حتبري نظم اجلمان يف تفسري أم
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دراســة وتـحـقــيق
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ِ

المقدمة

إف اضتمد ﵁ ؿتمده كنستعينو ,من يهده ا﵁ فال مضل لو ,كمن يضلل فال ىادم
لو ,كأشهد أف ال إلو إال ا﵁ كحده ال شريك لو ,كأشهد أف ػتمدان عبده كرسولو ,صلى
ا﵁ عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان كثريان .أما بعد:
فإف أعظم سورة يف كتاب ا﵁  سورة الفاحتة ,كما ثبت عن النيب  يف حديث
أيب سعيد بن اظتػيىعلَّى  ,)ُ( كلذلك اعتىن بتفسريىا العلماءي عنايةن كبرية ,كألفوا فيها
مؤ و
لفات مستقلةن كثرية(ِ).
ككاف من التفاسري القيمة عتذه السورة الكرنتة (ى ٍحتبًٍيػ ير نىظٍ ًم الػ يجماف يف تفسري أـ
القرآف) للشيخ أيب بكر ػتمد بن عبد الرزتن بن ػتمد اصتيذامي اظتالكي الىركشي

الندلسي ,اظتتو ََّّف عاـ ِّٕ ىػ ؛ فقد دتيَّػىز ىذا التفسريي بتحرير الكالـ فيها ,كذكر
علومها ,كالوفاء دبطالبها ,كالرتجيح يف مسائل اطتالؼ فيها.
كجدت نسخةن خطيةن تامةن كاضحةن عتذا التفسري القيم ,فأحببت إخراجها
كقد
ُّ
قبل ,حسب علمي.
ػتقَّقةن مدركسةن ,حيث مل تطب من ي
كقد اشتمل ىذا البحث على مقدمة ,كقسمني ,كما يلي:
المقدمة :كفيها أقتية اظتوضوع كسبب اختياره  , ,كخطة البحث ,كمنهجو.
القسم األول :الدراسة ,كفيها مبحثاف:
المبحث األول :التعريف باظتؤلف ,كفيو ستسة مطالب:

(ُ) أخرجو البخارم ٔ ُٗٔ/ح ْْْٕ .
(ِ) انظر فهرست مصنفات تفسري القرآفُ ,َُْٗ/ّ ,ّْٕ/كدليل الكتب اظتطبوعة يف الدراسات القرآنية
صُِْ. ْٖٓ ,ّٖٖ ,

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ّ

المطلب األول :اشتو كمولده كنشأتو.
المطلب الثاني :مكانتو العلمية.
المطلب الثالث :شيوخو كتالميذه.
المطلب الرابع :مؤلفاتو.
المطلب الخامس :كفاتو.
المبحث الثاني :التعريف بالكتاب ,كفيو أربعة مطالب:
المطلب األول :اسم الكتاب ,كنسبتو للمؤلف.
المطلب الثاني :منهج اظتؤلف يف كتابو.
المطلب الثالث :قيمة الكتاب العلمية.
المطلب الرابع :كصف اظتخطوط.
القسم الثاني :النص اظت ىحقَّق.
ي
كقد اتبعت يف حتقيق ىذه الرسالة اظتنهج التايل:
النص اظتخطوط كفق القواعد اإلمالئية ,م كض عالمات الرتقيم.
 -1نى ىس ٍخ ي
ت ى

ػت اآليػػات بالرسػػم العثمػػاز ,كعزكت ػا إىل سػػورىا ,ككثقػػت الق ػراءات مػػن مصػػادرىا
 -2كتبػ ي
الصلية.
ػت الحاديػػث مػػن مصػػادرىا اظتعتمػػدة  ,كنقلػػت أحكػػاـ الئمػػة علػػى مػػا لػػي يف
َّ -3
خرجػ ي
الصحيحني منها.
ػت اآلثػػار مػػن مصػػادرىا الصػػلية إف كجػػدت ,كإال إىل الكتػػب ال ػ عينيػػت م ػ
 -4خرجػ ي
أقواؿ السلف يف التفسري.
النصوص من مصادرىا الصلية.
 -5كثَّقت
ى

شرحت الغريب ,ككضحت الغامض  ,كضبطت اظتشكل.
-6
ي

ْ
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 -7تررتت لألعالـ غري اظتشهورين اظتذكورين يف اظتخطوط ,عند أكؿ ذكرىم.
كت الشواىد الشعرية إىل دكاكينها إف كجدت ,كإال إىل مصادرىا اظتعتمدة.
 -8ىعىز ي
 -9كضعت فهارس كاشفة ,تيسر اإلفادة من الرسالة .

كيف اطتت ػػاـ ,أزت ػػد ا﵁ تع ػػاىل عل ػػى م ػػا م ػ َّػن ب ػػو عل ػ َّػي م ػػن إدت ػػاـ حتقي ػػق ى ػػذا اظتخط ػػوط
اظتختصر ,كأرجو أف أكوف أخرجت ىذه الرسالة بصورة مرضػيَّة كمػا أرادىػا مؤلفهػا رزتػو
ا﵁ ,مث أشػكر مػن أعػاني علػى حتقيقهػا كدراسػتها ,كأخػص بالػذكر زميلػي الػدكتور عمػػار
اب ػػن أم ػػني ال ػ َّػددك ال ػػذم أى ػػداز نس ػػخة مص ػػورة م ػػن اظتخط ػػوط ,كأس ػػأؿ ا﵁  التوفي ػػق
كالسداد ,إنو قريب غتيب.

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

القســم األول :الدراســة
وفيها مـبحـثــان:
المبحث األول :التعريف بالمؤلف.
المبحث الثاني :التعريف بالكتاب.

ٓ
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ٔ

المبحث األول :التعريف بالمؤلف
كفيو ستسة مطالب:
المطلب األول :اشتو كمولده كنشأتو.
المطلب الثاني :مكانتو العلمية.
المطلب الثالث :شيوخو كتالميذه.
المطلب الرابع :مؤلفاتو.
المطلب الخامس :كفاتو.

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ٕ

المطلب األول :اسمو ومولده ونشأتو

ىو الشيخ أبو بكر(ُ) ػتمد بن عبد الرزتن(ِ) بن ػتمد بن علي بن ػتمد بن
الفخار اصتي ىذ ًامي اظتالكي ال ٍىرىك ًشي الندلسي.
أزتد بن َّ
يكلً ىد بأ ٍىرىكش(ّ) ,يف ما بني الثالثني كالربعني كسبعمائة(ْ) ,مث خرج منها م
كالديو كىو صغري حينما استوىل عليها النصارل فنزلوا مدينة ىش ًريٍش(ٓ) ,فقرأ على
علمائها ىكركل عنهم ,مث مل تلبث ىي الخرل أف كقىعت يف يدم النصارل ,فغادرىا
إىل مدينة اصتزيرة اطتضراء(ٔ) ,فأقاـ هبا قليالن ,كقرأ على علمائها.
مث انتقل إىل مدينة ىسٍبتىة (ٕ) يف اظتغرب فأخذ عن علمائها ,مث عاد إىل اصتزيرة
اطتضراء يف الندل فأقاـ م كالديو فيها ,كأقرأ هبا ,مث انتقل إىل ىغرناطة(ٖ) فركل عن
أىلها ,مث انتقل إىل مالىىقة(ٗ) فاستوطنها ,كتصدَّر لإلقراء كالفتيا هبا إىل أف تويف فيها(َُ).
(ُ) ىذه كنيتو اظتشهورة  ,كمنهم من يكنيو بأيب عبد ا﵁ .
(ِ) كذا يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة ّ ,ْٔ/كيف أكثر اظتصادر :ػتمد بن علي ,انظر الدرر الكامنة
ابن اطتطيب صاحب اإلحاطة أعرؼ
ٓ ,ّّٔ/كبغية الوعاة ُ ,ُٖٕ/كطبقات اظتفسرين للداكدم ِ ,َِٗ/ك ي
الناس بو ظتعاصرتو للمؤلف ,كقربو من بلده ,كلذلك عامة ىمن ترجم للمؤلف اعتمد عليو.
(ّ) أ ٍىرىكشً :حصن مني يف الندل  ,من أعماؿ مدينة ىشريشً ,حتيط هبا الزركع كالشجار .انظر الركض
اظتعطار ُ ,ِٕ/كاظتػيغرب يف يحلى اظتغرب ُ.ُّٓ/
(ْ) ذكر ذلك ابن اطتطيب يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة ّ ,ٕٔ/قاؿ " :ككاف ال مترب دبولده".
(ٓ) ىش ًريٍش :مدينة أنٍ ىدليسيَّة حصينة من كورة شذكنة ,قريبة من البحر ,كتود زرعها كيكثر ريعها ,حتيط هبا
الزركع كالثمار الكثرية .انظر الركض اظتعطار ُ.َِْ/
(ٔ) اصتزيرة اطتضراء :مدينة مشهورة يف الندل  ,يقاؿ عتا جزيرة أـ حكيم ,قريبة من قرطبة ,على ىربوة مشرفة
على البحر ,كال لتيط هبا البحر كما لتيط باصتزر ,كىي من أطيب البالد أرضان .انظر معجم البلداف ِ.ُّٔ/
(ٕ) ىسٍبتىة :مدينة مشهورة يف اظتغرب ,على ساحل البحر اظتتوسط ,مقابلة لألندل  ,كانت عامرة بالعلم
كالعلماء ,كاليوـ تق حتت كالية اإلسباف م السف .انظر معجم البلداف ِ. ُِٖ/
(ٖ) ىغ ٍرناطة :مدينة قدنتة مشهورة كبرية بالندل  ,يشقها هنر حدار ,لو فركع خترتؽ اظتدينة ,فيها بساتني كذتار
كثرية .انظر معجم البلداف ْ ,ُٗٓ/كمراصد االطالع ِ.َٗٗ/
(ٗ) مالىىقة :مدينة مشهورة يف الندل  ,على شاطئ البحر اظتتوسط ,بني اصتزيرة اطتضراء كاظتريَّة ,كىي مدينة
حسنة ,كثرية الثمار .انظر الركض اظتعطار ُ.ُٕٓ/
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ٖ

فيها(ُ).

المطلب الثاني :مكانتو العلمية

يي ُّ
الفخار اصتيذامي من العلماء الكبار الفذاذ اظتعركفني
لشيخ أبو بكر ابن َّ
عد ا ي
صاحب عبادة كتألُّو,
بسعة العلم ,كتعليم الناس ,كم ذلك كاف -رزتو ا﵁-
ى
ككاف زاىدان يف الدنيا معرضان عن متاعها الفاز ,يقضي كقتو يف التعليم كالفتيا
كالصالة كقراءة القرآف.
لفات كثرينة ,يأيت ذكر
نبغ -رزتو ا﵁ -يف علوـ متعددة ,كألف مؤ و
كقد ى
طائفة منو(.)2
مفيد التعليم ,متفنٌنو ,من فً ٍق وو
يقوؿ ابن اطتطيب مبينان طىىرفان من صفاتو كسريتو " :ي
عظيم الصرب ,مستغرؽ الوقت ,يدرس من لى يدف
ى
كعربية كقراءات كأدب كحديث ,ي
صالة الصبح إىل الزكاؿ ,مث يسند ظهره إىل ً
طاؽ( )3اظتسجد بعد ذلك ,فييقرئ,
ٌ
االتن إىل نصف ما بني
كتأتيو النساء من خلفو للفتيا,
فيفتيهن على حاؿ سؤ ٌ
ٌ
العصر كالعشاء الكىل ,مث يأيت اظتسجد العظم بعد الغركب ,فيقعد للفتيا إىل
كم ٍن أخذ منو بعد حتكيم الورع,
العشاء اآلخرة ,من غري أف يقبل من أحد شيئا ,ى

أثابو دبثلو( ,)4ما يرئي يف كقتو أكر ىع منو"(.)5

العامل اصتليل العامل ,العمدة الثقة ,الفاضل,
كيقوؿ ابن ؼتلوؼ " :ى
الفقيو اظتتفنن ,الشيخ الكامل"(.)6

(ُ) انظر تررتتو يف اإلحاطة ّ ,ْٔ/كالدرر الكامنة ٓ ,ّّٔ/كبغية الوعاة ُ.ُٖٕ/
(ِ) انظر ص ُُ.
(ّ) الطَّاؽ :ما عيطف كجعل كالقوس من البنية ,كيطلق على ػتراب اظتسجد .اظتعجم الوسيط ُٕٓ (مادة
طوؽ).
يرد على اظتػيهدم كيكافئو دبثل ما أىدل.
(ْ) أم إنو ُّ
(ٓ) اإلحاطة ّ.ٔٓ/
(ٔ) شجرة النور الزكيةُ.َّٓ/

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ٗ

كيقوؿ عنو اظتكناسي" :كاف متفننان عاظتان بالفقو كالدب كاضتديث خريان صاضتان
شديد االنقباض (.)1

(ُ) درة اضتجاؿ ِ ,ُِٔ/كقد ترجم لو اظتؤلف يف موضعني من ىذا الكتاب (درة اضتجاؿ).

