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َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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ُ َ
َ ْ ْ ُ َ ْ
ُ
م اجلمان يف تفسري أم القرآن
تح ِبير نظ ِ
ُ َ
امي
ألبي بكر
حممد بن عبد الرمحن بن حممد اجلذ ِ
َ
األركشي املالكي (ت 723 :هـ )
(دراس ًة وحتقيق ًا)

أ.د إبراهيم بن صالح عبد اهلل احلمييض
األستاذ بقسم القرآن وعلومه يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة القصيم  -القصيم  -اململكة العربية السعودية
ib1430@gmail.com
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موضوع البحث:

جلـ َـان يف تفســر ُأم القــرآن ،أليب
ـر َن ْظـ ِم ا ُ
حتقيــق خمطــوط يف تفســر ســورة الفاحتــة ،بعنــوانْ َ :تبِـ ْ ُ
ِ
ـي (ت723 :هـ).
ـي املالكـ ِّ
بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد ا ُ
جل َذامــي األَركـ ِّ

هدف البحث:
هيــدف هــذا البحــث إىل العنايــة هبــذا املخطــوط وإخراجــه حم َّقق ـ ًا حتقيق ـ ًا علمي ـ ًا ،مــع تقديــم

دراســة علميــة عنــه.

مشكلة البحث:
عــدم حتقيــق وإخــراج هــذا املخطــوط ،مــع قيمتــه العلميــة ،وشــموله ملباحــث ســورة الفاحتــة،

ومكانــة مؤلفــه العلميــة ،ونبوغــه يف علــوم عديــدة..

نتائج البحث:
حتقيق هذا املخطوط وفق املنهج املتَّبع يف حتقيق املخطوطات.
أمهيــة هــذا التفســر ،حيــث مت َّيـ َـز بتحريــر الــكالم يف ســورة الفاحتــة ،وذكرعلومهــا ،والوفــاء

بمطالبهــا ،والرتجيــح يف مســائل اخلــاف فيهــا.

الكلامت ا َّلدا َّلة (املفتاح َّية):

خمطوط -سورة الفاحتة -ابن َّ
الفخار -اجلذامي.
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م ََّمد بِن َع ْبد َّ
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F
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه،

وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه ،وأشــهد أن حممــد ًا عبــده ورســوله ،صــى اهلل عليــه

وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســلي ًام كثــر ًا .أمــا بعــد:

فــإن أعظــم ســورة يف كتــاب اهلل  ســورة الفاحتــة ،كــا ثبــت عــن النبــي  يف

حديــث أيب ســعيد بــن املـُ ـ َع َّل  ،)1( ولذلــك اعتنــى بتفســرها العلــا ُء عناي ـ ًة كبــرة ،وألفــوا
فيهــا مؤلفـ ٍ
ـات مســتقل ًة كثــرة(.)2
ـجامن يف تفســر أ ِّم القــرآن)،
ـر َن ْظـ ِم الــ ُ
وكان مــن التفاســر القيمــة هلــذه الســورة الكريمــة (َ ْحتبِـ ْ ُ

جلذامــي األَركــي األندلــي املالكــي ،املتـ َّ
ـوف
للشــيخ أيب بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد ا ُ

ـر بتحريــر الــكالم فيهــا ،وذكــر علومهــا ،والوفــاء بمطالبهــا،
عــام  723هـــ؛ فقــد مت َّيـ َـز هــذا التفسـ ُ
والرتجيــح يف مســائل اخلــاف فيهــا.

ـدت نســخ ًة خطي ـ ًة تام ـ ًة واضح ـ ًة هلــذا التفســر الق ِّيــم ،فأحببــت إخراجهــا حم َّقق ـ ًة
وقــد وجـ ُّ

مدروس ـ ًة ،حيــث مل تطبــع مــن قبـ ُـل ،حســب علمــي.

وقد اشتمل هذا البحث عىل مقدمة ،وقسمني ،كام ييل:
1.املقدمة:

وفيها أمهية املوضوع وسبب اختياره  ،وخطة البحث ،ومنهج التحقيق.

(( (1أخرجه البخاري  196/6ح . 4474
(( (2انظر فهرست مصنفات تفسري القرآن ،1409/3 ،374/1ودليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية ص. 458 ،388،412 ،
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2 .القسم األول :الدراسة ،وفيها مبحثان:
-املبحث األول :التعريف باملؤلف ،وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول :اسمه ومولده ونشأته.
املطلب الثاين :مكانته العلمية.
املطلب الثالث :شيوخه وتالميذه.
املطلب الرابع :مؤلفاته.
املطلب اخلامس :وفاته.

 -املبحث الثاين :التعريف بالكتاب ،وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول :اسم الكتاب ،ونسبته للمؤلف.
املطلب الثاين :منهج املؤلف يف كتابه.
املطلب الثالث :قيمة الكتاب العلمية.
املطلب الرابع :وصف املخطوط.
 3 .القسم الثاين :النص ا ُمل َح َّقق.
وقد اتبعت يف حتقيق هذه الرسالة املنهج التايل:

النص املخطوط وفق القواعد اإلمالئية ،مع وضع عالمات الرتقيم.
	-ن ََس ْخ ُت َ
ـت اآليــات بالرســم العثــاين ،وعزوهتــا إىل ســورها ،ووثقــت القــراءات مــن مصادرهــا
	َ -ك َت ْبـ ُ
األصليــة.
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جــت األحاديــث مــن مصادرهــا املعتمــدة  ,ونقلــت أحــكام األئمــة عــى مــا ليــس يف
	َ -خ َّر
ُ
الصحيحــن منهــا.

ـت اآلثــار مــن مصادرهــا األصليــة إن وجــدت ،وإال إىل الكتــب التــي ُعنيــت بجمــع
	َ -خ َّرجـ ُ
أقــوال الســلف يف التفســر.

النصوص من مصادرها األصلية.
	-و َّثقت
َ
ش ْح ُت الغريب ،ووضحت الغامض ،وضبطت املشكل.
	َ َ -
ج ُت لألعالم غري املشهورين املذكورين يف املخطوط ،عند أول ذكرهم.
	-ت َْر َ ْ
وت الشواهد الشعرية إىل دواوينها إن وجدت ،وإال إىل مصادرها املعتمدة.
	َ -ع َز ُ
تيس اإلفادة من الرسالة .
	َ -و َض ْع ُت فهارس كاشفةِّ ،
ـي مــن إمتــام حتقيــق هــذا املخطــوط املختــر،
ويف اخلتــام ،أمحــد اهلل تعــاىل عــى مــا م ـ َّن بــه عـ َّ

وأرجــو أن أكــون أخرجــت هــذه الرســالة بصــورة ُمرضيــة  ،كــا أرادهــا مؤلفهــا  ، ثــم أشــكر
مــن أعاننــي عــى حتقيقهــا ودراســتها ،وأخــص بالذكــر زميــي الدكتــور عــار ابــن أمــن الــدَّ دو الــذي

أهــداين نســخة مصــورة مــن املخطــوط ،وأســأل اهلل  التوفيــق والســداد ،إنــه قريــب جميــب.
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القســم األول :الدراســة
وفيها مـبحـثــان:
املبحث األول :التعريف باملؤلف.
املبحث الثاين :التعريف بالكتاب.
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املبحث األول :التعريف باملؤلف
وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :اسمه ومولده ونشأته.
املطلب الثاين :مكانته العلمية.
املطلب الثالث :شيوخه وتالميذه.
املطلب الرابع :مؤلفاته.
املطلب اخلامس :وفاته.
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املطلب األول :اسمه ومولده ونشأته
هــو الشــيخ أبــو بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن( )1بــن حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن
ال َف َّخــار اجل َذ ِامــي األَر َكـ ِ
ـي األَندلــي املالكــي.
ْ
ُ
ُولِــدَ َبأ ْر َكــش( ،)2يف مــا بــن الثالثــن واألربعــن وســبعامئة( ،)3ثــم خــرج منهــا مــع والديــه وهــو

()4
صغــر حينــا اســتوىل عليهــا النصــارى فنزلــوا مدينــة َ ِ
وروى عنهــم،
ش ْيــش  ،فقــرأ عــى علامئهــا َ

ثــم مل تلبــث هــي األخــرى أن و َقعــت يف يــدي النصــارى ،فغادرهــا إىل مدينــة اجلزيــرة اخلــراء(،)5
فأقــام هبــا قليـاً ،وقــرأ عــى علامئهــا.

ثــم انتقــل إىل مدينــة َسـ ْبتَة( )6يف املغــرب فأخــذ عــن علامئهــا ،ثــم عــاد إىل اجلزيــرة اخلــراء يف

األندلــس فأقــام مــع والديــه فيهــا ،وأقــرأ هبــا ،ثــم انتقــل إىل َغرناطــة( )7فــروى عــن أهلهــا ،ثــم انتقــل

إىل ما َل َقــة( )8فاســتوطنها ،وتصــدَّ ر لإلقــراء والفتيــا هبــا إىل أن تــويف فيهــا(.)9
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(( (1كــذا يف اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة  ،64/3ويف أكثــر املصــادر :حممــد بــن عــي ،انظــر :الــدرر الكامنــة  ،336/5وبغيــة الوعــاة
 ،187/1وطبقــات املفرسيــن للــداودي  ،209/2وابــ ُن اخلطيــب صاحــب اإلحاطــة أعــرف النــاس بــه ملعارصتــه للمؤلــف،
وقربــه مــن بلــده ،ولذلــك عامــة َمــن ترجــم للمؤلــف اعتمــد عليــه.
((َ (2أ ْر َكــشِ :حصــن منيــع يف األندلــس ،مــن أعــال مدينــة َشيــشِ ،حتيــط هبــا الــزروع واألشــجار ،وهــي اليــوم إحــدى بلديــات
مقاطعــة قــادس ،جنــوب إســبانيا .انظــر :الــروض املعطــار  ،27/1واملـُــغرب يف ُحــى املغــرب .315/1
(( (3ذكر ذلك ابن اخلطيب يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة  ،67/3قال « :وكان ال خيرب بمولده».
((َِ (4ش ْيــش :مدينــة أنْدَ ُلسـ َّية حصينــة مــن كــورة شــذونة ،قريبــة مــن البحــر ،جيــود زرعهــا ويكثــر ريعهــا ،حتيــط هبــا الــزروع والثــار
الكثــرة ،وتقــع اليــوم جنــوب إســبانيا ،انظــر :الــروض املعطــار  ،240/1وبلــدان األندلــس يف أعــال ياقــوت احلمــوي ص.353 :
(( (5اجلزيــرة اخلــراء :مدينــة مشــهورة يف األندلــس ،يقــال هلــا جزيــرة أ ِّم حكيــم ،قريبــة مــن قرطبــة ،عــى َربــوة مرشفــة عــى البحــر،
وال حييــط هبــا البحــر كــا حييــط باجلــزر ،وهــي مــن أطيــب البــاد أرضـ ًا ،وهــي اليــوم مركــز إداري تابــع ملديريــة قــادس وتبعــد
عــن جبــل طــارق  18كــم .انظــر :معجــم البلــدان  ،136/2وبلــدان األندلــس يف أعــال ياقــوت احلمــوي ،ص.291 :
((َ (6سـ ْبتَة :مدينــة مشــهورة يف املغــرب ،عــى ســاحل البحــر املتوســط ،مقابلــة لألندلــس ،كانــت عامــرة بالعلــم والعلــاء ،واليــوم تقــع
حتــت واليــة اإلســبان .انظــر :معجــم البلــدان . 182/2
((َ (7غ ْرناطــة :مدينــة قديمــة مشــهورة كبــرة باألندلــس ،يشــقها هنــر حــدار ،لــه فــروع ختــرق املدينــة ،فيهــا بســاتني وثــار كثــرة ،وال
زالــت معروفـ ًة هبــذا االســم إىل اليــوم ،وتقــع يف جنــوب إســبانيا .انظــر :معجــم البلــدان  ،195/4ومراصــد االطــاع .990/2
(( (8ما َل َقــة :مدينــة مشــهورة يف األندلــس ،عــى شــاطئ البحــر املتوســط ،بــن اجلزيــرة اخلــراء واملر َّيــة ،غــرب غرناطــة بثامنــن ميـ ً
ـا،
وهــي مدينــة حســنة ،كثــرة الثــار .انظــر :الــروض املعطــار  ،517/1وبلــدان األندلــس يف أعــال ياقــوت احلمــوي ص.469 :
(( (9انظر :ترمجته يف اإلحاطة  ،64/3والدرر الكامنة  ،336/5وبغية الوعاة .187/1

ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

املطلب الثاين :مكانته العلمية
ـيخ أبــو بكــر ابــن َّ
ُيعــدُّ الشـ ُ
جلذامــي مــن العلــاء الكبــار األفــذاذ املعروفــن بســعة
الفخــار ا ُ

ـب عبــادة وتأ ُّلــه ،وكان زاهــد ًا يف الدنيــا معرض ًا
العلــم ،وتعليــم النــاس ،ومــع ذلــك كان  صاحـ َ

عــن متاعهــا الفــاين ،يقــي وقتــه يف التعليــم والفتيــا والصــاة وقــراءة القــرآن.

وقد َ
ذكر طائفة منها (.)1
نبغ  يف علوم متعددة ،وألف مؤلفات ٍكثريةً ،يأيت ُ

يقــول ابــن اخلطيــب مبينـ ًا َطرفـ ًا مــن صفاتــه وســرته« :مفيــدُ التعليــم ،م َت َفنِّنه ،مــن فِ ْقـ ٍ
ـه و َع َربية
ُ
ُ
َ

ـم الصــر ،مســتغرق الوقــت ،يــدرس مــن َلــدُ ن صــاة الصبــح إىل
وقــراءات وأدب وحديــث ،عظيـ ُ
الـ ّـزوال ،ثــم يســند ظهــره إىل طـ ِ
ـاق( )2املســجد بعــد ذلــك ،ف ُيقــرئ ،وتأتيــه النســاء مــن َخ ْل ِفــه للفتيــا،

فيفتيهـ َّن عــى حــال ســؤاالهت ّن إىل نصــف مــا بــن العــر والعشــاء األوىل ،ثــم يــأيت املســجد األعظــم

بعــد الغــروب ،فيقعــد للفتيــا إىل العشــاء اآلخــرة ،مــن غــر أن يقبــل مــن أحــد شــيئا ،و َمـ ْن أخــذ منــه
أورع منــه» (.)4
بعــد حتكيــم الــورع ،أثابــه بمثلــه( ،)3مــا ُرئــي يف وقتــه
َ

ويقــول ابــن خملــوف« :ال َعــامل اجلليــل العامــل ،العمــدة الثقــة ،الفاضــل ،الفقيــه املتفنــن ،الشــيخ

الكامل» (.)5

ِ
خي ًا صاحل ًا شديد االنقباض» (.)6
قول عنه املكنايس« :كان متفنِّن ًا عامل ًا بالفقه واألدب واحلديث ِّ

(( (1انظر :ص (.)18
(( (2ال َّطاق :ما ُعطف وجعل كالقوس من األبنية ،ويطلق عىل حمراب املسجد (.املعجم الوسيط)()571( ،مادة طوق).
(( (3أي إنه ير ُّد عىل املـُهدي ويكافئه بمثل ما أهدى.
(( (4اإلحاطة .)65/3(،
(( (5شجرة النور الزكية .)305/1(،
(( (6درة احلجال  ،)126/2( ،وقد ترجم له املؤلف يف موضع آخر من هذا الكتاب (درة احلجال) انظر.)83/2( :
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املطلب الثالث :شيوخه وتالميذه
املؤلــف  لــه شــيوخ وتالميــذ كثــرون جــد ًا ،يتبــن ذلــك مــن خــال الوقــوف مســرته
العلميــة ورحالتــه ،التــي ســبق بيــان َطــر ٍ
ف منهــا ،ثــم ُعكوفــه للتعليــم حتــى وفاتــه ،وقــد ذكــر
َ
تمجــوه عــدد ًا كبــر ًا مــن شــيوخه وتالميــذه ،فمــن شــيوخه مــن يــي(:)1
ُم َ ْ

	-أبو احلسن عيل املتَيوي املغريب املالكي [ ت ،] 670 :قرأ عليه املؤلف بسبتة(.)2
	-أبــو عمــرو عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن داود األنصــاري املا َلقــي [ ت667 :هـــ] ،ســمع منه

املؤلــف باملقة(.)3

	-أبــو حممــد عبــد العظيــم بــن عبــد اهلل بــن أيب احلجــاج ال َب َلــوي ،شــيخ مالقــة [ت666:هـــ]

ســمع منــه املؤلــف باملقــة(.)4

اخلضــار [ ،ت:
	-أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل ال ُكتَامــي التلمســاين ،املعــروف بابــن َّ

676هـ]،قــرأ عليــه املؤلف بســبتة (.)5

الرعينــي األندلــي ،شــيخ القـ َّـراء بغرناطــة
	-أبــو جعفــر أمحــد بــن عــي بــن حممــد ابــن الط َّبــاع ُ

[ ت 680 :هـــ] ،قــرأ عليــه املؤلــف بغرناطة (.)6

	-تاج الدين أبو ال َع َرب إسامعيل بن إبراهيم بن عبد الرمحن املخزومي اخلطيب [ ت694:هـ]،

بشيش(.)7
قرأ عليه املؤلف َ
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(( (1ملعرفة شيوخه ينظر :اإلحاطة  ،64/3وطبقات املفرسين للداودي .209/2
(( (2انظر :ترمجته يف الوايف .222/22
(( (3انظر :ترمجته يف تاريخ اإلسالم .142/15
(( (4انظر :ترمجته يف الوايف .12/19
(( (5انظر :ترمجته يف غاية النهاية .579/1
(((6انظر :ترمجته يف تاريخ اإلسالم .383/15
(((7انظر :ترمجته يف تاريخ اإلسالم .785 /15

ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

	-أبــو احلســن حممــد بــن حييــى بــن عبــد الرمحــن األشــعري الغرناطــي [ ت694 :هـــ] ،قــرأ

عليــه املؤلــف بغرناطــة(.)1

	 -أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الرحيــم اخلُ َشــني اآلبــذي [ت ،]680:قــرأ

عليــه املؤلــف بغرناطــة).(2

	-وأما تالميذه فقد انتفع به ،وروى عنه َخ ْل ٌق كثري ،منهم من ييل:
الس َلمي األندليس[ ت750:هـ]).(3
	-أبو جعفر أمحد بن أمحد بن هشام ُّ
الس َلمي ال ُبلفيقي[ ت774:هـ](. )4
	-أبو الربكات حممد بن حممد بن إبراهيم ُّ
	-أبو زكريا حييى بن أمحد بن إبراهيم التَّجيبي الغرناطي[ ت753:هـ](.)5
السلامين الغرناطي[ت776:هـ](. )6
	-أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن سعيد بن عيل َّ
	-حممد بن حممد بن حممد بن عياش األنصاري اخلزرجي[ ت759:هـ] (.)7
	-أبو عبد اهلل حممد بن حممد النمري َّ ِ
الضير الغرناطي[ ت736:هـ] (. )8
	-حممد بن عيل بن حممد ال َبلنيس الغرناطي(.)9
الســاحيل املالقــي،
	-حممــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن إبراهيــم األنصــاري َّ

باملعمــم [ ت754:هـــ] (.)10
املعــروف
َّ
(( (1انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .34/6
(( (2انظر :ترمجته يف بغية الوعاة .199/2
(((3انظر :ترمجته يف بغية الوعاة .295/1
(( (4انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .416/5
(( (5انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .179/6
(( (6انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .213/5
(( (7انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .496/5
(( (8انظر :ترمجته يف بغية الوعاة .238/1
(( (9انظر :ترمجته يف بغية الوعاة . 191/1
( (1(1انظر :ترمجته يف الدرر الكامنة .423/5
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املطلب الرابع :مؤلفاته
املؤلــف  مــن املكثريــن يف التأليــف ،قــال ابــن اخلطيــب« :كان ُ مغــرى بالتأليــف،

فأ ّلــف نحــو الثالثــن تأليفـ ًا يف فنــون خمتلفــة» (.)1

ومعظــم آثــار املؤلــف يف حكــم املفقــود( ،)2وال أعــرف لــه كتابــ ًا موجــود ًا ،ســوى منظــوم

الــدرر اآليت ذكــره ،وهــذه الرســالة( :حتبــر نظــم اجلــان يف تفســر أم القــرآن) ،و(نصــح املقالــة يف

رشح الرســالة)( ،)3ومــن أهــم مؤلفاتــه مــا يــي(:)4

منظــوم الــدرر يف رشح كتــاب املختــر (خمتــر أيب احلســن ابــن ُعبيــد الطليطــي ،يف الفقــه

املالكــي ) ،وهــو الكتــاب الوحيــد املطبــوع( )5للمؤلــف حســب علمــي.

	-حتبري نظم اجلامن يف تفسري أم القرآن ،وهو هذه الرسالة التي بني أيدينا.
	-انتفاع الطلبة النُّ َبهاء يف اجتامع السبعة القراء.
	-إرشاد السالك يف بيان إسناد زياد عن مالك.
	-اجلوابات املجتمعة يف السؤاالت املنوعة.
	-اجلواب املخترص املروم يف حتريم سكنى املسلمني ببالد الروم.
	-القصائــد الثالثينيــات والفرائــد اللزوميــات يف مــدح أفضــل العاملــن وســيد املتأخريــن
واملتقدمــن.
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(( (1اإلحاطة.)66/3( ،
(( (2انظر :مقدمة حتقيق منظوم الدرر( ،ص.)44 :
(( (3توجد منه نسخة خطية بمكتبة ميونخ.
(( (4ملعرفة مؤلفاته ينظر :اإلحاطة)66 ،/3( ،؛ وطبقات املفرسين للداودي)209/2( ،؛ ودرة احلجال.)83/2(،
(( (5لــه طبعتــان :األوىل نرشهــا مركــز الــراث الثقــايف املغــريب يف الــدار البيضــاء ،وطبــع يف دار ابــن حــزم يف بــروت ،اعتنــى هبــا أبــو
الفضــل الدمياطــي ،الطبعــة األوىل1432-هـــ .والثانيــة نرشهتــا الرابطــة املحمديــة للعلــاء باملغــرب ،وحققهــا :صــادق صاصمــي
ورشــيد قبــاظ ،الطبعــة األوىل1434-هـ.

ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

	-تفضيــل صــاة الصبــح للجامعــة يف آخــر الوقــت املختــار عــى صــاة الصبــح للمنفــرد يف

أول وقتهــا باالبتــدار.

	-استواء النَّهج يف حتريم اللعب بالشطرنج.
	-إطناب التكملة والتَّربية يف إعراب البسملة والتصلية.

املطلب اخلامس :وفاته
تــويف املؤلــف أبــو بكــر ابــن َّ
جلذامــي  ســنة ثــاث وعرشيــن وســبعامئة،
الفخــار ا ُ

بام َلقــة ،وكانــت جنازتــه مشــهورة(.)1

(( (1انظر :اإلحاطة.)67/3(،
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املبحث الثاني:

التعريف بالكتاب
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول :اسم الكتاب ،ونسبته للمؤلف.
املطلب الثاين :منهج املؤلف يف كتابه.
املطلب الثالث :قيمة الكتاب العلمية.
املطلب الرابع :وصف املخطوط.

20

ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
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املطلب األول :اسم الكتاب ،ونسبته للمؤلف
أوالً :اسم الكتاب

جلــان يف تفســر ُأم القــرآن) ،هكــذا يف اإلحاطــة يف أخبــار
اســم الكتــاب( :حتبــر نظــم ا ُ

غرناطــة( ،)1ومعجــم املؤلفــن( ،)2والديبــاج املذهــب( ،)3وغريهــا ،ويف بعــض املصــادر (حتبــر اجلــان

يف تفســر أم القــرآن) كــا يف طبقــات املفرسيــن للــداودي ( ،)4ومنهــم مــن أطلــق عليــه (تفســر الفاحتة)

كــا يف كشــف الظنــون( )5وبغيــة الوعــاة( ،)6والفهــرس الشــامل(.)7

ـت النــاس يف ترمجتــه لقــرب
ولعــل االســم األول أرجــح؛ ألن ابــن اخلطيــب [ت 776 :هـــ] أثبـ ُ

ـول عليــه يف ذلــك،
زمانــه ومكانــه مــن املؤلــف ،ولكــون كثــر ممــن ترجــم للمؤلــف نقــل عنــه وعـ َّ
وقــد يكــون االســان اآلخــران اختصــار ًا لــأول.
ثاني ًا :نسبة الكتاب للمؤلف
ثابت النسبة ملؤلفه ابن َّ
الفخار اجلذامي ،ويتبني ذلك بأمور منها:
هذا الكتاب ُ

ـي ،» ..
جل َذامـ ُّ
ترصيــح املؤلــف بذلــك يف افتتاحيــة الكتــاب حيــث قــال« :وبعــد :فيقــول حممــد ا ُ

كــا يــأيت يف النــص املح َّقــق.

إيــراد كثــر ممــن ترجــم للمؤلــف هــذا الكتــاب ضمــن مؤلفاتــه ،كــا تقــدم قريبـ ًا عنــد احلديــث

عــن اســم الكتــاب.

(( (1انظر :اإلحاطة.)66/3( ،
(( (2معجم املؤلفني.)42/11( ،
(( (3الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب.)289 /2( ،
(( (4انظر :طبقات املفرسين ،للداودي.)209/2( ،
(( (5كشف الظنون.)455 /1( ،
(( (6انظر :بغية الوعاة.)188/1( ،
(( (7الفهرس الشامل ( التفسري وعلوم القرآن)( ،ص.)362 :
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أصحاب كشافات الكتب وفهارس املخطوطات(.)1
الكتاب للمؤلف
ب
ُ
َ
كذلك ن ََس َ

املطلب الثاين :منهج املؤلف يف كتابه
ـر ســورة الفاحتــة تفســر ًا حتليلي ـ ًا
ابتــدأ املؤلـ ُ
ـف كتابــه بذكــر ســبب تأليــف الكتــاب ،ثــم َفـ َّ

متوســط ًا ،مبتدئـ ًا بالــكالم عــى علــوم الســورة ،ثــم تفســرها آيــة آيــة ،ثــم ختــم الــكالم عليهــا بذكــر

بعــض فضائــل الســورة ،ويمكــن إمجــال منهجــه يف املعــامل التاليــة:

	-حتــدث يف بدايــة تفســره عــن مــكان نــزول الســورة ،واخلــاف يف ذلــك ،وعــدد آياهتــا ،وهــل

البســملة منهــا.

	-يعتني املؤلف  باإلعراب  ،والتوجيهات النحوية.
ووجهها.
	-ذكر املؤلف بعض القراءات َّ
	-يعتني املؤلف بالرتجيح بني األقوال ويذكر سبب الرتجيح.
	-حتــدث عــن اســتحباب قــول القــارئ بعــد هنايــة الســورة (آمــن) ،وذكــر أقــوال الفقهــاء يف

حكــم قراءهتــا يف الصــاة.

	-ذكر يف هناية السورة بعض األحاديث الواردة يف فضلها ،منها الصحيح ومنها الضعيف.

(( (1انظــر :كشــف الظنــون ،)455 /1( ،والفهــرس الشــامل (التفســر وعلــوم القــرآن)( ،ص ،)362 :وفهرســت مصنفــات تفســر
القــرآن (.)150/1
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املطلب الثالث :قيمة الكتاب العلمية
يعتــر هــذا التفســر مــن التفاســر املتوســطة املفــردة يف تفســر ســورة الفاحتــة ،وهــي أعظــم

ســورة يف كتــاب اهلل  ،)1(ويتميــز هــذا الكتــاب مــع صغــر حجمــه بميــزات أمههــا:
	-سهولة عبارته ،واختصاره.
	-ظهور شخصية مؤلفه  ؛ حيث يناقش األقوال التي يوردها ،ويستدل ويرجح.

	-شــموله ملطالــب الســورة ،حيــث حتــدث عــن علومهــا ،ورشح مفرداهتــا ،وأعــرب كلامهتــا،
وأورد القــراءات الــواردة فيهــا ووجههــا ،وبــن فضائلهــا ،وذكــر بعــض لطائفهــا.

	-أفــاد مــن بعــض املصــادر املتقدمــة كتفســر ابــن عطيــة ،والزخمــري ،ومكــي بــن أيب طالــب،
اجلصــاص احلنفــي.
وأيب بكــر َّ

ـوع
	-املؤلــف مــن علــاء األندلــس ،وقــد ُعرفـ ْ
ـت املدرســة األندلســية يف التفســر بالتم ّيــز وتنـ ّ
املصــادر ،ونقــد التفســر ،وتنقيتــه ممــا شــا َب ُه(. )2

ـض مــن جــاء بعــده ،مــع عــدم شــهرة هــذا الكتــاب ،وكونــه ُألــف يف
	 -أفــاد مــن التفســر بعـ ُ
بــاد األندلــس؛ حيــث نقــل عنــه أبــو الســعود يف تفســره( ،)3والصفاقــي يف غيــث النفــع يف
القــراءات العــر(.)4

(( (1كام يف حديث أيب سعيد بن املـُ َع َّل ،وتقدم خترجيه( ،ص.)9:
(( (2انظر :منهج املدرسة األندلسية يف التفسري( ،ص.)70 :
(( (3تفسري أيب السعود.)38/1( ،
(( (4غيث النفع للصفاقيس( ،ص.)319 :
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املطلب الرابع :وصف املخطوط
الكتــاب لــه نســخة فريــدة كاملــة ،حمفوظــة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية

بالريــاض برقــم ( ، )780وتقــع يف أربــع ورقــات ،عــدد أســطر كل صفحــة  23ســطر ًا ،يف كل ســطر
 13كلمــة تقريبــ ًا ،ومقــاس الورقــة  ،17×23وقــد كُتبــت بخــط نســخي واضــح ،وال يوجــد يف
املخطــوط مــا يشــر الســم الناســخ أو تاريــخ النســخ.
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صـورة الـورقة األوىل من املخطوط
25

صورة الورقة األخرية من املخطوط
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القســم الثـاني:

الـنـــص املـحــقـق
ي َن ْ
ظ ِم اجلُ َمن يف تفسري ُأم القرآن
َْ
تبِ ْ ُ

جل َذ ِامي األَركيش املالكي (ت 723 :هـ )
أليب بكر حممد بن عبد الرمحن بن حممد ا ُ
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احلمد هلل ُمن ِْز ِل القرآن ،والصالة والسالم عىل نبيه وآله ،وصحبه أويل الشأن.
وبعد:

ـض كُليــات عــى فاحتــة
ـي َ -ح َّفــه( )1اهلل بخفــي لطفــه النامــي :-هــذه بعـ ُ
فيقــول حممــد اجلُ َذامـ ُّ
الكتــاب ،كان الســبب يف مجعــي هلــا مناظــر َة سـ ٍ
ـادات مــن األخــاء واألحبــاب.
ُ
ســورة الفاحتــة مكيــة يف قــول ابــن عبــاس وقتــادة ،ومدنيــة يف قــول أيب هريــرة وجماهــد وعطــاء،

وقيــل نزلــت مرتــن ،مــرة بمكــة ومــرة باملدينــة ،ولذلــك ســميت مثــاين( ،)2والصحيــح األول(.)3

وفائــدة معرفــة املكــي واملــدين :معرفــة الناســخ واملنســوخ؛ ألن املــدين ن ََسـ َ
ـخ املكــي(.)4

(( (1ح َّفه :أي أحاطه ،انظر :لسان العرب( ،)49/9(،مادة حفف).
(( (2اختُلــف يف وجــه تســميتها مثــاين ،فقيــل :ألهنــا تثنَّــى يف كل صــاة بمعنــى أهنــا تقــرأ يف كل ركعــة ،وقيــل :ألهنــا يثنــى بعدهــا
مــا يقــرأ معهــا ،وقيــل :ســميت مثــاين ألهنــا قســان :ثنــاء ودعــاء ،فالنصــف األول منهــا حــق الربوبيــة وهــو الثنــاء ،والنصــف
الثــاين حــق العبوديــة وهــو الدعــاء ،وقيــل ســميت بذلــك ألهنــا نزلــت مرتــن مــرة بمكــة يف أوائــل مــا نــزل مــن القــرآن ومــرة
باملدينــة ،وهــو ضعيــف ،والراجــح األول .انظــر :تفســر ابــن جريــر)98/1( ،؛ وزاد املســر البــن اجلــوزي)542/2( ،؛ وتفســر
الــرازي)159/19(،؛ وأســاء ســور القــرآن( ،ص.)121 :
(( (3اختلف العلامء يف هذه السورة هل مك َّية أم مدن َّية عىل أربعة أقوال:
وروي عن ابن عباس  واحلسن و قتادة وأيب العالية وغريهم.
القول األول :أهنا مكية ،وهو قول اجلمهورُ ،
وروي عن أيب هريرة ،وعطاء وجماهد وغريهم.
القول الثاين :أهنا مدنيةُ ،
القول الثالث :أهنا نزلت مرتني ،مر ًة بمكة ،ومر ًة باملدينة ،حكاه بعض املفرسين.
القول الرابع :أن النصف األول من السورة مكي ،والنصف الثاين مدين ،ذكره بعض املفرسين.
والراجــح األول ،وهــو اختيــار املؤلــف؛ لقــوة أدلتــه ،ومنهــا قولــه تعــاىل :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ
ِ
[احلجــر ،]87:واملــراد بالســبع املثــاين الفاحتــة ،وهــذه اآليــة يف ســورة ِ
احلجــر ،وهــي مكيــة باإلمجــاع .انظــر :تفســر ابــن عطيــة،
()69/1؛ والقرطبــي)177/1( ،؛ وابــن كثــر)101/1(،؛ واإلتقــان)60/1( ،؛ وبصائــر ذوي التمييــز)128/1( ،؛ واملكــي
واملــدين يف القــرآن الكريــم ،لعبــد الــرزاق حســن أمحــد.)474/1( ،
(((4ملعرفــة املكــي واملــدين فوائــد عــدَّ ة ،منهــا :مــا ذكــره املؤلــف ،ومنهــا :االســتعانة بذلــك عــى فهــم اآليــات ،ومعرفــة مراحــل
الترشيــع .انظــر :الربهــان)239/1( ،؛ ومناهــل العرفــان.)197/1( ،
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ـبع باإلمجــاع( ،)1لكــن [ َمـ ْن]( )2مل َي ُعــدَّ البســملة آيــة ،فـــــ ﮋ ﭫ ﮊ إىل ﮋ ﭱ ﮊ آيــة،
وآياهتــا سـ ٌ

