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 إقرار

ُاملصادرُمنُواالقتباسُوالنقلُُودراسته،ُبتحقيقهُقمتُ ُُاخلاص،ُعمليُمنُالبحثُهذاُبأنُ ُأقررتُ 
ُ.مبوضوعهُاملتعلقةُواملراجع

ُ

ُعناينُعطيةُعناينُإبراهيمُ:الطالب اسم

ُ-----------------ُُُُُ:التوقيع

ُ-----------------:     التاريخ
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ُالعامليةُاملدينةُجامعة

ُاملنشورةُغريُالعلميةُاألحباثُمشروعيةُوإثباتُالطبعُحبقوقُإقرار

ُحمفوظةُ©ُم4102ُالطبعُحقوق

 عناني عطية عناني إبراهيم

ُ.ُهـ231املتوىفُ-احَلويفُلإلمامُالقرآنُعلومُيفُالربهان

ُ.وحتقيقاُ ُدراسةُ -يوسفَُُسورة

الُجيوزُإعادةُإنتاجُأوُاستخدامُهذاُالبحثُغريُاملنشورُيفُأي ُشكلُأوُصورةُبدونُإذنُمكتوبُ
يفُاحلاالتُاآلتية:ُ ُموقعُمنُالباحثُإالُ 

ُه.ميكنُاالقتباسُمنُهذاُالبحثُبشرطُالعزوُإلي -1
حيقُجلامعةُاملدينةُالعامليةُمباليزياُاالستفادةُمنُهذاُالبحثُمبختلفُالطرقُوذلكُألغراضُ -2

 تعليميِّة،ُُالُألغراضُجتاريِّةُأوُتسوقيِّة.
حيقُملكتبةُجامعةُاملدينةُالعاملي ةُمباليزياُاستخراجُنسخُمنُهذاُالبحثُغريُاملنشور،ُُإذاُطلبتهاُ -3

ُ ُاجلامعاِت،ُُومراكز   البحوثُاألخرى.مكتبات 
ُ

 عناينُعطيةُعناينُإبراهيمأكد ُهذاُاإلقرار:ُ

ُ--------------ُالتاريخ:ُُُُُُُُُُ-------------ُالتوقيع:
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 ملخص

 الحسن، والفضل المنة، وله واآلخرة، األولى في الحمد فله الصالحات، تتم بنعمته الذي هلل الحمد
 رب هلل والحمد يصفون، عما العزة رب المتتالية،فسبحان المتتابعة بنعمه علينا المتفضل المنعم، فهو

 . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد، نبينا -واآلخرين األولين سيد على والسالم والصالة العالمين

 وبعد،

 القرآن علوم في البرهان كتاب من -يوسف سورة لتفسير ودراسة تحقيق، وهو-بحثي ملخص فهذا
 :البحث هذا في ما أبرز فيه، أعرض الحوفي، لإلمام

o والجماعة السنة أهل من كان بل الشيعي، بالمذهب الَحوفي اإلمام يتأثر لم. 

o حياته، طيلة منيعا، سدا وكان وتفسيرا، ونحوا، فقها، المصريين، في أثر الَحوفي اإلمام أن 
 .المصريين بين الشيعي المذهب بثودون  وتخلخل، تغلغل، دون وحائال

o يرجع كبيرا مرجعا يكون لكي السابقون، ألفه ما خالصة هذا، بكتابه وضع الَحوفي اإلمام أن 
 .الناس إليه

o المترجمون أجمع بل الَحوفي، اإلمام تأليف من للقرآن الَحوفي اإلمام تفسير أن أحد ينازع لم 
 .تأليفه من الكتاب هذا أن على له

o وقراءات، وفقها، ولغة، نحوا، القرآن، درس أنه بمعنى شامل، تفسير الَحوفي اإلمام تفسير أن  
 .جيدا ترتيبا ذلك ورتب
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Abstract 

      Praise be to Allah that His grace is righteous he may praise in the first and in the 

Hereafter has gratitude and thanks Hassan is Moneim Almtfdil we blessings row successive 

we can not owe commendable it is better than praised himself Glory to the Lord of Glory 

what they describe and praise be to Allah, and peace and blessings on the Prophet 

Muhammad is the master of the first and the last creatures of humankind,  and peace be upon 

his family , friends and followers. 

                                                                              After 

     This is my summary of an investigation and study of the interpretation of Surah Yusuf 

book proof of Science in the Quran to the Imam Hwvay introduce the most prominent results 

of this studies: 

o  Imam Hawvay was not affected of Shiatte thought, but he was the Sunnatte community 

and their thought . 

o  Imam Hawvay impacted on the Egyptians, fabricated, and shoved, and explanation, and 

was a bulwark, throughout his life, and a barrier to penetration, and osteoporosis, and 

transmit the Shiite sect among Egyptians. 

o  Imam Hawvay put this his book, written summary of what the former, in order to be a 

great point of reference due to people. 

o  No one disputed that interpretation of the Quran Imam Hawvay authored by Imam 

Hawvay himself, but the whole Translators who wrote about him  said that, this book is on his 

thoughts. 

o That the interpretation of Imam Hawvay comprehensive explanation, in the sense that he 

studied the Koran, shoved, and the language, and accordingly, readings, and arranged so 

good arrangement. 

ُ  
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 شكر وتقدير
فهوُُ-األوىلُواآلخرة،ُولهُاملنةُوالفضلُاحلسناحلمدُهللُالذيُبنعمتهُتتمُالصاحلات،ُفلهُاحلمدُيفُ

وهوُميسرُالنعِمُوصاحبُالفضِلُفالُنستطيعُأنُنوفيهُبالثناءُُ-املنعمُاملتفضلُعليناُبنعمهُاملتتابعةُاملتتالية
فهوُخريُمنُأثىنُعلىُنفسهُفسبحانُربُالعزةُعماُيصفونُواحلمدُهللُربُالعاملني،ُوالصالةُُ-عليه

ُنبيناُحممدُوعلىُآلهُوصحبهُوسلم.ُ-ولنيُواآلخرينُوالسالمُعلىُسيدُاأل

ُوبعد،

ُُ(0)القائل"منُالُيشكرُالناسُالُيشكرُاهلل"ُ-النيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُ-فاقتداء ُهبدي

األستاذُُلسعادة-ومنُهذاُاملنطلقُأتوجهُبالشكرُوالتقديرُملعايلُمديرُجامعةُاملدينةُالعامليةُالتنفيذي
علىُإرساءُقواعدُهذهُاجلامعةُوتشجيعهُوفتحُبابهُُ-حفظهُاهللُ-الدكتور/ُحممدُبنُخليفةُالتميمي

ُللطالب،ُوتذليلُالعقباتُأمامهمُأطالُاهللُيفُعمره.

كماُأتوجهُبالشكرُوالتقديرُلسعادةُاألستاذُالدكتور/ُعبدُالناصرُخضرُميالدُالذيُالُيدخرُ
حفظهُاهللُتعاىل،ُوأطالُ-ةُطالبُمركزُاملدينةُاملنورةُوتذليلُكلُالصعابُهلمجهدا ،ُوالُسعة ،ُيفُمساعد

ُاهللُلناُيفُعمرهُ.

وعلىُُ-املشرفُعلىُالرسالةُ-السيدُسيدُأمحدُجنمُوأتوجهُبالشكرُوالتقديرُأيضاُلسعادةُالدكتور/
توجيهه،ُوإرشاداتهُالقيمةُيفُأيُوقتُمنُليلُأوُهنار،ُزادهُاهللُعلما،ُوأطالُاهللُيفُعمره،ُوحفظُاهللُعليهُ

ُدينهُوأهلهُوأوالدهُوماله.ُ

األستاذُباجلامعةُاإلسالميةُ-وأتوجهُبالشكرُوالتقديرُكذلكُلسعادةُاألستاذُالدكتور/ُنبيلُاجلوهريُ
علىُتوجيهاتهُالقيمةُواالستفادةُمنُعلمهُاجلم،ُوحرصهُالدائمُُ-قسمُالتفسريُوالقراءاتُ-املنورةباملدينةُ

                                                           

(0ُ ُ)ُُ-ُسنن الترمذي( ُجاءُيفُالشكرُملنُأحسنُإليكُ)ُ-(42كتابُالربُوالصلة ُُ-ُ(33بابُما ُوقالُأبو0532ُحديثُ) ُ )
 عيسى:ُحديثُحسنُصحيح.
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وتشجيعهُيل،ُورفعُمعنويايتُملاُوقعُيفُطريقيُكثريُمنُاحملنُواالبتالءات،ُنسألُاهللُأنُيثيبهُوجيزيهُعينُ
ُخريُاجلزاءُونفعُاهللُبهُاإلسالمُواملسلمنيُ.

الدكتور/ُُ-شيخُالقراءاتُباملسجدُالنبويُالشريف-ديرُلشيخيُاجلليلكماُأتوجهُبالشكرُوالتق
ُإيهابُفكريُحيدرُعلىُتوجيهاتهُاملباركةُواالستفادةُمنُعلمهُاملباركُباركُاهللُيفُعمرهُوعلمهُوعملهُ.ُ

يةُالعاملنيُجبامعةُاملدينةُالعاملُ-وأخوايت،ُوإخواين ،ي،ُوزمالئيخيمثُأتوجهُبالشكرُوالدعاءُالدائمُملشا
ملاُقدمواُيلُيدُالعونُمنُخدمات،ُوتوجيهات،ُوأجوبةُصادقةُواضحةُعلىُبعضُاالستفسارات،ُ

ُجزاهمُاهللُعينُخريا .ُ-واإلشكاالتُاليتُكانتُتواجهينُعلىُطولُدريب

والشكرُوالتقديرُموصولُلكلُمنُقدمُإيلَُّيَدُالعون،ُواملساعدة،ُمنُإخواينُوأحبايبُالفضالءُالذينُ
ُكرمي.ُُ-لنفعي،ُوتقدميُاملساعدةُيلُقضواُأوقاهتم ُرزقهمُاهللُالثواب،ُواألجرُاجلزيل،ُإنهُجواد

أسالهُأنُجيزيُاجلميعُعلىُماُقدموهُيلُخرَيُماُجزىُاهللُبهُعبادهُالصاحلنيُالعاملنيُهبديُ واهللَُ
 حممٍدُصلىُاهللُعليهُوعلىُآلهُوصحبهُوسلم.ُُ-سيدُاملرسلني
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 مقدمة

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  چ: احلمدُهللُربُالعاملنيُالقائل

والصالةُوالسالمُعلىُأشرفُاملرسلنيُسيدناُ (0)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ 
ُحممدُصلىُاهللُعليهُوسلمُوعلىُآلهُوصحبهُأمجعنيُ...ُأماُبعدُ:ُ

ُوعامةُ ُواحلفاظ ُالعلماء ُمن ُكبرية ُعناية ُموضع ُالعصور ُمر ُعلى ُالكرمي ُالقرآن ُظل فقد
ُعزُوجلُلمأمةُاإلسالميةُأنُتكونُخريُأمةُأخرجتُللناسُمادامتُتقرأُُاملسلمني،ُُولقدُأرادُاهلل

ُكتابُاهللُوحتفظهُوتتدبرُمعانيهُوتفهمُأسرارهُوتطبقُأوامرهُوجتتنبُنواهيه.