َُ
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المطلب الثالث :شيوخو وتالميذه

اظتؤلف – رزتو ا﵁ – لو شيوخ كتالميذ كثريكف جدان ,يتبني ذلك من خالؿ
مسريتو العلمية كرحالتو ,ال سبق بياف طىر و
ؼ منها ,مث عيكوفو للتعليم حىت كفاتو,
ى
()1
كقد ذكر يمتىػ ٍررتوه عددان كبريان من شيوخو كتالميذه ,فمن شيوخو ما يلي :
)1أبو اضتسن علي اظتتىيوم اظتغريب اظتالكي [ ت ,] َٕٔ :قرأ عليو اظتؤلف بسبتة(.)2
)2أبو عمرك عبد الرزتن بن عبد ا﵁ بن داكد النصارم اظتالقي [ ت ,]ٕٔٔ :شت
منو اظتؤلف دبالقة(.)3

)3أبو ػتمد عبد العظيم بن عبد ا﵁ بن أيب اضتجاج البىػلىوم ,شيخ مالقة
شت منو اظتؤلف دبالقة(.)4

[ت]ٔٔٔ:

)4أبو اضتسن علي بن ػتمد بن عبد ا﵁ ال يكتىامي التلمساز ,اظتعركؼ بابن
اطتضَّار [ ,ت,]ٕٔٔ :قرأ عليو اظتؤلف بسبتة(.)5
الرعيي الندلسي ,شيخ القراء
)5أبو جعفر أزتد بن علي بن ػتمد ابن الطبَّاع ي
بغرناطة [ ت ,]َٖٔ :قرأ عليو اظتؤلف بغرناطة(.)6
العىرب إشتاعيل بن إبراىيم بن عبد الرزتن اظتخزكمي اطتطيب
)6تاج الدين أبو ى
بشريش(.)7
[ ت ,]ْٔٗ:قرأ عليو اظتؤلف ى
 )7أبو اضتسني ػتمد بن لتىي بن عبد الرزتن الشعرم الغرناطي [ ت ,]ْٔٗ :قرأ
عليو اظتؤلف بغرناطة(.)8
(ُ) ظتعرفة شيوخو ينظر :اإلحاطة ّ ,ْٔ/كطبقات اظتفسرين للداكدم ِ.َِٗ/
(ِ) انظر تررتتو يف الوايف ِِ.ِِِ/
(ّ) انظر تررتتو يف تريخ اإلسالـ ُٓ.ُِْ/
(ْ) انظر تررتتو يف انظر تررتتو يف الوايف ُٗ.ُِ/
(ٓ) انظر تررتتو يف غاية النهاية ُ.ٕٓٗ/
(ٔ)انظر تررتتو يف تاريخ اإلسالـ ُٓ.ّّٖ/
(ٕ)انظر تررتتو يف تاريخ اإلسالـ ُٓ.ٕٖٓ /
(ٖ) انظر تررتتو يف الدرر الكامنة ٔ.ّْ/

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

 )8أبو اضتسن علي بن ػتمد بن ػتمد بن عبد الرحيم اطتي ىشي اآلبذم
قرأ عليو اظتؤلف بغرناطة(ُ).
كأما تالميذه فقد انتف بو ,كركل عنو ىخ ٍل هق كثري ,منهم ما يلي:

ُُ
[ت,]َٖٔ:

السلىمي الندلسي(.)2
 .1أبو جعفر أزتد بن أزتد بن ىشاـ ُّ

السلىمي البيلفيقي(. )3
 .2أبو الربكات ػتمد بن ػتمد بن إبراىيم ُّ
 .3أبو زكريا لتىي بن أزتد بن إبراىيم التَّجييب الغرناطي(.)4

السلماز الغرناطي(. )5
 .4أبو عبد ا﵁ ػتمد بن عبد ا﵁ بن سعيد بن علي َّ
 .5ػتمد بن ػتمد بن ػتمد بن عياش النصارم اطتزرجي(.)6
الض ًرير الغرناطي(. )7
 .6أبو عبد ا﵁ ػتمد بن ػتمد النمرم َّ
 .7ػتمد بن علي بن ػتمد البىلنسي الغرناطي(.)8

 .8ػتمد بن ػتمد بن أزتد بن عبد الرزتن بن إبراىيم النصارم الساحلي
باظتعمم(.)9
اظتالقي ,اظتعركؼ َّ

(ُ) انظر تررتتو يف بغية الوعاة ِ.ُٗٗ/
(ِ) انظر تررتتو يف بغية الوعاة ُ.ِٗٓ/
(ّ) انظر تررتتو يف الدرر الكامنة ٓ.ُْٔ/
(ْ) انظر تررتتو يف الدرر الكامنة ٔ.ُٕٗ/
(ٓ) انظر تررتتو يف الدرر الكامنة ٓ.ُِّ/
(ٔ) انظر تررتتو يف الدرر الكامنة ٓ.ْٗٔ/
(ٕ) انظر تررتتو يف بغية الوعاةُ .ِّٖ/
(ٖ) انظر تررتتو يف بغية الوعاة ُ. ُُٗ/
(ٗ) انظر تررتتو يف الدرر الكامنة ٓ.ِّْ/
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ُِ

المطلب الرابع :مؤلفاتو
اظتؤلف -رزتو ا﵁ -من اظتكثرين يف التأليف ,قاؿ ابن اطتطيب " :كاف -رزتو

ا﵁ -يمغرل بالتأليف ,فألٌف ؿتو الثالثني تأليفان يف فنوف ؼتتلفة" (.)1

كمعظم آثار اظتؤلف يف حكم اظتفقود( ,)2كال أعرؼ لو كتابان موجودان ,سول
منظوـ الدرر اآليت ذكره ,كىذه الرسالة( :حتبري نظم اصتماف يف تفسري أـ القرآف),
ك(نصح اظتقالة يف شرح الرسالة)( ,)3كمن أىم مؤلفاتو ما يلي(:)4
 -1منظوـ الدرر يف شرح كتاب اظتختصر (ؼتتصر أيب اضتسن ابن عيبيد الطليطلي,
يف الفقو اظتالكي ) ,كىو الكتاب الوحيد اظتطبوع( )5للمؤلف حسب علمي.
 -2حتبري نظم اصتماف يف تفسري أـ القرآف ,كىو ىذه الرسالة ال بني أيدينا.
 -3انتفاع الطلبة النُّبىهاء يف اجتماع السبعة القراء.
 -4إرشاد السالك يف بياف إسناد زياد عن مالك.
 -5اصتوابات اجملتمعة يف السؤاالت اظتنوعة.

 -6اصتواب اظتختصر اظتركـ يف حترمي سكىن اظتسلمني ببالد الركـ.

 -7القصائد الثالثينيات كالفرائد اللزكميات يف مدح أفضل العاظتني كسيد اظتتأخرين
كاظتتقدمني.
 -8تفضيل صالة الصبح للجماعة يف آخر الوقت اظتختار على صالة الصبح للمنفرد يف
أكؿ كقتها باالبتدار.
 -9استواء النهج يف حترمي اللعب بالشطرنج.

 -11إطناب التكملة كالتربية يف إعراب البسملة كالتصلية.

(ُ) اإلحاطة ّ.ٔٔ/
(ِ) انظر مقدمة حتقيق منظوـ الدرر ص ْْ.
(ّ) توجد منو نسخة خطية دبكتبة ميونخ.
(ْ) ظتعرفة مؤلفاتو ينظر :اإلحاطة ّ ,ٔٔ ,/كطبقات اظتفسرين للداكدم ِ ,َِٗ/كدرة اضتجاؿ ِ.ّٖ/
(ٓ) لو طبعتاف :الكىل نشرىا مركز الرتاث الثقايف اظتغريب يف الدار البيضاء ,كطب يف دار ابن حزـ يف بريكت ,اعتىن هبا
أبو الفضل الدمياطي ,الطبعة الكىل ُِّْىػ .كالثانية نشرتا الرابطة ا﵀مدية للعلماء باظتغرب ,كحققها :صادؽ
صاصمي كرشيد قباظ ,الطبعة الكىل ُّْْىػ.

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ُّ

المطلب الخامس :وفاتو

الفخار اصتيذامي – رزتو ا﵁ – سنة ثالث كعشرين
تويف اظتؤلف أبو بكر ابن َّ
كسبعمائة ,دبالقة ,ككانت جنازتو مشهورة(ُ).

(ُ) انظر اإلحاطة ّ.ٕٔ/

تحبٍش الجوبى فً تفسٍش أم القشآى

ُْ

المبحث الثاني :التعريف بالكتاب
كفيو أربعة مطالب:
المطلب األول :اسم الكتاب ,كنسبتو للمؤلف.
المطلب الثاني :منهج اظتؤلف يف كتابو.
المطلب الثالث :قيمة الكتاب العلمية.
المطلب الرابع :كصف اظتخطوط.

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ُٓ

المطلب األول :اسم الكتاب ،ونسبتو للمؤلف

أوالً :اسم الكتاب

اسم الكتاب( :حتبري نظم اصتيماف يف تفسري أيـ القرآف) ,ىكذا يف اإلحاطة يف
أخبار غرناطة(ُ) ,كمعجم اظتؤلفني(ِ) ,كغريىا ,كيف بعض اظتصادر (حتبري اصتماف يف
تفسري أـ القرآف) كما يف طبقات اظتفسرين للداكدم (ّ) ,كمنهم من أطلق عليو (تفسري
الفاحتة) كما يف كشف الظنوف(ْ) كبغية الوعاة(ٓ) ,كالفهرس الشامل(ٔ).
بت الناس يف تررتتو
كلعل االسم الكؿ أرجح؛ لف ابن اطتطيب [ ت ٕٕٔ :ىػ] أث ي
كعوؿ عليو,
لقرب زمانو كمكانو من اظتؤلف ,كلكوف كثري ؽتن ترجم للمؤلف نقل عنو َّ
كقد يكوف االشتاف اآلخراف اختصاران لألكؿ.
ثانياً :نسبة الكتاب للمؤلف

الفخار اصتذامي ,كيتبني ذلك بأمور منها:
ثابت النسبة ظتؤلفو ابن َّ
ىذا الكتاب ي
 -1تصريح اظتؤلف بذلك يف افتتاحية الكتاب حيث قاؿ" :كبعد :فيقوؿ ػتمد
امي .)ٕ(" ...
اصتي ىذ ُّ
 -2إيراد كثري ؽتن ترجم للمؤلف ىذا الكتاب ضمن مؤلفاتو ,كما تقدـ قريبان عند
اضتديث عن اسم الكتاب.
أصحاب كشافات الكتب كفهارس
الكتاب للمؤلف
ب
ي
ى
 -3كذلك نى ىس ى
اظتخطوطات(ٖ).
(ُ) انظر اإلحاطة ّ.ٔٔ/
(ِ) معجم اظتؤلفني ُُ.ِْ/
(ّ) انظر طبقات اظتفسرين للداكدم ِ. َِٗ/
(ْ) كشف الظنوف ُ.ْٓٓ /
(ٓ) انظر بغية الوعاة ُ.ُٖٖ/
(ٔ) الفهرس الشامل ( التفسري كعلوـ القرآف) ص ِّٔ.
(ٕ) انظر ص ُِ.
(ٖ) انظر كشف الظنوف ُ ,ْٓٓ /كالفهرس الشامل ( التفسري كعلوـ القرآف) ص ِّٔ ,كفهرست مصنفات

