــود جهنــم وشــجرها. عــن جماهــد قــال: حطــب 

جهنــم)6(.

ــب  ــرأ )حط ــه ق ــالم أن ــه الس ــّي علي ــن ع ــْرَوى ع ــم()7(. وُي ــب جهن ــة: )حط ــراءة عائش ويف ق

ــاد)9(. ــة الض ــم( معجم ــب جهن ــرأ )حض ــه ق ــاس أن ــن عب ــن اب ــاء)8(. وع ــم( بالط جهن

و ژ ہ  ہ  ژ مــن قوهلــم: حصبــت الرجــل إذا رميته، كمـــا قــال جل وعـــز: ژ چ    چ   چ  

ڇ  ژ ] القمــر: 34[، فمعنــى ذلــك أهنــم تقــذُف جهنــُم هبــم فيهــا.

)1(  الرجــز أليب حممــد الفقعــي يف لســان العــرب، البــن منظــور )131/13( )حنــن(. ولرؤبــة يف إصــالح املنطــق، البــن الســكيت، 
)ص:136(.  واملحتســب، البــن جنــي )290/2(.

)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )477/15 - 479(.
)3( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )89/3(.

)4( تفسري القرآن، للسمعاين، )282/3(.
)5( ابن عزير، )ص: 207(.

)6( تفسري جماهد، ملجاهد، )ص: 475(، وجامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )413/16(.
)7( املحتسب، البن جني، )66/2(؛ والبحر املحيط، أليب حيان األندلي، )340/6(.

)8( تفسري جماهد، ملجاهد، )ص: 475(؛ واملحتسب، البن جني، )66/2(؛ والبحر املحيط، أليب حيان األندلي، )340/6(.
ــان يف تأويــل القــرآن، للطــربي، )413/16(؛ والبحــر  )9( وقــرأ هبــا أيًضــا احلســن. املحتســب، البــن جنــي، )66/2(؛ وجامــع البي

ــي )340/6(. ــان األندل ــط، أليب حي املحي
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وأمــا قــراءة ابــن عبــاس بالضــاد معجمــة؛ فإّنــه أراد أهنــم الذيــن ُتســجر هبــم جهنــم، وذلــك أن 

كل مــا طبختــه النــار وأشــعلته فهــو حصــب هلــا.

ــرب  ــن أخ ــن الذي ــر املعبودي ــا ذك ــاء: 98[، إن ــه: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ژ ] األنبي وقول

أهنــم حصــب جهنــم )بــا( ومل يقــل: ومــن تعبــدون. فمعلــوم بقولــه: ژ  ڻ  ۀ  ژ أنــه إنــا أريــد 

بــه األصنــام واآلهلــة املتخــذة مــن احلجــارة واخلشــب ال مــن كان مــن املالئكــة واإلنــس مثــل عيســى 

ــو  ــت: وه ــم. قل ــب جهن ــن دون اهلل حص ــدون م ــن تعب ــم وم ــال: إنك ــس لق ــو أراد اإلن ــر، ول وُعَزي

قــول الطــربي)1(.

، واملــراد هبــم يف اآليــة  قلــت: ويف كالم الدمياطــي زيــادة عــن املعبوديــن مــن دون اهلل عــزَّ وجــلَّ

الكريمــة، ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر، وفيــه كذلــك زيــادة تفصيــل يف معنــى ژ  ہ  ہ  ژ

 )8	( ]حرث[:

ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

ھ  ژ ] الشــورى: 20[، )ع( عمــل اآلخــرة)2(.

)د( 6	/أ: ژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ژ ] األنبيــاء: 78[، قــال: احلــرث النبــت، ويقــال: الكــرم. قلــت: 

وهــو قــول الطــربي)3(، ومكــي بــن أيب طالــب)4(، واملــاوردي)5(.

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر، زاد الــكالم عــى احلــرث يف 

ــر عــى ژ ڳ  ڳ    ژ ]الشــورى: 20[ . قصــة داود وســليان عليهــا الســالم، بمناســبة كالم ابــن عزي

)1( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )411/16(.
)	( ابن عزير، )ص: 09	(.

)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )320/16(.
)4( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4785/7(.

)5( النكت والعيون، للاوردي، )456/3(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)9	( ]حرم[:

ژ گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ژ ] املائدة: 1[، )ع( أي: حُمرمون)1(.

] احلــج: 30[، قــال جماهــد: احلرمــة مكــة واحلــج  ژ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ژ  )د( 7	/أ: 

ــت  ــرام، والبي ــعر احل ــال: ژ ۆ  ۆ  ژ: املش ــه)2(. ويق ــن معاصي ــه م ــى اهلل عن ــا هن ــرة، وم والعم

احلــرام، واملســجد احلــرام، والبلــد احلــرام. قلــت: وهــذا القــول األخــر حــكاه الطــربي)3( عــن ابــن 

زيــد. وقــال اجلصــاص: »يعنــي بــه - واهلل أعلــم - اجتنــاب مــا حــرم اهلل عليــه يف وقــت اإلحــرام، 

تعظيــا هلل عــزَّ وجــلَّ واســتعظاًما ملواقعــة مــا هنــى اهلل عنــه يف إحرامــه، صيانــة حلجــه وإحرامــه؛ فهــو 

ــه«)4(. ــرك اســتعظامه والتهــاون ب ــه مــن ت ــد رب ــه عن خــر ل

قلــت: وهــي زيــادة اســتطرادية يف بيــان بعــض معــاين املــادة اللغويــة )حــرم( ومل يســبق ذلــك يف 

كالم ابــن عزيــر.

)0	( ]حقب[:

)ع( أي:  ] الكهــف: 60[،  ژ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ژ 

ــًرا )5(. ده

)د( 7	/أ: وقــال بعضهــم: ســبعون خريًفــا، وهــو واحــٌد، وجُيمــع قليلــه وكثــره أحقاًبــا، وقــد 

تقــول العــرب: كنــت عنــده حقبــة مــن الدهــر، وجيمعوهنــا ُحُقًبــا. ويقــال: جممــع البحريــن: طنجــة، 

ويقــال: بحــر فــارس والــروم، فبحــر الــروم ممــا يــي املغــرب، وبحــر فــارس ممــا يــي املــرق. قلــت: 

)	( ابن عزير، )ص: 212(.
)2( أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )534/16(.

)	( التخريج السابق.
)4( أحكام القرآن، للجصاص، )76/5(.

)5( ابن عزير، )ص: 212(.
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وهــو قــول الطــربي)1(، وابــن أيب زمنــن)2( يف احلقــب. وقــول الطــربي)3( ومكــي بــن أيب طالــب)4(، 

والواحــدي)5(، يف ژ ۆئ  ژ ] الكهــف: 60[، وحــكاه ابــن أيب زمنــن)6( عــن قتــادة.

قلــت: وهــي زيــادة فيهــا رشح وبيــان مــا ذكــره ابــن عزيــر مــع زيــادة تفســر ژ  ۆئ  ۈئ  

ژ ومل يســبق هــذا عنــد ابــن عزيــر.

)		( ]خشع[:

] األنبيــاء: 90[،  ژ  ې  ې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ژ 

ــن)7(. )ع( أي: متواضع

ــوا  ــب، فغض ــوعهم يف القل ــون: 2[، قــال: خش )د( 7	/ب: ژ ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ ] املؤمن

بذلــك البــر، وخفضــوا بــه اجلنــاح، عــن احلســن)8(. وعــن عــّي عليــه الســالم - وُســئل عــن قولــه:  

ــل  ــن للرج ــب، وأْن ُتل ــوع يف القل ــك، واخلش ــت يف صالت ــال: ال تلتف ژ ٻ  پ  پ  پ  پ     ژ ق

ــون)10(.  ــن:  ژ پ     ژ خائف ــن احلس ــك«)9(. وع ــلم كتَف املس

)1( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )309/15(.
)2( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )71/3(.

)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )308/15(.
)4( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4416/6(.

)5( الوجيز، للواحدي، )666(.
)6( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )71/3(.

)7( ابن عزير، )ص: 216(.
)8( أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )8/17(.

)9( السابق، )8/17، 9(.
)10( السابق، )9/17(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

وعــن ابــن عبــاس: »خائفــون ســاكنون«)1(. قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(. وقــال اجلصــاص: 

ــة  ــات واحلرك ــرك االلتف ــل وت ــالة والتذل ــكون يف الص ــن الس ــا م ــاين كله ــذه املع ــم ه ــوع ينتظ »اخلش

واخلــوف مــن اهلل تعــاىل«)3(.

قلــت: وهــي زيــادة يف بيــان معنــى اخلشــوع مــن جهــة، وموضعــه مــن جهــة أخــرى، فأمــا بيــان 

معنــاه فقــد زاد الدمياطــي ذلــك رشًحــا وبياًنــا، وأمــا موضــع اخلشــوع فلــم يســبق عنــد ابــن عزيــر.

)		( ]َخْرج[:

ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   ی      ی  ی     ژ ] املؤمنون: 72[، )ع( وخراًجا: إتاوة وغّلة)4(.

)د( 7	/أ: ژ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ ] النــور: 33[، قــال مالــك بــن أنــس: »اخلــر القــوة 

ــن  ــٍة)6(. وع ــاًء وأداَء أمان ــا ووف ــن: ژ ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ صدق ــن احلس ــس ع ــن يون واألداء«)5(. وع

طــاووس وجماهــد قــال: ژ ڃ  چچ  ژ أي:مــاال وأمانــة)7(. وعــن أيب صالــح  ژ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ قــال: 

ــا)9(.  ــاء، أو أحدمه ــا ووف ــال: صدق ــم: ژ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ ق ــن إبراهي ــرة ع ــن مغ ــة)8(. وع أداء أمان

عــن عطــاء ژ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ قــال: أداًء ومــااًل)10(. وعن َعبِيــَدَة: ژ  ڃ    ڃ  ژ عندهم أمانــًة)11(. وعن 

ــًة)12(. وعــن ابــن زيــد: ژ  ڃ    ڃ  ڃ   ــا وأمان ــا ووفــاًء ودينً ســفيان ژ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ يعنــي: صدًق

)1( السابق، )7/17(.

)2( السابق، )6/17(.
)3( أحكام القرآن، للجصاص، )91/5(.

)4( ابن عزير، )ص: 220(.
)5( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب )5083/8(. املحرر الوجيز، البن عطية، )181/4(.

)6( تفسري ابن فورك، البن فورك، )142/1(.
)7( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )279/17(؛ تفسري ابن أيب حاتم، )2584/8(.

)8( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )279/17(.
)9( السابق.

)10( السابق، )280/17(.
)11( تفسري عبد الرزاق، لعبد الرزاق، )438/2(.

)12( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )280/17(.
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چچ  ژ قــال: إن علمــَت فيــه خــًرا لنفســك، يــؤدي إليــك، ويصُدُقــَك مــا حّدثــك فكاتبــه)1(. وعــن 

ابــن عبــاس: ژ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ يقــول: »إن علمتــم هلــم مــااًل«)2(. وعــن جماهــد قــال: مــاال)3(. وعــن 

عطــاء قــال: مــاال)4(. وقــال غــالٌم لســلاَن: كاتبنــي، قــال: لــك مــال، قــال: ال، ولكنــي أســأل الناس، 

قــال: أفرتيــد أن ُتطعمنــي أوســاخ أيــدي النــاس. وُيــروى: تأمــرين أن آكل غســالة أيــدي النــاس)5(. 

وعــن الضحــاك  ژ  ڃ    ڃ  ژ عندهــم مــاال)6(.