ُكتبُاألممُ ُكتابُمن ُأي ُملُحيظُهبا ُاملسلمونُعناية ُبه ُع يِنَ ُالكرميُومنزلته ُالقرآن وملكانة
ألخالُالسابقةُتفهماُملعانيهُواستنباطاُ  لعظاتهُوعربهُوبياناُ  أللفاظهُقهألحكامهُواستخراجاُ  هُوتوضيحاُ 

ُوبالغتهُوأصولُتالوتهُوجتويدهُ.

ُكماُعنواُُ،وآياتهُ،بلُإنُالعلماءُاملسلمنيُقامواُبإحصاءُسورُالقرآنُالكرمي وكلماتهُوحروفه،ُ
ُ ُأسبابُنزوهلاُومكانُهذا ُكلُنوعُمنُبفهرسةُآياتهُوتصنيفهاُتبعا ُملوضوعاهتاُوبينوا النزولُومسات

ُأوُ ُالعبارات ُأو ُبالعقائد ُاملتعلقة ُوتفسرياهتا ُودالالهتا ُومقتضاها ُعباراهتا ُومدلوالت ُاآليات هذه
ُاملعامالتُأوُاألخالقُأوُاجلنائياتُواألمورُالرتبويةُواالجتماعية.ُ

ُماُفيهُمنُعلومُوتفسرُوإع ُالقرآنُوأبرزوا رابُاإلمامُومنُهؤالءُاألئمةُاألعالمُالذينُخدموا
ُكماُذكرهُاحلافظُالذهيبُيفُترمجتهُيفُ" "ُُفقال:ُالعالمة،ُحنويُمصر،ُسير أعالم النبالءاحلويفُوهو

ُأبوُاحلسن؛ُعليُبنُإبراهيمُبنُسعيد،ُاحلويف،ُصاحبُأيبُبكرُحممدُبنُعليُاألدفوي.

                                                           

 .5اآلية:ُ(ُسورةُاإلسراء،0ُ)
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ُ.(0)ئةله:ُإعرابُالقرآن؛ُيفُعشرُجملداتُخترجُبهُاملصريونُوتويفُسنةُثالثنيُوأربعُما

ُوقدُألفُمؤلفاتُعديدةُمنُأجلها:ُ

"ُيفُعشرُالبرهان في تفسير القرآنالربهانُيفُتفسريُعلومُالقرآن،ُلهُتفسريُجيدُموسومُبـُ"
ُكثري،ُُوياقوت،ُُُجملدات.ُوقالُياقوت :ُبلغينُأنهُيفُثالثنيُجملدا ُخبطُدقيقُ،ُوذكرهُاحلافظُابن

ُوقدُهنلُ ُوالداودي. ُ ُواألدنوي، ُ ُكثري،ُُوالسيوطي، ُوابِن ُكالقرطيبِّ ُمنُاملفسرين ُمنُأتىُبعده منه
 ".فتح الباري شرح صحيح البخاري  وأكثرُعنهُالنقلُاحلافظُابنُحجرُيفُ"

 "ُ ُبـ ُموسوم ُالقرآن ُإعراب ُيف كتابُُ".البرهان في إعراب القرآنكتاب
 .ُ(4)"اإلرشاد لطريق خير العباد والعباد"

 "ُ(3)"موارد االنبياءكتاب. 
 تربيةُاألوالد،ُوكتبُأخرى.كتابُيفُ

ُوقدُوقعُاختياريُعلىُموضوع:ُ

 الربهان يف علوم القرآن
ُهـ(231لإلمام:ُأيبُاحلسنُعليُبنُإبراهيمُبنُسعيدُاحلويف)ت:ُ

                                                           

(0ُُ ازُ)ت: ُالذهيب،ُمشسُالدينُأبوُعبدُاهللُحممدُبنُأمحدُبنُعثمانُبنُقَاميم ُمنُسير أعالم النبالءهـ(،722ُ( ،ُجمموعة
 .03ُ/337م(،0523ُُهـُ/0213ُُ،)ُمؤسسةُالرسالة،3ُاحملققنيُبإشرافُالشيخُشعيبُاألرناؤوط،ط

ُمري4) ُبن ُأمني ُحممد ُبن ُإمساعيل ُالبغدادي، ُالباباين )ُُ ُ)ت: 0355ُسليم إيضاح المكنون في الذيل على كشف هـ(
ُبيلكهُالظنون ُرفعت ُواملعلم ُالدين، ُأمور ُرئيس ُبالتقايا ُالدين ُشرف ُحممد ُاملؤلف: ُنسخة ُعلى ُوطبعه ُبتصحيحه ،عىن

 .0/64الكليسى)بريوت:ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب،ُبريوت(ُ

 .4ُ/352(ُالباباينُالبغدادي،ُمرجعُسابق،3ُ)
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(434ُمنُبدايةُسورةُيوسفُإىلُهنايتهاُمنُاللوحةُمئةُإىلُاللوحةُرقمُمئتنيُوثنتنيُوثالثنيُ)ُ
ُبرقم/ُ ُدارُالكتبُاملصرية ُاجلزءُمن307ُُوذلكُحبسبُنسخة ُهذا ُاليتُهبا تفسري،ُوهيُالنسخة

ُالتفسري.ُ

ُكتابهُالعظيم،ُوأنُيشغلُبهُلساين،ُوجناين، اهللُالكرميُأنُيوفقينُخلدمة فيكونُُوأركاين،ُراجياُ 
ُ،ُوأنُيلهمينُالصوابُيفُالقولُوالعمل،ُإنهُسبحانهُقريبُمسيعُجميبُ.رفيقُوُ،يلُخريُجليس
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 البحث مشكلة
ُعبدُالشيخُذهبُحيثُمضمونه،ُحولُالعلماءُبنيُاخالفُُهناكُأنُيظهرُالكتابُعنوانُمن

ُيفُالربهان]أمساهُكتاباُالقرآنُعلومُيفُصنفُمنُأولُاحلويفُأنُإىل(ُه0367:ُت)ُالزرقاينُالعظيم
ُتبعاُوالتوزيع؛ُالنشرُطريقةُعلىُوإمناُبعض،ُإىلُبعضهاُالنظائرُضمُطريقةُعلىُالُ،[القرآنُعلوم

ُووصفُاملصرية،ُالكتبُدارُيفُعليهُاطلعُوقدُوتوزيعها،ُالقرآنُيفُاملتشاكلةُاأللفاظُالنتشار
 .(0)متعاقبةُوالُمرتبة،ُغريُجملداُعشرُمخسةُمنهُويوجدُطريقته،

ُقولهُونقض. (3)الصباغُحممدُوالدكتورُ ،(4)القطانُمناعُالشيخُمنُكلُالرأيُهذاُيفُوتبعه
ُكتابُإنهُبقوهلمُ،(6)العرتُحسنُوالدكتور (3)الروميُفهدُوالدكتور ،(2)ُشهبةُأيبُبنُحممدُالدكتور
ُالقرآنُعلوم"ُيفُكتاباُوليسُتفسري، ُوالسيوطي،ُالزركشي،ُمنُكلُالقولُهذاُإىلُسبقهمُوقد"

ُاحلديثُيريدُاليتُالقرآنيةُاآلياتُمنُاملقطعُبذكرُيبدأُوجدتهُاملخطوط،ُأجزاءُعلىُوباالطالع
ُبعضُويذكر..."ُاآلياتُتضمنتُوقد:"يقولُمثُاملفردات،ُمعاينُمنُوشيئاُاإلعراب،ُيذكرُمثُعنها،

                                                           

،)ُمطبعةُعيسىُالبايبُاحلليبُوشركاه3ُ،ُطمناهل العرفان في علوم القرآنهـ(0367ُين،ُحممدُعبدُالعظيم،ُ)ت:ُ(ُالزرقا0)
 .42-47الطبعة(،ُص

(4ُ ُ)ت: ُخليل ُبن ُمناع ُالقطان، )0241ُ ُطمباحث في علوم القرآنهـ(، ُوالتوزيع،3، ُللنشر ُاملعارف ُ-هـ0240،)مكتبة
 .02-03ص،ُم(4111

 .57،)بريوت:ُاملكتبُاإلسالمي(ص3،ُطلمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرفي،ُ(ُالصباغ،ُحممدُبنُلط3)

(2ُ ُ)ت: ُسويلم ُبن ُحممد ُبن ُحممد ُش هبة، ُأبو )0213ُ ُطالمدخل لدراسة القرآن الكريمهـ(، ُالسنة،4ُ، ُمكتبه ،)القاهرة:
 .36-33صُم(،4113ُُ-هـ0243ُُ