ُٔ

تحبٍش الجوبى فً تفسٍش أم القشآى

المطلب الثاني :منهج المؤلف في كتابو

لف كتابو بذكر سبب تأليف الكتاب ,مث فى َّسر سورة الفاحتة تفسريان
ابتدأ اظتؤ ي
حتليليالن متوسطان ,مبتدئان بالكالـ على علوـ السورة ,مث تفسريىا آية آية ,مث ختم الكالـ
عليها بذكر بعض فضائل السورة ,كنتكن إرتاؿ منهجو يف اظتعامل التالية:
 )1حتدث يف بداية تفسريه عن مكاف نزكؿ السورة ,كاطتالؼ يف ذلك ,كعدد آياتا,
كىل البسملة منها.
 )2يعتي اظتؤلف – رزتو ا﵁ – باإلعراب  ,كالتوجيهات النحوية.
ككجهها.
 )3ذكر اظتؤلف بعض القراءات َّ
 )4يعتي اظتؤلف بالرتجيح بني القواؿ كيذكر سبب الرتجيح.
أكىؿ صف الرزتة كالغضب الثابتتني ﵁  يف قولو تعاىل ﴿ٱلش َّۡح َٰو ِي
َّ )5
وَل
ة عل ٍۡ ِهنۡ
َّح ٍِن﴾[الفاحتة ]ِ:كقولو سبحانو ﴿غ ٍۡ ِش
ۡٱلو ۡغضُى ِ
ٱلش ِ
ضبٓلٍِّي﴾[الفاحتة.]ٕ:
ٱل َّ
 )6حتدث عن استحباب قوؿ القارئ بعد هناية السورة (آمني) ,كذكر أقواؿ الفقهاء يف
حكم قراءتا يف الصالة.
 )7ذكر يف هناية السورة بعض الحاديث الواردة يف فضلها ,منها الصحيح كمنها
الضعيف.

تفسري القرآف ُ.َُٓ/

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ُٕ

المطلب الثالث :قيمة الكتاب العلمية

يعترب ىذا التفسري من التفاسري اظتتوسطة اظتفردة يف سورة الفاحتة ,كىي أعظم
سورة يف كتاب ا﵁  ,)ُ(كيتميز ىذا الكتاب م صغر حجمو دبيزات أقتها:
 -سهولة عبارتو ,كاختصاره.

 ظهور شخصية مؤلفو -رزتو ا﵁ -؛ حيث يناقش القواؿ ال يوردىا ,كيستدؿكيرجح.
 مشولو ظتطالب السورة ,حيث حتدث عن علومها ,كشرح مفرداتا ,كأعرب كلماتا,كأكرد القراءات الواردة فيها ككجهها ,كبني فضائلها ,كذكر بعض لطائفها.

 أفاد من بعض اظتصادر اظتتقدمة كتفسري ابن عطية ,كالزؼتشرم ,كمكي بن أيباصتصاص اضتنفي.
طالب ,كأيب بكر َّ
كتنوع
 اظتؤلف من علماء الندل  ,كقد عيرفت اظتدرسة الندلسية يف التفسري بالتميٌز ٌاظتصادر ,كنقد التفسري ,كتنقيتو ؽتا شابىوي(ِ) .
بعض من جاء بعده ,م عدـ شهرة ىذا الكتاب ,ككونو أيلف يف
 أفاد من التفسري يبالد الندل ؛ حيث نقل عنو أبو السعود يف تفسريه(ّ) ,كالصفاقسي يف غيث
النف يف القراءات العشر(ْ).

(ُ) كما يف حديث أيب سعيد بن اظتػيىعلَّى ,كتقدـ ختركتو ص ِ.
(ِ) انظر منهج اظتدرسة الندلسية يف التفسري ص َٕ.
(ّ) تفسري أيب السعود ُ.ّٖ/
(ْ) غيث النف للصفاقسي ص ُّٗ.

ُٖ

تحبٍش الجوبى فً تفسٍش أم القشآى

المطلب الرابع :وصف المخطوط

الكتاب لو نسخة فريدة كاملة ,ػتفوظة يف جامعة اإلماـ ػتمد بن سعود اإلسالمية
بالرياض برقم (َٖٕ)  ,كتق يف أرب كرقات ,عدد أسطر كل صفحة ِّ سطران ,يف
كل سطر ُّ كلمة ,كمقاس الورقة ِّ×ُٕ ,كقد يكتبت خبط نسخي كاضح رتيل,
كال يوجد يف اظتخطوط ما يشري السم الناسخ أك تاريخ النسخ.
ىذا كمن خالؿ البحث يف فهارس اظتخطوطات ,ككشافات اظتصادر ,مل أعثر على
قبل.
نيسخ أخرل للكتاب ,علمان أنو مل يطب من ي

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ُٗ

صـورة الـورقة األولى من المخطوطـ

َِ

تحبٍش الجوبى فً تفسٍش أم القشآى

صورة الورقة األخيرة من المخطوط

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ُِ

القســم الثـاني:

الـن ــص المـح ـقـق
حتبري اجلمان يف تفسري أم القرآن
الجذامي المالكي
ألبي بكز محمد بن عبد الزحمن بن محمد ُ
األركشي (ت)327 :

ِِ

تحبٍش الجوبى فً تفسٍش أم القشآى

بس ــم اهلل الرحـمن الرحـيــم

اضتمد ﵁ يمٍن ًزًؿ القرآف ,كالصالة كالسالـ على نبيو كآلو ,كصحبو أكيل الشأف.
()1
بعض
كبعد :فيقوؿ ػتمد اصتي ىذ ُّ
امي  -ىحفَّو ا﵁ خبفي لطفو النامي :-ىذه ي
و
سادات من
يكليمات على فاحتة الكتاب ,كاف
السبب يف رتعي عتا مناظرةى
ي
الخالء كالحباب.
سورة الفاحتة مكية يف قوؿ ابن عباس كقتادة ,كمدنية يف قوؿ أيب ىريرة
كغتاىد كعطاء ,كقيل نزلت مرتني ,مرة دبكة كمرة باظتدينة ,كلذلك شتيت
مثاز( ,)2كالصحيح الكؿ(.)3
كفائدة معرفة اظتكي كاظتدز :معرفة الناسخ كاظتنسوخ؛ لف اظتدز نى ىس ىخ
اظتكي(.)4
(ُ) حفَّو :أم أحاطو  .انظر لساف العرب ٗ( ,ْٗ/مادة حفف).
تثىن يف كل صالة دبعىن أهنا تقرأ يف كل ركعة ,كقيل :لهنا يثىن
(ِ) اختيلف يف كجو تسميتها مثاز ,فقيل :لهنا َّ
بعدىا ما يقرأ معها ,كقيل :شتيت مثاز لهنا قسماف :ثناء كدعاء ,فالنصف الكؿ منها حق الربوبية كىو
الثناء ,كالنصف الثاز حق العبودية كىو الدعاء ,كقيل شتيت بذلك لهنا نزلت مرتني مرة دبكة يف أكائل ما نزؿ
من القرآف كمرة باظتدينة ,كىو ضعيف ,كالراجح الكؿ .انظر تفسري ابن جرير ُ ,ٖٗ/كزاد اظتسري البن
اصتوزمِ ِْٓ/كتفسري الرازم ُٗ ,ُٓٗ/كأشتاء سور القرآف ص ُُِ.
(ّ) اختلف العلماء يف ىذه السورة ىل مكيَّة أـ مدنيَّة على أربعة أقواؿ:
كركم عن ابن عباس  كاضتسن ك قتادة كأيب العالية كغريىم.
القوؿ الكؿ :أهنا مكية ,كىو قوؿ اصتمهور ,ي
كركم عن أيب ىريرة ,كعطاء كغتاىد كغريىم.
القوؿ الثاز :أهنا مدنية ,ي
القوؿ الثالث :أهنا نزلت مرتني ,مرةن دبكة ,كمرةن باظتدينة ,حكاه بعض اظتفسرين.
القوؿ الراب  :أف النصف الكؿ من السورة مكي ,كالنصف الثاز مدز ,ذكره بعض اظتفسرين.
كالراجح الكؿ ,كىو اختيار اظتؤلف؛ لقوة أدلتو ,كمنها قولو تعاىل﴿ :ولق ۡذ ءات ٍۡ ٌَٰل س ۡبعب ِّهي ۡٱلوثبًًِ
و ۡٱلقُ ۡشءاى ۡٱلع ِظٍن [﴾٧٨اضتًجر ,]ٖٕ:كاظتراد بالسب اظتثاز الفاحتة ,كىذه اآلية يف سورة اضتًجر ,كىي مكية
باإلرتاع .انظر تفسري ابن عطية ,كالقرطيب ُ ,ُٕٕ/كابن كثري ُ ,َُُ/كاإلتقاف ُ ,َٔ/كبصائر ذكم
التمييزُ ,ُِٖ/كاظتكي كاظتدز يف القرآف الكرمي لعبد الرزاؽ حسني أزتد ُ.ْْٕ/
(ْ) ظتعرفة اظتكي كاظتدز فوائد عدَّة ,منها :ما ذكره اظتؤلف ,كمنها :االستعانة بذلك على فهم اآليات ,كمعرفة
مراحل التشري  .انظر الربىاف ُ ,ِّٗ/كمناىل العرفاف ُ.ُٕٗ/

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ِّ

()1
ص َٰشط﴾ إلى ﴿عل ٍۡ ِهنۡ ﴾ آية
كآياتا سب ه باإلرتاع  ,لكن مل يىػعي َّد البسملة آية ,فػ ػ﴿ ِ
ضبٓلٍِّي ﴾ آية أخرل ,كمن عدَّىا( )2فكلُّو عنده آية كاحدة ,كلفظ
ك ﴿غ ٍۡ ِش﴾ إىل ﴿ٱل َّ