والصــواب يف ذلــك قــول مــن قــال: إن علمتــم فيهــم قــوًة عــى االحــرتاف واالكتســاب، ووفــاًء 

بــا أوجــب عــى نفســه، وصــْدق هلجــٍة، وذلــك أن هــذه املعــاين هــي األســباب التــي بمــوىل العبــد 

احلاجــة إليهــا إذا كاتــب عبــده ممــا يكــون يف العبــد، فأمــا املــال - وإن كان مــن اخلــر - فــال يكــون يف 

العبــد، وإنــا يكــون عنــده أو لــه، واهلل جــلَّ وعــزَّ إنــا أوجــب علينــا مكاتبــة العبــد إذا علمنــا فيــه خًرا 

ــه املــال. قلــت: وهــو  ــا عنــده أو لــه، فلذلــك مل يقــل: إن اخلــر يف هــذا املوضــع معنــيٌّ ب ال إذا علمن

قــول الطــربي بعدمــا حكــى األخبــار الســابقة عّمــن ُذِكــروا هنــا)7(، والطحــاوي)8(، والواحــدي)9(.

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر وهــي توضيــح مهــم يف بيــان 

غريــب اآليــة وتفســرها.

)1( السابق.

)2( السابق.
)3( تفسري جماهد، ملجاهد، )ص: 220(.

)4( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )281/17(.
)5( تفسري القرآن، للسمعاين، )527/3(.

)6( الكشف والبيان ، للثعلبي، )96/7(؛ اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )5084/8(.
)7( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )277/17 - 282(.

)8( أحكام القرآن، للطحاوي، )456/2 – 458(.
)9( التفسري الوسيط، للواحدي، )319/3(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)		( ]اخلبيثني[:

أي:  )ع(   ،]26 النــور:   [ ژ  ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ژ 

ــاس)1(. ــن الن ــن م ــكالم للخبيث ــن ال ــات م اخلبيث

ــات  ــاس للطيب ــن الن ــون م ــول، والطيب ــات يف الق ــال للخبيث ــن الرج ــون م )د( 8	/ب: اخلبيث

ــات مــن األعــال للطيبــن مــن  ــة للخبيثــن مــن الرجــال، والطيب يف القــول، ويقــال: األعــال اخلبيث

الرجــال، ويقــال: اخلبيثــات مــن النســاء للخبيثــن مــن الرجــال، واخلبيثــون مــن الرجــال للخبيثــات 

مــن النســاء، وكان عبــد اهلل بــن ُأيَبٍّ خبيًثــا، وكان أوىل بــأْن تكــون لــه اخلبيثــة ويكــون هلــا، وكان رســول 

اهلل  طيًبــا وكان أوىل أن تكــون لــه الطيبــة، وكانــت عائشــة الطيبــة، وكانــت أوىل أن يكــون 

هلــا الطيــب. قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(، واجلصــاص)3(، وحــكاه مكــي بــن أيب طالــب عــن ابــن 

ــد)4(. ــاء وجماه ــر وعط جب

قلــت: وقــد زاد الدمياطــي يف كالمــه تفســًرا آخــر، وهــو اخلبيثــون مــن الرجــال للخبيثــات مــن 

النســاء، والطيبــون مــن الرجــال للطيبــات مــن النســاء.

)4	( ]ذو القرنني[:

ژ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ژ ] األنبياء: 87[ )5(.

ــا  ــمه مرزي ــر اس ــل م ــن أه ــاًل م ــن كان رج ــف: 86[، ذو القرن )د( 		/أ: ژ ڦ  ڦ  ژ ] الكه

ــة اليونــاين، مــن ولــد يونــن بــن يافــث بــن نــوح. وعــن خالــد بــن معــدان أن رســول اهلل  بــن مردب

)	( ابن عزير، )ص: 220(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )232/17(.

)3( أحكام القرآن، للجصاص، )33/5(.
)4( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )5056/8(؛ وينظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، للبغوي، )28/6(.

)5( ابن عزير، )ص: 235(.
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ــال  ــباب«)1( ق ــا باألس ــن حتته ــَح األرض م ــك مس ــال: »َمَل ــن، فق ــن ذي القرن ــئل ع  ُس

ــا ذا القرنــن، فقــال: »اللهــم غفــرًا أمــا  ــن اخلطــاب رجــاًل يقــول: آلخــر: ي ــد: وســمع عمــر ب خال

  رضيتــم أن تســموا بأســاء األنبيــاء حتــى تســموا بأســاء املالئكــة« فــإن كان رســول اهلل

ــه، والباطــل مــا خالفــه.  ــال ذلــك، فاحلــق مــا قال ق

قــال وهــب بــن منبــه: ذو القرنــن رجــل مــن الــروم ابــن عجــوز مــن عجائزهــم ليــس هلــا ولــد 

ــا مــن نحــاس،  ي ذا القرنــن أن صفحتــي رأســه كانت ــا ُســمِّ غــره، وكان اســمه اإلســكندريس، وإن

ــا، قــال اهلل : »يــا ذا القرنــن إين باعثــك إىل أمــم األرض« يف حديــث طويــل.  وكان عبــدا صاحلً

قلــت: ذكــر ذلــك كلــه الطــربي)2(، ومكــي بــن أيب طالــب)3(.

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر وهــي تفســر لعلــم مذكــور 

يف القــرآن الكريــم.

)5	( ]نكتة بالغية[:

ژ ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ    ژ ] الكهف: 101[ )4(.

ْكــر موضــع املــدح والــذم، فيقولــون: ســمعنا فالنــا يذكــر فالنــا،  )د( 		/ب: العــرب تضــع الذِّ

أي: يذكــره بقبيــح ويعيبــه، ومنــه قــول عنــرتة:

  اَل َتْذُكِري َفَريِس َوَما َأْطَعْمُتــُه                     َفَيُكوَن ِجْلُدِك ِمْثَل ِجْلِد اأْلَْجَرِب)5(

)1( أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )390/15(؛ والعظمة، أليب الشيخ، )1479/4(.
)2( أخرجه يف جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )389/15(. والعظمة، أليب الشيخ، )1479/4( عن وهب بن منبه.

)3( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4449/6(.
)4( ابن عزير، )ص: 237(.

)5( البيــت مــن الكامــل، وهــو لعنــرتة بــن شــداد يف ديوانــه، )ص: 272(؛ ولســان العــرب، البــن منظــور، )311/4( )ذكــر(؛ وتــاج 
العــروس، الزبيــدي، )387/11 ( )ذكــر(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

ــه ژ  ٻ   ــر، ومن ــره بخ ــر[)1( أي: يذك ــر ]بخ ــمعناه يذك ــري، وس ــريس ومه ــي ف أي: ال تعيب

پ       پ   پ   ژ ] األنبيــاء: 36[، أي: مــا يتخــذوك إال ســخريا ژ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٺ   ٺ    ٺ  ٺ    ژ ] األنبيــاء: 36[، يقــول جــّل وعــّز: فيعجبــون يا حممــد مــن ذكــري آهلتهــم 

بســوء وهــي ال تــر وال تنفــع وهــم بذكــر الرمحــان الــذي خلقهــم وأنعــم عليهــم ]ومنــه[)2( نفعهــم، 

وبيــده ضهــم، وإليــه مرجعهــم، بــا هــو أهلــه منهــم أن يذكــروه بــه كافــرون.

وقوله: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ ] األنبياء: 60[، قال: يعيبهم. 

وقولــه: ژ چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ       ژ ] األنبيــاء: 105[، قــال: الذكــر الــذي يف الســاء، 

وقيــل: الذكــر أم الكتــاب عنــد اهلل الــذي ُكتبــت فيــه األشــياء قبــل ذلــك. ويقــال: كتبنــا يف القــرآن 

ــي)4(. ــربي)3(، والقرطب ــول الط ــو ق ــت: وه ــوراة. قل ــد الت ــن بع م

قلت: وهي زيادة أشبه بالرح والبيان والتفصيل مع زيادة الكالم عى أم القرآن.

)6	( ]الرغب والرهبة[:

ژ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ېې  ې   ې  ى  ى  ائ      ائ  

ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ژ ] األنبيــاء: 90[)5(.

ــه  ــن رمحت ــون م ــا يرج ــة في ــا رغب ــوا يعبدونن ــول: كان )د( 		/ب: ژ      ائ  ەئ  ەئوئ  ژ يق

ــذا  ــاء يف ه ــى بالدع ــه، وعن ــم معصيت ــه وركوهب ــم عبادت ــه برتكه ــه وعقاب ــن عذاب ــة م ــه، ورهب وفضل

املوضــع: العبــادة. كــا قــال: ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ ژ ] مريــم: 48[، اآليــة. ويقــال: 

)1( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)2( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )270/16(.

)4( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )288/11(.
)5( ابن عزير، )ص: 239، 243(.

47



ژ ەئ  ەئوئ  ژ خوفــا وطمعــا، والينبغــي ألحدمهــا أن يفــارق اآلخــر. قلــت: وهــو قــول الطــربي)1(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي بيان إليضاح معنى اآلية.

)7	( ]ُرمحا[:

ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ژ ] الكهف: 81[، )ع( أي: رمحًة)2(.

ــا  ــر صالًح ــه اخل ــذي قتل ــالم ال ــن الغ ــًرا م ــف: 81[، أي: خ )د( 		/أ: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ژ ] الكه

ــن  ــا م ــرَّ هب ــه وأب ــًة بوالدي ــالم. ژ ۇ  ۆ     ژ أي: رمح ــال: اإلس ــال: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ژ ق ــا، ويق ودينً

ــُم  ــول، والُرح ــن املقت ــواه م ــه أب ــرُب أن يرمح ــال: أق ــًرا، ويق ــال:  ژ ۇ  ۆ   ژ أي: خ ــول، ويق املقت

ــرازي)5(. ــدي)4(، وال ــربي)3(، والواح ــول الط ــو ق ــت: وه ــا. قل ــًة وُرمُحً ــه رمح ــدر رمحُت مص

قلت: اقتر ابن عزير عى تفسرها بالرمحة، وزاد الدمياطي املعاين األخرى الواردة يف كالمه.

)8	( ]زهق[:

ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ  ژ ] اإلرساء: 81[ )ع( أي بطــَل الباطــُل، ومــن هــذا: 

ُزُهــوق النفــس: وهــو بطالهنــا )6(.

ــس،  ــي إبلي ــرآن، ژ گ  ڳژ  اجلن ــي الق ــاء: 18[ يعن ــه: ژ گ  گ  گ    ژ ] األنبي )د( 4	/أ: وقول

ژ    ڳ  ژ يقــول: فُيهلكــه، كــا يدمــُغ الرجــُل الرجــَل بــأن يشــجه عــى رأســه شــجًة تبلــُغ الّدمــاغ، 

فــإذا بلغــت الشــجُة ذلــك املوضــع مــن املشــجوج مل يكــن لــه بعدهــا حيــاة ژ ڳ  ڳ  ڱڱ  ژ.

)1( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )389/16(.
)2( ابن عزير، )ص: 249(.

)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )360/15(.
)4( التفسري الوسيط، للواحدي، )161/3(.

)5( مفاتيح الغيب، للرازي، )492/21(.
)6( ابن عزير، )ص: 255(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

  يقــول: فــإذا هــو ذاهــب هالــك مضمحــلٌّ ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں     ژ أي: مــن وصفكــم ربكــم 

ــًدا وزوجــًة، جــّل وتعــاىل عــن  ــه ]اختــذ[)1( ول ــه وقيلكــم: إن ــه وفريتكــم علي جــلَّ وعــزَّ بغــر صفت

ــن أيب  ــربي)2(، واب ــول الط ــو ق ــت: وه ــون. قل ــون ترك ــون، وتصف ــون: تكذب ــال: تصف ــك، ويق ذل

ــن)3(. زمن

قلــت: زاد الدمياطــي معنــى شــج رأس اجلنــي، وهــالك الباطــل، ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن 

عزيــر.

)9	( ]السبب[:

 ژ ڀ  ڀ     ژ ] الكهف: 85[، )ع( أي: طريًقا)4(.