)حقوقُالطبعُحمفوظةُُدراسات في علوم القرآن الكريم،04ُاصر(،ُط(ُالرومي،ُأ.ُد.ُفهدُبنُعبدُالرمحنُبنُسليمانُ)مع3)
 .23م(،ُص4113ُ-هـ0242ُللمؤلف،ُ

،ُحققهُوأكملُفوائدهُد/حسنُضياءُفنون األفنان في عيون علوم القرآن(،357ُ(ُابنُاجلوزي،ُأبوُالفرجُعبدُالرمحنُ)ت:6ُ)
 .73-74الدينُعرت)دارُالبشائرُاإلسالمية(،ُص
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ُ"يقولُمثُالقرآنية،ُوالفوائدُاالستنباطات ُ،"القراءةُيفُالقول: ُمعُ-السبعةُالقراءُ-ءاتقراُويذكرُ
ُمنُشيئاُويوردُلآليات،ُالعامُاملعىنُويذكرُ،"والتفسريُاملعىنُيفُالقول"ُ:يقولُمثُالقراءة،ُتوجيه

ُ"يقولُمثُالقرآن،ُوأحكامُواملنسوخ،ُالناسخ ُوالتمامُالوقفُيفُالقول: ُينبغيُاليتُاملواضعُويذكر"
 .(0)والكايفُالتام،ُالوقف:ُحنوُاالصطالحية،ُالوقفُأقسامُضمنُالقرآنية،ُاملقاطعُمنُعندهاُالوقوف

ُعليُاألخرىُتلوُسورةُتفسريُتعاىلُاهللُكالمُبهُفسرُتفسري،ُكتابُأنهُاملنهجُهذاُمنُوواضح
ُالناسخُمنُالكرميُالقرآنُعلومُمنُجديداُلوناُأضافُ-اهللُرمحه-ولكنهُالشريف،ُاملصحفُترتيب

ُعلوم"ُأنواعُوحنوُذلكُمنُوالتفسريُواملعىنُوالقراءاتُواملعاينُالبيانُوعلمُواملتشابهُواحملكمُواملنسوخ
ُمنُنتأكدُحىتُمعني،ُعلمُيفُبأنه-فقطُالعنوانُمن-كتابُأيُعلىُاحلكمُيفُيكفيُوالُ".القرآن
ُ.ومضمونهُحمتواه

  

                                                           

 .4،ُص03ُويف،ُجُ(ُالربهانُللح0)
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 اختياره وأسباب املوضوع أهمية
ُ:ُالتاليةُلمأسبابُإليهُوتوجهتُاملوضوعُهلذاُاختياريُوقع

ُعلىُالعكوفُوضرورةُ–ُمنهمُاحملققنيُسيماُوالُ–ُاملتقدمنيُالعلماءُلكتبُااللتفاتُأمهية -1
ُُالعلومُخزائنُمنُأودعوهاُماُالستخراجُتصانيفهم ُُأعمارُوأثرُأزمانُنتاجُفهي، ُوخراج،
ُومعاناةُرحالت، ُأسفارُومكابدات، ُأسفارُومطالعاتُومناظرات،ُم دارسات،ُومثرة، ُوحصيلة،
ُيفُواملنةُاحلمدُوهللُذلكُأثرُوجدتُوقد،ُنقيةُةأزمنُيفُأفكارُوعصاراتُواجتهاداتُتأمالت،

 .املماتُإىلُوالثباتُالسدادُاهللُفنسألُوالعمليةُالعلميةُحيايت
ُالتفسري،ُكتبُمصنفاتُمنُبنيُفهو-[القرآنُعلومُيفُالربهان]احلويفُاحلسنُأيبُكتابُقيمة -2

ُالفقهي،ُواملنهجُالنقلي،ُواملنهجُاللغوي،ُكاملنهجُاملتعددة،ُالتفسريُمناهجُفيهُمجعُحيث
ُعنُتفسريهُمييزُماُوهذا.ُاألديبُواملنهجُواجلماعةُالسنةُأهلُأقوالُفيهُملتزماُالكالمي،ُواملنهج

 .التفسريُيفُأقرانه
ُاحلويفُمبعثُر -3 ُكتابُاإلمام ُإن ُحيث ُالذاخر، ُالعلمي ُالرتاث ُهذا ُوحتقيق ُربوعُُؤأجزاُةمجع ُيف ه

 إنهُويلُذلكُوالقادرُعليه.ُ-أنُيوفقُطالبُالعلمُعلىُمجعه،ُوحتقيقهنسألُاهللُُ-املعمورة
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السابقة الدراسات  

ُوالباحثني،ُالعلماء،ُبدراسةُحيظىُأنُالبدُ[القرآن علوم في البرهان]ُمثلُكتاباُ ُأنُشكُال
ُوأودعه،ُوسعهُواستفرغ،ُجهدهُفيهُصاحبهاُاستنفدُاليتُالتفسريُموسوعاتُمنُعلميةُموسوعةُفهو

ُبالقرآنُاملشتغلنيُمهمُإليهُتنصرفُأنُوحرياُ ُاملكانة،ُهذهُيتبوأُأنُحقيقاُ ُفكانُعلمه،ُجواهر
ُ:ُالكتابُهبذاُاهتمتُاليتُالعلميةُاجلهودُبعضُ-تعاىلُاهللُشاءُإن-ُوسأذكر.ُوعلومه

ُاحلويفُسعيدُبنُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأيبُللشيخُالقرآن علوم في البرهانُ-0

ڃ  چ  چ  چ  :تعاىلُقولهُمنُالربهانُكتابُمنُالثامنُللجزءُوحتقيقاُدراسة(ُ:ُهـ231:ت)

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   

چژ  ژ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  :تعاىلُقولهُإىلُ(0)

چ...پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ
:ُاحملقق(4ُ)

ُعبدُصبحي./ُد.أُإشراف.ُالعربيةُاللغةُكليةُاألزهر،ُجامعة.ُاألندونيسيُأمحدُإمساعيلُأزمان
-ه0204:ُاجلامعيُالعامُدكتوراه،ُرسالةُبالكلية،ُاللغوياتُأستاذ-الكرميُعبدُحممدُاحلميد

ُ.م0550

ُاحلويفُيوسفُبنُسعيدُبنُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأليبُالقرآن علوم في البرهانُ-4
.ُالعربيةُاللغة.ُاألزهرُجامعة.ُعالمُإبراهيمُحممودُشعبان:ُاحملقق.ُودراسةُحتقيق(.هـ231:ت)

ُقولهُمنُتفسري،737ُُالنسخةُمنُاألولُاجمللدُمنُالثاينُالقسمُحتقيقُماجستريُالزقازيق

                                                           

 .65(سورةُالنساء،ُاآلية:0ُ)

 .6(ُسورةُاملائدة،ُاآلية:4ُ)
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چ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀچ :تعاىل
(0)

ُقولهُإىل 

 (4)چڄ  ڃ  ڃ چ:ُتعاىل

ُاحلويفُيوسفُبنُسعيدُبنُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأليبُالقرآن علوم في البرهانُ-3
ُمنُتفسري(35ُ)ُُالنسخةُمنُوالعشرينُاخلامسُاجلزءُوحتقيقُدراسة(:ُهـ231ُ:ت)ُاملصري

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ  :تعاىلُقوله

چ...ٺ   ٿ 
(3)

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ            ۋ   ۋ          ۅ  ۅ  چ  :تعاىلُقولهُإىل 

چ...ۉۉ
 .دكتوراه-العربيةُاللغةُاألزهر،ُجامعة-شحاتُحممدُأمحدُعمر:ُاحملقق (2)

ُاحلويفُيوسفُبنُسعيدُبنُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأليبُالقرآن علوم في البرهانُ-2
ُهـ231:ت)ُاملصري ُوحتقيقُدراسة(: ُاحملقق-األولُاجلزء، ُجامعة-الطهراويُأمحدُحممد:
ُاألولُاجلزءُوحتقيقُدراسة.ُم0527ُماجستري،:ُالرسالةُوتاريخُمستوى.ُالعربيةُاللغةُاألزهر،

(3)چٱ ٻ  ٻ  ٻ   پپپپ  ڀ   ڀ چ :تعاىلُقولهُمنُتفسري307ُُالنسخةُمن
ُإىل 

  (6)چی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   چ  :تعاىلُقوله

                                                           

 .42(ُسورةُالنساء،ُاآلية:0ُ)

 .62(ُسورةُالنساء،ُاآلية:4ُُ)

 .04(ُسورةُاحلجرات،ُاآلية:3ُ)

 .3(ُسورةُاجملادلة،ُاآلية:2ُ)

 .4ُ–0ُ(ُسورةُالبقرة،ُاآلية:3ُ)

 .37،ُاآلية:ُالسورةُالسابقة(6ُ)
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ُاحلويفُيوسفُبنُسعيدُبنُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأليبُالقرآن علوم في البرهانُ-3
ُهـ231:ت)ُاملصري ُاحملققُوحتقيق،ُدراسة(: ُاللغةُكليةُدكتوراةُرسالة.عثمانُحممدُحممد:
 .ُالتفسريُيفُاحلويفُمنهجُبعنوانُبسوهاجُالعربية

ُاحلويفُيوسفُبنُسعيدُبنُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأليبُالقرآن علوم في البرهانُ-6
ُقولهُمنُتفسري737ُُالنسخةُمنُاألولُاجلزءُمنُاألولُالقسمُوحتقيق،ُدراسة(:ُهـ231:ت)

گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  چ  :تعاىل

چہ  ہ   
(0)

چڌ  ڌ    ڎ  ڎ    چ:تعاىلُقولهُإىل 
(4) .

ُاحملقق -العربيةُاللغةُكلية-األزهرُجامعةُ-ماجستريُرسالةُ-بدويُإبراهيمُالسيدُإبراهيم:
 .ُالزقازيق

ُاحلويفُيوسفُبنُسعيدُبنُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأليبُالقرآن علوم في البرهانُ-7
ُهـ231:ت) ُوحتقيقاُدراسة(: ُاحملقق. ُاألسنويُالسالمُعبدُحامد: ُاللغةُاألزهر،ُجامعة.