اصتاللة فيها(.)3
كبعد ىذا إف قلنا :إف البسملة ليست بآية كال بعض آية من أكؿ الفاحتة ,كإفتا
ً
ت يف اظتصاحف للتمييز ,أك أهنا يف أكؿ الفاحتة البتداء الكتاب على عادة ا﵁
يكتبى ٍ
جل كعز يف ابتداء كتبو ,كيف غري الفاحتة للفصل بني السور ,قاؿ ابن عباس :كاف
َّ
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ال يعرؼ فصل السور حىت ينزؿ عليو بسم ا﵁
()7
()6
()5
()4
كحكي عن
,
الثورم
ك
,
حنيفة
أيب
ك
,
مالك
مذىب
كىو
,
الرزتن الرحيم
ي
أزتد( ,)8كغريه ,كانتصر لو مكي( ,)9كقاؿ" :إنو الذم أرت عليو الصحابة
كالتابعوف ,كالقوؿ بغريه ػتدث بعد إرتاعهم"( ,)10كشنَّ القاضي أبو بكر بن
(ُ) نقل اإلرتاع على ذلك ابن جرير الطربم يف تفسريه ُ , َُٓ/كالزؼتشرم يف الكشاؼ ُ ,ْ /كالسخاكم
يف رتاؿ القراء ُ ,َُٗ/كغريىم.
(ِ) أم َّ
عد البسملة آية.
(ّ) أم البسػملة آية معدكدة منها ,كاظتقصود أف اطتالؼ ىنا كاق يف تعيني اآلية السابعة ,ىل ىي البسملة ,أك
ضبٓلٍِّي ﴾[الفاحتة.]ٕ:
ة عل ٍۡ ِهنۡ وَل ٱل َّ
قولو تعاىل﴿ :غ ٍۡ ِش ۡٱلو ۡغضُى ِ
(ْ) أخرجو أبو داكد ُ َّٗ /ح ٖٖٕ ,كاضتاكم ُ ,ُِّ/كقاؿ ابن كثري يف تفسريه ُ":ُُٔ/إسناده
صحيح ".
(ٓ) انظر االستذكار ِ ,ْٓٓ/كتفسري ابن عطية ُ.ٓٗ/
(ٔ) انظر أحكاـ القرآف للجصاص ُ ,ٖ/كاظتبسوط ُ.ُٓ/
(ٕ) ىو اإلماـ اضتافظ اضتجة الزاىد أبوعبد ا﵁ سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم الكويف ,أحد الئمة اضتفاظ
اضتفاظ الفقهاء العباد  ,تويف عاـ ُُٔىػ  ,انظر سري أعالـ النبالء ٕ , ِِٗ/كتقريب التهذيب ص(ِْْ)
.
(ٖ) انظر اظتغي ِ .ُِٓ/قاؿ ابن تيمية " :كال يصح عنو ,كإف كاف قوالن يف مذىبو .غتموع الفتاكل
ِِ.ّْٖ/
(ٗ) ىو مكي بن أيب طالب ىزتُّوش بن ػتمد بن ؼتتار الندلسي القيسي ,أبو ػتمد  ,مقرئ عامل بالتفسري
كالعربية  ,من مؤلفاتو  :مشكل إعراب القرآف  , ,كاإليضاح للناسخ كاظتنسوخ  ,تويف بقرطبة سنة ّْٕىػ .انظر
 :بغية الوعاة ِ , ِٖٗ/كطبقات اظتفسرين للداككدم ِ. ُّّ/
(َُ) الكشف عن كجوه القراءاتُ ِِ/بنحوه.
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()2
()1
أعرؼ
يل بغداد على من خالفو  ,ككاف ى
الطيب ابن الباقالز اظتالكي البصرم نز ي
الناس باظتناظرة ,كأدقهم فيها نظران ,حىت قيل" :من شت مناظرة القاضي أيب بكر مل
ي َّ
ستلذ بعدىا بسماع كالـ أحد من اظتتكلمني كالفقهاء كاطتطباء"(.)3
كأما لو قلنا إهنا آية من أكؿ الفاحتة كمن أكؿ كل سورة ,كىو الصح من مذىب
الشافعي(.)4
أك إهنا آية من الفاحتة فقط(.)5
بعض آية من غريىا( ,)6فال بد من ىعد ىجاللتها(.)7
أك إهنا آية من الفاحتة ,ي
كبقي قوؿ خام  ,كىو أهنا آية مستقلة يف كل سورة ,ال منها ,كىو اظتشهور عند
أزتد( ,)8كقوؿ داكد( )9كأصحابو( ,)10كحكاه أبو بكر الرازم( )11عن أيب اضتسن
ال ىك ٍرًخي( ,)12كىو من كبار أصحاب أيب حنيفة( ,)1كعليو فال ُّ
تعد جاللةي البسملة م

(ُ) ىو القاضي أبو بكر ػتمد بن الطيب ابن الباقالز اظتالكي الصويل الشعرم البصرم  ,كاف سيفان على
الرافضة كاظتعتزلة ,لو تصانيف كردكد كثرية ,تويف عاـ َّْىػ .انظر سري أعالـ النبالء ُٕ ,َُٗ /كفيات
العياف ْ.ِٔٗ /
(ِ) انظر االنتصار للقرآف ُ.ُٔ/
م ,انظر تبيني كذب اظتفرتم فيما نيسب إىل اإلماـ أيب اضتسن
(ّ) قاؿ ذلك :أبو القاسم بن برىاف الن ٍ
َّح ًو ٌ
الشعرم ُ.ُِٗ/
(ْ) كىو مركم عن رتاعة من السلف ,انظر اجملموع ّ , ّّّ /كتفسري ابن كثري ُ.ُُٔ/
كقوؿ للشافعي كركاية عن أزتد .انظر اجملموع ّ ,ِّّ/كاظتغي
(ٓ) كىو مركم عن رتاعة من التابعني ,ي
ِ ,ُُٓ/كتفسري بن كثري ُ.ُُٔ/
(ٔ) انظر تفسري ابن كثريُ.ُُٕ/
(ٕ) أم البد من عد البسملة من الفاحتة.
(ٖ) انظر اظتغي ِ.ُِٓ/
(ٗ) ىو أبو سليماف داكد بن علي بن خلف البغدادم الظاىرم الصبهاز ,رأس أىل الظاىر ,كاف صاحب
ذكاء خارؽ كزىد ككرع ,تويف عاـ َِٕىػ .انظر سري أعالـ النبالء ُّ ,ٕٗ/كالوايف بالوفيات ُّ.ِٗٔ /
(َُ) انظر تفسري ابن كثريُ.ُُٕ/
باصتصاص  ,من فقهاء اضتنفية  ,من تصانيفو :أحكاـ القرآف,
(ُُ) ىو أزتد بن علي الرازم اضتنفي ,اظتعركؼ
ٌ
تويف عاـ َّٕىػ يف بغداد  .انظر العالـ ُ , ُُٕ/كمعجم اظتؤلفني ِ. ٕ/
(ُِ) انظر أحكاـ القرآف للجصاص ُ.ٖ/
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السورة ,كإفتا تعد يف رتلة ما يف القرآف ,كأيضان فإف ا﵀ققني من الشافعية ,كعزاه
اظتاكردم( )2للجمهور( ,)3على أهنا آية كماؿ قطعان حكمان ال قطعا(.)4
قاؿ النوكم" :كالصحيح أهنا قرآف على سبيل اضتكم ,قاؿ :كلو كانت قرآنا على
سبيل القط َّ
لكفرنا هبا من جعلها غري قرآف ,كىو خالؼ اإلرتاع"(.)5
كقاؿ ا﵀لي(" :)6كالبسملة منها أم من الفاحتة عمالن ؛ لنو صلى ا﵁ عليو كسلم
َّ
عدىا آية منها ,صححو ابن خزنتة كاضتاكم( ,)7كيكفي يف ثبوتا من حيث العمل
الظن"(.)8
تصح صالةي من مل يأت هبا يف أكؿ الفاحتة ,كىو
كمعىن اضتي ٍك ًم كالعمل :أهنا ال ُّ
نظري كوف اضتً ٍج ًر من البيت؛ إ ٍذ مل يثبت ذلك بقاط  ,كإف قلنا إهنا آية قطعان ال

دالؿ البغدادم الكرخي اظتعتزيل ,شيخ اضتنفية ,انتهت إليو رئاسة
(ُ) ىو أبو اضتسن عبيد ا﵁ بن اضتسني بن ٌ
اظتذىب ,كاف ذا عبادة كزىد ,تويف عاـ َّْ ىػ ,انظر سري أعالـ النبالء ُٓ ,ِْٔ /كتاريخ بغداد ُِْٕ/
اظتاكٍرًدم البصرم مث البغدادم ,من كبار فقهاء الشافعية ,لو
(ِ) ىو أبو اضتسن علي بن ػتمد بن حبيب ى
مصنفات عديدة منها :تفسريه :النكت كالعيوف ,كأدب الدنيا كالدين ,كاضتاكم كغريىا ,كمل يربز شيئان من مؤلفاتو
يف حياتو خوفان من الرياء ,تويف يف بغداد عاـ َْٓىػ ,انظر كفيات العياف ّ , ِِٖ/طبقات اظتفسرين
للداكدم ُ.ِّْ/
(ّ) اظتقصود :رتهور الشافعية ,انظر اضتاكم الكبري للماكردم ِ.َُٓ/
(ْ) ىكذا يف اظتخطوط ,كيف اجملموع للنوكم الشافعي (ّ" :)ّّّ /حكمان ال قطعا" كلعلو أصح.
(ٓ) اجملموع ّ ,ّّّ/كقد أكرده اظتؤلف دبعناه.
(ٔ) ىو جالؿ الدين ػتمد بن أزتد بن ػتمد ا﵀لي الشافعي ,الصويل اظتفسر ,صاحب النصف الكؿ من
تفسري اصتاللني ,تويف سنة ْٖٔىػ ,انظر الضوء الالم ُ ,ّّْ/كالبدر الطال ِ.ُُٓ/
(ٕ) لعلو يعي ما جاء يف حديث أـ سلمة  أهنا سئلت عن قراءة رسوؿ ا﵁  ,فقالت " :كاف يقط
قراءتو آيةن آيةن﴿ :بِ ۡس ِن َّ
ٍن ﴾٣
َّح ٍِن ۡ ﴿ ﴾١ٱلحوۡ ُذ ِ ََّّللِ سةِّ ۡٱل َٰعل ِوٍي ﴿ ﴾٢ٱلش َّۡح َٰو ِي ٱلش ِ
ٱَّللِ ٱلش َّۡح َٰو ِي ٱلش ِ
َّح ِ
ٌِّي  ." ﴾٤أخرجو أزتد َِْْٔ/ح (ِّٖٓٔ) كالرتمذم ٓ ُِٖ/ح (ِِّٗ) ,كاضتاكم
﴿ َٰهلِ ِل ٌ ۡى ِم ٱلذ ِ
َّىا آيىةن " كالدارقطي يف سننو ِ,ٖٔ/
ِ ِِٓ/كصححو ,كصححو ابن خزنتة ُ ِْٖ/حّْٗ ,كلفظو" :فىػ ىعد ى
كقاؿ ":إسناده صحيح  ,ككلهم ثقات".

(ٖ)

كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني ُ.َِٕ/
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()1
ظاىر عبارة كثري ,فيكوف من باب اختالؼ القراء يف إسقاط بعض
حكما  ,كما ىو ي
()2
كل علم
كل قرأ دبا تواتر عنده ,كالفقهاء تب ه للقراء يف ىذا  ,ك ُّ
الكلمات كإثباتا ,ك ه
يسأؿ فيو عن أىلو ,كاظتسألة طويلة الذيل.
جار كغتركر ,كمضاؼ ك مضاؼ إليو ,كيف اظتتعلَّق بو
﴿بِ ۡس ِن َّٱَّللِ ٱلش َّۡح َٰو ِي ٱلش َِّح ٍِن﴾ ه
كالـ طويل ,فال نطيل بو(.)3
ك﴿ٱلش َّۡح َٰو ِي ٱلش َِّح ٍِن ﴾ صفتاف(.)4
استقر ,أك
﴿ ۡٱلحوۡ ُذ﴾ مبتدأ ,ك ﴿ ِ ََّّللِ ﴾ جار كغتركر متعلق دبحذكؼ كجوبا تقديرهَّ :
فت ,قي ً
ص ىد هبا الثناء
مستقر ,خرب اظتبتدأ ,فهي رتلة خربية ,حولت عن اظتصدرية كعير ٍ
ك صتمي اضتمد من اطتلق ,أك مستحق لف
على ا﵁ دبضموهنا ,من أنو تعاىل مالً ه
لتمدكه ,فاالستقرار عاـ كجهاتو متنوعة.
ك (ا﵁) ىعلى هم على اظتعبود حبق.
مالك رتي ً
ت َّأكؿ ﵁ ,كىو مضاؼۡ ﴿ ,ٱل َٰعل ِوٍي﴾ مضاؼ إليو ,أم ي
﴿سةِّ ﴾ نػى ٍع ه
اطتلق من اإلن كاصتن كاظتالئكة كالدكاب ,كغريىم ,ككل منها يطلق عليو عا ىمل,,

(ُ) أم إهنا من آيات سورة الفاحتة السب .
بعض اضتركؼ ,كيرتكها آخركف ,بناءن على ما بلغهم من الركايات ,ككلها ثابت
بعض القراء ى
(ِ) أم كما ييثبت ي
عن  ,انظر غيث النف ص ِِ.
(ّ) يمتىػ ىعلَّ يق اصتار كاجملركر ىنا ػتذكؼ مناسب للمقاـ ,كتقديره :اقرأ ,أك أتلو ,أك أبدأ ,كاختلف فيو:
 فقيل إنو اسم  ,كالتقدير :بسم اللَّو قراءيت ,أك ابتدائي . كقيل إنو فعل ,كالتقدير :باسم اللَّو اقرأ كىو أكىل؛ لف الصل يف العمل ىو الفعاؿ.مث اختلف يف ىذا ا﵀ذكؼ ىل ىو مقدـ أك مؤخر :
 فقيل إنو مقدـ ,كالتقدير :اقرأ باسم اللَّو  ,كالغرض من تقدنتو االىتماـ بشأف الفعل. كقيل إنو مؤخر ,كالتقدير :باسم اللَّو اقرأ  ,أك قراءيت  ,كىذا أكىل؛ للتربؾ بتقدمي اسم اللَّو ,كلف تقدميؼ ىذا اظتتعلق تربكان باالقتصار على اسم اللَّو ,كلكثرة االستعماؿ .انظر تفسير
كح ًذ ى
اظتعموؿ يدؿ على اضتصر ,ي
ابن جرير  112/1وما بعدها ،وتفسير القرطبي  ، 153/1والدر المصون  ،122/1واللباب ص  88وما بعدها.