)د( 6	/أ: ژ ڀ  ڀ     ژ قــال: منــزال وطرقــا مــا بــن املــرق واملغــرب، ويقــال: ژ  ڀ     ژ طــريف 

األرض، ويقــال: منــازل األرض ومعاملهــا. 

ــم،  ــو العل ــه وه ــه إلي ــبب ب ــا يتس ــي: م ــف: 84[، يعن ــه:  ژ پ  پ  پ        پ  ڀ    ژ ] الكه ــا قول وأم

ــاس: ژ پ  پ  پ        پ  ڀ  ژ . ــن عب ــن اب وع

  قال: علا. قلت: وهو قول الطربي)5(، والواحدي)6(، والبغوي)7(.

قلــت: ذكــر الدمياطــي ثالثــة تفســرات يف بيــان الســبب: أوهلــا: الطريــق، وقــد ســبق عنــد ابــن 

عزيــر، وثانيهــا: الطــرف، وثالثهــا: املنــزل، ومل يســبق الثــاين والثالــث عنــد ابــن عزيــر.

)1( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )240/16(.

)3( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )143/3(.
)4( ابن عزير، )ص: 266(.

)5( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )372/15(.
)6( الوجيز، للواحدي، )670(.

)7( معامل التنزيل يف تفسري القرآن، للبغوي، )199/5(.
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)0	( ]سبحان[:

 ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ              ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ژ ] الفرقــان: 18[ ، )ع( تنزيــه وتــربيء للــرب 

.)1 (

)د( 8	/أ: )ســبحان( اســٌم ُوِضــع موضــع املصــدر ]فنصــب؛ ألنــه غــر موصــوف[)2( وللعرب 

يف التســبيح أماكــن تســتعمله فيهــا، فمنهــا الصــالة، ومنــه قولــه تعــاىل: ژ ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ژ ] 

ــم: 28[،  ــه: ژ گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ    ژ ]القل ــه قول ــتثناء، ومن ــن. ومنهــا: االس ــن املصّل ــات: 143[، أي: م الصاف

ــى: ژ  ڀ  ڀ    ــه تعالـ ــك)3( قول ــى ذاك ذل ــل ع ــن، والدلي ــل اليم ــٌة أله ــي لغ ــتثنون، وه ــوال تس أي: ل

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ ] القلــم: 17، 18[، ثــم قــال: ژ گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳژ ] القلــم: 28[ 

فذكرهــم ]تركهــم[)4( االســتثناء)5(.

ــوُر  ــا أدركــت مــن يشٍء«)6( أي: ن ــُبحات وجهــه م ــور، ويف احلديــث: »ألحرقــت ُس ومنهــا الن

وجهــه. قلــت: وهــو قــول الطــربي)7(، ومكــي بــن أيب طالــب)8(.

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر، وهــي توضيــح ملعنــى اآليــات 

املذكورة.

)	( ابن عزيز، )ص: 275(.
)2( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)3( هكذا وردت العبارة يف املخطوط.
)4( زيادة يلتئم هبا السياق مثبتة من الطربي.

)5( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )412/14(.
)6( أخرجه مسلم )161/1( كتاب اإليان، باب: يف قوله : »إن اهلل ل ينام«، )179/293(.

)7( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )412/14(.
)8( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4123/6(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)		( ]دوهنا سرتا[:

ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    ژ ] الكهف: 90[ )1(.

)د( 9	/أ: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ژ قــال: مل يبنــوا فيهــا قــط ومل يبــن عليهــم قــط بنــاء، فكانــوا 

إذا طلعــت الشــمس دخلــوا رسابــا هلــم أو دخلــوا البحــر، فــإذا غابــت خرجــوا، ويقــال: هــم الزنــج. 

قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(.

قلت: وهي زيادة أصليةمل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر.

)		( ]الضد[:

ژ چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    ژ ] مريم: 82[، )ع( أي عوًنا عى عذاهبم يوم القيام)3(.

ــدو،  ــا الع ــد هاهن ــال: الض ــاء، ويق ــال: قرن ــا، ويق ــال: عون )د( 44/أ: ژ ڇ   ڇ  ڍ    ژ ق

ــن أيب  ــربي)4(، واب ــول الط ــو ق ــت: وه ــالء. قل ــد الب ــال: الض ــداء، أو يق ــه: ژ  ڍ  ژ  أي: أع فقول

ــب)6(. ــن أيب طال ــي ب ــن)5(، ومك زمن

ــالء، ومل  ــدو، والب ــون، والع ــي: الع ــا، وه ــد هن ــرات للض ــة تفس ــي ثالث ــر الدمياط ــت: ذك قل

ــط. ــر األول فق ــوى التفس ــر س ــن عزي ــد اب ــبق عن يس

)1( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )381/15(.

)	( ابن عزير، )ص: 310(.
)4( السابق، )623/15(.

)5( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )106/3(.
)6( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4590/7(.
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)		( ]يوم عقيم[:

ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ        ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    یژ ] احلج: 55[)1(.

ــة  ــوم ال ليل ــذاب ي ــو ع ــاك: ه ــال الضح ــة)2(. ق ــوم القيام ــو ي ــم: ه ــال بعضه )د( 46/ب: ق

ــه)3(. في

ــدر؛ ألهنــم مل  ــوم ب ــه ي ــَي ب ــه)4(. وقــال آخــرون: ُعن ــة ل ــوم القيامــة ال ليل عــن عكرمــة قــال: ي

ــا)5(. ــم عقي ــكان هل ــل ف ــروا إىل اللي ينظ

والصــواب قــول مــن قــال: يــوم بــدر؛ ألنــه ال وجــه ألن يقــال: )ال يزالــون يف مريــة منــه حتــى 

تأتيهــم الســاعة بغتــة( أي: فجــاءًة وتأتيهــم الســاعة، وذلــك أن الســاعة هــي يــوم القيامــة، وإن كان 

اليــوم العقيــم أيضــا هــو يــوم القيامــة فإنــا معنــاه مــا قلنــا مــن تكريــر ذكــر الســاعة مرتــن باختــالف 

األلفــاظ وذلــك ال معنــى لــه، فتأويــل الــكالم إًذا: وال يــزال الذيــن كفــروا يف مريــة منــه حتــى تأتيهــم 

ــه  ــرون في ــال ينظ ــم ف ــم هل ــوم عقي ــذاب ي ــم ع ــم، أو يأتيه ــذاب الدائ ــروا إىل الع ــة فيص ــاعة بغت الس

ــربي)6(،  ــول الط ــو ق ــت: وه ــاء. قل ــل املس ــون قب ــم يقتل ــاء، ولكنه ــرون إىل املس ــل، وال يؤخ إىل اللي

واملــاوردي)7(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي تفسر ملعنى اآلية.

)1( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )615/16(.

)3( السابق، )616/16(.
)4( السابق.

)5( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )616/16(.
)6( السابق، )615/16(.

)7( النكت والعيون، للاوردي، )37/4(. وينظر: الوجيز، للواحدي، )738(.
52



ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

 )4	( ]عصيب[:

ژ گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    ژ ] هود: 77[، )ع( شديد)1(.

ــم.  ــم ذو العل ــا العلي ــان، ك ــي ذو العصي ــا، والع ــم: 14[، أي: عاصي )د( 47/أ: ژ ٹ    ژ ] مري

وقــال بعضهــم: العــي هــو العــايص، والعليــم هــو العــامل، والعريــف هــو العــارف)2(. وقــال طريــف 

بــن متيــم العنــربي: 

ُم)3( َا َوَرَدْت ُعَكاَظ َقبِيَلٌة                     َبَعُثــوا إيَِلَّ َعِريَفُهْم َيَتَوسَّ   َأَو ُكلَّ
معناه: عارفهم. قلت: وهو قول الطربي)4(. ومثله عند القرطبي)5(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي زيادة توضيح لآلية.

)5	( ]عزما[:

ژ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ژ ] طه: 115[، ) ع ( يعني: رأًيا معزوًما عليه)6(.

) د ( 47/ب: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ژ  يقــول: »مل نجعــل لــه عزمــا«؛ عــن ابــن عبــاس)7(، ويقــال: 

عزمــا صــربا)8(. ويقــال: حفظــا ملــا أمــر بــه)9(. قلــت: وهــو قــول الطــربي)10(، وابــن أيب زمنــن)11(.

قلت: زاد الدمياطي تفسرها بالصرب وهو معنى أخر تدل عليه اآلية.

)1( ابن عزير، )ص: 327(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )550/15(.

)3(   البيت من الكامل، وهو يف األصمعيات، لطريف بن متيم العنربي، )ص: 127(؛ والكتاب، لسيبويه، )7/4(.
)4( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )550/15(؛وينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )43/10(.

)5( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )43/10(.
)6( ابن عزير، )ص: 328(.

)7( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )184/16(.
)8( السابق، )183/16(؛ اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4706/7(.

)9( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )184/16(.
)10( السابق، )183/16(.

)11( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )130/3(.
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)6	( ]الفسق[:

ژ ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ژ ] التوبــة: 53[، )ع( أي خارجــن 

ــه، وكلُّ  ــرج عن ــف: 50[ أي: خ ــه : ژ ہ  ہ  ہ     ھھ     ژ ] الكه ــه قول ــر اهلل ، ومن ــن أم ع

خــارج عــن أمــر اهلل فهــو فاســٌق، وأعظــُم الفســق: الــرُك بــاهلل، ثــم أدنــى معاصيــه. وُحِكــي عــن 

ــا)1(. ــن قره ــت م ــة إذا خرج ــقت الرطب ــرب: فس الع

)د( 50/ب: قال رؤبة: 

هَيِْويـَن يِف َنْجٍد َوَغْوًرا َغاِئَرا                           َفَواِسًقا َعْن َقْصِدَها َجَواِئَرا)2(

يعنــي: الفواســق اإلبــل املنعدلــة عــن قصــد نجــد، وكذلــك الفســق يف الديــن إنــا هــو االنعــدال 

ــال  ــا. وق ــن جحره ــت م ــأرة إذا خرج ــقت الف ــال: فس ــتقامة. ويق ــن االس ــل ع ــد واملي ــن القص ع

ــن  ــت ع َْم ــول: أختَّ ــا تق ــر اهلل، ك ــن رّده أم ــق ع ــف: 50[، أي: ففس ــم: ژ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ژ ] الكه بعضه

ــه ملــا أكلتــه)3(.  الطعــام، بمعنــى أختمت

ويقال: الفسق االتساع.

والعــرب تقــول: فســق فــالن يف النفقــة بمعنــى اتســع فيهــا، وســمي الفاســق فاســقا؛ التســاعه 

. قلــت: وهــو قــول الطــربي)4(، والواحــدي)5(، والــرازي)6(. يف حمــارم اهلل جــلَّ وعــزَّ

ــر  ــا زاد التفس ــه، ك ــتدالل ل ــدال، واالس ــروج واالنع ــر اخل ــي رشح تفس ــت: زاد الدمياط قل

ــر. ــن عزي ــك يف كالم اب ــبق ذل ــة، ومل يس ــاع يف النفق باالتس

)1( ابن عزير، )ص: 350(.
)2( الرجز لرؤبة يف ملحق ديوانه، )ص: 190(؛ وللعجاج يف ملحق ديوانه، )288/2(.

)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )291/15(.
)4( السابق، )5	/90	(.

)5( التفسري الوسيط، للواحدي، )582/2(.
)6( مفاتيح الغيب، للرازي، )472/21(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)7	( ]فرطــا[:  ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ ] الكهــف: 28[، )ع( أي: 

ــا)1(. ــا وتضييًع ًف رَسَ

ــا  )د( 	5/ب: ژ ڦ  ژ ] الكهــف: 28[، ندامــة، ويقــال: ضياعــا، ويقــال: هــالكا، ويقــال: خالف

للحــق. قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(، وابــن أيب زمنــن)3(.