و ﮋ ﭯ ﮊ إىل ﮋ ﭳ ﮊ آيــة أخــرى ،و َمـ ْن عدَّ هــا( )3فك ُّلــه عنــده آيــة واحــدة ،ولفــظ اجلاللــة فيهــا(.)4
ـت يف
وبعــد هــذا إن قلنــا :إن البســملة ليســت بآيــة وال بعــض آيــة مــن أول الفاحتــة ،وإنــا كُتِ َبـ ْ

املصاحــف للتمييــز ،أو أهنــا يف أول الفاحتــة البتــداء الكتــاب عــى عــادة اهلل  يف ابتــداء كتبــه ،ويف

غــر الفاحتــة للفصــل بــن الســور ،قــال ابــن عبــاس« :كان رســول اهلل  ال يعــرف فصــل
الســور حتــى ينــزل عليــه بســم اهلل الرمحــن الرحيــم«( ،)5وهــو مذهــب مالــك( ،)6وأيب حنيفــة(،)7
وحكــي عــن أمحــد( )10وغــره.
والثــوري(ُ ،)9()8

وانتــر لــه مكــي( ،)11وقــال« :إنــه الــذي أمجــع عليــه الصحابــة والتابعــون ،والقــول بغــره حمــدث

بعــد إمجاعهــم»( ،)12وشـنَّع القــايض أبــو بكــر بــن الطيــب ابــن الباقــاين املالكــي البــري نزيـ ُـل بغــداد

()13

(( (1نقــل اإلمجــاع عــى ذلــك ابــن جريــر الطــري يف تفســره)105/1( ،؛ والزخمــري يف الكشــاف)4 /1( ،؛ والســخاوي يف مجــال
القـ َّـراء ( ،)190/1وغريهــم.
(( (2زيادة يقتضيها السياق.
(( (3أي عدَّ البسملة آية.
(( (4املقصــود أن اخلــاف واقــع يف تعيــن اآليــة الســابعة ،هــل هــي البســملة ،أو قولــه تعــاىل :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ
[الفاحتــة.]7:
(( (5أخرجه أبو داود 309 /1( ،ح )788؛ واحلاكم)231/1( ،؛ وقال ابن كثري يف تفسريه«:)116/1( ،إسناده صحيح ».
(( (6انظر :االستذكار)455/2( ،؛ وتفسري ابن عطية.)59/1( ،
(( (7انظر :أحكام القرآن للجصاص)8/1( ،؛ واملبسوط.)15/1( ،
(( (8هــو اإلمــام احلافــظ احلجــة الزاهــد أبوعبــد اهلل ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق الثــوري الكــويف ،أحــد األئمــة الفقهــاء العبــاد ،
تــويف عــام 161هـــ  ،انظــر :ســر أعــام النبــاء ، )229/7( ،وتقريــب التهذيــب( ،ص. )244 :
(( (9انظر :املجموع.)334/3( ،
( (1(1انظر :املغني .)152/2( ،قال ابن تيمية « :وال يصح عنه ،وإن كان قوالً يف مذهبه»؛ جمموع الفتاوى (.)438/22
حــوش بــن حممــد بــن خمتــار األندلــي القيــي ،أبــو حممــد  ،مقــرئ عــامل بالتفســر والعربيــة  ،مــن
( (1(1هــو مكــي بــن أيب طالــب ُّ َ
مؤلفاتــه  :مشــكل إعــراب القــرآن  ، ،واإليضــاح للناســخ واملنســوخ  ،تــويف بقرطبــة ســنة 437هـــ .انظر :بغيــة الوعــاة ()298/2؛
وطبقــات املفرسيــن ،للــداوودي.) 331/2( ،
( (1(1الكشف عن وجوه القراءات )22/1( ،بنحوه.
( (1(1هــو القــايض أبــو بكــر حممــد بــن الطيــب ابــن الباقــاين املالكــي األصــويل األشــعري البــري  ،كان ســيف ًا عــى الرافضــة واملعتزلــة،
لــه تصانيــف وردود كثــرة ،تــويف عــام 403هـــ .انظــر :ســر أعــام النبــاء)190 /17( ،؛ وفيــات األعيــان.) 269/4( ،
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ـرف النــاس باملناظــرة ،وأدقهــم فيهــا نظــر ًا ،حتــى قيــل« :مــن ســمع
عــى مــن خالفــه( ،)1وكان أعـ َ

مناظــرة القــايض أيب بكــر مل يسـ َّ
ـتلذ بعدهــا بســاع كالم أحــد مــن املتكلمــن والفقهــاء واخلطبــاء»(.)2
وأمــا لــو قلنــا إهنــا آيــة مــن أول الفاحتــة ومــن أول كل ســورة ،وهــو األصــح مــن مذهــب

ـض آيــة مــن غريهــا(،)5
الشــافعي( ،)3أو إهنــا آيــة مــن الفاحتــة فقــط( ،)4أو إهنــا آيــة مــن الفاحتــة ،بعـ ُ
فــا بــد مــن َعــدِّ َجاللتهــا(.)6

وبقي قول خامس ،وهو أهنا آية مستقلة يف كل سورة ،ال منها ،وهو املشهور
عنــد أمحــد( ،)7وقــول داود( )8وأصحابــه( ،)9وحــكاه أبــو بكــر الــرازي( )10عــن أيب احلســن

الك َْر ِخــي( ،)11وهــو مــن كبــار أصحــاب أيب حنيفــة( ،)12وعليــه فــا تعــدُّ جاللــ ُة البســملة مــع
الســورة ،وإنــا تعــد يف مجلــة مــا يف القــرآن ،وأيضـ ًا فــإن املحققــن مــن الشــافعية ،وعــزاه املــاوردي

()13
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(( (1انظر :االنتصار للقرآن.)61/1( ،
ِ
(( (2قال ذلك :أبو القاسم بن برهان الن َّْحو ّي ،انظر :تبيني كذب املفرتي فيام نُسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري (.)219/1
(( (3وهو مروي عن مجاعة من السلف ،انظر :املجموع)333 /3( ،؛ وتفسري ابن كثري.)116/1( ،
(( (4وهــو مــروي عــن مجاعــة مــن التابعــن ،وقـ ُ
ـول للشــافعي وروايــة عــن أمحــد .انظــر :املجمــوع)332/3( ،؛ واملغنــي (، )151/2
وتفســر بــن كثــر.)116/1( ،
(( (5انظر :تفسري ابن كثري.)117/1( ،
(( (6أي البد من عدِّ البسملة من الفاحتة.
(( (7انظر :املغني.)152/2( :
(( (8هــو أبــو ســليامن داود بــن عــي بــن خلــف البغــدادي الظاهــري األصبهــاين ،رأس أهــل الظاهــر ،كان صاحــب ذكاء خــارق وزهــد
وورع ،تــويف عــام 270هـــ .انظر :ســر أعــام النبــاء )97/13( ،؛ والــوايف بالوفيــات.) 296/13( ،
(( (9انظر :املجموع)334/3( ،؛ وتفسري ابن كثري.)117/1( ،
باجلصــاص  ،مــن فقهــاء احلنفيــة  ،مــن تصانيفــه :أحــكام القــرآن ،تــويف عــام
( (1(1هــو أمحــد بــن عــي الــرازي احلنفــي ،املعــروف
ّ
370هـــ يف بغــداد  .انظــر :األعــام)171/1( ،؛ ومعجــم املؤلفــن.) 7/2( ،
( (1(1انظر :أحكام القرآن ،للجصاص.)8/1( ،
( (1(1هــو أبــو احلســن عبيــد اهلل بــن احلســن بــن ّ
دلل البغــدادي الكرخــي املعتــزيل ،شــيخ احلنفية،انتهــت إليــه رئاســة املذهــب ،كان ذا
عبــادة وزهــد ،تــويف عام  340هـــ ،انظر:ســر أعــام النبــاء)426 /15(،؛وتاريــخ بغــداد.)74/12( ،
ـاو ْر ِدي البــري ثــم البغــدادي ،مــن كبــار فقهــاء الشــافعية ،لــه مصنفــات عديــدة
( (1(1هــو أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حبيــب املـ َ
منهــا :تفســره :النكــت والعيــون ،وأدب الدنيــا والديــن ،واحلــاوي وغريهــا ،ومل يــرز شــيئ ًا مــن مؤلفاتــه يف حياتــه خوف ـ ًا مــن
الريــاء ،تــويف يف بغــداد عــام 450هـــ ،انظــر :وفيــات األعيــان ،)282/3( ،طبقــات املفرسيــن ،للــداودي (.)423/1

ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

للجمهــور( ،)1عــى أهنــا آيــة كــال قطع ـ ًا ،حك ـ ًا ال قطعــا(.)2
قــال النــووي« :والصحيــح أهنــا قــرآن عــى ســبيل احلكــم ،قــال :ولــو كانــت قرآنــا عــى ســبيل

القطــع لك َّفرنــا هبــا مــن جعلهــا غري قــرآن ،وهــو خــاف اإلمجــاع»(.)3

وقــال املحـ ِّ
ـي(« :)4والبســملة منهــا أي مــن الفاحتــة عمـ ً
ا ؛ ألنــه  عدَّ هــا آيــة منهــا،

صححــه ابــن خزيمــة واحلاكــم( ،)5ويكفــي يف ثبوهتــا مــن حيــث العمــل الظــن»(.)6

ـح صــا ُة مــن مل يــأت هبــا يف أول الفاحتــة ،وهــو نظــر
حل ْك ـ ِم والعمــل :أهنــا ال تصـ ُّ
ومعنــى ا ُ
كــون ِ
احل ْجـ ِ
ـر مــن البيــت؛ إ ْذ مل يثبــت ذلــك بقاطــع ،وإن قلنــا إهنــا آيــة قطع ـ ًا ال حكــا( ،)7كــا هــو

ظاهـ ُـر عبــارة كثــر ،فيكــون مــن بــاب اختــاف القـ َّـراء يف إســقاط بعــض الكلــات وإثباهتــاٌ ،
وكل قــرأ

ـع للقــراء يف هــذا(ُّ ،)8
وكل علــم يســأل فيــه عــن أهلــه ،واملســألة طويلــة
بــا تواتــر عنــده ،والفقهــاء تبـ ٌ
الذيــل.