(ْ) أم من حيث اإلعراب ,كقتا اشتاف كرنتاف ﵁ . 
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يقاؿ :عا ىمل اإلن  ,كعاملى اصتن ,إىل غري ذلك ,كغيلب يف رتعو بالياء كالنوف( )1أكلو
العلم على غريىم ,كىو من الع ىالمة؛ لنو عالمة على م ً
وجده.
ى
ي
نعت و
ثاف ﵁﴿ ,ٱل َّش ِح ٍِن ﴾ نعت ثالث ؛ فإف أريد دبا فيها من الرزتة ما
﴿ٱلش َّۡح َٰو ِي﴾ ه
متتص بالعقالء من العاظتني ,أك ما يفيض على الكل بعد اطتركج إىل طىور الوجود من
يعم الكل من الطوار
النعم ,فوجو تأخريىا عن كصف الربوبية ظاىر ,كإف أريد ما ُّ
كلها حسبما يف قولو تعاىل ﴿وس ۡحوتًِ و ِسع ۡت ُم َّل ش ًۡء﴾[العراؼ ,]ُٓٔ:فوجوي الرتتيب
أف الرتبية ال تقتضي اظتقارنة للرزتة ,فإيرادىا يف ىع ًقبها لإليذاف بأنو تعاىل متفضل
فيهما فاعل بقضية رزتتو الثابتة من غري كجوب عليو ,كبأهنا كاقعة على أحسن ما
يكوف ,كاالقتصار على نعتو تعاىل هبما يف التسمية ظتا أنو النسب حباؿ اظتػيتىبىػرؾ
اظتستعني باشتو اصتليل ,كالكفق ظتقاصده.
(ملً ً
ك) نعت راب  ,كصح ذلك؛ لداللتو على الدكاـ كاالستمرار؛ لكونو من صفات
ى
البارم تعاىل ,كىو مضاؼ إضافة ػتضة.
﴿ ٌ ۡى ِم﴾ مضاؼ إليو ,كمضاؼ أيضان(.)2
كخص بالذكر؛ لنو ال يملك
﴿ ٱلذ ِ
ٌِّي﴾ مضاؼ إليو ,أم اصتزاء  ,كىو يوـ القيامة ,ي
لحد فيو إال ا﵁ تعاىلۡ ٌ﴿ ,ىم هُن َٰب ِش ُص َۖ
وى َل ٌ ۡخف َٰى على َّ
ٱَّللِ ِه ٌۡهُنۡ ش ًۡء لِّو ِي ۡٱل ُو ۡل ُ
ل ۡٱلٍ ۡى َۖم
ۡ
ۡ
َّبس﴾ [غافر.]ُٔ:
ِ ََّّللِ ٱل َٰى ِح ِذ ٱلقه ِ
كمن قرأ (هبلِ ِل) ( )3فمعناه :مالك المر كلو يوـ القيامة.
﴿ إٌَِّبك﴾ مفعوؿ مقدـۡ ً﴿,عبُ ُذ﴾ ,فعل مضارع كفاعلو مسترت فيو كجوبا ,تقديره
ؿتن ,ك ﴿ إٌَِّبك ﴾ مفعوؿ مقدـ لنستعني(.)4
(ُ) حيث يرت على صيغة اظتذكر السامل ,كىي خاصة باظتذكر العاقل .أنظر أكضح اظتسالك ُ.ُٓ/
(ِ) أم (مالك) مضاؼ ,ك(يوـ) مضاؼ إليو ,كىو أم (يوـ) مضاؼ ك( الدين) مضاؼ إليو.
لك ًملكان ,كقرأ الباقوف ( ىملًك)
(ّ) قرأ عاصم كالكسائي كيعقوب كخلف (مالك) باللف اسم فاعل من ىم ى
بدكف ألف ,صفة مشبهة من اظتػيلك ,دبعىن القضاء ,انظر حجة القراءات البن زؾتلة ص ٕٕ ,كإحتاؼ فضالء
البشر ُ.ّّٔ/
(ْ) كقدـ اظتفعوؿ (إياؾ) يف اظتوضعني لالىتماـ ,كلئال يتقدـ ذكر العبد كالعبادة على اظتعبود كاظتستعني
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﴿ً ۡست ِع ٍُي﴾ فعل مضارع معطوؼ علىۡ ً﴿ ,عبُ ُذ﴾ ,كفاعلو مسترت فيو كجوبان
ـتصك بالعبادة من توحيد كغريه ,كنطلب اظتعونة على العبادة
تقديره :ؿتن ,أم ُّ
كغريىا.
﴿ ۡٱه ِذ﴾ فعل دعاء( ,)1كفاعلو مسترت فيو كجوبانً﴿ ,ب﴾ مفعولو الكؿ.
﴿ ٱلصِّ َٰشط ﴾ مفعولو الثاز.
﴿ ۡٱل ُو ۡستقٍِن﴾ نعت الصراط ,أم :أرشدنا إليو.
ص َٰشط ﴾ بدؿ من ﴿ ٱلصِّ َٰشط ﴾ ,بدؿ كل من كل.
﴿ ِ
﴿ ٱلَّ ِزٌي ﴾ مضاؼ إليو ,كىو اسم موصوؿ لتتاج إىل صلة ,كعايد.
﴿ أ ًۡعوۡ ت ﴾ فعل كفاعلو ,صلة ﴿ ٱلَّ ِزٌي﴾.
﴿عل ٍۡ ِهنۡ ﴾ جار كغتركر متعلق بأنعمت ,كاعتاء كاظتيم ضمري عايد على ﴿ٱلَّ ِزٌي﴾,
أم أنعمت عليهم باعتداية.
ضبٓلٍِّي﴾ مضاؼ كمضاؼ إليو ,كجار كغترركر,
ة عل ٍۡ ِهنۡ وَل ٱل َّ
﴿غ ٍۡ ِش ۡٱلو ۡغضُى ِ
كمعطوؼ ,صفةه للموصوؿ( ,)2على أنو عبارة عن إحدل الطوائف اظتذكورة
اظتشهورة باإلنعاـ عليهم ,كباستقامة اظتلك( ,)3كمن ضركرة ىذه الشهرة شهرتم
باظتغايرة ظتا أضيف إليو كلمة (غري) من اظتتصفني بضدم الوصفني اظتذكورين ,أعي
ص ىح ىحان لوقوعها صفة
ى
مطلق اظتغضوب عليهم كالضالني ,فاكتسب بذلك تىػ ىعُّرفان يم ى
للمعرفة كما يف قولك :عليك باضتركة غري السكوف ,يكصفوا بذلك تكملةن ظتا قبلو,
كإيذانان بأف السالمة ؽتا ابتلي بو أكلئك نعمة جليلة يف نفسها ,أم الذين رتعوا بني
النعمة اظتطلقة ال ىي نعمة اإلنتاف ,كنعمة السالمة من الغضب كالضالؿ.

كاالستعانة على اظتستعاف بو ,كإلفادة اضتصر كاالختصاص .انظر تفسري الكشاؼ ُ ,ٗ/كالقرطيبُ.ِِْ/
(ُ) أم فعل أمر معناه ىنا الدعاء .انظر تفسري ابن عطية ُ ,ْٖ/كالدر اظتصوف ُ.ُٔ/
(ِ) فػ ػ(غري) مضاؼ ,ك (اظتغضوب) مضاؼ إليو ,ك(عليهم) على :حرؼ جر ,كاعتاء :اسم غتركر ,كاظتيم
للجم ( ,كال الضالني) معطوؼ على ( اظتغضوب عليهم) كىو صفة للموصوؿ (الذين) يف قولو تعاىل:
ضبٓلٍِّي ﴾.
ة عل ٍۡ ِهنۡ وَل ٱل َّ
ص َٰشط ٱلَّ ِزٌي أ ًۡعوۡ ت عل ٍۡ ِهنۡ غ ٍۡ ِش ۡٱلو ۡغضُى ِ
﴿ ِ
(ّ) ىكذا يف اظتخطوط ,كيف تفسري أيب السعود (ُ : )ُٖ /اظتسلك .كلعلو أصوب.

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ِٗ

كقيل :اظتراد باظتوصوؿ طائفة من اظتؤمنني ال بأعياهنم( ,)1فيكوف دبعىن النكرة
ىك ًذم الالـ إذا أريد بو اصتن يف ضمن بعض الفراد ال بعينو ,كىو اظتسمى
باظتعهود الذىي ,كباظتغضوب عليهم كالضالني :اليهود كالنصارل ,كما كرد يف
()3
()2
موصوفً ًو(,)4
مثل
ة
نكر
إهبامو
على
)
(غري
لفظ
فيبقى
,
مسند أزتد كالرتمذم
ن
ي ي
أنت خبريه بأف ىج ٍع ىل اظتوصوؿ عبارنة عما ذيكر من طائفة غري معينة يًؼت هل ببدلية ما
ك ى
أضيف إليو ؽتا قبلو؛ فإف مدارىا كو يف صراط اظتؤمنني ىعلمان يف االستقامة مشهودان
لو يف االستواء ,كمن البني أف ذلك من حيث إضافتو كانتسابو إىل كلهم ,ال إىل
بعض مبهم منهم ,كهبذا تبني َّأال سبيل إىل جعل﴿ :غ ٍۡ ِش ۡٱلو ۡغضُى ِ
ة عل ٍۡ ِهنۡ ﴾ بدالن
كفضل إيضاح
يد تأكيد كتقرير,
من اظتوصوؿ؛ لف شأف البدؿ أف يفيد متبوعو مز ى
ى
ً
نوع
ب ؽتا أيضيف إليو ى
كتفسري ,كال ريب يف أىف قي ى
ص ىارل أم ًر ما ؿتن فيو أف يى ٍكتىس ى