ُقولهُمنُتفسري307ُُنسخةُالسادسُاجلزءُمنُاألولُالقسمُحتقيق:ُماجستري.ُاملنصورة-العربية

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ :تعاىل

چۇ   ۆ   
(3)

ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ :تعاىلُقولهُإىل 

چۅ    
(2)  

                                                           

 .072آلُعمران،ُاآلية:ُُ(ُسورة0)

 .43(ُسورةُالنساء،ُاآلية:4ُ)

 .64(ُسورةُاحلج،ُاآلية:3ُ)

 .71(ُسورةُاملؤمنون،ُاآلية:2)
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ُاحلويفُيوسفُبنُسعيدُبنُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأليبُالقرآن علوم في البرهانُ-2
ُه231:ت) ُوحتقيقاُدراسة( ُاحملقق. ُاألزهرُجامعة.زيادةُالعزيزُعبدُوجيه: ُالعربيةُاللغةُ،.

گ  چ  :تعاىلُقولهُمنُتفسري35ُُالنسخةُمنُالتاسعُاجلزءُحتقيق.ماجستري.ُدمنهور

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

چۀ   ہ
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  :تعاىلُقولهُإىل (0)

چۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ
(4)  

ُاحلويفُيوسفُبنُسعيدُبنُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأليبُالقرآن علوم في البرهانُ-5
ُالعربيةُاللغةُاألزهر،ُجامعةُحسنُعطيةُحممدُإبراهيم:ُاحملقق.ُوحتقيقاُدراسة(:ُهـ231:ت)

ُاملنصورة ُماجستري. ُمنُتفسري307ُُنسخةُالسادسُاجلزءُمنُواألخريُالثاينُالقسمُحتقيق.

ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ   ۉ  ې چ:تعاىلُقوله

چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ
(3)

جب  حب  خب  مب  ىب    چ :تعاىلُقولهُإىل 

چيب   جتحت  خت   مت   ىتيت  جث  مثىث  يث      حج  مج  جح  مح
(2)  

ُاحلويفُيوسفُبنُسعيدُبنُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأليبُالقرآن علوم في البرهانُ-01
.ُماجستريُ،ُاألزهرُجامعة.ُعثمانُحسنُآدمُيوسف:ُاحملقق.ُوحتقيقاُدراسة(:ُهـ231:ت)

:ُتعاىلُقولهُمنُتفسري35ُوُتفسري307ُُنسخةُعشرُاحلاديُاجمللدُمنُاألولُالقسمُحتقيق

                                                           

 .7(ُسورةُاملائدة،ُاآلية:0ُ)

 .004،ُاآلية:ُالسورةُالسابقة(4ُ)

 .70(ُسورةُاملؤمنون،ُاآلية:3ُ)

 .33(ُسورةُالنور،ُاآلية:2ُ)
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چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ 
(0)

ۋ   ۅ  ۅ  چ  :تعاىلُقولهُإىل 

(4)چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې 
  

ُاحلويفُيوسفُبنُسعيدُبنُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأليبُالقرآن علوم في البرهانُ-00
-العربية اللغةُاألزهر،ُجامعة-ناجيُفرجُفتوحُاجملدُأبو:ُاحملقق.ُوحتقيقُدراسة(:ُهـ231:ت)

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ :تعاىلُقولهُمنُتفسري35ُُنسخةُالرابعُاجلزءُحتقيق.ُماجستري.ُاملنوفية

(3)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  
ٱ  چ  :تعاىلُقولهُإىل 

ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  

(2)چڃ  ڃ  چ   چ 
  

 

 

 

                                                           

 .055(ُسورةُاألعراف،ُاآلية:0ُ)

 .30سورةُاألنفال،ُاآلية:ُُ(4)

 .413(ُسورةُالبقرة،ُاآلية:3ُ)

 .461،ُاآلية:ُالسورةُالسابقة(2ُ)
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 منهج البحث

 ]دراسة النص[
ُمن:ُ ُالبحث ُفيتكون ُ ُاملخطوطات، ُحتقيق ُيف ُعليه ُاملتعارف ُوفق ُالبحث ُخطة ُيف سرت

ومضيتُيفُحتقيقُالكتابُعلىُالنحوُ،ُكماُسبقُبيانهُيفُاخلطةُوفهارسُ،وقسمني،ُوخامتةمقدمة،ُ
ُ-التايل:ُ

ُ.ماُأمكن،ُومقابلةُالنسخُعليهاُ،اخرتتُالنسخةُاألمُيفُحتقيقُالنص-0
ُماُأمكن.،ُنسخُاملخطوطُحسبُالقواعدُاإلمالئيةُاحلديثة-4
إالُماُاضطررتُإليه،ُُُ،يةُحفصُعنُعاصمكتابةُاآلياتُالقرآنيةُبالرسمُالعثماين،ُوفقُروا-3

والُأكررُذلكُحيثماُيذكرُُ،وعزوُاآلياتُالقرآنيةُبذكرُاسمُالسورة،ُورقمُاآلية،ُوذلكُيفُاألصل
منُاآليةُأثناءُتفسريها.ُُ ُاملؤلفُجزءاُ 

ُأقومُبعزوُأسبابُالنزولُإىلُكتبُأسبابُالنزول،ُومصادرُاحلديثُاليتُتعرضتُلذلك.-2
ُإنُوجدت.ُ،النصوصُمنُمصادرهاُاألصيلةُأقومُبتوثيق-3
ُبيانُالقراءاتُاملتواترةُوالشاذة،ُوعزوهاُإىلُمصادرهاُاألصيلة.-6
ُوالباب،ُُُُ،ختريجُاألحاديثُ-7 ُالكتاب، ُوذلكُبذكر ُاألصيلة، ُإىلُمصادرها ُبعزوها واآلثار

ُكانُاحلديثُيفُالصحيحنيُ،إنُوجد،ُورقمُاحلديث أوُأحدمهاُاكتفيتُبالتخريجُمنهما،ُوإنُُُ،فإن
ُماُأمكن.ُ،وأذكرُحكمُالعلماءُعليهُ،فإينُأخرجهُمنُمصادرُالسنةُالنبويةُاألخرىُ،كانُيفُغريمها

ُماُأمكن.ُ،عزوُالشواهدُالشعريةُمنُمصادرها،ُونسبتهاُإىلُقائليها-2
ُماُأمكن.،ُونسبتهاُإىلُمصادرهاُ،الرتمجةُلمأعالمُترمجةُموجزة-5

ُوالغريب.ُ،بيانُالغريبُمنُكتبُاللغة-01
ُماُأمكن.،ُااللتزامُبعالماتُالرتقيم،ُملاُفيهاُمنُإبرازُللمعىن،ُوإيضاحُاملراد-00
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ُكالشواهدُالشعرية،ُوبعضُاأللفاظُالغريبة.-04 ُضبطُماُحيتاجُإىلُضبط،
ُأعزوُاألحكامُالفقهيةُاليتُيذكرهاُاملؤلفُبالرجوعُإىلُاملصادرُالفقهية.-03
ُاملصنفال-02 ُكتبه ُمبا ُالتحقيق ُيف ُالنبوية،ُُ،تزم ُواألحاديث ُالقرآنية، ُاآليات ُمن والناسخ

ُالصواب،ُوأعلقُعلىُاملشكلُيفُهامشه. ُواألبياتُالشعرية،ُوغريها،ُوأثبت 
ُكتابةُُ،إنُشاءُاهللُتعاىلُ،هذاُهوُمنهجي وبعونهُيفُالبحث،ُمعُمالحظةُاملنهجُالعلميُيف

ُإنُشاءُاهللُتعاىل.ُ،ماُأمكينُ،خلاصةُباجلامعةُاملباركةالبحوث،ُوالرسائلُالعلميةُا
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 هيكل البحث

ُويشتملُعلىُمقدمة،ُوقسمني،ُوخامتة،ُومصادر،ُومراجعُالبحث،ُمثُالفهارسُالعلمية،
ُأماُاملقدمةُفتشملُعلى:

ُمشكلةُالبحث.-0
ُأمهيةُاملوضوع،ُوأسبابُاختياره.-4
ُالدراساتُالسابقة.-3
ُمنهجُالبحث.-2
ُالبحث.هيكلُ-3

ُوفيهُُُُُُُُُُ[القرآن علوم في البرهان]وأماُالقسمُاألولُقسمُالدراسة:ُالتعريفُباإلمام،ُوبكتابهُ
ُفصالن:ُ

ُالفصلُاألول:ُ"اإلمامُاحَلويف"ُعصر ه.
ُوفيهُمبحثان:ُ

ُاملبحثُاألول:ُعصرُاإلمامُاحَلويف.
ُوفيهُمخسةُمطالب:ُ

ُاملطلبُاألول:ُعصرهُمنُالناحيةُالسياسية.
ُلبُالثاين:ُعصرهُمنُالناحيةُاالجتماعية.املط

ُاملطلبُالثالث:ُعصرهُمنُالناحيةُاالقتصادية.
ُاملطلبُالرابع:ُعصرهُمنُالناحيةُالثقافية.

ُاملطلبُاخلامس:ُتأثرُاإلمامُاحَلويفُببيئته،ُوتأثريهُفيها.
ُاملبحثُالثاين:ُحياةُاإلمامُاحَلويف.



 سورةالتمهيد لتحقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 يوسف

 

 15 

ُوفيهُعشرةُمطالب:
ُبه،ُولقبه،ُوكنيته،ُومولده.املطلبُاألول:ُامسه،ُونس

ُاملطلبُالثاين:ُموطنه،ُونشأته،ُوطلبهُللعلم.ُُ
ُاملطلبُالثالث:ُشيوخه.
ُاملطلبُالرابع:ُتالميذه.

ُاملطلبُاخلامس:ُبعضُمعاصريه،ُوأقرانه.
ُاملطلبُالسادس:ُعقيدته،ُومذهبهُالفقهي.