(( (1املقصود :مجهور الشافعية ،انظر :احلاوي الكبري ،للاموردي.)105/2( ،
(( (2هكــذا يف املخطــوط ،ويف املجمــوع للنــووي الشــافعي« :)333 /3( ،حكـ ًـا ال قطعــا» ولعلــه أصــح ،إال أن يكــون مــراد املؤلــف:
ثابتــة للســورة قطعـ ًا مــن جهــة الكــال ،ال مــن جهــة احلكــم.
(( (3املجموع ،)333/3( ،وقد أورده املؤلف بمعناه.
ـي الشــافعي ،األصــويل املفــر ،صاحــب النصــف الثــاين مــن تفســراجلاللني،
(( (4هــو جــال الديــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد املحـ ِّ
تــويف ســنة ( 864هـــ) ،انظــر :الضــوء الالمــع ، )433/1( ،والبــدر الطالــع.)115/2( ،
(( (5لعلــه يعنــي مــا جــاء يف حديــث أم ســلمة  أهنــا ســئلت عــن قــراءة رســول اهلل  ،فقالــت « :كان يق ِّطــع
قراءتـــه آيــــــ ًة آيــــــ ًة :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ ﮋ ﭛ ﭜﮊ ﮋ ﭞ ﭟ ﭠﮊ» .أخرجــه
أمحــد 206/4(،ح) ()26583؛ والرتمــذي 182/5( ،ح) ()2923؛ واحلاكــم )252/2( ،وصححــه ،وصححــه ابــن خزيمــة
(248/1ح) ( ،)493ولفظــهَ « :ف َعدَّ َهــا آ َيــ ًة »؛ والدارقطنــي يف ســننه ، )86/2( ،وقــال «:إســناده صحيــح  ,وكلهــم ثقــات».
(( (6كنز الراغبني رشح منهاج الطالبني.)207/1( ،
(( (7أي إهنا من آيات سورة الفاحتة السبع .
ـض احلــروف ،ويرتكهــا آخــرون ،بنــا ًء عــى مــا بلغهــم مــن الروايــات ،وكلهــا ثابــت عــن النبــي
ـض القـ َّـراء بعـ َ
(( (8أي كــا ُيثبــت بعـ ُ
 ،انظــر :غيــث النفــع( ،ص.)22 :
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ـار وجمــرور ،ومضــاف و مضــاف إليــه ،ويف املتع َّلــق بــه كالم طويــل ،فال
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ جـ ٌ

نطيل به(.)1

و ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ صفتان(.)2
اســتقر ،أو
ﮋ ﭖﮊ مبتــدأ ،و ﮋ ﭗﮊ جــار وجمــرور متعلــق بمحــذوف وجوبــا تقديــره:
َّ
ـتُ ،ق ِصــدَ هبــا الثنــاء عــى اهلل
حولــت عــن املصدريــة و ُع ِّرفـ ْ
ـتقر ،خــر املبتــدأ ،فهــي مجلــة خربيــةِّ ،
مسـ ٌّ
بمضموهنــا ،مــن أنــه تعــاىل مالِـ ٌ
ـك جلميــع احلمــد مــن اخللــق ،أو مســتحق ألن حيمــدوه ،فاالســتقرار

عــام وجهاتــه متنوعــة .ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ

و ﮋ ﯕ ﮊ َع َل ٌم عىل املعبود بحق.
ـت َّأول هلل ،وهــو مضــاف ،ﮋ ﭙﮊ مضــاف إليــه ،أي مالـ ُ
ـك مجيـ ِع اخللــق مــن
ﮋ ﭘﮊ َن ْعـ ٌ

ـال ،يقــال :عـ َ
اإلنــس واجلــن واملالئكــة والــدواب ،وغريهــم ،وكل منهــا يطلــق عليــه عـ َ
ـال اإلنــس،
وعــامل َ اجلــن ،إىل غــر ذلــك ،و ُغ ِّلــب يف مجعــه باليــاء والنــون( )3أولــو العلــم عــى غريهــم ،وهــو مــن
الع َلمــة؛ ألنــه عالمــة عــى موجـ ِ
ـده.
َ
ُ

نعـت ٍ
ثـان هلل ،ﮋ ﭜ ﮊ نعـت ثالـث ؛ فإن أريد بما فيها من الرمحة مـا خيتص بالعقالء
ﮋﭛﮊ ٌ

مـن العاملين ،أو مـا يفيـض على الـكل بعـد اخلـروج إىل َطـور الوجود مـن النعـم ،فوجـه تأخريها عن
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((ُ (1م َت َع َّل ُق اجلار واملجرور هنا حمذوف مناسب للمقام ،وتقديره :اقرأ ،أو أتلو ،أو أبدأ ،واختلف فيه:
 فقيل إنه اسم  ،والتقدير :بسم اللَّ قراءيت ،أو ابتدائي . وقيل إنه فعل ،والتقدير :باسم اللَّ اقرأ وهو أوىل؛ ألن األصل يف العمل هو األفعال.ثم اختلف يف هذا املحذوف هل هو مقدم أو مؤخر :
 فقيل إنه مقدم ،والتقدير :اقرأ باسم اللَّ  ،والغرض من تقديمه االهتامم بشأن الفعل.وقيــل إنــه مؤخــر ،والتقديــر :باســم اللَّ اقــرأ  ،أو قــراءيت  ،وهــذا أوىل؛ للتــرك بتقديــم اســم اللَّ ،وألن تقديــم املعمــول يــدل عــىاحلــر ،وحـ ِ
ف هــذا املتعلــق تــرك ًا باالقتصــار عــى اســم اللَّ ،ولكثــرة االســتعامل .انظــر :تفســر ابــن جريــر )112/1( ،ومــا
ـذ َ
ُ
بعدهــا؛ وتفســر القرطبــي)153/1( ،؛ والــدر املصــون)122/1( ،؛ واللبــاب( ،ص )88 :ومــا بعدهــا.
(( (2أي من حيث اإلعراب ،ومها اسامن كريامن هلل . 
(( (3حيث ُجع عىل صيغة مجع املذكر السامل ،وهي خاصة باملذكر العاقل .انظر :أوضح املسالك.)51/1( ،

ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ
يعم الـكل مـن األطوار كلهـا حسـبام يف قوله تعـاىل :ﮋ ﭥ
وصـف الربوبيـة ظاهـر ،وإن أريـد مـا ُّ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﮊ [األعـراف ،]156:فوجـ ُه الرتتيـب أن الرتبيـة ال تقتيض املقارنـة للرمحة ،فإيرادهـا يف َع ِقبها

لإليـذان بأنـه تعـاىل متفضـل فيهما فاعل بقضيـة رمحتـه الثابتة من غير وجوب عليـه ،وبأهنـا واقعة عىل
َبك املسـتعني
أحسـن مـا يكـون ،واالقتصـار عىل نعتـه تعاىل هبام يف التسـمية ملـا أنه األنسـب بحال املـُـت َ ِّ

باسـمه اجلليل ،واألوفـق ملقاصده.

ﮋ ﭞ ﮊ نعــت رابــع ،وصــح ذلــك؛ لداللتــه عــى الــدوام واالســتمرار؛ لكونــه مــن صفــات

البــاري تعــاىل ،وهــو مضــاف إضافــة حمضــة.
ﮋ ﭟ ﮊ مضاف إليه ،ومضاف أيض ًا(.)1

ﮋﭠﮊ مضـاف إليـه ،أي اجلـزاء  ،وهـو يـوم القيامـةُ ،
وخـص بالذكـر؛ ألنه ال ُملـك ألحد فيه

إال اهلل تعـاىل ،ﮋ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ [غافـر.]16:
ومن قرأ ﮋ ﭞ ﮊ ( )2فمعناه :مالك األمر كله يوم القيامة.

ﮋ ﭢﮊ مفعـول مقـدم ،ﮋ ﭣ ﮊ ،فعـل مضـارع وفاعلـه مسـترت فيـه وجوبـا ،تقديـره نحـن ،و

ﮋ ﭢﮊ مفعـول مقـدم لنسـتعني(.)3

ﮋ ﭥ ﮊ فعـل مضـارع معطوف على ،ﮋ ﭣﮊ  ،وفاعله مسـترت فيه وجوب ًا تقديـره :نحن ،أي

نخصـك بالعبـادة من توحيـد وغريه ،ونطلـب املعونة عىل العبـادة وغريها.
ُّ

(( (1أي (مالك) مضاف ،و(يوم) مضاف إليه ،وهو أي (يوم) مضاف و( الدين) مضاف إليه.
ِ
ِ
(( (2قــرأ عاصــم والكســائي ويعقــوب وخلــف (مالــك) باأللــف اســم فاعــل مــن َم َ
لــك ملــك ًا ،وقــرأ الباقــون ( َملــك) بــدون
ألــف ،صفــة مشــبهة مــن املـُــلك ،بمعنــى القضــاء ،انظــر :حجــة القــراءات ،البــن زنجلــة( ،ص)77 :؛ وإحتــاف فضــاء البــر،
(.)363/1
(( (3وقــدم املفعــول (إيــاك) يف املوضعــن لالهتــام ،ولئــا يتقــدم ذكــر العبــد والعبــادة ،عــى املعبــود واملســتعني واالســتعانة عــى
املســتعان بــه ،وإلفــادة احلــر واالختصــاص .انظــر :تفســر الكشــاف)9/1( ،؛ والقرطبــي.)224/1( ،
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(اه ِد) :فعل دعاء( ،)1وفاعله مسترت فيه وجوب ًا( ،نا) :مفعوله األول.
ﮋﭧ ﮊ ْ
ﮋ ﭨ ﮊ مفعوله الثاين.
ﮋ ﭩ ﮊ نعت الرصاط ،أي :أرشدنا إليه.
ﮋ ﱣﭐﱛﱢ ﮊ بدل من ﮋ ﱣﭐﱘﱢ ﮊ ،بدل ٍّ
كل من كل.
ﮋ ﭬ ﮊ مضاف إليه ،وهو اسم موصول حيتاج إىل صلة ،وعايد.
ﮋ ﭭ ﮊ فعل وفاعله ،صلة ﮋ ﭬ ﮊ.
ﮋ ﭮ ﮊ جار وجمرور متعــلق بــ ﮋ ﭭ ﮊ  ،واهلــاء وامليـم ضمري عائـد عىل ﮋ ﭬ ﮊ  ،أي أنعمت

عليهم باهلداية.

ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ مضـاف ومضـاف إليـه ،وجـار وجمـررور ،ومعطـوف ،صفـ ٌة

للموصـول( ،)2على أنـه عبـارة عـن إحـدى الطوائـف املذكـورة املشـهورة باإلنعـام عليهم ،وباسـتقامة
امللـك( ،)3ومـن رضورة هـذه الشـهرة شـهرهتم باملغايـرة ملـا ُأضيـف إليـه كلمـة (غير) مـن املتصفين

مطلـق املغضـوب عليهـم والضالين ،فاكتسـب بذلـك َت َع ُّرفـ ًا
بضـدي الوصفين املذكوريـن ،أعنـي
َ

ُم َص َّح َحـ ًا لوقوعهـا صفـة للمعرفـة كما يف قولـك :عليك باحلركة غير السـكونُ ،وصفوا بذلـك تكمل ًة

ملـا قبلـه ،وإيذانـ ًا بأن السلامة ممـا ابتيل بـه أولئـك نعمة جليلـة يف نفسـها ،أي الذيـن مجعوا بين النعمة
املطلقـة التـي هـي نعمـة اإليمان ،ونعمـة السلامة مـن الغضـب والضالل.
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(( (1أي فعل أمر معناه هنا الدعاء .انظر :تفسري ابن عطية)84/1( ،؛ والدر املصون.)61/1( ،
(( (2فـــ(غــر) مضــاف ،و (املغضــوب) مضــاف إليــه ،و(عليهــم) عــى :حــرف جــر ،واهلــاء :اســم جمــرور ،وامليــم للجمــع( ،وال
الضالــن) معطــوف عــى (املغضــوب عليهــم) وهــو صفــة للموصــول (الذيــن) يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ.
(( (3هكذا يف املخطوط ،ويف تفسري أيب السعود : )18 /1( ،املسلك .ولعله أصوب.

ِ
ظ ِم اجلُ َمن ِف َت ْف ِس ِ
َ
ي َن ْ
ري ُأ َِم ا ْل ُق ْر َآ ِن ِلَ ِب َب ْكر ُ
امي.
الر ْ َ
ال َذ ِّ
حن ْ ُ
م ََّمد بِن َع ْبد َّ
تْبِ ْ ُ

وقيـل :املـراد باملوصـول طائفة مـن املؤمنني ال بأعياهنـم( ،)1فيكون بمعنـى النكرة ك ِ
َـذي الالم إذا

أريـد بـه اجلنس يف ضمـن بعض األفـراد ال بعينـه ،وهو املسـمى باملعهـود الذهني ،وباملغضـوب عليهم

والضالين :اليهـود والنصـارى ،كما ورد يف مسـند أمحـد والرتمـذي( ،)2فيبقـى لفـظ (غير) على إهبامه
مثـل موصوفِ ِ
نكـر ًة(َ )3
خبير بأن َج ْع َـل املوصـول عبار ًة عما ُذكر مـن طائفة غري معينـة ُ ِم ٌل
وأنـت
ـه(،)4
َ
ُ
ٌ
ُ
كـون رصاط املؤمنين َعلم ًا يف االسـتقامة مشـهود ًا له يف
ببدليـة مـا أضيـف إليـه مما قبلـه؛ فـإن مدارهـا

البين أن ذلـك من حيـث إضافتـه وانتسـابه إىل كلهم ،ال إىل بعـض مبهم منهـم ،وهبذا
االسـتواء ،ومـن ِّ

تبين َّأل سـبيل إىل جعـل :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﮊ  ،بـدالً مـن املوصـول؛ ألن شـأن البدل أن يفيـد متبوعه
ِ
ـارى ِ
َ
ـب مما
مزيـدَ تأكيـد وتقريـر،
أمر مـا نحن فيه أن َي ْكتَس َ
وفضـل إيضاح وتفسير ،وال ريب يف َأن ُق َص َ
ُأضيـف إليـه نوع تَعـر ٍ
ف ُم َص ّح ٍ
ـح لوقوعه صف ًة للموصـول ،وأما اسـتحقاق أن يكون مقصود ًا بالنسـبة
َ ُّ
مفيـد ًا ملـا ذكر مـن الفوائد َّ
فـكل(.)5

(( (1اختلــف املفــرون يف املــراد باملن َعــم عليهــم يف قولــه تعــاىل :ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ:فقيــل هــم
املذكــورون يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮊ [النســاء ،]69:قالــه ابــن عبــاس  ، وهــذا قــول اجلمهــور ،وهــو الراجــح.
وقيل :هم املالئكة.
وقيل :هم األنبياء.
وقيل :هم املؤمنون بالكتب السابقة.
وقيل :هم النبي  وأصحابه .انظر :تفسري املاوردي)60/1( ،؛ و ابن عطية)88/1( ،؛ وابن كثري (.)140/1
(( (2عــن عــدي بــن حاتــم  قــال :قــال رســول اهلل «:إن املغضــوب عليهــم اليهــود ،وإن الضالــن النصــارى».
أخرجــه أمحــد)123/33( ،؛ والرتمــذي )186/5( ،ح( ،)2953وقــال :هــذا حديــث حســن غريــب؛ وصححــه ابــن حبــان،
 )567/1(1ح ([ )2279مــوارد ]؛ وصححــه األلبــاين يف صحيــح اجلامــع.)1363/2( ،
(( (3قوله( :نكرةً) هي حال من قوله :فيبقى.
موصو ُف ـ ُه هــو االســم املوصــول (الذيــن) يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭫ ﭬﮊ  ،واالســم املوصــول مــن املعــارف ،واألصــل أن الصفــة
((ُ (4
تتبــع املوصــوف يف التعريــف والتنكــر ،لكــن ملـّــا كان االســم املوصــول شــائع ًا ال يــراد بــه أحــد معــن أخذ حكــم النكــرة ،فوصف
بنكــرة ،وهــي قولــه (غــر) ،انظــر :تفســر مكــي. )114/1( ،
(( (5املؤلــف هنــا َيـ ُـر ُّد عــى َمــن أعــرب (غــر) بـ ً
ـدال مــن االســم املوصــول (الذيــن )؛ ألن البــدل عــى نيــة تكــرار العامــل ،فهــو
مقصــود بذاتــه ،وهــذا ال يتأتــى هنــا.
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()1
سر
و ُقـرئ بالنصـب على احلـال ،والعامـل ﮋ ﭭ ﮊ ،أو على املـدح ،أو على االسـتثناء  ،إن ُف ِّ َ
يعـم ال َقبِيلني.
النعمـ ُة بما ُّ

والغضـب َه َي َج ُ
ـان النفـس إلرادة االنتقـام ،وعنـد إسـناده إىل اهلل سـبحانه يـراد بـه غايتـه بطريق

إطلاق اسـم السـبب بالنسـبة إلينـا عىل مسـببه القريـب ،إن ُأريد بـه إرادة االنتقـام ،وعىل مسـببه البعيد
إن أريـد بـه نفـس االنتقـام ،وجيوز محل الـكالم على التمثيل ،بأن تُشـ َّبه اهليئـة املنتزعة من سـخطه تعاىل

للعصـاة وإرادة االنتقـام منهـم ملعاصيهـم بام ينتزع من حـال امللك إذا غضـب عىل الذين عصـوه ،وأراد

أن ينتقـم منهـم ويعاقبهم(. )2

و ﮋ ﭮ ﮊ مرتفع باملغضوب ،قائم مقام فاعله(. )3
والعـدول عـن إسـناد الغضـب إليه تعـاىل كاإلنعـام ،جرى على منهـاج اآلداب التنزيلية يف نسـبة

النعـم واخليرات إليـه  ،دون أضــدادها ،كـما يف قــوله تــعاىل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [ الشـعراء ، ] 80 -78 :وقولـه تعـاىل :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﮊ

[اجلـن. ]10:

و َ
(ل) مزيـدة لتأكيـد مـا أفـاده ﮋ ﭯ ﮊ مـن معنـى النفـي كأنـه قيـل :ال املغضـوب عليهـم وال

جـواز أنا زيـد ًا ال ضـارب ،وإن امتنـع أنا زيـد ًا ُ
مثل
الضالين( ،)4ولذلـك جـاز :أنـا زيـد ًا غير ضارب،
َ
ضـارب (.)5
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ــر) هنــا بالنصــب ،عــى احلــال ،أو عــى املــدح  ،أو عــى االســتثناء ،وهــي قــراءة شــاذة .انظــر :إعــراب القــراءات
((ُ (1قرئــت ( َغ َْ
الشــواذ)49/1( ،؛ والــدر املصــون. )72/1( ،
(( (2وهــذا تأويــل هلــذه الصفــة ،والصــواب إثبــات صفــة ال َغ َضــب هلل  -عــى الوجــه الالئــق بــه -مــن غــر تعطيــل وال حتريــف وال
تشــبيه؛ لثبوهتــا يف الكتــاب والســنة ،وهــذا مذهــب الســلف رمحهــم اهلل ،قــال األلــويس بعــد أن ذكــر تأويــل الزخمــري لصفــة
ـلف األمــة ،هــو صفــة هلل تعــاىل ،الئقــة بجــال ذاتــه ،ال أعلــم حقيقتهــا وال كيــف هــي ...
الغضــب هنــا« :وأنــا أقــول كــا قــال سـ ُ
» تفســره.)311/1( ،
(( (3أي إنه يف حمل رفع ،نائب فاعل لـ(املغضوب).
(( (4أي زائــدة إعراب ـ ًا ،لتأكيــد النفــي الــذي دلــت عليــه ( غــر ) ؛ لئــا يتوهــم أن ﮋ ﭳﮊ معطــوف عــى ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ
انظــر :تفســر مكــي)113/1( ،؛ و ابــن عطيــة)92/1( ،؛ والبحــر املحيــط)150/1( ،؛ والــدر املصــون.)74/1( ،
(( (5انظر :الكشاف)17/1( ،؛ والبحر املحيط. )150/1( ،
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والضالل :هو العدول عن الرصاط السوي.
وقرئ (وغري الضالني)(.)1
و ُقرئ (وال الضألني) ،باهلمز عىل لغة من َجدَّ يف اهلرب عن التقاء الساكنني(.)2

ِ
ٍ
َ
اسـتجب ،وعن ابـن عباس سـألت
فعـل هو:
(آمين) اسـم
رسـول اهلل عن
ْ
معنـى ِآمني  ،فقـال « :رب افعل »(.)3
ُبني عىل الفتح كـ(أي َن)؛ اللتقاء الساكنني ،وفيه لغتان :مدُّ َألفه،
وقرصها( ،)4قال(:)5
ُ
.......................
وقال:

.......................