ص َٰشط ٱلَّ ِزٌي أ ًۡعوۡ ت عل ٍۡ ِهنۡ غ ٍۡ ِش
باظتنعم عليهم يف قولو تعاىل ﴿ ِ
(ُ) اختلف اظتفسركف يف اظتراد ى
ضبٓلٍِّي ﴾:
ة عل ٍۡ ِهنۡ وَل ٱل َّ
ۡٱلو ۡغضُى ِ
ٱَّلل وٱل َّشسُىل فأُوْ َٰلٓئِل هع ٱلَّ ِزٌي أ ًۡعن َّ
فقيل ىم اظتذكوركف يف قولو تعاىل ﴿ وهي ٌُ ِط ِع َّ
ٱَّللُ عل ٍۡ ِهن
ٓ
صلِ ِحٍي وحسُي أُوْ َٰلئِل سفٍِقب ﴾[النساء ,]ٔٗ:قالو ابن عباس
ِّهي ٱلٌَّبٍِِّۧي وٱلصِّ ذٌِّقٍِي وٱل ُّشهذ ٓا ِء وٱل َٰ َّ
 ,كىذا قوؿ اصتمهور ,كىو الراجح.
كقيل :ىم اظتالئكة.
كقيل :ىم النبياء.
كقيل :ىم اظتؤمنوف بالكتب السابقة.
كقيل :ىم النيب  كأصحابو .انظر تفسري اظتاكردم ُ ,َٔ/ك ابن عطية ُ ,ٖٖ/كابن كثري ُ.َُْ/
(ِ) عن عدم بن حامت  قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  :إف اظتغضوب عليهم اليهود ,كإف الضالني النصارل.
أخرجو أزتد ّّ ,ُِّ/كالرتمذم ٓ ُٖٔ/حِّٓٗ ,كقاؿ :ىذا حديث حسن غريب ,كصححو حباف
ُ ٕٓٔ/ح (ِِٕٗ) [موارد ] ,كصححو اللباز يف صحيح اصتام ِ.ُّّٔ/
(ّ) قولو( :نكرةن) ىي حاؿ من قولو :فيبقى.
موصوفيوي ىو االسم اظتوصوؿ (الذين) يف قولو تعاىل (صراط الذين) ,كاالسم اظتوصوؿ من اظتعارؼ ,كالصل
(ْ) ي
أف الصفة تتب اظتوصوؼ يف التعريف كالتنكري ,لكن ظتػٌا كاف االسم اظتوصوؿ شائعان ال يراد بو أحد معني أخذ
حكم النكرة ,فوصف بنكرة ,كىي قولو (غري) ,انظر تفسري مكي ُ. ُُْ/

َّ
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تى ُّ و
ص ٌح وح لوقوعو صفةن للموصوؿ ,كأما استحقاؽ أف يكوف مقصودان بالنسبة
عرؼ يم ى
مفيدان ظتا ذكر من الفوائد َّ
فكال(.)1
كقيرئ بالنصب على اضتاؿ ,كالعامل أنعمت ,أك على اظتدح ,أك على
(ِ)
يعم ال ىقبًيلني.
االستثناء  ,إف فيسىر النعمةي دبا ُّ
كالغضب ىيجاف النف إلرادة االنتقاـ ,كعند إسناده إىل ا﵁ سبحانو
يراد بو غايتو بطريق إطالؽ اسم السبب بالنسبة إلينا على مسببو القريب ,إف أريد
بو إرادة االنتقاـ ,كعلى مسببو البعيد إف أريد بو نف االنتقاـ ,ككتوز زتل الكالـ
على التمثيل ,بأف تيشبَّو اعتيئة اظتنتزعة من سخطو تعاىل للعصاة كإرادة االنتقاـ
منهم ظتعاصيهم دبا ينتزع من حاؿ اظتلك إذا غضب على الذين عصوه ,كأراد أف
ينتقم منهم كيعاقبهم(. )3
ك﴿ عل ٍۡ ِهنۡ ﴾ مرتف باظتغضوب ,قائم مقاـ فاعلو(. )4
كالعدكؿ عن إسناد الغضب إليو تعاىل كاإلنعاـ ,جرل على منهاج اآلداب
التنزيلية يف نسبة النعم كاطتريات إليو عز كجل ,دكف أضدادىا ,كما يف قولو تعاىل:
ض ُ
ٍي  ٨٧وإِرا ه ِش ۡ
ت فهُى ٌ ۡشفٍِ ِي
ٌي  ٨٧وٱلَّ ِزي هُى ٌ ُۡط ِع ُوًٌِ وٌ ۡسقِ ِ
﴿ٱلَّ ِزي خلقًٌِ فهُى ٌ ۡه ِذ ِ
ُ
ۡ
ض
 [ ﴾٧٨الشعراء , ] َٖ -ٕٖ :كقولو تعاىل﴿ :وأًَّب َل ً ۡذ ِس ٓ
ي أششٌّ أ ِسٌذ بِوي فًِ ٱۡل ۡس ِ
أمۡ أساد بِ ِهنۡ سبُّهُنۡ

سشذا )﴾١٨

[اصتن. ]َُ:

(ُ) اظتؤلف ىنا يػىيرُّد على ىمن أعرب (غري) بدالن من االسم اظتوصوؿ (الذين )؛ لف البدؿ على نية تكرار العامل,
فهو مقصود بذاتو ,كىذا ال يتأتى ىنا.

(ِ) قيرأت (غىٍيػىر) ىنا بالنصب ,على اضتاؿ ,أك

على اظتدح  ,أك على االستثناء ,كىي قراءة شاذة .انظر إعراب

القراءات الشواذ ُ ,ْٗ/كالدر اظتصوف ُ. ِٕ/

ضب ﵁  على الوجو الالئق بو  من غري تعطيل
(ّ) كىذا تأكيل عتذه الصفة ,كالصواب إثبات صفة الغى ى
كال حتريف كال تشبيو؛ لثبوتا يف الكتاب كالسنة ,كىذا مذىب السلف رزتهم ا﵁ ,قاؿ اللوسي بعد أف ذكر
سلف المة ,ىو صفة ﵁ تعاىل ,الئقة الؿ ذاتو ,ال
تأكيل الزؼتشرم لصفة الغضب ىنا" :كأنا أقوؿ كما قاؿ ي
أعلم حقيقتها كال كيف ىي  " ...تفسريه ُ.ُُّ/
(ْ) أم إنو يف ػتل رف  ,نائب فاعل لػ( اظتغضوب).

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ُّ

ك (ىال) مزيدة لتأكيد ما أفاده (غ ٍۡ ِش) من معىن النفي كأنو قيل :ال اظتغضوب
عليهم كال الضالني( ,)1كلذلك جاز :أنا زيدان غري ضارب ,جو ىاز أنا زيدان ال
مثل ضارب (.)2
ضارب ,كإف امتن أنا زيدان ي
كالضالؿ :ىو العدكؿ على الصراط السوم.
كقرئ ( كغري الضالني )(.)3
كقيرئ كال الضألني ,باعتمز على لغة من ىج َّد يف اعترب عن التقاء الساكنني(.)4
( ًآمني) اسم و
استجب ,كعن ابن عباس -رضي ا﵁ عنهما -سألت
فعل ىو:
ٍ
رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو كسلم -عن معىن ًآمني  ,فقاؿ " :رب افعل "(.)5
ى
أين)؛ اللتقاء الساكنني ,كفيو لغتافُّ :
كقصرىا(,)6
بيي على الفتح كػ( ى
مد أىلفو ,ي
قاؿ(:)7
كيرحم ا﵁ عبدان قاؿ آمينا
.................. ...
()8

كقاؿ
.................. ...

مني فزاد ا﵁ ما بيننا بعدان
أى ى

ضبٓلٍِّي ﴾ معطوؼ على
(ُ) أم زائدة إعرابان ,لتأكيد النفي الذم دلت عليو ( غري ) ؛ لئال يتوىم أف ﴿ ٱل َّ
﴿ٱلَّ ِزٌي أ ًۡعوۡ ت عل ٍۡ ِهنۡ ﴾ انظر تفسري مكي ُ ,ُُّ/ك ابن عطيةُ , ِٗ/كالبحر ا﵀يط َُُٓ/
كالدر اظتصوف ُ.ْٕ/
(ِ) انظر الكشاؼ  ,كالبحر ا﵀يط ُ. َُٓ/
(ّ) كىي قراءة شاذة .انظر تفسري ابن عطية ُ.ّٗ/
(ْ) كىي قراءة شاذة .انظر ا﵀تسبُ , ْٔ/كالكشاؼ ُ ,ُِ/كالبحر ا﵀يط ُ.ُُٓ/
(ٓ) أخرجو الثعليب ُ ,ُِٓ/من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس  ,كانظر تفسري السمرقندم
ُ ,ُٗ/كالكشاؼ ُ ,ُٕ/كذكره ابن كثري يف تفسريه ُ ,ُْٓ/كالسيوطي يف الدر اظتنثور من طريق الضحاؾ
عن ابن عباس ,كسنده ضعيف.
(ٔ) ( آمني ) ك ( أىمني ).
كص ٍد يره :يا رب ال تسلبي حبها أبدان .انظر ديوانو ص ُِٗ.
(ٕ) ىذا ٌع يجيز بىيت جملنوف ليلى ,قي بن ُّ
اظتلوح ,ى
ُِٗ.
تباع ىد عي فيطٍ يح هل إذ دعوتيو .ذكره الزجاج يف معاز القرآف ُ ْٓ/كمل يٍنسبو.
كص ٍد يره :ى
(ٖ) ىذا عٌ يجيز بىيت ,ى

ِّ
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عن النيب صلى ا﵁ عليو كسلم َّ " :لقني جربيل آمني ,عند فراغي من قراءة ً
فاحتة
ي ى
الكتاب ,كقاؿ  :إنو كاطتتم على الكتاب"(.)1
كليست من القرآف ًكفاقان ,كلكن يي ىس ُّن ىخٍت يم السورة الكرنتة هبا(.)2
اظتشهور عن أيب حنيفة رزتو ا﵁ أف اظتصلٌ ىي يأيت هبا ؼتافتةن( ,)3كعنو أنو ال يأيت
ك ي
()5
()4
اإلخفاء
ل
كرك
,
و
ل
مث
ا﵁
رزتو
اإلماـ؛ لنو الداعي ,كعن اضتس ًن
يأيت هبا
ي
ي
ى
ى
بن مالك عن النيب صلى ا﵁ عليو كسلم(.)6
ي
بن مغ ٌفل ,كأن ي ي
عبد اللَّو ي
()7
بن حجر أف النيب صلى ا﵁
ائل
ك
ركل
ظتا
؛
كعند الشافعي رزتو ا﵁ يكتهر هبا
ي ي
عليو كسلم كاف إذا قرأ كال الضالني قاؿ" :آمني" ,كرف هبا صوتو(.)8
ليب ب ًن كعب" :أال أخربؾ بسورة
عن رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم أنو قاؿ ٌ
مل ين ًزٍؿ يف التوراة كاإلؾتيل كالقرآف مثليها ؟ " قلت  :بلى  ,يا رسوؿ ا﵁ قاؿ" :
ً
فاحتةي الكتاب ,إهنا السب ي اظتثاز كالقرآ يف العظيم الذم أكتيتيو " (.)9

(ُ) ذكره الزؼتشرم يف الكشاؼ ُ ,ُٖ/قاؿ الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاؼ ُ" :ِٕ/غريب هبذا
اللفظ ,كدبعناه ما ركاه ابن أيب شيبة يف مصنفو يف كتاب الدعاء ثنا ككي ثنا إسرائيل عن أيب إسحاؽ عن أيب
ميسرة أف جربيل أقرأ النيب صلى ا﵁ عليو كسلم فاحتة الكتاب فلما قاؿ كال الضالني ,قاؿ لو :قل آمني ,فقاؿ
آمني انتهى".
(ِ) لثبوت ذلك عن النيب  قوالن كفعالن ,كالحاديث يف ذلك مشهورة ,انظر تفسري ابن كثري ُ. ُْٓ/
(ّ) انظر بدائ الصنائ ُ ,َِٕ/كاعتداية ُ.َٓ/
(ْ) ىو اضتسن بن زياد أبيو ىعلً ٌي اللؤلؤم الكويف ,أحد أصحاب أًىيب حنيفة ,توىل القضاء مث استعفى منو .,تويف
تويف عاـ َِْىػ .انظر سري أعالـ النبالء ٗ ,ّْٓ/كتاريخ بغداد ٖ.ِٕٓ/
(ٓ) انظر اظتبسوط ُ ,ّّ/كتبيني اضتقائقُ ,ُُّ/كىذا قوؿ مالك انظر بداية اجملتهد ُ ,ُٓٔ/كشرح ؼتتصر
ؼتتصر خليل للخرشي ُ.ِٖٕ/
(ٔ) قاؿ الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاؼ ُ" :ِٖ/غريب جدان " ,كقاؿ ابن حجر " :مل أجده عنهما".
(ٕ) انظر اجملموع ّ.ُّٕ/
(ٖ) أخرجو أبو داكد ُ ِْٔ/ح ِّٗ ,كالرتمذمِِٕ/ح ِْٖ ,كالنسائي ِ ُِِ/ح ٕٖٗ ,كابن ماجو
ماجو ُ ِٕٖ/ح ٖٓٓ ,كصححو ابن حجر يف تلخيص اضتبري ُ.ُٖٓ/
(ٗ) أخرجو أزتد ُْ , َُّ/كالرتمذمٓ ِٕٗ/ح ُِّٓ ,كالنسائيُِّٗ/ح ُْٗ ,كصححو ابن خزنتة
ُ ِِٓ/ح ََٓ ,كابن حباف ّ ّٓ/ح ٕٕٓ.