ُاملطلبُالسابع:ُمذهبهُالنحوي.ُ
ُالعلمية،ُوأقوالُالعلماءُفيه.املطلبُالثامن:ُأخالقه،ُومكانتهُ

ُاملطلبُالتاسع:ُثقافته،ُومصنفاته.
 املطلبُالعاشر:ُوفاته.

ُ:[القرآن علوم في البرهان]الفصلُالثاين:ُالتعريفُمبخطوطُاإلمامُاحلويفُ
ُمباحث:ُُستةوفيهُ

ُاملبحثُاألول:ُاسمُالكتاب،ُوتوثيقُنسبتهُللمؤلف.
ُاملبحثُالثاين:ُموضوعُالكتاب.

ُالثالث:ُمصادرُاملؤلفُيفُالكتاب.املبحثُ
ُاملبحثُالرابع:ُمنهجُاحلويفُيفُكتابهُالربهان.

ُاملبحثُاخلامس:ُقيمةُالكتابُالعلمية،ُوثناءُالعلماءُعليه.
ُاملبحثُالسادس:ُوصفُالنسخُاخلطيةُاملعتمدةُلتحقيقُالكتاب،ُمعُمناذجُمنُصورُ

ُاملخطوط.
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ُالقسمُالثاين:ُالتحقيق:

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  منُقولهُتعاىل:ُ-عليهُالسالم-يوسفُويبدأُمنُأولُسورة

چہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے
ائ  ەئ        چ  وينتهيُبنهايةُالسورةُعندُقولهُتعاىل: (0)

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  

چی  ی  ی  جئ  حئ      مئ
ُلوحة.(034ُوعددُلوحاتهُمئةُواثنتانُوثالثونُ) (4)

شاءُاهللُتعاىلُخبامتةُأذكرُفيهاُأهمَُّماُتوصلتُإليهُمنُنتائج،ُومقرتحات،ُ-مثُأختمُالرسالةُإن
ُإنُشاءُاهللُتعاىل.-مثُالفهارسُالعلمية،ُهلذهُالرسالةُاملباركة

                                                           

 .4ُ–0ُ(ُسورةُيوسف،ُاآلية:0ُ)

 .000،ُاآلية:ُالسورةُالسابقة(4ُ)
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الدراسة قسم  

 :الدراسة قسم

 :فصلين على ويشتمل

ُ.عصر ه"ُاحَلويفُاإلمام"ُ:األول الفصل

 : مبحثان وفيه

ُ.احَلويفُاإلمامُعصرُ:األول المبحث

 : مطالب خمسة وفيه

ُ.السياسيةُالناحيةُمنُعصره: األول المطلب

ُ.االجتماعيةُالناحيةُمنُعصره: الثاني المطلب

ُ.االقتصاديةُالناحيةُمنُعصره: الثالث المطلب

ُ.الثقافيةُالناحيةُمنُعصره: الرابع المطلب

ُ.فيهاُوتأثريهُببيئته،ُاحَلويفُاإلمامُتأثر: الخامس المطلب
ُ.احَلويفُاإلمامُحياة: الثاني المبحث

ُوفيهُعشرةُمطالب:
ُ.ومولدهُوكنيته،ُولقبه،ُونسبه،ُامسه،: األول المطلب

ُ.ُُللعلمُوطلبهُونشأته،ُموطنه،: الثاني المطلب

ُ.شيوخهُ:الثالث المطلب
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ُ.تالميذهُ:الرابع المطلب

ُ.وأقرانهُمعاصريه،ُبعض: الخامس المطلب

ُ.عقيدته،ُومذهبهُالفقهي: السادس المطلب

ُ.ُالنحويُمذهبه: السابع المطلب

 .فيهُالعلماءُوأقوالُالعلمية،ُومكانتهُأخالقه،: الثامن المطلب

  .ومصنفاتهُثقافته،: التاسع المطلب

ُ.وفاته: العاشر المطلب

 .[القرآن علوم في البرهان]ُاحلويفُاإلمامُمبخطوطُالتعريف: الثاني الفصل

ُ:ُمباحثستةُُوفيه
ُ.للمؤلفُنسبتهُوتوثيقُالكتاب،ُاسمُ:األول المبحث
ُ.الكتابُموضوعُ:الثاني المبحث
ُ.الكتابُيفُاملؤلفُمصادرُ:الثالث المبحث
ُ.ُالربهانُكتابهُيفُاحلويفُمنهجُ:الرابع المبحث
ُ.عليهُالعلماءُوثناءُالعلمية،ُالكتابُقيمةُ:الخامس المبحث
ُصورُمنُمناذجُمعُالكتاب،ُلتحقيقُاملعتمدةُاخلطيةُالنسخُوصفُ:السادس المبحث

ُ.املخطوط
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ويف اإلمام" :األول الفصل
َ
ه" احل

ُ
.وحياته عصر  

 :مبحثان وفيه

ُ.احَلويفُاإلمامُعصرُ:األول المبحث

 :مطالب خمسة وفيه

ُ.السياسيةُالناحيةُمنُعصره: األول المطلب

ُ.االجتماعيةُالناحيةُمنُعصره: الثاني المطلب

ُ.االقتصاديةُالناحيةُمنُعصره: الثالث المطلب

ُ.الثقافيةُالناحيةُمنُعصره: الرابع المطلب

ُ.فيهاُوتأثريهُببيئته،ُاحَلويفُاإلمامُتأثر: الخامس المطلب
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الَحوفي اإلمام عصر: األول المبحث  

 :مطالب خمسة وفيه

 السياسية الناحية من عصره: األول المطلب

ُمنُاوغريمهُ،والشامُملصر،ُالفاطميُاحلكمُإبانُمصرُيفُحياتهُاحَلويفُاإلمامُشيخناُعاش
ُاخلامسُالقرنُمنُاألولُوالثلثُاهلجريُالرابعُالقرنُمنُاألخريُالثلثُيفُوخاصةُاإلسالمية،ُالبالد

ُ.اهلجري

(0ُ)اإلسالميةُالبلدانُمنُوغريهاُمصر،ُيفُاإلسالميُاحلكمُفرتاتُأسوأُمنُالفرتةُهذهُوتعد

ُسقوطهاُإىلُأدىُالذيُالشديد،ُالتمزقُمنُتعاينُاإلسالميةُالعباسيةُالدولةُكانتُحيثُ،سياسيا
ُكافةُعندُالنطاقُواسعيُوديينُسياسي،ُبتأييدُُحتظىُكانتُاليتُالقرشيةُاخلالفةُوانتهاءُالنهاية،ُيف

ُ.املسلمني

ُواملغربُمصر،ُيفُالعباسيةُالدولةُنفوذُتالشىُاهلجري،ُالرابعُالقرنُمنُاألولُالثلثُيف
ُإىلُوالعلن،ُالسرُيفُشرسةُمعاركُبعدُالفاطمينيُاحلكامُأولُاحلكمُعلىُاستوىلُحيثُاإلسالمي،

ُ.(4)ُحوهلاُوماُمصرُعلىُحكمهمُوطدواُأن

                                                           

.022ُ،070ُ،)دارُاحلماسُللطباعة(،ُالمجددون في اإلسالم من القرن األول إلى الرابع عشر(ُالصعيدي،ُعبدُاملتعال،0ُ)
 .2ُ/077م(،0524ُ،)القاهرة:ُمكتبةُالنهضةُاملصرية،3،ُطتاريخ اإلسالمحسن،ُد/ُإبراهيمُحسن،ُ

(4ُ ُمرجعُسابق، ُحسن، )3/440ُ ُأمحدُشليب،447ُ، ُد/ ُشليب، ُالنهضة2ُ،طموسوعة التاريخ اإلسالمي. ُمكتبة ،)القاهرة:
 .3ُ/007م(،0523ُاملصرية،
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ُوأهنمُ-وسلمُعليهُاهللُصلى-اهللُرسولُنسلُمنُأهنمُالفاطميون،ُادعىُفقدُالسرُمعاركُأما
ُاحلكمُمقاومةُعلىُالناسُحيرضونُوصارواُغريهم،ُمنُباحلكمُالناسُأحقُكانواُوهبذاُالبيت،ُآلُمن

ُ.العباسي
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ُالتمزقُذلكُيفُيساعدهم (0)مصرُحنوُيزحفونُابتدأواُمثُباملغرب،ُأمرهمُمبتدأُأولُوكان
ُوكذلكُواخلوارزميون،ُوالسلجوقيون،ُاملشرق،ُيفُطاهرُبنوُعليهاُخرجُاليتُالعباسيةُالدولةُيفُالشديد

ُاملرابطونُوأعلنُالدويالت،ُاستقلتُذلكُجبانبُاألندلسيني،-أعين-األقصىُاملغربُيفُاألمويون
ُ.العباسيةُالدولةُضدُمعصياهن

ُألنُاإلسالمية،ُالبلدانُمنُحوهلاُوماُمصر،ُعلىُمرتُاليتُالفرتاتُأسوأُهيُالفرتةُهذهُإن

ُوقتلتمُاألمةُدينُغريمتُإنكم:ُللمعزُالنابلسيُبكرُأبوُقالُفقدُحقا،ُمسلمنيُيكونواُملُالفاطميني

ُ.(4)لكمُليسُماُوادعيتمُاإلهليةُنورُوأطفأمتُالصاحلني

ُيفُالشيعةُاجتاهاتُأسوأُالفاطمينيُاجتاهُكانُاحَلويفُاإلمامُشيخناُفيهاُعاشُاليتُالفرتةُويف

ُيفُواإلمساعيليةُهلم،ُمذهباُاإلمساعيليةُواختذواُجديد،ُباعتقادُالناسُعلىُخرجواُفقدُالوقت،ُذلك

ُألقابُوهلمُتأويال،ُتنزيلُولكلُباطنا،ُظاهرُلكلُأنُيعتقدونُالذينُالباطنيةُهمُاألمر،ُحقيقة

ُواملزدكية،ُوالقرامطة،ُالباطنية،ُيسمونُفبالعراق،ُقوم،ُكلُلسانُعلىُجرتُهذاُسوىُكثرية،