قلــت: فرهــا الدمياطــي بالندامــة والضيــاع واهلــالك، ومل يســبق عنــد ابــن عزيــر إاّل الضيــاع، 

ف ومل َيــِرد ذلــك عنــد الدمياطــي إاِلَّ أّنــه داخــٌل يف معنــى التضييــع. َ وفّرهــا ابــن عزيــر بالــرَّ

)8	( ]فجاجا[:

ژ ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ    ژ ] األنبيــاء: 31[، )ع( أي: 

.)4( ، وكل فتــٍح بــن شــيئن فهــو فــجٌّ مســالك، واحدهــا َفــجٌّ

ــاء(  ــروايس«)5(، فـ)اهل ــه: ژ ے  ۓ  ۓ  ژ أي: »يف ال ــاس يف قول ــن عب ــال اب )د( 	5/ب: ق

و)األلــف( يف قولــه:  ژ ے  ۓژ مــن ذكــر الــروايس، ويقــال: )اهلــاء( و)األلــف( يف قولــه: ژ ے  

ــل، فالعمــوم يف  ــك الســهل واجلب ــت مــن ذكرهــا دخــل يف ذل ۓژ مــن ذكــر األرض؛ ألهنــا إذا كان

ذلــك أوىل. قلــت: وهــو قــول الطــربي)6(، ومكــي بــن أيب طالــب)7(.

ــوم األرض، ومل  ــروايس أو يف عم ــا يف ال ــاج ومكاهن ــذه الفج ــع ه ــي موض ــت: زاد الدمياط قل

ــر. ــن عزي ــك يف كالم اب ــبق ذل يس

)1( ابن عزير، )ص: 359(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )242/15(.

)3( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )59/3(.
)4( ابن عزير، )ص: 361(.

)5( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )262/16(.
)6( السابق.

)7( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4750/7(.
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)9	( ]القانع[:

ژ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ    ژ ] احلــج: 36[، )ع( الســائل، يقــال: قنــع قنوًعــا إذا 

ســأل، وقنــع قناعــة إذا ريض)1(.

)د( 	5/ب: ويقال: القانع اجلالس يف بيته. وقال لبيد:

 وأْعطايِن امَلْوىل عى ِحَن َفْقِرِه                        إذا قال أْبــِرْ َخلَّتِي وُقنُوعي)2(

قلت: وهو قول الطربي)3(.

قلــت: زاد الدمياطــي معنــًى آخــر يف تفســر القانــع، وهــو اجلالــس يف بيتــه، ومل يســبق ذلــك يف 

كالم ابــن عزيــر.

)40( ]قبال[:

ژ ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ    ژ ] الكهف: 55[، )ع( أصناًفا مجع قبيل)4(.

ــن  ــربي)5( ع ــكاه الط ــت: وح ــاءة. قل ــف: 55[،  أي: فج )د( 54/أ: ژ ڦ    ڦ  ڄ  ڄ    ژ ] الكه

جماهــد. 

ــاه:  ــاف( فمعن ــر )الق ــن ك ــب: »م ــن أيب طال ــي ب ــال مك ــا. ق ــن)6(: عياًن ــن أيب زمن ــال اب وق

عيانــا. ومــن ضــم فهــو عنــد الفــراء مجــع »قبيــل » أي: يأتيهــم متفرقــا صنفــا بعــد صنــف. وقــال: أبــو 

)1( ابن عزير، )ص: 368(.
)2( البيت من الطويل وهو يف )ديوانه(، )ص: 71(؛ وفيه )خشوعي( يف موضع )قنوعي(؛ وجماز القرآن، أليب عبيدة، )52/2(.

)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )562/16(؛ وينظر: اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4892/7(.
)4( ابن عزير، )ص: 373(.

)5( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )300/15(.
)6( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )70/3(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

عبيــدة: )ُقْبــال( بالضــم مقابلــة. وقــال: جماهــد: )قبــال(، فجــأة. وقــال: ابــن زيــد: عيانــا«)1(.

قلــت: زاد الدمياطــي تفســرها بالفجــأة، ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر وهــو تفســر آخــر 

ملعنــى اآليــة.

 )	4( ]زوج كريم[:

ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ   ژ ] الشعراء: 7[ )2(.

ــاس  ــأكل الن )د( 55/ب:   ژ ڎ  ڈ         ڈ    ژ      ژ  ] الشــعراء: 7[، قــال جماهــد: مــن نبــات األرض ممــا ي

ــن أيب  ــربي)3(، واب ــول الط ــو ق ــت: وه ــن. قل ــادة:  ژ ڎ  ڈ         ڈ    ژ      ژ،  أي: حس ــال قت ــام. وق واألنع

ــب)5(. ــن أيب طال ــي ب ــن)4(، ومك زمن

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر وهــي توضيــح آيــة مــن آيــات 

ــرآن الكريم. الق

)	4( ]كهف[: هو غاٌر يف اجلبل)6(.

ــة. وعــن جعفــر  )د( 55/ب: ژ  ۉ    ۉ  ې   ې  ژ ] الكهــف: 82[، قــال: صحــف علــم مدفون

ــرزق  ــن بال ــا للموق ــث: عجب ــم الثال ــف مل يت ــطران ونص ــال: »س ــد ژ ۉ    ۉ  ې    ې    ژ ق ــن حمم ب

ــرح؟  ــف يف ــوت كي ــن بامل ــا للموق ــل؟ وعجًب ــف يغف ــاب كي ــن باحلس ــا للموق ــب؟ وعجب ــف يتع كي

ــة«)7(.  ــاء: 47[، اآلي ــال: ژ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  ژ ] األنبي ــد ق وق

)1( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4411/6(.
)2( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.

)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )549/17(.
)4( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )271/3(.

)5( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )5279/8(.
)6( ابن عزير، )ص: 380(.

)7( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )363/15(.
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ــن  ــم اهلل الرمح ــه: بس ــوب في ــب مكت ــن ذه ــوح م ــال: ل ــن: ژ  ۉ    ۉ  ې ژ ق ــن احلس وع

الرحيــم: عجبــا ملــن يؤمــن بالقــدر كيــف حيــزن؟ وعجبــا ملــن يوقــن باملــوت كيــف يفــرح؟ وعجبــا 

ملــن يعــرف الدنيــا وتقلبهــا بأهلهــا كيــف يطمئــن إليهــا؟ ال إلــه إال اهلل حممــد رســول)1(. وعــن عمــر 

مــوىل غفــرة: ژ  ۉ    ۉ  ې   ې  ژ  قــال: لــوح مــن ذهــب مصمــت فيــه مكتــوب: بســم اهلل الرمحــن 

الرحيــم: عجبــا ملــن عــرف املــوت ثــم ضحــك، عجبــا ممــن أيقــن بالقــدر ثــم نصــب؟ عجبــا ممــن 

أيقــن باملــوت ثــم َأِمــن؟ أشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأشــهد أن حممــًدا عبــده ورســوله)2(. وقــال آخــرون: 

بــل كان مــااًل مكنــوًزا)3(. وعــن ابــن عبــاس: مــا كان الكنــز إال علــا)4(. قلــت: وهــو قول الطــربي)5(، 

وحكــى األقــوال الســابقة فيــه، وكذلــك اجلصــاص)6(، وابــن أيب زمنــن)7(، واملــاوردي)8(.

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر. وأمــا مــا ذكــروه حول تفســر 

الكنــز فــاألوىل محــل اللفــظ عــى ظاهــره املعــروف وتــرك االعتــاد عــى الروايــات اإلرسائيلية.

)	4( ]ُكتب[:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  ژ ] البقرة: 216[، )ع( أي ُفرض عليكم اجلهاد)1(.

)د( 56/أ: ] كتــب [ ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ژ ] احلــج: 4[، أي: قــى عليــه الشــيطان، واهلــاء التــي 

ــن  ــل م ــيطان يض ــه، ژ ڌ  ڎ   ژ  أي: الش ــيطان  ژ ڍ  ڍ  ڌ    ژ أي: اتبع ــر الش ــن ذك يف ژ  ڇ  ژ م

تــواله، و)اهلــاء( يف ژ  ڎ   ژ  عائــدة عــى ژ  ڍ ژ التــي يف قولــه: ژ ڍ  ڌ    ژ، وتأويــل الــكالم: قــى 

)1( السابق.
)2( السابق، )364/15(.

)3( السابق، )365-364/15(.
)4( السابق، )364/15(.

)5( السابق، )327/15، 362(.
)6( أحكام القرآن، للجصاص، )44/5(.

)7( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )77/3(.
)8( النكت والعيون، للاوردي، )326/3(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

الشــيطان أنــه يضــل أتباعــه، وال هيدهيــم إىل احلــق. قلــت: وهــو قــول الطــربي)1(، وابــن أيب زمنــن)2(، 

ومكــي بــن أيب طالــب)3(.

ــًى يف  ــادة معن ــرض زي ــا بالف ــر هل ــن عزي ــر اب ــى، ويف تفس ــرها بق ــي تفس ــت: زاد الدمياط قل

ــاد. ــم اجله ــه حك ــر من ــال يظه ــي ف ــر الدمياط ــالف تفس ــه، بخ ــاد وفرضيت ــم اجله حك

وزاد الدمياطي الكالم عى الشيطان، ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.

)44( ]اللغو[:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ژ ] البقــرة: 225[، )ع( يعنــي 

ــل  ــا الباط ــو: أيض ــى واهلل(. واللغ ــو: )ال واهلل، وب ــكم نح ــى أنفس ــوه ع ــا وتوجب ــدوه يمين ــا مل تعق م

مــن الــكالم كقولــه: ژ گ  گ  گ      گ  ڳ    ژ ] الفرقــان: 72[، واللغــو واللغــا أيضــا الفحــش مــن 

ــكالم)4(. ال

)د( 56/ب: عــن ابــن عبــاس: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ    ژ ] املؤمنــون: 3[، عــن الباطــل. 

ــن)7(. ــن أيب زمن ــاص)6(، واب ــربي)5(، واجلص ــا الط ــت: ذكرمه ــايص. قل ــن املع ــن: ع احلس

قلــت: فــرَّ ابــن عزيــر اللغــو هنــا بالباطــل وبالفحــش مــن الــكالم، وفــّره الدمياطــي بالباطل 

وباملعــايص، ويمكــن أن تدخــل املعــايص يف الباطــل، فيتفــق اجلميــع يف تفســر اآليــة الكريمة.

)1( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )459/16(.
)2( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )169/3(.

)3( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4843/7(.
)4( ابن عزير، )ص: 387(.

)5( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )10/17(.
)6( أحكام القرآن، للجصاص، )92/5(.

)7( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )195/3(.
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)45( ]اللبوس[:

واحــًدا  تكــون  دروع،  )ع(   ،]80 األنبيــاء:   [ ژ  ۋۅ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ژ 

ــا)1(. ومجًع

)د( 57/أ: اللبــوس عنــد العــرب الســالح كلــه درًعــا كان، أو جيوًشــا، أو ســيًفا، أو رحمـًـا، يــدل 

عــى ذلــك قــول اهلــذيل:

َوَمِعي َلُبوٌس لِلَّقـاِء َكَأنَّــُه                   َرْوٌق بَِجْبَهِة ِذي نِعاٍج جُمِْفِل)2(

يريــد بذلــك: رحمــا. قلــت: وهو قــول الطــربي)3(، وابــن أيب زمنــن)4(، ومكي بــن أيب طالــب)5(، 

والقرطبــي)6(، واآللويس)7(.