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ّّ

كعن حذيفة بن اليماف رضي ا﵁ عنو أف النيب صلى ا﵁ عليو كسلم
العذاب حتمان مقضيان  ,فيقرأ صيب من صبياهنم
ليبعث ا﵁ي عليهم
القوـ ي
قاؿ" :إف ى
ى
اضتمد ﵁ رب العاظتني) ,فيسمعو ا﵁ تعاىل ,فريف ي عنهم بذلك
يف الكتاب ( ي
العذاب أربعني سنة "(.)1
ى
كيسلم على
يصلي
ى
ىذا كا﵁ أسألو أف كتعل القرآف شافعان يل يوـ الدين ,كأف ى
رسوؿ ا﵁ كعلى آلو كأصحابو كعلى النبياء كاظترسلني ,كاضتمد ﵁ رب العاظتنيَ
دتت.

(ُ) أخرجو الثعليب يف تفسريه ُ ,َٗ/كقاؿ السيوطي يف نواىد البكار ُ" : ِّٓ/موضوع ".
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ّْ

فهرس اآليات
رقمها

اآلية

الصفحة

سورة الفاتحة
ّ
ٕ

﴿ٱلش َّۡح َٰو ِي ٱلش َِّح ٍِن﴾
ضبٓلٍِّي﴾
ة عل ٍۡ ِهنۡ وَل ٱل َّ
﴿غ ٍۡ ِش ۡٱلو ۡغضُى ِ

ُٔ
ُٔ

سورة األعراف
ُٔٓ

﴿وس ۡحوتًِ و ِسع ۡت ُم َّل ش ًۡء ﴾

ِٕ

سورة ِ
الحجر
ٕٖ

﴿ولق ۡذ ءات ٍۡ ٌَٰل س ۡبعب ِّهي ۡٱلوثبًًِ﴾

ِِ

سورة الشعراء
ٌي﴾
﴿ٱلَّ ِزي خلقًٌِ فهُى ٌ ۡه ِذ ِ

ٖٕ

َّ

وٱلَّ ِزي هُى ٌ ُۡط ِع ُوًٌِ وٌ ۡسقٍِ ِي

ٕٗ

َّ

ض ُ
وإِرا ه ِش ۡ
ت فهُى ٌ ۡشفٍِ ِي

َٖ

َّ

سورة غافر
﴿ٌ ۡىم هُن َٰب ِش ُص َۖ
وى َل ٌ ۡخف َٰى على َّ
ٱَّللِ ِه ٌۡهُنۡ

ش ًۡء ﴾ ُٔ

ِٕ

سورة الجن
﴿وأًَّب َل ً ۡذ ِس ٓي أششٌّ أُ ِسٌذ بِوي فًِ ۡٱۡل ۡسض﴾َُ

َّ

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ّٓ

فهرس األحاديث واآلثار
طرف الحديث أو األثر

الصفحة

أال أخربؾ بسورة

ِّ

إف القوـ ليبعث ا﵁ عليهم

ِّ

إف اظتغضوب عليهم اليهود

ِٖ

أف النيب  كاف إذا قرأ كال الضالني

ُّ

سألت رسوؿ ا﵁  عن معىن آمني

َّ

كاف رسوؿ ا﵁  ال يعرؼ فصل السورة حىت

ِِ

كاف رسوؿ ا﵁  يقط قراءتو

ِْ

لقني جربيل

ُّ

_______________________

تحبٍش الجوبى فً تفسٍش أم القشآى

ّٔ

فهرس األعالم المترجم لهم
م
ُ الباقالز ,أبو بكر بن الطيب

االســـم

اصتصاص ,أبو بكر الرازم اضتنفي
ِ
ٌ
ّ اضتسن بن زياد اللؤلؤم اضتنفي

الصفحة
ِّ
ِْ
ُّ

ْ داكد بن علي الظاىرم

ِّ

ٓ سفياف الثورم

ِِ

ٔ الكرخي ,أبو اضتسن

ِْ

ٕ اظتاكردم ,أبو اضتسن الشافعي
ٖ ا﵀لي ,جالؿ الدين ػتمد بن أزتد الشافعي

ِْ

ٗ مكي بن أيب طالب

ِِ

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ّٕ

فهرس المصادر
 -1إحتاؼ فضالء البشر بالقراءات الربعة عشر  ,لزتد بن ػتمد البنَّا ,حتقيق:
شعباف بن ػتمد إشتاعيل  ,عامل الكتب  ,الطبعة الكىل َُْٕ ,ىػ.
 -2اإلتقاف يف علوـ القرآف  ,للسيوطي ,حتقيق مركز الدراسات القرآنية دبجم اظتلك
فهد لطباعة اظتصحف الشريف باظتدينة اظتنورة ,الطبعة الكىل ُِْٔىػ.
 -3اإلحاطة يف أخبار غرناطة ,البن اطتطيب الغرناطي ,دار الكتب العلمية ,بريكت,
الطبعة :الكىل ُِْْ ,ىػ.
 -4أحكاـ القرآف ,ليب بكر اصتصاص ,دار إحياء الرتاث العريب  ,بريكت,
ُُِْى ػ.

 -5االستذكار اصتام ظتذاىب فقهاء المصار  ,البن عبد الرب  ,حتقيق  :عبد اظتعطي
قلعجي  ,دار ابن قتيبة  ,دمشق  ,بريكت  ,الطبعة الكىل ُُْْ ,ىػ.
 -6أشتاء سور القرآف الكرمي ,ظتنرية الدكسرم ,دار ابن اصتوزم ,الدماـ ,الطبعة الكىل
ُِْٔق.
 -7إعراب القراءات الشواذ ,للعكربم ,حتقيق :عبد اضتميد السيد عبد اضتميد ,اظتكتبة
الزىرية ,الطبعة الكىل ُِْْىػ.
 -8العالـ ,طتري الدين الزركلي  ,دار العلم للماليني ,بريكت الطبعة العاشرةُِٗٗـ.

 -9االنتصار للقرآف ,ليب بكر الباقالز ,دار ابن حزـ ,بريكت ,الطبعة الكىل
ُِِْىػ.
 -11أكضح اظتسالك إىل ألفية ابن مالك ,البن ىشاـ النصارم ,اظتكتبة العصرية,
بريكت.

 -11البحر ا﵀يط  ,تفسري أيب حياف ,حتقيق  :عادؿ عبد اظتوجود كزمالئو  ,دار
الكتب العلمية  ,بريكت  ,الطبعة الكىل ُِِْ ,ىػ.
 -12بدائ الصنائ  ,للكاساز اضتنفي ,دار الكتب العلمية  ,بريكت ,الطبعة الثانية,

ّٖ
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َُْٔىػ.

 -13بداية اجملتهد ,البن رشد ,دار الكتب العلمية  ,بريكت ,الطبعة الكىل َُْٖ.

 -14البدر الطال دبحاسن ىمن بعد القرف التاس  ,للشوكاز  ,دار اظتعرفة بريكت.

 -15الربىاف يف علوـ القرآف  ,للزركشي  ,حتقيق  :مصطفى عبد القادر عطا ,دار
الكتب العلمية  ,بريكت  ,الطبعة الكىل َُْٖ ,ىػ .
 -16بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز,﵀مد بن فريكز آبادم ,اظتكتبة
العلمية بريكت.

 -17بغية الوعاة يف طبقات اللغويني كالنحاة  ,صتالؿ الدين السيوطي,حتقيق  :ػتمد
أبو الفضل إبراىيم  ,مطبعة عيسى البايب اضتليب ُّْٖ ,ىػ.
عواد معركؼ ,دار الغرب اإلسالمي,
 -18تاريخ اإلسالـ ,للذىيب ,حتقيق :بشار ٌ
الطبعة :الكىل ََِّ ,ـ.
عواد معركؼ ,دار الغرب
 -19تاريخ بغداد ,للخطيب البغدادم ,حتقيق :بشار ٌ
اإلسالمي ,الطبعة الكىلُِِْ ,ىػ.

مصورة عن الطبعة المريية -
 -21تبيني اضتقائق شرح كنز الدقائق  ,للزيلعيَّ ,
بوالؽ ,القاىرة ,الطبعة :الكىل ُُّّ ,ىػ.
 -21تبيني كذب اظتفرتم فيما نسب إىل اإلماـ أيب اضتسن الشعرم ,البن عساكر,
دار الكتاب العريب – بريكت ,الطبعة :الثالثةَُْْ ,ىػ.
 -22ختريج الحاديث كاآلثار الواقعة يف تفسري الكشاؼ للزؼتشرم ,للزيلعي  ,اعتىن
بو :سلطاف الطبيشي ,دار ابن خزنتة  ,الرياض ,الطبعة الكىلُُْْ ,ىػ .
 -23تفسري ابن جرير الطربم ,جام البياف عن تأكيل آم القرآف  ,ليب جعفر ػتمد
بن جرير الطربم ,حتقيق عبد ا﵁ الرتكي  ,دار ىجر القاىرة  ,الطبعة الكىل ُِِْ ىػ.
 -24تفسري ابن اصتوزم ,زاد اظتسري يف علم التفسري ,ليب الفرج عبد الرزتن بن علي
بن اصتوزم  ,دار الفكر ,الطبعة الكىل َُْٕ ,ىػ

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ّٗ

 -25تفسري ابن عطية ,ا﵀رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ,ليب ػتمد عبد اضتق
بن عطية الندلسي ,حتقيق :عبد ا﵁ النصارم كزمالئو ,كزارة الكقاؼ ,قطر,
الطبعة االثانية ُِْٖىػ.
 -26تفسري ابن كثري ,تفسري القرآف العظيم ,دار طيبة ,الرياض ,الطبعة الكىل
َُّْ ىػػ.
 -27تفسري أيب السعود ,إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي  ,ليب السعود
العمادم  ,دار إحياع الرتاث العريب بريكت  ,الطبعة الثانية ُُُْ.
 -28تفسري الثعليب ,الكشف كالبياف  ,تفسري الثعليب  ,حتقيق  :أيب ػتمد بن عاشور,
دار إحياء الرتاث العريب  ,بريكت  ,الطبعة الكىل ُِِْ ,ىػ .
 -29التفسري الكبري مفاتيح الغيب ,للرازم ,دار الكتب العلمية ,بريكت  ,الطبعة
الكىل ُُُْ ,ىػ.
 -31تفسري القرطيب ,اصتام لحكاـ القرآف ,حتقيق عبد ا﵁ الرتكي ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الكىل ُِْٖ ىػ.
 -31تفسري اظتاكردم ,النكت كالعيوف  ,ليب اضتسن علي اظتاكردم  ,راجعو  :عبد
اظتقصود بن عبد الرحيم  ,دار الكتب العلمية.
 -32تفسري مكي بن أيب طالب ,اعتداية إىل بلوغ النهاية ,حققو غتموعة من
الباحثني ,كنشرتو كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية امعة الشارقة ,الطبعة
الكىل ُِْٗ ,ىػ .