ُالفالسفة،ُكالمُببعضُكالمهمُخلطواُقدُالقدمية،ُالباطنيةُإنُمثُوامللحدة،ُالتعليمية،ُوجنراسات

ُعاملُوالُموجودُوالُموجودُهوُنقولُالُإمنا:ُتعاىلُالباريُيف:ُفقالواُاملنهاجُذلكُعلىُكتبهمُوصنفوا

                                                           

ُم(،0572،ُت:ُفهيمُحممدُشلتوتُوحممدُمصطفىُإبراهيم،ُ)القاهرة:ُاهليئةُاملصريةُالعامةُللكتاب،دول اإلسالمُ(ُالذهيب،0)
 .00ُُ/422ُ.ابنُكثري،ُمرجعُسابق،0ُ/443ُُ

ُكثري،ُمرجعُسابق،4ُ) ُ-النابلسيُبكرُاأب.ُقلت:ُالُأحدُيستطيعُأنُيطفئُنورُاهللُلورودُالنصُبذلك،ُولعل00ُ/422ُ(ُابن
 حكمُعلىُالغالب،ُواهللُتعاىلُأعلم.ُُ-اهللرمحهُ
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ُوبنيُبينهُشركةُيقتضيُاحلقيقيُاإلثباتُفإنُالصفاتُمجيعُيفُوكذلكُعاجزُوالُقادرُوالُجاهلُوال

ُ.(0)املوجوداتُسائر

ُاحلاكمُعهدُيفُذروهتاُالصحيحةُاإلسالمُتعاليمُعنُالبعيدةُالغريبةُالعقيدةُهذهُوصلتُوقد
ُُاألمر،ُبادئُيفُسراُاأللوهيةُادعىُأنُإىلُوبغىُوطغىُنفسه،ُيفُاحلاكمُهذاُتعاظمُفقدُاهلل،ُبأمر
ُمذهبُوأصبحُُاملمأ،ُعلىُذلكُأعلنُاألمرُهذاُالدولةُرجالُسيماُوالُالناسُقبولُمنُتيقنُفلما

ُ.(4)للدولةُالرمسيُاملذهبُاإلمساعيلية

ُيفُصالهتمُأنُيعتقدونُفهمُاإلسالمُبأركانُيلتزمونُالُباطنيونُهؤالءُاإلمساعيليونُوالفاطميون
ُبقدرُإالُاملسلمنيُمعُيتعاملونُوالُمسلمُبأيُيثقونُوال (3)قادهتمُإىلُإالُيدفعوهناُالُوزكاهتمُباطنهم

ُ.عقيدهتمُنشرُيفُويساعدونهُمصاحلهمُخيدمونُما

ُحوهلاُوماُاملصرية،ُالديارُيفُالعصرُهذاُيفُالسياسةُكانتُاملنوال،ُهذاُوعلى ُبذلُوقد.
ُُفبحثواُعميقةُغريُمصرُيفُجذورهمُأنُووجدواُمصر،ُيفُمذهبهمُلنشرُجهودهمُكلُاإلمساعيليون

                                                           

(0ُ ُ)ت: ُأمحد ُبكر ُأىب ُبن ُالكرمي ُعبد ُبن ُحممد ُالفتح ُأبو ُالشهرستاين، )322ُ ُفهميُالملل والنحلهـ(، ُأمحد ُتصحيح ،
ُحجازي،0حممد،ط ُمطبعة ُ 0352ُ،)القاهرة: 0ُهـ(، ُالقرطيب053ُ/ ُاألندلسي ُسعيد ُبن ُأمحد ُبن ُعلي ُحممد ُأبو .ابنُحزم،

.ُقلت:ُومنُأرادُأنُيستزدُيف3ُ/33ُ،)ُالقاهرة:ُُمكتبةُاخلاجني(ُالفصل في الملل واألهواء والنحلهـ(236ُ:ُُالظاهريُ)ت
ُالضالة ُالفرق ُهذه ،ُ ُيف ُحزم ُ)ابن ُوالنحل ُوامللل ُالفرق ُبكتب ُالفصل في الملل واألهواء والنحلفعليه ُالملل والنحل،

ُكثريُيفُ ُ-لإلمامُالطحاوي،وابنُتيمية،وابنُالقيمُوسلفناُالصاحلُلعقيدة الصحيحيةوكتب ا،ُالبداية والنهايةللشهرستاين،ُُابن
 رمحهمُاهللُتعاىل(.

(ُابنُاألثريُأبوُاحلسنُعزُالدين،ُعليُبنُأيبُالكرمُحممدُبنُحممدُبنُعبدُالكرميُبنُعبدُالواحدُالشيباينُاجلزري،ُ)ت:4ُ)
631ُ ُالكامل في التاريخهـ( ُدارُصادر، ُ ُ)بريوت: ،0214ُ 5ُهـ(، /302ُ ُسابق، ُمرجع ُكثري، ُابن .04ُ دول الذهيب،ُ.5/

 .0ُ/435،ُمرجعُسابق،ُاإلسالم

 .3ُ/427(ُحسن،ُمرجعُسابق،3ُ)
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ُ.(0)جبليةُمنطقةُإىلُبعضهمُفأوىُالشامُإىلُوراحواُبديل،ُعن

 .األشخاصُتقديسُعلىُيقومُجديدُمبذهبُالناسُعلىُالفاطميونُخرجُلقد

ُالعبيديُاملعزُبنُالعزيزُبنُمنصور-اهللُبأمرُاحلاكمُهلك (،4)وأربعمائةُإحدىُسنةُويف
ُاإلمساعيلي، ُستُ -أختهُ(3)جهزتُفقدُسنة،ُوثالثونُستُولهُاملقطم،ُباجلبلُشوالُيفُوأ عدمُ

ُ.بهُفظفرُغيلة،ُقتلهَُمنُعلىُامللك

2ُ)أبيهُمنُأسوأُفكانُاهللُلدينُالظاهرُابنهُجاءُمث ُللنصارىُفأذنُالنصارى،ُهادنُإنهُبل(،
ُ.(3)أسالفهُمنهُمنعهمُماُبفعل

ُإىلُيكرههم،ُاملسلمُاملصريُالشعبُكانُفقدُُهنايتها،ُحنوُتسريُكانتُالدولةُهذهُولكن
ُخليفةُباهللُاملستنصرُابنهُأصبحُحىتُاهللُبأمرُالظاهرُماتُأنُفماُبينهم،ُدبُالذيُالتفرقُجانب

ُعمتُحىتُيشاؤونُماُيفعلونُالوزراءُبيدُألعوبةُصارُبلُاألمورُيديرُأنُيستطيعُالُله،
ُأعوامُبثالثةُشيخناُوفاةُقبلُأي-وأربعمائةُوعشرينُسبعُسنةُوالفوضى،ُاالضطرابات، ُوحكم.

ُالبالدُتعمُالفوضىُوظلت.ُفوضىُأوُاضطرابات،ُدونُيوماُفيهاُجيدُملُسنةُستنيُباهلل،ُاملستنصر

                                                           

 .3ُ/022(ُشليب،ُمرجعُسابق،0ُ)

شذرات الذهب في أخبار من هـ(،0125ُ(ُابنُالعماد،ُأبوُالفالحُعبدُاحليُبنُأمحدُبنُحممدُالَعكريُاحلنبلي،ُ)ت:4ُُ)
م(0526ُُُ-هـ0216ُ،)دمشق:ُبريوت:ُدارُابنُكثري،0األرناؤوطُوخرجُأحاديثه:ُُعبدُالقادرُاألرناؤوط،ط،ُت:ُُحممودُذهب

3ُ/053. 

ُ.ُابنُمنظور،للسفرُجبهازهمُهلمُتكلفتُإذاُجتهيزاُالقومُوجهزت .4ُ/405ُ،ُمرجعُسابق،غربُمنُخربُيفُالعربالذهيب،ُُ(3)
 .3ُ/343ُ،العربُلسان

 .3ُ/031ق،ُ(ُابنُالعماد،ُمرجعُساب2)

 .3ُ/221(ُحسن،ُمرجعُسابق،3ُ)
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ُخلعُحىتُهتدأُملُواالضطراباتُاهلل،ُلدينُالعاضدُوهوُفيهم،ُواحدُآخرُحىتُحيكموهناُاليت
ُ.األيوبيةُالدولةُإىلُذلكُبعدُاحلكمُانقلبُمثُومخسمائة،ُوستنيُسبعُسنةُالعاضد،ُهذاُاملتظاهرون

ُوتلكُواالضطرابات،ُالفوضىُتعمهُسيئاُكانُالسياسي،ُاحَلويفُاإلمامُعصرُأنُجندُوهكذا
ُنشأتُكماُواحملكومني،ُاحلكامُبنيُانفصامُإىل-شكُوال-تؤديُالفوضىُهذهُأوُاالضطرابات،

ُمثانُسنةُالكنائسُاهللُبأمرُاحلاكمُهدمُوهكذا ،(0)الدينُعنُالبعيدةُاملبتدعةُوالعاداتُالتقاليد،ُعنها
 .(4)وثالمثائةُوتسعني

                                                           

 .3ُ/032(ُشليب،ُمرجعُسابق،0ُ)

 .5ُ/052ُ،بشارُتُاإلسالمُتاريخ،ُالذهيبُ(4)
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 االجتماعية الناحية من عصره :الثاني المطلب

ُ:ُمنُيتكونُالفاطمينيُعهدُيفُاملصريُالشعبُكانُُُُ

أنصارُالفاطميني،ُالذينُملُيدخرواُ-الطبقةُاألوىلُأهلُالسنةُوكانواُخيتلفونُمعُالشيعيني -1
وسعا ُيفُنشرُمذهبهمُيفُاملساجد،ُوالقصور،ُويفُدورُالعلم،ُوغريها،ُوقدُفعلتُهذهُ

ُالفاطمي ُاملذهب ُإىل ُالسنيني ُمن ُبعض ُفتحول ُالناس، ُيف ُفعلها ُيفُُ-السياسة رغبة
ُهلباتُواملناصب.ا

الذينُقامتُالدولةُالفاطميةُعلىُأكتافهمُيفُبالدُ-أماُالطبقةُالثانيةُفهيُطبقةُاملغاربة -2
ُاملغرب،ُمثُيفُمصر،ُُوكانُالفاطميونُيعتمدونُعليهمُيفُجيوشهم.