ــر الــذي اقتــر عــى  ــن عزي قلــت: وتفســر الدمياطــي أعــم كــا هــو واضــح مــن تفســر اب

ــيف. ــش والس ــدرع واجلي ــرها يف ال ــي تفس ــم الدمياط ــا عّم ــط، بين ــدرع فق ال

 )46( ]هلو احلديث[:

ژ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ژ ] لقــان: 6[، )ع( أي: باطلــه، ومــا يشــغل عــن 

اخلــر، وقيــل: ژ  ڄڄژ: هــو الغناء)8(

ــه: ژ ک     ــرأة، وقول ــن امل ــل اليم ــة أه ــو بلغ ــاء: 17[، الله )د( 57/أ: ژ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ ] األنبي

)1( ابن عزير، )ص: 389(.
)2( البيت من الكامل، وهو يف رشح أشعار اهلذلين، أليب كبر اهلذيل، )ص 1078(. واملعاين الكبري، البن قتيبة، )ص: 55(.

اللبوس: الرمح، ينظر: لسان العرب، البن منظور، )381/4(، مادة )جفل(. )روق(. )نعج(.
)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )329/16(.

)4( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )155/3(.
)5( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4790/7(.

)6( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )320/11(.
)7( روح املعاين، لألويس، )73/9(.

)8( ابن عزير، )ص: 390(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

ــا،  ــدا)1( ژ  ڑ  ڑ    ژ عبيدن ــاء وول ــا نس ــول: الختذن ــن، يق ــا فاعل ــا كن ــادة: م ــن قت ک  ک    ژ ع

أي: مــن أهــل الســاء، ومــا اختذنــا مــن أهــل األرض. قــال: قالــوا: مريــم صاحبتــه وعيســى ولــده، 

فقــال تبــارك وتعالـــى: ژ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ اآليــة، أي: أن ذلــك ال يكــون وال ينبغــي. قلــت: ذكــر ذلك 

ــن)4(. ــن أيب زمن ــم)3(، واب ــن أيب حات ــربي)2(، واب الط

قلت: زاد الدمياطي تفسره باملرأة، ومل يسبق ذلك عند ابن عزير.

)47( ]املنسك[:

ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ ] البقــرة: 128[، )ع( ُمَتَعبََّداتِنــا، واحدهــا َمنَْســك 

وَمنِْســك، وأصــُل النُّســك مــن الذبــح، يقــال: نســكت: أي: ذبحــُت، والنســيكة: الذبيحــة املتقــرب 

، ثــم اتســعوا فيــه حتــى جعلــوه ملوضــع العبــادة والطاعــة، ومنــه قيــل للعابــد:  هبــا إىل اهلل عــزَّ وجــلَّ

ناســٌك)5(.

)د( 57/ب: عن قتادة: األيام املعلومات قال: أيام العر، واملعدودات أيام التريق)6(. 

عــن ابــن عبــاس  :ژ  ڱ  ڱ  ں     ژ ] احلــج: 28[، قــال: أيــام التريــق)7(. وكــذا قــال 

.)8 الضحاك)

عــن ابــن عبــاس  :ژ ڇ  ڇ    ژ ] احلــج: 34[، أي: لــكل مجاعــة قــوم نبــي خــال مــن 

قبلــك.

)1( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي: )239/16(.
)2( السابق، )228/16(.

)3( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2447/8(.
)4( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )142/3(.

)5( ابن عزير، )ص: 395(.
)6( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )523/16(.

)7( السابق، )522/16(.
)8( السابق.
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ژ  ڇ  ڇژ ] احلــج: 34[، أي: مألفــا يألفونــه ومكانــا يعتادونــه لعبــاديت فيــه وقضــاء 

فرائــي)1(. ويقــال: ژ ڇژ ] احلــج: 34[ ، أي: عيــًدا؛ ويقــال: ذبــح يذبحونــه ودم هيرقونــه. قلــت: 

وهــو قــول الطــربي)2( يف اآليتــن املذكورتــن، وكــذا الطحــاوي)3(، وابــن أيب حاتــم)4(، والســمعاين)5(.

قلــت: زاد الدمياطــي التفســر بالعيــد واملألــف، كــا زاد األيــام املعلومــات واملعــدودات وهــي 

بيــان لتفســر اآليــة.

)48( ]الوعد[:

ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ڻ     ژ ] يونس: 48[)6(.

)د( 59/أ: املعنى: متى هذا املوعود ملعرفة السامعن معناه.

وقيــل: ژ ڻ  ڻ  ڻ     ژ كأهنــم كانــوا قالــوا ذلــك للنبــي  واملؤمنــن بــه)7(، ژںژ 

ــرف؛  ــى الظ ــب ع ــو نص ــو، فه ــوم ه ــد وأي ي ــذا الوع ــت ه ــاه: أي وق ــب؛ ألن معن ــع نص يف موض

ألنـــــــه وقــت)8(. قلــت: وهــو قــول الطــربي)9(، وابــن أيب زمنــن)10(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر.

)1( السابق، )525/16(.
)2( السابق، )522/16، 549(.

)3( أحكام القرآن، للطحاوي، )202/2 – 203(.
)4( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2492/8(.

)5( تفسري القرآن، للسمعاين، )434/3، 438(.
)6( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.

)7( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )276/16(.
)8( السابق. البحر املحيط، أليب حيان األندلي، )431/7(.

)9( السابق.
)10( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )261/2(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)49( ]منافع[:

ژ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ ] احلج: 28[)1(.

)د( 59/ب: قال: األسواق. ويقال: التجارة. ويقال: األجر يف اآلخرة. ويقال: العفو واملغفرة.

ــا إىل أن  ــا وأوباره ــا وألباهن ــع يف ظهوره ــال: مناف ــج: 33[، ق ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ ] احل

ــد، ويقــال: إىل أن توجبهــا بدنــة. قلــت: ذكــره الطــربي)2(، وابــن أيب حاتــم)3(. ُتَقلَّ

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر.

)50( ]امَلنَْسك[:

ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ژ ] احلج: 34[، )ع( أي: ُمَتَعبًَّدا، وقد مرَّ تفسره)4(.

ــن،  ــر الس ــم وك ــح املي ــك( بفت ــن و)وَمنِْس ــم والس ــح املي ــك( بفت ــال: )َمنَْس )د( 59/ب: يق

وهــي لغــة أهــل احلجــاز، وقــد قــرئ هبــا مجيعــا)5(.

وأصــل املنســك يف كالم العــرب: املوضــع الــذي تقتــاده وتألفــه بخــر أو رش، ولذلــك ســميت 

د النــاس يف األماكــن التــي ُتعَمــل فيهــا أعــال احلــج والعمــرة. مناســك احلــج بذلــك؛ لــرتدُّ

ــه  ــاديت في ــه لعب ــا يعتادون ــه ومكاًن ــا يألفون ــج: 34[، أي: َمْأَلًف ــه: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ژ ] احل وقول

وقضــاء فرائــي وعمــال يلزمونــه. قلــت: وهــو قــول الطــربي، وقــد ســبق هنــا قريًبــا يف ژ ڤ    ژ            

ــرة: 128[)6(. ] البق

)1( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )519/16(.

)3( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2488/8(.
)4( ابن عزير، )ص: 405(.

)5( يف اإلمالء، للعكربي، )63/1(، أفاد اللغتن.
)6( )ص: 29(.
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ــال  ــا ف ــه قريًب ــق علي ــى التعلي ــد م ــكان. وق ــف وامل ــره باملأل ــي تفس ــد زاد الدمياط ــت: وق قل

ــاه. ــا ذكرن نكــرر م

)	5( ]جممع البحرين[:

)ع( أي:  الكهــف: 60[،   [ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئژ  ژ 

ــح)1(. ــذب واملل الع

ــة  ــال: طنج ــرب، ويق ــي املغ ــا ي ــروم مم ــر ال ــرق، وبح ــي امل ــا ي ــارس مم ــر ف )د( 59/ب: بح

ــبق يف ژ  ېئ  ژ  )3(. ــد س ــربي)2(. وق ــول الط ــو ق ــت: وه ــن. قل ــع البحري جمم

قلت: وقد زاد الدمياطي تسمية البحر املذكور، ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.

)	5( ]املثى[:

ژ ېئ  ېئ    ىئ     ژ ] طه: 63[، )ع( تأنيث األمثل)4(.

ــة  ــو طريق ــال: ه ــم. يق ــاداتكم وأرشافك ــى س ــا ع )د( 	6/ب: ژ ېئ  ېئ    ىئ   ژ ويغلب

قومــه، ونظــورة قومــه، ونظرهتــم أيًضــا، إذا كان ســيدهم ورشيفهــم واملنظــور إليــه منهــم. يقــال ذلك 

: ژ ائ  ائ ەئ  ەئ     للواحــد واجلميــع، ربــا مجعــوا فقالــوا: هــؤالء طرائــق قومهــم، ومنــه قولــه جــلَّ وعــزَّ

ــدت ژ ىئ     ژ وهــي صفــة ونعــت للجاعــة كـمـــا قـــيل:  ژ ] اجلــن: 11[، وهــؤالء نظائــر قومهــم، وُوحِّ

ــال  ــة. وق ــث الطريق ــدت لتأني ــون ژ ىئ     ژ ُوحِّ ــل أن تك ــراف: 180[، وحيتم ژ ڄ  ڄ  ڄ    ژ ] األع

قــوم: معنــى ذلــك: وُتغــر ســنُتكم ودينكــم الــذي أنتــم عليــه، مــن قوهلــم: فــالن حســن الطريقــة. 

)	( ابن عزير، )ص: 405(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )308/15(.

)3( )ص:16(.
)4( ابن عزير، )ص: 429(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

قلــت: وهــذا قــول الطــربي)1(، ومكــي بــن أيب طالــب)2(، والواحــدي)3(.

ــي  ــل« وزاد الدمياط ــث األمث ــن »تأني ــن الكلمت ــر هات ــر بغ ــن عزي ــا اب ــم عليه ــت: مل يتكل قل

ــه. ــور يف كالم ــان املذك ــرح والبي ــذا ال ــرها هب ــى تفس ــكالم ع ال

)	5( ]املرتف[:

ُمــوا  ژ ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  گ  گ      ژ ] ســبأ: 34[، )ع( هــم الذيــن ُنعِّ

، وقيــل: هــم األغنيــاء)4(. فيهــا، أي يف الدنيــا، يف غــر طاعــة اهلل عــزَّ وجــلَّ

)د( 	6/ب: ژ ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ژ ] املؤمنــون: 64[، املرتفــون العظــاء، والعــذاب قتلــوا يــوم 

بــدر بالســيوف. قلــت: وهــو قــول الطــربي)5(، ومكي بــن أيب طالــب)6(.

قلــت: زاد الدمياطــي تفســر املرتفــن بالعظــاء، كــا زاد تفســر العــذاب املذكــور وهــي زيــادة 

يف تفســر اآليــة واملعنــى يقتضيهــا.

)54( ]املخلقة[:

 ژ ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ــْقط)7(. ڻ  ڻ  ڻ  ژ ] احلــج: 5[، )ع( خملوقــة تامــة ژ  ڻ  ڻ  ژ: هــي غــُر تامــٍة: يعنــي السَّ

)د( 	6/ب: قــال أبــو العاليــة: ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ ] احلــج: 5[، الســقط)8(. والصــواب أن يقــال: 

)1( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )101/16(.
)2( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4664/7(.

)3( التفسري الوسيط، للواحدي، )213/3(.
)4( ابن عزير، )ص 428(.

)5( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )77/17(.
)6( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4981/7(.

)7( ابن عزير، )ص: 429(.
)8( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )568/18(.
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ژ  ڻ  ژ: خلقــا تامــا )وغــر املخلقــة(: الســقط قبــل متــام خلقــه؛ ألن املخلقــة وغــر املخلقــة مــن 

ا ال التصويــر،  نعــت املضغــة، والنطفــة بعــد تصيرهــا مضغــة مل يبــق هلــا حــال حتــى تصــر خلًقــا ســويًّ

ُر وال  ا ژ    ڻ  ڻ  ژ بــأن تلقيــه مضغــة فــال ُتَصــوَّ وذلــك هــو املــراد بقولــه: ژ  ڻ  ژ خلقــا ســويًّ

ُتنفــخ فيهــا الــروح. قلــت: وهــو قــول الطــربي)1(، واجلصــاص)2(، وابــن أيب زمنــن)3(.