ويرحم اهلل عبد ًا قال آمينا

مني فزاد اهلل ما بيننا بعد ًا
َأ َ

جربيل آمني ،عند فــــراغي من قــــراءة ِ
ُ
فاحتة الكتاب ،وقال  :إنه
عن النبي َ « : ل َّقنني
َ

كاخلتم عىل الكتاب»( .)6وليســت من القرآن ِوفاق ًا ،ولكن ُي َس ُّن َخت ُْم السورة الكريمة هبا (.)7

املصلي يـأيت هبـا ُمَا َفتـ ًة( ،)8وعنـه أنـه ال يـأيت هبـا اإلمـا ُم؛
واملشـهور عـن أيب حنيفـة  أ ن
ُ
َّ
(( (1وهي قراءة شاذة .انظر :تفسري ابن عطية.)93/1( ،
(( (2وهي قراءة شاذة .انظر :املحتسب)46/1( ،؛ والكشاف)12/1( ،؛ والبحر املحيط.)151/1( ،
(( (3أخرجــه :الثعلبــي ،)125/1( ،مــن طريــق الكلبــي عــن أيب صالــح عــن ابــن عبــاس  ؛ وانظــر :تفســر الســمرقندي،
()19/1؛ والكشــاف)17/1( ،؛ وذكــره ابــن كثــر يف تفســره)145/1( ،؛ والســيوطي يف الــدر املنثــور )91/1( ،مــن طريــق
الضحــاك عــن ابــن عبــاس ،وســنده ضعيــف.
(( ( (4آمني ) و ( َأمني ).
وصدْ ُره :يا رب ال تسلبني حبها أبد ًا .انظر :ديوانه( ،ص.) 31:
(( (5هذا ُع ُج ُز َبيت ملجنون ليىل ،قيس بن ا ُمل َل َّو ُح َ ،
(( (6ذكــره الزخمــري يف الكشــاف ، )18/1( ،قــال الزيلعــي يف ختريــج أحاديــث الكشــاف« :)27/1( ،غريــب هبــذا اللفــظ ،وبمعنــاه
مــا رواه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه يف كتــاب الدعــاء ثنــا وكيــع ثنــا إرسائيــل عــن أيب إســحاق عــن أيب ميــرة أن جربيــل أقــرأ النبــي
 فاحتــة الكتــاب فلــا قــال وال الضالــن ،قــال لــه :قــل آمــن ،فقــال آمــن انتهــى».
(( (7لثبوت ذلك عن النبي ً 
ً
وفعال ،واألحاديث يف ذلك مشهورة ،انظر :تفسري ابن كثري. )145/1( ،
قوال
(( (8انظر :بدائع الصنائع)207/1( ،؛ واهلداية.)50/1( ،
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ِ
ألنـه الداعـي ،وعـن
وأنس بـ ُن مالك عن
وروى اإلخفـا َء عبـدُ اللَّ بـ ُن مغ ّفـلُ ،
احلسـن مث ُلـه(َ ،)1

النبـي .)2(

الشافعي ُ يهر هبا()3؛ ملا روى ُ
وعند
وائل ب ُن حجر« أن النبي  كان إذا قـــرأ:
ِّ

ﮋ ﭲ ﭳﮊ قال« :آمني» ،ورفع هبا صوته»(.)4

يب ِ
بن كعب« :أال أخربك بسورة مل ِ
ينز ْل يف التوراة واإلنجيل
عن رسول اهلل  أنه قال أل ّ
والقرآن مث ُلها ؟ « قلت  :بىل  ،يا رسول اهلل قالِ « :
والقرآن العظيم الذي
السبع املثاين
فات ُة الكتاب ،إهنا
ُ
ُ
أوتيتُه » (.)5

ُ
العذاب
ليبعـث اهللُ عليهم
وعـن حذيفـة بن اليمان  أن النبي  قـال« :إن القو َم
َ

حتـ ً
صبي من صبياهنم يف الكتـاب :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ  ،فيسـمعه اهلل تعاىل،
ما مقضــي ًا  ،فيقــرأ ٌّ

العــذاب أربعني سـنة »( .)6متت.
فريفــع عنهم بذلك
َ
ُ

ويسـلم عىل رسـول اهلل وعىل
يصيل
هـذا واهلل أسـأله أن جيعـل القـرآن شـافع ًا يل يـوم الديـن ،وأن
َ
َ

آلـه وأصحابـه وعىل األنبيـاء واملرسـلني ،واحلمـد هلل رب العاملني.

38

(( (1انظــر :املبســوط)33/1( ،؛ وتبيــن احلقائــق)113/1( ،؛ وهــذا قــول مالــك انظــر :بدايــة املجتهــد)156/1( ،؛ ورشح خمتــر
خليــل ،للخــريش.)287/1( ،
(( (2قال الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف« :)28/1( ،غريب جد ًا » ،وقال ابن حجر يف الكايف الشاف « :مل أجده عن واحد منهام».
(( (3انظر :املجموع.)371/3( ،
(( (4أخرجــه أبــو داود )246/1( ،ح ( )932؛ والرتمــذي )27/2( ،ح(  )248؛ والنســائي )122/2( ،ح ()879؛ وابــن ماجــه،
( )278/1ح ()855؛ وصححــه ابــن حجــر يف التلخيــص احلبــر.)581/1 (،
(( (5أخرجــه أمحــد)310/14( ،؛ والرتمــذي )297/5( ،ح()3125؛ والنســائي )139/2( ،ح()914؛ وصححــه ابــن خزيمــة،
( )252/1ح( )500؛ وابــن حبــان )53/3( ،ح( .)775
(( (6أخرجه الثعلبي يف تفسريه)90/1( ،؛ وقال السيوطي يف نواهد األبكار« : )253/1( ،موضوع ».
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فهرس اآليات
اآلية

الرقم

الصفحة

سورة األعراف
ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﮊ

156

33

سورة ِ
احلجر
ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ

87

28

سورة الشعراء
ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ

78

36

ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ

97

36

ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ

80

36

سورة غافر
ﮋ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﮊ

16

33

سورة اجلن
ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ

10

36

39

فهرس األحاديث واآلثار
طرف احلديث أو األثر

40

الصفحة

							
«أال أخربك بسورة»...

38

						
«إن القوم ليبعث اهلل عليهم»...

38

					
«إن املغضوب عليهم اليهود»...

35

«أن النبي  كان إذا قرأ وال الضالني»...

38

«سألت رسول اهلل  عن معنى آمني»...

37

«كان رسول اهلل  ال يعرف فصل السورة حتى» ...

29

		
«كان رسول اهلل  يق ِّطع قراءته»...

31

							
«ل َّقنني جربيل» ...
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فهرس األعالم املرتجم هلم
االســـم

م

الصفحة

1

الباقالين ،أبو بكر بن الطيب

29

2

اجلصاص ،أبو بكر الرازي احلنفي
ّ

30

3

داود بن عيل الظاهري

30

4

سفيان الثوري

29

5

الكرخي ،أبو احلسن

30

6

املاوردي ،أبو احلسن الشافعي

30

7

املحيل ،جالل الدين حممد بن أمحد الشافعي

31

8

مكي بن أيب طالب

29
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1.إحتــاف فضــاء البــر بالقــراءات األربعــة عــر  ،ألمحــد بــن حممــد البنَّــا ،حتقيــق :شــعبان بــن
حممــد إســاعيل  ،عــامل الكتــب  ،الطبعــة األوىل 1407 ،هـــ.

2.اإلتقــان يف علــوم القــرآن  ،للســيوطي ،حتقيــق مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك فهــد
لطباعــة املصحــف الرشيــف باملدينــة املنــورة ،الطبعــة األوىل 1426هـــ.

3.اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة ،البــن اخلطيــب الغرناطــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة:
األوىل 1424 ،هـ.

4.أحكام القرآن ،أليب بكر اجلصاص ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت1412 ،هــ.
5.االســتذكار اجلامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار  ،البــن عبــد الــر  ،حتقيــق  :عبــد املعطــي قلعجــي ،
دار ابــن قتيبــة  ،دمشــق  ،بــروت  ،الطبعــة األوىل 1414 ،هـــ.

6.أســاء ســور القــرآن الكريــم ،ملنــرة الــدورسي ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام ،الطبعــة األوىل،
1426هـ.

7.إعــراب القــراءات الشــواذ ،للعكــري ،حتقيــق :عبــد احلميــد الســيد عبــد احلميــد ،املكتبــة
األزهريــة ،الطبعــة األوىل1424 ،هـــ.

8.األعالم ،خلري الدين الزركيل ،دار العلم للماليني ،بريوت الطبعة العارشة1992 ،م.
9.االنتصار للقرآن ،أليب بكر الباقالين ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
10.أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،البن هشام األنصاري ،املكتبة العرصية ،بريوت.
11.البحــر املحيــط  ،تفســر أيب حيــان ،حتقيــق  :عــادل عبــد املوجــود وزمالئــه  ،دار الكتــب العلميــة
 ،بــروت  ،الطبعــة األوىل 1422 ،هـ.
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	12.بدائع الصنائع ،للكاساين احلنفي ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،الطبعة الثانية1406 ،هـ.
13.بداية املجتهد ،البن رشد ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.
	14.البدر الطالع بمحاسن َمن بعد القرن التاسع  ،للشوكاين  ،دار املعرفة ،بريوت.
	15.الربهــان يف علــوم القــرآن  ،للزركــي  ،حتقيــق  :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة
 ،بــروت  ،الطبعــة األوىل 1408 ،هـ .

	16.بصائــر ذوي التمييــز يف لطائــف الكتــاب العزيز،ملحمــد بــن فــروز آبــادي ،املكتبــة العلميــة،
بــروت.

	17.بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة  ،جلــال الديــن الســيوطي ،حتقيــق  :حممــد أبــو الفضل
إبراهيــم  ،مطبعة عيســى البــايب احللبــي 1384 ،هـ.

 .18بلــدان األندلــس يف أعــال ياقــوت احلمــوي ،دراســة مقارنــة ،ليوســف أمحــد بنــي ياســن ،مركــز
زايــد للــراث والتاريــخ ،اإلمــارات ،الطبعــة األوىل1425 ،هـ.

عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي ،الطبعــة:
19.تاريــخ اإلســام ،للذهبــي ،حتقيــق :بشــار ّ
األوىل 2003 ،م.

عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي،
20.تاريــخ بغــداد ،للخطيــب البغــدادي ،حتقيــق :بشــار ّ
الطبعــة األوىل1422 ،هـــ.

ـورة عــن الطبعــة األمرييــة  -بــوالق ،القاهرة،
21.تبيــن احلقائــق رشح كنــز الدقائــق  ،للزيلعــي ،مصـ َّ
الطبعة :األوىل 1313 ،هـ.

	22.تبيــن كــذب املفــري فيــا نســب إىل اإلمــام أيب احلســن األشــعري ،البــن عســاكر ،دار الكتــاب
العــريب  ،بــروت ،الطبعــة :الثالثــة1404 ،هـــ.
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23.ختريــج األحاديــث واآلثــار الواقعــة يف تفســر الكشــاف للزخمــري ،للزيلعــي  ،اعتنــى بــه:
ســلطان الطبيــي ،دار ابــن خزيمــة  ،الريــاض ،الطبعــة األوىل1414 ،هـــ .

24.تفســر ابــن جريــر الطــري ،جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن  ،أليب جعفــر حممــد بــن جريــر
الطــري ،حتقيــق عبــد اهلل الرتكــي  ،دار هجــر القاهــرة  ،الطبعــة األوىل  1422هـــ.

	25.تفســر ابــن اجلــوزي ،زاد املســر يف علــم التفســر ،أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن اجلوزي
 ،دار الفكــر ،الطبعة األوىل 1407 ،هـ.

	26.تفســر ابــن عطيــة ،املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب حممــد عبــد احلــق بــن عطيــة
األندلــي ،حتقيــق :عبــد اهلل األنصــاري وزمالئــه ،وزارة األوقــاف ،قطــر ،الطبعــة الثانيــة،

1428هـ.