وقدُدفعتُرغبةُالكثريينُ ،(0)وهمُالنصارى،ُواليهود-الطبقةُالثالثةُهيُطبقةُأهلُالذمةُ -3
علىُالعطايا،ُواملناصب،ُإىلُاعتناقُاملذهبُاإلمساعيليُألغراضُماديةُُمنهمُيفُاحلصول

أخرىُمنُجهلةُأهلُالسنة،ُفادعواُأنُيفُاليومُالثاينُعشرُمنُاحملرم،ُقتلُمصعبُبنُ
ُكماُزارواُقربُاحلسني،ُوهذاُ ُكماُتفعلُالشيعةُللحسني،ُوزارواُقربه الزبريُفصنعواُلهُمأمتا،

ُا،ُولكنُالُيرفعُالبدعةُإالُالسنةُالصحيحة.منُبابُمقابلةُالبدعةُمبثله
ُيفُبالصلبانُوألزمهمُالكنائس،ُاهللُبأمرُاحلاكمُهدمُحيثُأحياناُسيئةُأحواهلمُوكانت

ُ.العباسُبينُلزيُوإهانةُنكاية،ُ-السودُالعمائمُاليهودُوألبسُأعناقهم

ُالطبقةُالرابعةُهيُطبقةُاألتراك،ُالذينُكثرُعددهمُمنذُأيامُالدولةُالطولونية.ُ -4

                                                           

 .0ُ/433،ُمرجعُسابق،ُدول اإلسالم(ُالذهيب،0)
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ُكافورُُ -5 ُعهد ُمنذ ُمصر ُيف ُعددهم ُكثر ُالذين ُالسودانيني، ُطبقة ُهي ُاخلامسة الطبقة
ُعلىُ ُهبم ُاستعان ُالذي ُاهلل ُبأمر ُاحلاكم ُاخلليفة ُأيام ُيف ُأمرهم ُوظهر اإلخشيدي،

ُ.(0)األتراك
ُعنُبعيدةُغريبةُطبقةُمنُاحلكامُألنُمتوازن،ُغريُجمتمعُاحَلويفُماإلماُعصرُيفُفاجملتمع

ُعلىُغلبواُالذينُالسنة،ُأهلُفهمُالغالبةُالكثرةُوأماُواألعاجم،ُاملوايلُمنُخليطُوهمُالشعب،
ُالُالثالثة،ُالدرجةُمنُيعدونُاألحيانُأغلبُيفُوهؤالءُواألتراك،ُاجلراكسةُمنُقلةُيشاركهمُأمرهم،

ُ.شئُكلُمنهُيأخذونُفإهنمُظهرُوإذاُاجملتمع،ُيفُيظهرُأنُمنهمُلواحدُحق

ُاالجتماعية،ُاحلياةُيفُاضطرابُتبعهاُمضطربة،ُكانتُإذاُالسياسيةُاحلالةُأنُيفُوالشك
ُفيعمُاجلهل،ُوينتشرُاملبادئ،ُومتحىُالقيم،ُتضيعُوبالتايلُالظامل،ُويتسلطُاجلاهل،ُيسودُحيث

ُخلقي،ُوفسادُاجتماعي،ُاحناللُذلكُعلىُفيرتتب.ُباهللُإالُقوةُوالُحولُوالُ-اجلهلُبعمومُالفساد
ُحالهُإالُيشغلهُوال ،(4)نفسهُيفُإالُيفكرُالُاإلنسانُجتعلُالقاسيةُاحلياةُألنُأسري،ُوتفكك
ُاألغنياء،ُترتكُومل ،(3)عليهُوقضتُالدولة،ُأضعفتهُفقدُضعفُقدُالديينُالدافعُألنُخباصة،

ُ.ُالفقراءُليساعدوا

ُثروةُوفرةُعلىُتدلُاليتُالقصور،ُمنُكثرياُالفاطميُالعزيزُاخلليفةُبىنُالفاطميني،ُعهدُويف
ُللخليفةُالصقليُجوهرُبناهُالذيُالشرقيُالقصرُغريبُيقعُوكانُ-الغريبُالقصرُذلك،ُومنُمصر،
ُالقاهرةُمدينةُشرقيُاملعز، ُالقاهرة،ُيفُاخللفاءُاختذهاُأماكنُوهيُاملناظر،ُببناءُالفاطميونُوميتاز.

ُ.ُاألعيادُببعضُواالحتفالُللتنزه،ُوغريها،

                                                           

 .3ُ/275ُ(ُحسن،ُمرجعُسابق،0ُ)

 .3ُ/251(ُحسن،ُمرجعُسابق،4ُ)

 .0ُ/424ُ،423،ُمرجعُسابق،ُدول اإلسالم(ُالذهيب،3)
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ُبالُصرباُدولتهُكرباءُمنُكثرياُعدداُقتلُللمال،ُمعطاءُللدماء،ُسفاكاُ ُاهللُبأمرُاحلاكمُكان
ُعدةُوقتلُصربا،ُذحبهماُمثُيعلمانه،ُفقيهنيُلهُواختذُاملساجد،ُعلىُالصحابةُسبُوكتبُذنب،
 .باإلتاواتُاحملتاجنيُالدولةُوأثقلتُعجائز،ُوغرقُسبايا،

ُمسريتهُعلىُذلكُأثرُفهلُاحَلويف،ُاإلمامُعصرُيفُاالجتماعيةُاحلياةُعنُسريعةُصورةُهيُهذه
ُأقولُالعلمية؟ ُالسلطاتُمنُجائزةُأخذُيهمهمُوالُالدنيا،ُهتمهمُالُاألجالءُفعلماؤناُكال،:

ُمرُعلىُاألجيالُهبمُفانتفعُبعلمهمُاهللُنفعُولذلكُوثواب ه،ُاهلل،ُرضىُيهمهمُوالذي.ُوالسالطني
ُ.واألزمانُالعصور،
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االقتصادية الناحية من عصره: الثالث المطلب  

ُيفُاضطرابُتبعهُالسياسة،ُيفُاضطرابُهناكُكانُفمىتُدائما،ُللسياسةُتبعُاالقتصاد
ُفالُاالضطرابات،ُكانتُوإذاُفيها،ُإالُينموُوالُمستقرة،ُمنطقةُيفُإالُيتحركُالُاملالُألنُاالقتصاد،

ُ.والدمارُاهلالكُوعدةُُِالسالحُوباعةُاحلروب،ُجتارُإالُمنهاُيستفيد

ُالقاهرةُكونُمنُبالرغم-االقتصاديةُاملشكالتُمنُتعاينُالفرتةُهذهُيفُمصرُكانتُفقدُولذا
ُالعاملية،ُالبضائعُألسعارُمقياسنيُوبغدادُاإلسكندرية،ُوكانتُالتجارة،ُمراكزُأهمُمنُواإلسكندرية

ُالدولةُيهادنُأمرهُبدايةُيفُكانُالذيُاهلل،ُلدينُاملعزُأيامُمنذُهلاُحصرُالُاليت (،0)احلنيُذلكُيف
ُبثالمثائةُمحلهاُبغداد،ُإىلُسريهاُفلماُُاخلليفة،ُالبنُابنتهُفزوجُالعباسيُاخلليفةُإىلُفأصهرُالعباسية،

ُ.االضطراباتُقامتُمثُُالذهب،ُمنُختلوُالدولةُخزائنُجعلُمماُالذهيبُاألثاثُحتملُمجل،

ُمنُكبرياُمبلغاُالطرازُبلغُفقدُالصناعة،ُمراكزُأهمُمنُالفاطمينيُعهدُيفُالقاهرةُكانت
ُتلكُيفُوحذقتهمُاملصريني،ُمهارةُلناُوتتبنيُاحلريرية،ُاملنسوجاتُصناعةُفيهاُازدهرتُكماُالرقي،

ُالصناعات ُاختالفُعلىُالدولةُملوظفيُالثيابُتفصِّلُكانتُحيثُالكسوة،ُدارُاملعزُبىنُوقد.
ُ.ُُالعصرُهذاُيفُاشتهرتُالثيابُمنُخاصةُأنواعُوهناكُمراتبهم،

ُالبالدُمجيعُالفقرُعمُحىتُالغالءُووقع ُهالكُبسببُجدا،ُالرطبُقل:ُكثريُابنُقالُفقد.
ُالُالناسُأصبحُوهبذاُ،(4)املصريةُالديارُأهلُمنُأحدُحيجُفلمُوأربعمائة،ُعشرةُتسعُسنةُيفُالنخل
ُالفقراء،ُهؤالءُمبساعدةُاألغنياءُمنُقليلةُقلةُقيامُطريقُعنُأوُاألنفس،ُبشقُإالُطعامهمُجيدون

ُوخالصة.ُاإلسالمُتعاليمُحسبُتوزعُملُالزكاةُأنُكماُسيئة،ُاالقتصاديةُاحلياةُكانتُوباختصار

                                                           

 .3ُ/061.ُشليب،ُمرجعُسابق،3ُ/364ُ،365ُ(ُحسن،ُمرجعُسابق،0ُ)

 .04ُ/43ُ،30(ُابنُكثري،ُمرجعُسابق،4ُ)
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ُعامةُوأماُإليها،ُتقربُومنُاحلاكمةُالطبقةُعلىُحكراُكانتُالرِغدةُاالقتصاديةُاحلياةُأنُاألمر
 .مضاجعهمُويقلقُيطحنهم،ُالفقرُفكانُالشعب
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الثقافية الناحية من عصره:ُالرابع المطلب  