قلــت: ورغــم ذهــاب الدمياطــي إىل مــا ذهــب إليــه ابــن عزيــر، لكنــه رّد عــى مــا ذكــره أبــو 

ــر. ــن عزي ــد الدمياطــي كالم اب ــر، فأّك ــن عزي ــا يناقــض كالم اب ــة يف تفســره ب العالي

)55( ]املستكر[:

ژ ں   ں   ڻ  ڻ    ژ ] املؤمنون: 67[)4(.

)د( 64/أ: تقول: مستكربين بحرمي، أي: بمكة بالبلد أنه ال يظهر عليهم فيه أحد.

ــن ال  ــات اهلل ح ــم بآي ــن تكذيبه ــلف م ــا س ــى م ــى ع ــون َحْزن ــون: 77[، نادم ژ ڄ    ژ ] املؤمن

ينفعهــم النــدم واحلــزن. قلــت: وهــو قــول الطــربي)5( يف اآليتــن املذكورتــن. وحكــى مكــي بــن أيب 

طالــب)6( نحــو هــذا.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر.

)1( السابق، )461/16(.
)2( أحكام القرآن، للجصاص، )59/5(.

)3( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )170/3(.
)4( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.

)5( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )543/1( )247/9(.
)6( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )2023/3، 2024(، )4982/7(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)56( ]مرية[:

ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئژ ] احلج: 55[، )ع( شّك)1(.

ــال بعضهــم: هــي مــن  ــه: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ ] احلــج: 55[، ق ــة [ )اهلــاء( يف قول )د( 65/ب: ] مري

ذكــر قــول النبــي : »تلــك الغرانيــق العــى وإن شــفاعتهن ترجتــى«)2(. وقــال آخــرون: بــل 

هــي مــن ذكــر ســجود النبــي  يف ژ ٱ  ٻ      ٻ    ژ ] النجــم: 1[، أي: يف مريــة من ســجودك)3(. 

وقــال آخــرون: بــل هــي مــن ذكــر القــرآن: يف مريــة مــن القــرآن)4(.

والصــواب قــول مــن قــال: هــي كنايــة عــن ذكــر القــرآن الــذي أحكــم اهلل جــلَّ وعــزَّ آياتــه، 

ــرب  ــج: 54[، أق ــه: ژ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ ] احل ــر قول ــن ذك ــك م ــك أن ذل وذل

ــج: 52[. ــه: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ژ ] احل ــر قول ــن ذك ــه م من

و)اهلــاء( مــن قولــه: ژ ۈ  ٴۇ    ژ ] احلــج: 54[، مــن ذكــر القــرآن، فإحلــاق )اهلــاء( يف قولــه: ژ ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ژ ] احلــج: 55[، بـ)اهلــاء( مــن قولــه: ژ ۈ  ٴۇ    ژ أوىل مــن إحلاقهــا بـــ  ژ ڳ  ژ التــي يف قولــه: 

ــن أيب  ــي ب ــربي)5(، ومك ــول الط ــو ق ــت: وه ــا. قل ــا بينه ــد م ــع بع ــج: 52[، م ژ  ڳ  ڱ  ڱ   ژ ] احل

طالــب)6(.

قلــت: مل يــزد ابــن عزيــر عــى قولــه: »شــك«، وزاد الدمياطــي عــدة معــاٍن أخــرى يف تفســرها، 

كــا زاد الــكالم عــى ژ ڳ  ڱ  ڱ   ژ.

)	( ابن عزير، )ص: 442(.
)2( أخرجــه البــزار يف املســند، )296/11(، رقــم )5096(؛ الطــرباين يف الكبــري، )53/12(، رقــم )12450(؛ والضيــاء املقــديس يف 
املختــارة، )3446(. واحلديــث منكــر اإلســناد وقــد فنــد هــذه الروايــة وبــن عللهــا دكتــور حممــد أبــو شــهبة يف كتابــه اإلرسائيليات 

واملوضوعــات يف كتــب التفســري، )ص: 319(.
)3( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي )543/1( ،)247/9(.

)4( السابق، )615-614/16(.
)5( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )614/16(.

)6( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4920/7(.
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)57( ]نذير[:

ر)1(. ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ ] احلج: 49[، )ع( بمعنى منذر، أي: حمذِّ

ــه يف  ــا، وعذاب ــم يف الدني ــزل بك ــاب اهلل أن ين ــم عق ــي: أنذرتك ــه: ژ ڄ   ژ يعن )د( 66/ب: قول

ــوه.  ــرة أن تصل اآلخ

ــم،  ــن رشكك ــوا م ــره؛ لتنيب ــك وأظه ــذاري ذل ــم إن ــنِّ لك ــول: ُأَب ــج: 49[، يق ژ ڄ   ڄ    ژ ] احل

وحتــذروا مــا أنذرتكــم مــن ذلــك فــإين ال أملــك لكــم غــر ذلــك. قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(.

ــل فيــه  قلــت: ومل خيــرج الدمياطــي يف هــذا التفصيــل عــن معنــى مــا ذكــره ابــن عزيــر؛ لكــن فصَّ

ــي ورشحه. الدمياط

)58( ]النفري[:

)ع( نفــرًا،  ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ     ژ ] اإلرساء: 6[، 

ــم)3(.  ــم فيحاربوه ــروا إىل أعدائه ــون ليص ــن جيتمع ــوم الذي ــر: الق والنف

ــربي)4(،  ــول الط ــو ق ــت: وه ــددا. قل )د( 66/ب: ژ ہ  ھ     ھ     ژ ]اإلرساء: 6[، أي: ع

ــدي)6(. ــن)5(، والواح ــن أيب زمن واب

ــرب  ــر بح ــؤالء النف ــّص ه ــد خ ــه ق ــد، لكون ــى زائ ــه معن ــا في ــر هن ــن عزي ــر اب ــت: وتفس قل

ــره. ــرب أو غ ــد بح ــدد دون تقيي ــا بالع ــر هن ــر النف ــي تفس ــق الدمياط ــا أطل ــم، بين أعدائه

)	( ابن عزير، )ص: 447(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )600/16(.

)	( ابن عزير، )ص: 448(.
)4( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )457/14(.

)5( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )13/3(.
)6( التفسري الوسيط، للواحدي، )97/3(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)59( ]النكري[:

)ع(   ،]44 احلــج:   [ ژ  ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ژ 

ــكاري)1(. إن

)د( 67/أ: )فكيــف كان نكــري( أي: تغيــري مــا كان هبــم مــن نعمــة، وتنكــري هلــم عــا كنــت 

عليــه مــن اإلحســان إليهــم. قلت: وهــذا قــول الطــربي)2(، والبغــوي)3(.

ــر، ومل  ــر التغي ــر، وهــو ِذْك ــن عزي ــه اب ــادة عــى مــا فــرَّ ب ــا زي قلــت: ويف كالم الدمياطــي هن

ــر. ــن عزي ــك يف كالم اب ــبق ذل يس

)60( ]النور[:

 ژ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ       ژ ] النور: 40[، )ع( أي: ضوًءا )4(.

ــل  ــاوات وأه ــل الس ــادي أه ــول: اهلل ه ــور: 35[، يق )د( 68/أ: ژ  ہ  ھ  ھ   ھھ    ژ ] الن

ــا  ــر فيه ــاوات واألرض يدب ــر الس ــال: ژ  ہ  ھ  ھ   ھ    ژ »مدب ــاس. ويق ــن عب ــن اب األرض، ع

ــاوات  ــاء الس ــاء: اهلل ضي ــك الضي ــى بذل ــال: عن ــك. ويق ــر ذل ــا وغ ــها وقمره ــا وشمس نجومه

ــكاه  ــت: ح ــون. قل ــة يعتصم ــرة الضالل ــن ح ــداه م ــدون، وهب ــق هيت ــوره إىل احل ــم بن واألرض، فه

ــم«)6(. ــن أيب حات ــربي)5(، واب الط

قلــت: اقتــر ابــن عزيــر عــى ظاهــر اللفــظ، وتفســر النــور بالضــوء، مل يــزد عــى ذلــك، فــزاد 

الدمياطــي عليــه التفســر باهلدايــة وكالمهــا صحيــح.

)	( ابن عزير، )ص: 450(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )589/16(.
)3( معامل التنزيل يف تفسري القرآن، للبغوي، )405/6(.

)4( ابن عزير، )ص: 457(.
)5( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )295/17(.

)6( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2593/8(.
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)	6( ]نكرا[:

ژ حت  خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  يث  حج   ژ ] الكهف: 74[، )ع( أي: منكًرا)1(.

)د( 68/أ: ژ حج     ژ ] الكهــف: 74[، تقــول: جئــت بــيء منكــر، وفعلــت فعــال منكراغــر 

ــربي)2(. ــول الط ــو ق ــت: وه ــر. قل ــن اإلم ــد م ــر أش ــروف، والنك مع

قلت: ويف تفسر الدمياطي زيادة بيان أن النكر أشد من اإلمر، ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.

)	6( ]قراءة    ھ[:

ژ ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے       ژ ] األنبياء: 88[.

)د( 68/ب: النــاس كلهــم قــرأوا بنونــن الثانيــة ســاكنة غــر عاصــم فإنــه قــرأ )نجــى( وكتابــه 

يف املصحــف بنــون واحــدة)3(.

ــرئ  ــك إذا ق ــم ذل ــت أن حك ــد علم ــدة وق ــون واح ــك بن ــب ذل ــف كت ــل: كي ــال قائ ــإن ق ف

ــى  ــر ع ــر ظاه ــاكن غ ــكنت وكان الس ــا س ــة مل ــون الثاني ــل: ألن الن ــن؟ قي ــب بنون ــي( أن تكت )ننج

اللســان حذفــت، كــا فعلــوا ذلــك بـــ )أال( فحذفــوا )النــون( مــن )أن( خلفائهــا إذا كانــت مدغمــة يف 

)الــالم( مــن )ال(، وإنــا محــل عاصــا عــى هــذه القــراءة أنــه وجــد يف املصاحــف بنــون واحــدة فظــن 

أن قــراءة مــن قــرأ بنونــن زيــادة حــرف يف املصحــف ومل يعــرف حلذفهــا وجًهــا يرفــه إليــه كــا قلنــا. 

ب الــرُب زيــًدا، ثــم كنــى  فــإن يكــن ]عاصــم[ )4( وّجــه قراءتــه ذلــك إىل قــول العــرب: ُضِ

عــن املصــدر الــذي هــو النجــاء وجعــل اخلــرب - أعنــي خــرب مــا لـــم يســـم فاعلـــه -  ژ ے  ژ ، 

)	( ابن عزير، )ص: 458(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )342/15(.

)3( احلجة للقراء السبعة، أليب عي الفاريس، )259/5(؛ والنرش يف القراءات العرش، البن اجلزري، ) 324/2(.
)4( من جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

كأنــه أراد: وكذلــك نجــي النجــاء املؤمنــن، فكنــى عــن النجــاء، فهــو وجــه، وإن كان غــره أصــوب وإال 

فــإن الــذي قــرأه حلــن؛ ألن )املؤمنــن( اســم عــى القــراءة التــي قرأهــا مل يســم فاعلــه، والعــرب ترفــع 

مــا كان مــن األســاء كذلــك. قلــت: وهــو قــول الطــربي)1(، وأبــو بكــر ابــن جماهــد)2(، وابــن خالويــه)3(.

قلت: وهذه زيادة أصلية من الدمياطي مل يذكرها ابن عزير أصاًل.

)	6( ]الوفد[:

 ژ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ    ژ ] مريم: 85[، )ع( ُركباًنا عى اإلبل، واحُدهم وافد)4(.