	27.تفسري ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة األوىل 1430 ،هــ.
	28.تفســر أيب الســعود ،إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم  ،أليب الســعود العــادي ،
دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت  ،الطبعــة الثانيــة1411 ،هـــ.

29.تفســر الثعلبــي ،الكشــف والبيــان  ،حتقيــق  :أيب حممــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،
بــروت  ،الطبعــة األوىل 1422 ،هـ .

30.التفســر الكبــر مفاتيــح الغيــب ،للــرازي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت  ،الطبعــة األوىل ،
1411هـ.

31.تفســر القرطبــي ،اجلامــع ألحــكام القــرآن ،حتقيــق عبــد اهلل الرتكــي ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة
األوىل 1428 ،هـ.

	32.تفســر املــاوردي ،النكــت والعيــون  ،أليب احلســن عــي املــاوردي  ،راجعــه  :عبــد املقصــود بــن
عبــد الرحيــم  ،دار الكتــب العلميــة.
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33.تفســر مكــي بــن أيب طالــب ،اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة ،حققــه جمموعــة مــن الباحثــن ،ونرشتــه
كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية بجامعــة الشــارقة ،الطبعــة األوىل 1429 ،هـــ .

34.تقريــب التهذيــب  ،للحافــظ ابــن حجــر العســقالين  ،حتقيــق  :حممــد عوامــة ،دار القلــم  ،دمشــق،
الطبعة الثالثــة1411 ،هـ.

	35.التلخيــص احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر  ،حتقيــق :شــعبان إســاعيل ،مكتبــة ابــن
تيميــة  ،القاهــرة.

	36.مجــال القــراء ،لعلــم الديــن الســخاوي ،حتقيــق عــي البــواب ،مكتبــة الــراث ،الطبعــة األوىل،
1408هـ.

	37.احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي  ،للــاوردي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،
الطبعــة :األوىل 1419 ،هـــ

	38.حجــة القــراءات ،البــن زنجلــة ،حتقيــق :ســيد األفغــاين ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة
الرابعــة1404 ،هـ.

39.الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون  ،ألمحــد بــن يوســف الســمني احللبــي  ،حتقيــق  :أمحــد
اخلــراط  ،دار القلــم  ،دمشــق  ،الطبعــة األوىل 1413 ،هـــ .

40.الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور  ،جلــال الديــن الســيوطي ،طبعــة دار هجــر  ،القاهــرة ،الطبعــة
األوىل1424 ،هـ .

41.درة احلجــال يف أســاء الرجــال ،للمكنــايس ،حتقيــق :حممــد األمحــدي أبــو النــور ،مطبعــة الســنة
املحمديــة ،الطبعــة األوىل1391 ،هـــ.

	42.الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة  ،للحافــظ ابــن حجــر العســقالين  ،دار إحيــاء الــراث
العــريب  ،بــروت .
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43.دليــل الكتــب املطبوعــة يف الدراســات القرآنيــة ،إعــداد ونــر مركــز الدراســات القرآنيــة بمعهــد
الشــاطبي بجــدة ،الطبعــة األوىل1432 ،هـ.

44.ديــوان قيــس بــن امللــوح ،روايــة أيب بكــر الوالبــي ،حتقيــق :يــري عبــد الغنــي ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1420 ،هـــ. .

	45.روح املعــاين روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،لأللــويس ،دار إحيــاء الــراث
العــريب  ،بــروت ،الطبعــة الرابعــة 1405هــ.

	46.الــروض املعطــار يف خــر األقطــار ،للحمــري ،حتقيــق إحســان عبــاس ،مؤسســة نــارص للثقافــة،
بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1980 ،م.

	47.سنن ابن ماجه  ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي  ،املكتبة الفيصلية  ،مكة .
	48.ســنن أيب داود  ،للحافــظ أيب داود السجســتاين  ،إعــداد وتعليــق  :عــزت الدعــاس ،دار احلديــث،
الطبعــة األوىل 1389 ،هـ .

49.سنن الرتمذي ،اجلامع الصحيح ،حتقيق :أمحد شاكر ،توزيع دار الباز ،مكة.
50.ســنن الدارقطنــي ،علــق عليــه :جمــدي الشــوري ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل،
1417هـ.

51.ســنن النســائي ،للحافــظ أيب عبــد الرمحــن النســائي  ،اعتنــى بــه  :عبــد الفتــاح أبــو غــدة  ،دار
البشــائر اإلســامية  ،بــروت  ،الطبعــة الثالثــة 1409 ،هـــ.

	52.ســر أعــام النبــاء ،للذهبــي ،مؤسســة الرســالة ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط وزمالئــه ،الطبعــة
األوىل1403 ،هـ.

53.شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات املالكيــة ،البــن خملــوف ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،علــق
عليــه :عبــد املجيــد خيــايل ،الطبعــة األوىل1424 ،هـــ.
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54.رشح خمترص خليل ،للخريش ،دار الفكر ،بريوت.
	55.رشح معاين اآلثار ،عامل الكتب ،الطبعة األوىل 1414 ،هـ.
	56.صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان ،حتقيــق  :شــعيب األرنــاؤوط  ،مؤسســة الرســالة ،الطبعة
الثانية 1414 ،هـ.

	57.صحيح ابن خزيمة ،حتقيق :مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1412 ،هـ.
	58.صحيح البخاري (مع فتح الباري)  ،دار السالم  ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ .
 .59صحيــح ســنن الرتمــذي ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين ،املكتــب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة
األوىل 1408هــ .

 .60صحيح اجلامع ،لأللباين ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت .
.61الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ،لشمس الدين السخاوي  ،دار مكتبة احلياة ،بريوت .
.62طبقــات املفرسيــن ،لشــمس الديــن حممــد بــن عــي الــداودي  ،حتقيــق  :عــي حممــد عمــر ،مكتبــة
وهبــة  ،القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة 1415 ،هـ .

63.غاية النهاية يف طبقات القراء ،البن اجلزري ،مكتبة املتنبي  ،القاهرة.
.64غيث النفع يف القراءات العرش ،للصفاقيس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
	65.الفهــرس الشــامل للــراث ،خمطوطــات التفســر وعلــوم القــرآن ،مؤسســة آل البيــت  ،عــان،
1409هـ.

	66.فهرســت مصنفــات تفســر القــرآن ،إعــداد مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك فهــد
لطباعــة املصحــف الرشيــف باملدينــة املنــورة ،الطبعــة األوىل1424 ،هـــ.

	67.الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل ،تفســر الزخمــري ،أليب
القاســم حممــود بــن عمــر الزخمــري  ،دار املعرفــة ،بــروت.
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	68.كشف الظنون ،حلاجي خليفة ،دار إحياء الرتاث ،بريوت ،الطبعة األوىل1941 ،م.
69.الكشــف عــن وجــوه القــراءات وعللهــا ،ملكــي بــن أيب طالــب ،حتقيــق حميــي الديــن رمضــان،
مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة الثالثــة1404 ،هـــ.

70.كنــز الراغبــن رشح منهــاج الطالبــن ،جلــال الديــن املحــي ،حتقيــق حممــد حســن إســاعيل ،دار
الكتــب العلميــة ،الطبعــة األوىل2010 ،م.

71.لسان العرب ،البن منظور ،حتقيق  :عبد اهلل عيل الكبري وزمالئه  ،دار املعارف.
	72.اللبــاب يف تفســر االســتعاذة والبســملة وفاحتــة الكتــاب ،لســليامن الالحــم ،دار املســلم ،الرياض،
الطبعة األوىل1420 ،هـ.

73.املبسوط ،للرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت1414 ،هـ.
74.جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســام أمحــد بــن تيميــة  ،مجــع وترتيــب  :عبــد الرمحــن بــن قاســم  ،دار
عــامل الكتــب 1412 ،هـ.

	75.املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات ،البــن جنــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة
األوىل1419 ،هـ.

 .76مراصــد االطــاع عــى أســاء األمكنــة والبقــاع  ،لصفــي الديــن البغــدادي ،حتقيق :عــي البجاوي
 ،دار اجليــل  ،بريوت  ،الطبعــة األوىل 1412 ،هـ .

.77املستدرك عىل الصحيحني  ،للحاكم  ،دار املعرفة  ،بريوت.
.78مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،أرشف عــى حتقيقــه :شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة،
بــروت ،الطبعــة الثانيــة1429 ،هـــ .

.79معــاين القــرآن ،للزجــاج ،حتقيــق عبــد اجلليــل شــلبي ،دار احلديــث ،القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة،
1418هـ.
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.80معجم البلدان  ،لياقوت احلمودي  ،دار صادر  ،بريوت .
.81معجم املؤلفني ،معجم املؤلفني  ،لعمر رضا كحالة  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت .
 .82املغــرب يف حــى املغــرب ،أليب احلســن عــى بــن موســى املغــريب األندلــي ،حتقيــق :شــوقي
ضيــف ،دار املعــارف – القاهــرة ،الطبعــة :الثالثــة1955 ،م.

83.املغني ،البن قدامة  ،حتقيق  :عبد اهلل الرتكي وعبد الفتاح احللو  ،دار هجر  ،القاهرة.
84.املكــي واملــدين يف القــرآن الكريــم ،لعبــد الــرزاق حســن أمحــد ،دار ابــن عفــان ،القاهــرة ،الطبعــة
األوىل1422 ،هـ.

	85.مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن  ،ملحمــد عبــد العظيــم الزرقــاين  ،الطبعــة األوىل1409 ،هــــ ،
دار الكتــب العلميــة  ،بــروت .

	86.منظــوم الــدرر يف رشح كتــاب املختــر ،األيب بكــر ابــن َّ
الفخــار األركــي ،الرابطــة املحمديــة
للعلــاء باملغــرب ،حتقيــق :صــادق صاصمــي ورشــيد قبــاظ ،الطبعــة األوىل1434 ،هـــ.

	87.منهــج املدرســة األندلســية يف التفســر ،لفهــد الرومــي ،مكتبــة التوبــة ،الريــاض ،الطبعــة األوىل،
1417هـ.

	88.نواهــد األبــكار وشــوارد األفــكار ،حاشــية الســيوطي عــى تفســر البيضــاوي ،جلــال الديــن
الســيوطي ،جامعــة أم القــرى بمكــة ،الطبعــة األوىل 1424 ،هـــ .

 .89الــوايف بالوفيــات  ،خلليــل بــن أبيــك الصفــدي ،حتقيــق :أمحــد األرنــاؤوط وتركــي مصطفــى ،دار
إحيــاء الــراث ،بــروت ،الطبعــة األوىل1420 ،هــ.

.90وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان  ،أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد خلــكان  ،حتقيــق  :إحســان
عبــاس  ،دار صــادر  ،بــروت 1397 ،هــــ.
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فهرس املوضوعات
املوضوع
املقدمة
القسم األول :الدراسة
املبحث األول :التعريف باملؤلف
املبحث الثاين :التعريف بالكتاب
القسم الثاين :النص املحقق
فهرس اآليات
فهرس األحاديث واآلثار
فهرس األعالم املرتجم هلم
فهرس املصادر
فهرس املوضوعات
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الصفحة