 -33تقريب التهذيب  ,للحافظ ابن حجر العسقالز  ,حتقيق  :ػتمد عوامة,
الطبعة الثالثة ُُُْ ,ىػ  ,دار القلم  ,دمشق.
 -34التلخيص اضتبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  ,حتقيق :شعباف إشتاعيل,

َْ
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مكتبة ابن تيمية  ,القاىرة.

 -35رتاؿ القراء ,لعلم الدين السخاكم ,حتقيق علي البواب ,مكتبة الرتاث ,الطبعة
الكىل َُْٖىػ.
 -36اضتاكم الكبري يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي  ,للماكردم ,ر الكتب العلمية,
بريكت  ,الطبعة :الكىل ُُْٗ ,ىػ
 -37حجة القراءات ,البن زؾتلة ,حتقيق :سيد الفغاز ,مؤسسة الرسالة ,بريكت,
الطبعة الرابعة َُْْىػ.
 -38الدر اظتصوف يف علوـ الكتاب اظتكنوف  ,لزتد بن يوسف السمني اضتليب ,
حتقيق  :أزتد اطتراط  ,دار القلم  ,دمشق  ,الطبعة الكىل ُُّْ ,ىػ .
 -39الدر اظتنثور يف التفسري باظتأثور  ,صتالؿ الدين السيوطي  ,دار الكتب العلمية ,
الطبعة الكىل ُُُْ ,ىػ .
 -41درة اضتجاؿ يف أشتاء الرجاؿ ,للمكناسي ,حتقيق :ػتمد الزتدم أبو
النور,مطبعة السنة ا﵀مدية ,الطبعة الكىل ُُّٗىػ.
 -41الػػدرر الكامنػػة يف أعيػػاف اظتائػػة الثامنػػة  ,للحػػافظ ابػػن حجػػر العسػػقالز  ,دار إحيػػاء
الرتاث العريب  ,بريكت .

 -42دليل الكتب اظتطبوعة يف الدراسات القرآنية ,إعداد كنشر مركز الدراسات
القرآنية دبعهد الشاطيب دة ,الطبعة الكىل ُِّْىػ.
 -43ديواف قي بن اظتلوح .
 -44ركح اظتعاز ركح اظتعاز يف تفسري القرآف العظيم كالسب اظتثاز ,لأللوسي,
الطبعة الرابعة َُْٓى ػ  ,دار إحياء الرتاث العريب  ,بريكت.
 -45الركض اظتعطار يف خرب القطار ,للحمريم ,حتقيق إحساف عباس ,مؤسسة

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ُْ

ناصر للثقافة – بريكت ,الطبعة :الثانية َُٖٗ ,ـ.
 -46سنن ابن ماجو  ,حتقيق  :ػتمد فؤاد عبد الباقي  ,اظتكتبة الفيصلية  ,مكة .
 -47سنن أيب داكد  ,للحافظ أيب داكد السجستاز  ,إعداد كتعليق  :عزت
الدعاس ,دار اضتديث ,الطبعة الكىل ُّٖٗ ,ىػ .
 -48سنن الرتمذم ,اصتام الصحيح ,حتقيق :أزتد شاكر ,توزي دار الباز ,مكة.

 -49سنن الدارقطي ,علق عليو :غتدم الشورم ,دار الكتب العلمية ,بريكت,
الطبعة الكىل ُُْٕىػ.

 -51سنن النسائي ,للحافظ أيب عبد الرزتن النسائي  ,اعتىن بو  :عبد الفتاح أبو
غدة  ,دار البشائر اإلسالمية  ,بريكت  ,الطبعة الثالثة َُْٗ ,ىػ.
 -51سري أعالـ النبالء ,للذىيب ,مؤسسة الرسالة ,حتقيق :شعيب الرنؤكط كزمالئو,
الطبعة الكىلَُّْ ,ق.
 -52شجرة النور الزكية يف طبقات اظتالكية ,البن ؼتلوؼ ,دار الكتب العلمية,
بريكت ,علق عليو :عبد اجمليد خيايل ,الطبعة الكىل ُِْْىػ.
 -53شرح ؼتتصر خليل ,للخرشي ,دار الفكر ,بريكت.

 -54شرح معاز اآلثار ,عامل الكتب ,الطبعة :الكىل  ُُْْ -ىػ.

 -55صحيح ابن حباف برتتيب ابن بلباف ,حتقيق  :شعيب الرناؤكط  ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الثانية ُُْْ ,ق.

 -56صحيح ابن خزنتة ,حتقيق :مصطفى العظمي ,اظتكتب اإلسالمي ,بريكت,
ُُِْىػ.

 -57صحيح البخارم (م فتح البارم)  ,دار السالـ  ,الطبعة الكىل ُُْٖ ,ىػ .
 -58صحيح سنن الرتمذم  ,﵀مد ناصر الدين اللباز  ,الطبعة الكىل َُْٖى ػ,
اظتكتب اإلسالمي  ,بريكت .
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ِْ

 -59صحيح اصتام  ,لأللباز ,اظتكتب اإلسالمي  ,بريكت .

 -61الضوء الالم لىل القرف التاس  ,لشم الدين السخاكم  ,دار مكتبة
اضتياة ,بريكت .
 -61طبقات اظتفسرين ,لشم الدين ػتمد بن علي الداكدم  ,حتقيق  :علي ػتمد
عمر  ,الطبعة الثانية ُُْٓ ,ىػ  ,مكتبة كىبة  ,القاىرة .
 -62غاية النهاية يف طبقات القراء ,البن اصتزرم ,مكتبة اظتتنيب  ,القاىرة.
 -63غيث النف يف القراءات العشر ,للصفاقسي ,دار الكتب العلمية ,بريكت,

الطبعة الكىل ُُْٗق

 -64الفهرس الشامل للرتاث ,ؼتطوطات التفسري كعلوـ القرآف ,مؤسسة آؿ البيت ,
عمافَُْٗ ,ىػ.
 -65فهرست مصنفات تفسري القرآف ,إعداد مركز الدراسات القرآنية دبجم اظتلك
فهد لطباعة اظتصحف الشريف باظتدينة اظتنورة ,الطبعة الكىل ُِْْىػ.
 -66الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف القاكيل يف كجوه التأكيل ,تفسري
الزؼتشرم ,ليب القاسم ػتمود بن عمر الزؼتشرم  ,دار اظتعرفة ,بريكت.
 -67كشف الظنوف ,ضتاجي خليفة ,دار إحياء الرتاث ,بريكت ,الطبعة الكىل
ُُْٗـ.
 -68الكشف عن كجوه القراءات كعللها ,ظتكي بن أيب طالب ,حتقيق ػتيي الدين
رمضاف ,مؤسسة الرسالة ,بريكت ,الطبعة الثالثة َُْْىػ.
 -69كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني ,صتالؿ الدين ا﵀لي ,حتقيق ػتمد حسن
إشتاعيل ,دار الكتب العلمية ,الطبعة الكىل ََُِـ.

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى

ّْ

 -71لساف العرب  ,البن منظور  ,حتقيق  :عبد ا﵁ علي الكبري كزمالئو  ,دار
اظتعارؼ.
 -71اللباب يف تفسري االستعاذة كالبسملة كفاحتة الكتاب ,لسليماف الالحم ,دار
اظتسلم ,الرياض ,الطبعة الكىل َُِْىػ.
 -72اظتبسوط ,للسرخسي ,دار اظتعرفة – بريكتُُْْ ,ىػ.
 -73غتموع فتاكل شيخ اإلسالـ أزتد بن تيمية  ,رت كترتيب  :عبد الرزتن بن
قاسم  ,دار عامل الكتب ُُِْ ,ىػ.
 -74ا﵀تسب يف تبيني كجوه شواذ القراءات ,البن جي ,دار الكتب العلمية,
بريكت ,الطبعة الكىلُُْٗ ,ىػ.
 -75مراصد االطالع على أشتاء المكنة كالبقاع  ,لصفي الدين البغدادم ,حتقيق:
علي البجاكم  ,دار اصتيل  ,بريكت  ,الطبعة الكىل ُُِْ ,ىػ .
 -76اظتستدرؾ على الصحيحني  ,للحاكم  ,دار اظتعرفة  ,بريكت.
 -77مسند اإلماـ أزتد بن حنبل ,أشرؼ على حتقيقو :شعيب الرناؤكط ,مؤسسة
الرسالة ,بريكت ,الطبعة الثانية ُِْٗىػ .
 -78معاز القرآف ,للزجاج ,حتقيق عبد اصتليل شليب ,دار اضتديث ,القاىرة ,الطبعة
الثانية ُُْٖىػ.
 -79معجم البلداف  ,لياقوت اضتمودم  ,دار صادر  ,بريكت .
 -81معجم اظتؤلفني ,معجم اظتؤلفني  ,لعمر رضا كحالة  ,دار إحياء الرتاث العريب ,
بريكت .
 -81اظتغرب يف حلى اظتغرب ,ليب اضتسن على بن موسى اظتغريب الندلسي,

ْْ

تحبٍش الجوبى فً تفسٍش أم القشآى

حتقيق :شوقي ضيف ,دار اظتعارؼ – القاىرة ,الطبعة :الثالثةُٗٓٓ ,ـ.

 -82اظتغي  ,البن قدامة  ,حتقيق  :عبد ا﵁ الرتكي كعبد الفتاح اضتلو  ,دار ىجر ,
القاىرة.
 -83اظتكي كاظتدز يف القرآف الكرمي ,لعبد الرزاؽ حسني أزتد ,دار ابن عفاف,
القاىرة ,الطبعة الكىل ُِِْىػ.
 -84مناىل العرفاف يف علوـ القرآف  ,﵀مد عبد العظيم الزرقاز  ,الطبعة الكىل
َُْٗى ػ  ,دار الكتب العلمية  ,بريكت .
الفخار الركشي ,الرابطة
 -85منظوـ الدرر يف شرح كتاب اظتختصر ,اليب بكر ابن َّ
ا﵀مدية للعلماء باظتغرب ,حتقيق :صادؽ صاصمي كرشيد قباظ ,الطبعة الكىل
ُّْْىػ.
 -86منهج اظتدرسة الندلسية يف التفسري ,لفهد الركمي ,مكتبة التوبة ,الرياض,
الطبعة الكىلُُْٕىػ.
 -87نواىد البكار كشوارد الفكار ,حاشية السيوطي على تفسري البيضاكم ,صتالؿ
الدين السيوطي ,جامعة أـ القرل دبكة ,الطبعة الكىل ُِْْ ىػ .
 -88الوايف بالوفيات  ,طتليل بن أبيك الصفدم ,حتقيق :أزتد الرناؤكط كتركي
مصطفى ,الطبعة الكىل َُِْى ػ  ,دار دار إحياء الرتاث ,بريكت.
 -89كفيات العياف كأنبػاء أبنػاء الزمػاف  ,ليب العبػاس أزتػد بػن ػتمػد خلكػاف  ,حتقيػق :
إحساف عباس  ,دار صادر  ,بريكت ُّٕٗ ,ى ػ.

َّدبُّر
أثر معلم القرآف الكرمي يف تعليم الت ى
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فهرس الموضوعات
الموضوع

الصفحة

اظتقدمة

ِ

القسم الكؿ :الدراسة

ٓ

اظتبحث الكؿ :التعريف باظتؤلف

ٔ

اظتبحث الثاز :التعريف بالكتاب

ُّ

القسم الثاز :النص ا﵀قق

ُِ

فهرس اآليات

ّّ

فهرس الحاديث كاآلثار

ّْ

فهرس العالـ اظترتجم عتم

ّٓ

فهرس اظتصادر

ّٔ

فهرس اظتوضوعات

ْْ