)د( 69/ب: يقــال: وفــدت عــى فــالن، إذا قدمــت عليــه، وأوفــد القــوم وفــدا عى أمرهــم، إذا 

بعثــوا مــن قبلهــم بعثــا، والوفــد يف هــذا املوضــع بمعنــى اجلميــع ولكنــه وفــد؛ ألنــه مصــدر والواحــد 

وافــد، وقــد جيمــع الوفــد عــى الوفــود كــا قــال الشــاعر:

إيِنِّ مَلُْمَتِدٌح َفَا ُهَو َصانٌِع                 َرْأُس اْلُوُفوِد ُمَزاِحُم ْبُن ِسنَان)5(

 )الواو( يف قوله: ژ ک  ک   ک    ژ ] األنبياء: 97[، مقـحمـــة فــــي التــــقدير: حنى إذا فتحت 

يأجــوج ومأجــوج واقــرتب الوعــد احلــق هــو مثــل قولــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پژ 

َّ ] الصافــات: 103، 104[، ومعنــاه: نادينــاه بغــر واو، كــا قــال امــرؤ القيــس:

فلاَّ َأَجْزَنا ساحَة احليِّ وانَتَحى              .............................

معناه: فلا أجزنا ساحة احلي انتحى.

)1( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )386/16(.
)2( السبعة يف القراءات، البن جماهد، )ص: 430(.

)3( احلجة يف القراءات السبع، البن خالويه، )ص: 250(.
)4( ابن عزير، )ص: 465(.

)5(   البيت من الكامل وهو منسوب لبعض بني حنيفة. ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، للطري، )409/16(.
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...........................                 بِنَا َبْطَن َخْبٍت ِذي ِقَفاٍف َعَقنَْقِل)1(

قلت: وهو قول الطربي)2(، والسمعاين)3(، والقرطبي)4(.

قلــت: زاد الدمياطــي تفســر الوفــد رشًحــا، ثــم اســتأنف زيــادة الــكالم عــى ژ ک  ک   

ک    ژ ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر أصــاًل.

)64( ]هامدة[:

ژ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ژ ] احلــج: 5[، )ع( 

أي: ميتــًة يابســًة)5(.

)د( 	7/أ: ژ ى  ژ ] احلــج: 5[: يابســة دارســة إال آثــار مــن النبــات، وأصــل اهلمــود الــدروس 

والدثــور. يقــال منــه: مهــدت األرض وهتمــد مهــودا. قــال األعشــى:

دا)6( قالت ُقتيلة ما جلسمَك شاحًبا                           وأرى بناتَك بالياٍت مُهَّ

ــع مجــع راكــع. قلــت: وهــو قــول الطــربي)7(، وابــن أيب زمنــن)8(،  كَّ ــد: مجــع هامــد، كــا الرُّ اهلُمَّ

ــن أيب طالــب)9(. ومكي ب

قلت: ويف كالم الدمياطي هنا زيادة رشح وتفصيل ملعنى اآلية، خاصة من جهة اللغة.

)1(  البيت من الطويل، وهو المرئ القيس يف ديوانه، )ص: 15(؛ وخزانة األدب، لعبد القادر البغدادي، )43/11، 44، 45، 47(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )409/16(.

)3( تفسري القرآن، للسمعاين، )409/3(.
)4( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )342/11(.

)5( ابن عزير، )ص: 475(.
ــال نســبة يف هتذيــب اللغــة، لأزهــري، )442/11(؛ والصحــاح، للجوهــري،  ــه )138(؛ وب )6(  البيــت مــن الكامــل وهــو يف ديوان

.)2399/6(
)7( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )465/16(.

)8( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن ، )171/3(.
)9( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4847/7(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)65( ]اهلباء املنثور[:

ژ ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ ] الفرقــان: 23[، )ع( يعنــي: مــا يدخــل إىل البيــت مــن 

الكــوة مثــل الغبــار إذا طلعــت فيهــا الشــمس، وليــس لــه َمــسٌّ وال ُيــَرى يف الظــّل)1(.

)د( 	7/أ: اهلبــاء املنثــور، عــن ابــن عبــاس: املــاء املهــراق)2(. قلــت: حــكاه الطــربي)3(، وابــن 

أيب حاتــم)4(، عــن ابــن عبــاس.

قلت: ويف زيادة الدمياطي بيان تفسر ابن عباس للهباء املنثور، ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.

)66( ]السحت[:

هيلككــم  )ع(   ،]61 طــه:   [ ژ  ۅۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ژ 

.)5 ( صلكم يســتأ و

)د( 74/أ: وللعــرب فيــه لغتــان َســَحَت وأســحَت، وســحت أكثــر مــن أســحت، ويقــال منــه: 

ــحاتا،  ــحته إس ــحته يس ــحتا، وأس ــحته س ــو يس ــه، فه ــالن إذا أهلك ــال ف ــدب م ــر واجل ــحت الده س

ومــن اإلســحات قــول الفــرزدق:

وَعضُّ زماٍن يا ابن مرواَن مل َيَدْع                      من املال إال ]ُمْسحًتا أو جُمَلَُّف[)6(

)1( ابن عزير، )ص: 476(.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )423/17(.

)3( السابق.
)4( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2679/8(.

)5( ابن عزير، )ص: 493(.
)6(  طمس يف املخطوط واملثبت من مصادر التخريج، والبيت من الطويل، وهو للفرزدق يف ديوانه، )26/2(.
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قلت: وهو قول الطربي)1(، وأبو عي الفاريس)2(.

قلت: ويف زيادة الدمياطي بيان معنى السحت لغة، وأصل اشتقاقه.

)67( ]احلسري[:

ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ژ ] األنبيــاء: 19[، )ع( أي: 

َيْعَيــوَن، يســتفعلون مــن احلســر، وهــو الــكاّل امُلْعَيــى)3(.

)د( 74/أ: عن ابن عباس ژ ھ  ے    ژ أي: ال يرجعون)4(.

عــن جماهــد ژ ھ  ےژ: ال حيــرون)5(. وعــن قتــادة ژ ھ  ے    ژ ال يعيــون)6(. 

ويقــال: ژ ھ  ے  ژ ال يمّلــون، وال يســأمون، وال يفــرُتون. كّلــه بمعنــى واحــد. قلــت: حــكاه 

ــم)8(. ــن أيب حات ــربي)7(، واب الط

ــادة معــاٍن مل  ــة، وزي ــى اآلي ــان مذاهــب املفريــن يف معن ــد بي ــادة الدمياطــي مزي قلــت: ويف زي

ــر ومل تســبق يف كالمــه أصــاًل. يذكرهــا ابــن عزي

)1( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )434/8(، )93/16(.
)2( احلجة للقراء السبعة، أليب عي الفاريس، )229/5(.

)	( ابن عزير، )ص: 494(.
)4( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )242/16(.

)5( السابق.
)6( السابق، )243/16(.

)7( السابق.
)8( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2448/8(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

A

ــه  ــى آل ــد وع ــيدنا حمم ــلن، س ــى أرشف املرس ــالم ع ــالة والس ــن، والص ــد هلل رب العامل احلم

ــن. ــه أمجع وصحب

أما بعد:

فقد ظهر يل من خالل البحث السابق مجلة من النتائج والتوصيات عى ما يي:

 أوال: النتائج:
1- مكانــة ابــن ُعزيــٍر يف غريــب التفســر، ومعرفتــه هبــذا البــاب، ومتّكنــه منــه، واســتفادته مــن كبــار 

األئمــة أمثــال شــيخه ابــن األنبــاري.

ــادات  ــر بزي ــن ُعزي ــى اب ــادة ع ــتطاعته الزي ــه، واس ــه ب ــاب، ومعرفت ــذا الب ــي يف ه ــن الدمياط 2- متكُّ

ــة. ــة ودقيق مهم

ــن  ــر م ــاب آخ ــو ب ــه، وه ــع مادت ــا يف مج ــتفادته منه ــر، واس ــب التفس ــي لكت ــة الدمياط 3- مراجع

أبــواب علــوم الدمياطــي التــي مل تشــتهر عنــه؛ اشــتهار علمــه ودرايتــه بالســنة وعلومهــا، ومــن 

ــث. ــذا البح ــل ه ــة مث ــمَّ ازدادت أمهي َث

4 – تنــوع طريقــة الدمياطــي يف الزيــادة عــى ابــن ُعَزْيــر، فمــرًة يزيــد عليــه بعــض املعــاين أو بعــض 

ــن  ــد اب ــه أشــياء مل تســبق عن ــد علي ــر، ومــرًة يزي ــُن ُعَزْي ــذي أورده اب ــاب ال ــة يف الب املــواد اللغوي

ــر مــن قبــُل. ُعَزْي

5- بلــغ عــدد جممــوع الزيــادات أربًعــا وســبعن زيــادة؛ وبلغــت اآليــات التــي تفــرد هبــا الدمياطــي 

وال عالقــة هلــا بابــن عزيــر ســبع آيــاٍت وقــد متــت اإلشــارة إىل ذلــك يف ثنايــا البحــث.

ــر،  ــن عزي ــا اب ــات مل يذكره ــر آي ــادة يف تفس ــى الزي ــي ع ــادات الدمياط ــر زي ــمَّ مل تقت ــن َث 6- وم
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ــان  ــرح والبي ــل وال ــرب التفصي ــك ع ــه، وذل ــره وبيان ى لتفس ــدَّ ــا تص ــا في ــه أيًض ــا زاد علي وإن

ــا يذكــره  ــتدالالت الدمياطــي مل ــرة اس ــد ظهــر مــن خــالل العمــل اتســاع دائ ــتدالل، وق واالس

ــا. ــه غالًب ــر يف كالم ــن عزي ــار اب ــالف اختص ــر، بخ ــن عزي اب

 ثانًيا: التوصيات:
ــذه  ــال ه ــن أمث ــات م ــد يف املخطوط ــا يوج ــة ب ــتلزم العناي ــادات؛ يس ــذه الزي ــال ه ــود أمث 1- وج

ــردًة. ــًة أو مف ــاس جمموع ــا للن ــات، وإبرازه ــادات والتعليق الزي

ا يف الوقــوف عــى معــاين بعــض الكلــات القرآنيــة  2- يعتــرب هــذا الكتــاب مــن الكتــب املفيــدة جــدًّ

الكريمــة، واملــراد منهــا، فُيــوَص بالعنايــة بــه دراســًة وتدريســًا.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

ــد . 	 ــعبان حمم ــق: د/ش ــي، حتقي ــا الدمياط ــرش، للبن ــة ع ــراءات األربع ــرش يف الق ــالء الب ــاف فض إحت

إســاعيل، عــامل الكتــب، بــروت، ط 1، 1407هـــ-1987م.

األحاديــث املختــارة، لضيــاء الديــن أيب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد الواحــد بن أمحــد احلنبــي املقديس، . 	

حتقيــق: د. عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن دهيــش، مكتبــة النهضــة احلديثــة، مكــة املكرمــة، ط 1، 

1416هـ-1995م.

ــلمة . 	 ــن س ــك ب ــد املل ــن عب ــالمة ب ــن س ــد ب ــن حمم ــد ب ــر أمح ــم، أليب جعف ــرآن الكري ــكام الق أح

ــال، مركــز  ــن أون األزدي احلجــري املــري املعــروف بالطحــاوي، حتقيــق: الدكتــور ســعد الدي

ــتانبول، ط 1. ــي، اس ــة الرتك ــف الديان ــع لوق ــالمية التاب ــوث اإلس البح

أحــكام القــرآن، ألمحــد بــن عــي الــرازي اجلصــاص أبــو بكــر، حتقيــق: حممــد الصــادق قمحــاوي، . 4

دار إحيــاء الرتاث العــريب، بــروت، 1405هـ.

أحــكام القــرآن، لإلمــام أيب بكــر حممــد بــن عبــد اهلل املعــروف بابــن العــريب املالكــي، دار الفكــر، . 5

بــروت.

اإلرسائيليــات واملوضوعــات يف كتــب التفســري، ملحمــد بــن حممــد بــن ســويلم أبــو ُشــهبة، مكتبــة . 6

الســنة، ط 4، 1408هـ.

إصــالح املنطــق، البــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق، حتقيــق: حممــد مرعــب، دار . 7

إحيــاء الرتاث العــريب، ط 1، 1423هـــ - 2002 م.

ــن . 8 ــي ب ــن ع ــب ب ــن قري ــك ب ــد املل ــعيد عب ــو س ــي أب ــي، لأصمع ــار األصمع ــات اختي األصمعي

أصمــع، حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر - عبــد الســالم حممــد هــارون، دار املعــارف، مــر، ط 7، 

1993م.
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ــن الــراج، . 9 ــن الــري بــن ســهل النحــوي املعــروف باب األصــول يف النحــو، أليب بكــر حممــد ب

ــان، بــروت. ــد احلســن الفتــي، مؤسســة الرســالة، لبن ــق: عب حتقي

إعــراب القــرآن، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل النحــاس، حتقيــق: د.زهــر غــازي . 0	

زاهــد، عــامل الكتــب، بــروت، ط 3، 1409هـــ- 1988م.

األعالم، خر الدين الزركي، دار العلم للمالين، ط 7، 1986م.. 		

اإلكــال يف رفــع الرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف يف األســاء والكنــى، لعــي بــن هبــة اهلل ابــن . 		

أيب نــر بــن ماكــوال، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط 1، 1411هـــ.

إمــالء مــا مــن بــه الرمحــن مــن وجــوه اإلعــراب والقــراءات، أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن . 		

ــة، الهــور، باكســتان. ــة العلمي ــد اهلل العكــربي، حتقيــق: إبراهيــم عطــوة عــوض، املكتب ابــن عب

أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك، لعبــد اهلل بــن يوســف بــن أمحــد بــن عبــد اهلل ابن يوســف، . 4	

مجــال الديــن، ابــن هشــام، حتقيــق: يوســف الشــيخ حممــد البقاعــي، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيع.

إيضــاح شــواهد اإليضــاح، أليب عــي احلســن بــن عبــد اهلل القيــي، دراســة وحتقيــق: د/حممــد . 5	

بــن محــود الدعجــاين، دار الغــرب اإلســالمي، بــروت، لبنــان، ط )1(، 1408هـــ - 1987م.

ــن أيب . 6	 ــب الدي ــوي حم ــام اللغ ــوس«، لإلم ــوس »رشح القام ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

ــت،  ــة الكوي ــازي، حكوم ــى حج ــق: مصطف ــدي، حتقي بي ــى الزَّ ــد مرت ــيد حمم ــض الس الفي

1987م. 1408هـــ- 

ــان . 7	 ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــالم، لش ــاهري واألع ــات املش ــالم ووفي ــخ اإلس تاري

ــروت، ط 1،  ــان، ب ــريب، لبن ــاب الع ــري، دار الكت ــالم تدم ــد الس ــر عب ــق: د. عم ــي، حتقي الذهب

1407هـــ- 1987م.

ــن . 8	 ــروف باب ــاد املع ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــهاب الدي ــرآن، لش ــب الق ــري غري ــان يف تفس التبي
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اهلائــم، حتقيــق: ضاحــي عبــد الباقــي، النــارش: دار الغــرب اإلســالمي، بــروت، لبنــان، ط 1، 

2003م.

تذكرة احلفاظ، للذهبي، دار الكتب العلمية، بروت، ط 1، 1419هـ -1998م.. 9	

تفســري ابــن أيب حاتــم، لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس الــرازي، املكتبــة العريــة، صيــدا، . 0	

بــروت.

تفســري ابــن فــورك، ملحمــد بــن احلســن بــن فــورك األنصــاري األصبهــاين، أبــو بكــر، دراســة . 		

ــة الســعودية، ط1،  ــد القــادر بندويــش، جامعــة أم القــرى - اململكــة العربي وحتقيــق: عــالل عب

2009م. 1430هـ- 

ــيخ . 		 ــق: الش ــي، حتقي ــان األندل ــأيب حي ــهر ب ــف الش ــن يوس ــد ب ــط، ملحم ــر املحي ــري البح تفس

ــد  ــا عب ــق د. زكري ــارك يف التحقي ــوض، ش ــد مع ــي حمم ــيخ ع ــود، الش ــد املوج ــد عب ــادل أمح ع

املجيــد النوقــي، د.أمحــد النجــويل اجلمــل، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــروت، ط 1، 1422هـــ 

2001م.  -

ــن . 		 ــى ب ــن ع ــالء الدي ــة ع ــل«، للعالم ــاين التنزي ــل يف مع ــاب التأوي ــمى »لب ــازن املس ــري اخل تفس

حممــد بــن إبراهيــم البغــدادي الشــهر باخلــازن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط 1، 1415هـــ 

1995م.  -

ــد اهلل . 4	 ــو عب ــق: أب ــن، حتقي ــن أيب زمن ــد اهلل ب ــن عب ــد اهلل حممــد ب ــز، أليب عب تفســري القــرآن العزي

ــرة، ط 1،  ــر، القاه ــة، م ــاروق احلديث ــز، الف ــى الكن ــن مصطف ــد ب ــة - حمم ــن عكاش ــن ب حس

2002م. 1423هـ- 

تفســري القــرآن، اختصــار النكــت للــاوردي، لإلمــام عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم . 5	

الســلمي الدمشــقي الشــافعي، حتقيــق: الدكتــور عبــد اهلل بــن إبراهيــم الوهبــي، دار ابــن حــزم، 

بــروت، ط1، 1416هـــ - 1996م.
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تفســري القــرآن، أليب املظفــر منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار الســمعاين، حتقيــق: يــارس بــن . 6	

ــعودية، ط 1، 1418هـــ-  ــاض، الس ــن، الري ــم، دار الوط ــن غني ــاس ب ــن عب ــم ب ــم وغني إبراهي

1997م.

التفســري الكبــري أو مفاتيــح الغيــب، لفخــر الديــن حممــد بــن عمــر التميمــي الــرازي الشــافعي، . 7	

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط 1، 1421هـــ - 2000م.

تفســري عبــد الــرزاق، أليب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــري اليــاين الصنعــاين، دار . 8	

الكتــب العلميــة، دراســة وحتقيــق: د. حممــود حممــد عبــده، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط 1، 

1419هـ.

تفســري جماهــد، ملجاهــد بــن جــرب املخزومــي التابعــي أبــو احلجــاج، حتقيــق: عبــد الرمحــن الطاهــر . 9	

حممــد الســوريت، املنشــورات العلميــة، بروت.

ــد رب النبــي، جامعــة أم القــرى، مكــة . 0	 ــوم عب ــد القي ــن نقطــة، حتقيــق: عب ــة اإلكــال، الب تكمل

املكرمــة، ط 1، 1410هـــ.

تلخيــص املتشــابه يف الرســم، ألمحــد بــن عــي بــن ثابــت، أيب بكــر اخلطيــب البغــدادي، حتقيــق: . 		

ســكينة الشــهايب، طــالس للدراســات والرتمجــة، دمشــق، ط 1، 1985م.

هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد اهلــروي األزهــري، حتقيــق: حممــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء . 		

الــرتاث العــريب، بــروت، ط 1، 2001م.

توضيــح املشــتبه، لشــمس الديــن ابــن نــارص الديــن، حتقيــق: حممــد نعيــم العرقســويس، مؤسســة . 		

الرســالة، بــروت، ط 1، 1993م.

جامــع البيــان يف تفســري القــرآن، أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي، حتقيــق: حممــود شــاكر . 4	

ــر، ط 2، 1972م. ــارف، م ــاكر، ط دار املع ــد ش وأمح
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ــب . 5	 ــي، دار الكت ــاري القرطب ــد األنص ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــرآن، أليب عب ــكام الق ــع ألح اجلام

العلميــة، بــروت، ط 1، 1408هـــ - 1988م.

مجهــرة اللغــة، أليب بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي، حتقيــق: رمــزي منــر بعلبكــي، دار . 6	

العلــم للماليــن، بــروت، ط 1، 1987م.

احُلّجة يف علل القراءات السبع، أليب عي الفاريس، اهليئة املرية العامة للكتاب.. 7	

حســن املحــارضة يف تاريــخ مــر والقاهــرة، جــالل الديــن الســيوطي، حتقيــق: حممــد أبو الفضل . 8	

إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــايب احللبــي ورشكاه، القاهــرة، ط 1، 1387هـــ- 

1967م.

ــد . 9	 ــق: عب ــدادي، حتقي ــر البغ ــن عم ــادر ب ــد الق ــرب، لعب ــان الع ــاب لس ــب لب ــة األدب ول خزان

ــرة، ط 3، 1989م. ــي، القاه ــة اخلانج ــارون، مكتب ــد ه ــالم حمم الس

ــلان . 40 ــل س ــق: د/كام ــتعصمي، حتقي ــر املس ــن أيدم ــد ب ــد، ملحم ــت القصي ــد وبي ــدر الفري ال

اجلبــوري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط )1(، 1436هـــ - 2015م.

ذيــل التقييــد يف رواة الســنن واملســانيد، أليب الطيــب الفــايس، حتقيــق: كــال يوســف احلــوت، دار . 	4

الكتــب العلمية، بــروت، ط 1، 1410هـــ - 1990م.

ــك . 	4 ــد املل ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل حمم ــة، أليب عب ــول والصل ــايب املوص ــة لكت ــل والتكمل الذي

األنصــاري األويس املراكــي، حتقيــق: إحســان عبــاس، ابــن رشيفــة، بشــار عــواد، دار الغــرب، 

ــس، ط 1، 2012م. تون

روح املعــاين، للعالمــة أيب الثنــاء، شــهاب الديــن حممود األلــويس البغــدادي، دار الكتــب العلمية، . 	4

بروت، ط 1، 1416هـ - 1996م.

ــن حممــد اجلــوزي، املكتــب اإلســالمي، . 44 ــن عــي ب ــد الرمحــن ب زاد املســري يف علــم التفســري، لعب

بــروت، ط 3، 1404هـــ.
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الســبعة يف القــراءات، أليب بكــر أمحــد بــن موســى بــن العبــاس بــن جماهــد البغــدادي، حتقيــق: . 45

شــوقي ضيــف، دار املعــارف، مــر، ط 2، 1400هـــ.

ــة . 46 ــؤوط، مكتب ــود األرن ــق: حمم ــة، حتقي ــي خليف ــول، حلاج ــات الفح ــول إىل طبق ــلم الوص س

ــا. ــتنابول، تركي ــيكا، اس إرس

ــعيب . 47 ــق: ش ــي، حتقي ــان الذهب ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــالء، لش ــالم النب ــري أع س

ــالة، ط 3، 1406هـــ - 1986م. ــة الرس ــى، مؤسس ــم العرقوس ــد نعي ــؤوط وحمم األرن

رشح أشــعار اهلذليــني، أليب ســعيد احلســن الســكري، حتقيــق: عبــد الســتار أمحــد فــراج، مطبعــة . 48

املــدين.

ــق: . 49 ــاين، حتقي ــي األصفه ــن املرزوق ــن احلس ــد ب ــن حمم ــد ب ــى أمح ــة، أليب ع ــوان احلاس رشح دي

ــان، ط )1(، 1424هـــ - 2003م. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــيخ، دار الكت ــد الش غري

رشح املفصل، ملوفق بن عي بن يعيش، مكتبة املتنبي، القاهرة، 1411هـ - 1990م.. 50

الصحــاح، إلســاعيل بــن محــاد اجلوهــري، حتقيــق: إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، . 	5

بــروت، لبنــان، ط 1، 1420هـــ - 1999م.
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