ُاالجتاهات،ُهذهُوأبرزُاملختلفة،ُاجتاهاهتاُيفُالعلميةُباحلركةُكبرياُاهتماماُالفاطميونُاهتم
ُوأنشأ (،0)األزهرُاجلامعُالصقليُجوهرُبىنُفقدُنطاق،ُأوسعُعلىُونشر هُالشيعي،ُالفكرُتنظيم

ُ.(4)احلاكمُجامعَُُبىنُكماُاحلكمة،ُبدارُتلقبُكانتُاليتُالعلمُدارُاهللُبأمرُاحلاكم

ُكانُِلَماُاخللفاء،ُملدحُالشعرُقولُمنُاألدبُرجالُوكثرُالشعراء،ُمنُكثريُمصرُيفُنبغُوقد
ُعلىُاحلصولُيفُالرغبةُ ُدفعتُوقدُهلم،ُاملخصصةُواألرزاقُواجلوائز،ُاجلزيلة،ُالعطاياُمنُهؤالءَُيدرُّه
ُفاتصلُالشيعيني،ُالشعراءُحماكاةُإىلُالسنةُأهلُمنُالشعراءُمنُقليلةُقلةُ ُواهلبات،ُاجلوائز،ُهذه

ُ.الفاطمينيُاخللفاءُببالطُبعضهم

ُوقلدوهمُاملنح،ُهلمُوأجزلواُاألموال،ُاألطباءُعلىُوأغدقواُبالطب،ُالفاطميونُاهتمُوقد
ُموسىُاهلل،ُلدينُاملعزُأطباءُومنُالبالط،ُرجالُبنيُرفيعةُمنزلةُ ُهلمُوأصبحتُالعالية،ُاملناصب

ُوكانُبالطب،ُموسىُبنُإسحاقُابنهُاشتهرُالطب،كماُصناعةَُحِذقَُُالذي ،(3)اإلسرائيليُالعازر
ُأطلقُباملقطمُمرصداُأنشأُأنهُحىتُالنجوم،ُبعلمُالفاطميُاحلاكمُاخلليفةُاهتمُكما.ُاملعزُمنُمقربا
ُ.احلاكميُالرصدُعليه

                                                           

 .00ُ/301ُ،324(ُابنُكثري،ُمرجعُسابق،0ُ)

 .3ُ/031.ُابنُالعماد،ُمرجعُسابق،0ُ/435ُ،ُمرجعُسابق،ُدول اإلسالم(ُالذهيب،4)

 .3ُُ/224(ُحسن،ُمرجعُسابق،3ُ)
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ُيفُنشأُالذيُاهليثم،ُبنُاحلسنُبنُحممدُعليُأبوُالفاطميني،ُعهدُيفُالرياضينيُأشهرُومن
ُاحلسنُأبوُباهلل،ُالعزيزُاخلليفة،ُعاصرواُالذينُاملؤرخنيُومنُهبا،ُوأقامُمصر،ُإىلُانتقلُمثُالعراق،

ُ.(0)الشابشيتُعلي

ُالقرنُومطلعُاهلجري،ُالرابعُالقرنُهنايةُيفُوالثقافية،ُالفكرية،ُاحلياةُبأنُُالقولُميكنُهناُومن
ُالُعلما،ُاألجيالُهلذهُورَّثواُاألوائلُالعلماءُألنُوذلكُالسيئة،ُالسياسيةُباألحداثُتتأثرُملُاخلامس
ُالسنون،ُتفنيهاُوال ،(4)النريانُتأكلهاُالُوكتباُميحى، ُُيفُيتجولونُاألفذاذُاملسلمونُالعلماءُفكانُ
 .والثقافةُالفكر،ُحركةُتتوقفُالُحىتُويـ عمَطومَن،ُيأخذون،ُاإلسالمية،ُالبالد

                                                           

ُكتبهُواختذهُ(ُعليُبنُحمم0) دُالشابشيت،ُأبوُاحلسن:ُأحدُالندماءُاألدباءُاتصلُالعزيزُالعبيديُ)صاحبُمصر(ُفوالهُخزانة
ُكلُديرُبالعراقُوالشامُواجلزيرةُومصر،ُو"ُُالدياراتندمياُومسريا.ُمنُتآليفهُ"ُ "ُُمراتب الفقهاء"وُ"ُاليسر بعد العسر"ُذكرُفيه

هـ(،0356ُهـ.ُالزركلي،ُخريُالدينُبنُحممودُبنُحممدُبنُعليُبنُفارسُالدمشقيُ)ت:322ُُ"ُتويفُمبصر:ُُديوان شعرولهُ"ُ
 .2/343مُ(،4114ُُ،)بريوت:ُُدارُالعلمُللماليني،03ُ،ُطاألعالم

ُكنايةُعنُضخامة4)  املؤلفات.ُ،ُوكثرة(
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الخامس المطلب  

 فيها وتأثيره ببيئته، الَحوفي اإلمام تأثر 

ُيكنُوملُمتاعها،ُمنُالقليلُيكفيهمُفكانُالفانية،ُالدنياُهتمهمُالُاألفذاذُالعلماءُجلُكان
ُالفاطميونُاحلكامُيستطعُفلم.ُالناسُيفُالعلمُمهةُإيقاظُأوُطالهبم،ُإىلُالعلمُإيصالُإالُيهمهم
ُيستطيعواُملُكماُاملخلصنيُالعلماءُعلىُالتأثريُيستطيعواُوملُاحلنيف،ُاإلسالميُالفكرُعلىُالقضاء

ُليتعاملُاحلكامُمنُيدنوُالُمنهمُأحداُأنُيعينُالُوهذاُل،ااجلبُرسوخُالراسخةُعقيدهتمُيغريواُأن
ُ.الشعبُنظرُيفُهيبتهُفذهبتُقليل،ُمعهمُيتعاملُمنُولكنُمعهم،

ُملُذلكُفكلُمنكمشة،ُواالقتصاديةُمنخفضة،ُواالجتماعيةُسيئة،ُالسياسيةُاحلالةُكانتُوإذا
ُيفُيفكرُكانُبلُفيهاُيعيشُاليتُالبيئةُعنُمبنأىُيكنُملُوهو-احَلويفُاإلمامُشيخناُحياةُعلىُيؤثر
ُالعلم،ُطلبُمنُاملزيدُإىلُدفعتهُالسيئةُالبيئةُهذهُولكنُاإلسالمية،ُباألمةُتقعُاليتُاألحداثُكل
ُ.(0)والسالطنيُاحلكامُأبوابُإىلُاحلاجةُتسقهُفلمُالعلم،ُطلبةُلتعليمُاجلهادُمنُاملزيدُوإىل

ُاحلكامُيستطعُملُحبيثُ-عظيماُكانُفقدُاملخلصني،ُالعلماءُمنُغريهُيفُتأثريهُوأما
ُعاملُإنه:ُاحَلويفُلإلمامُاملرتمجونُقالُهناُومنُاملصريني،ُعندُالسنةُأهلُمذهبُيغريواُأنُالفاطميون

ُ.(4)النحوُيفُبهُوخترجواُمصر،ُأهلُبهُانتفعُكبري

                                                           

 .[القرآن علوم في البرهانولهذا لم يصلنا من مصنفاته إال ](0ُ)

/4ُُ،)ُبريوت:ُُدارُالكتبُالعلمية(،0ُ،ُت:ُُأبوُهاجرُحممدُالسعيدُبنُبسيوينُزغلول،طفي خبر من غبر العرب(ُالذهيب،4ُ)
463. 



 سورةالتمهيد لتحقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 يوسف

 

 34 

الثاني المبحث  

 الَحوفي اإلمام حياة ترجمة

 : مطالب عشرة وفيه

ُ.ومولدهُوكنيته،ُولقبه،ُونسبه،ُامسه،: األول المطلب

ُ.ُُللعلمُوطلبهُونشأته،ُموطنه،: الثاني المطلب

ُ.شيوخهُ:الثالث المطلب

ُ.تالميذهُ:الرابع المطلب

ُ.وأقرانهُمعاصريه،ُبعض: الخامس المطلب

ُ.عقيدته،ُومذهبهُالفقهي: السادس المطلب

ُ.ُالنحويُمذهبه: السابع المطلب

 .فيهُالعلماءُوأقوالُالعلمية،ُومكانتهُأخالقه،: الثامن المطلب

  .ومصنفاتهُثقافته،: التاسع المطلب

ُ.وفاته: العاشر المطلب
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األول المطلب  

 .ومولده وكنيته، ولقبه، ونسبته، ونسبه، اسمه، 

 أوال: اسمه، ونسبه: 
ُاملصريُاحَلويفُاإلمامُاحلسنُأبوُ-سعيدُبنُيوسفُبنُسعيدُبنُبراهيمإُبنُعليُهو
ُأنهُويبدوُالنسب،ُهذاُعلىُيزيدواُوملُلديُتوفرتُاليتُاملصادرُعليهُاتفقتُماُوهذا (،0)النحوي

ُمنُنزحتُاليتُاألصيلةُالقبائلُتسكنهاُمنطقةُهيُهبا،ُولدُاليتُاملنطقةُأنُهذاُويؤيدُاألصل،ُعريب
 .ملصرُاإلسالميُالفتحُبعدُالعربيةُاجلزيرةُشبه

 ثانيا: نسبته: 
ُموطنهُإىلُنسبةُوذلكُاملصري،ُللحويفُنسبتهُعلىُللمصنفُترمجتُاليتُاملصادرُمجيعُاتفقت

"ُبلبيس"ُمنطقةُويفُالشرقية،ُحمافظةُمنُاآلنُيعدُالذيُالغريبُاحلوفُوهوُفيه،ُعاشُالذي
                                                           

معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة هـ،646ُ(ُاحلموي،ُشهابُالدينُأبوُعبدُاهللُياقوتُبنُعبدُاهللُالروميُت:0ُ)
.ُالقفطي،04ُُ/440ُميةُ)القاهرة:ُُدارُإحياءُالكتبُالعربيةُعيسىُالباىبُاحلليبُوشركائه،(،ُراجعهُوزارةُاملعارفُالعمُواألديب

ُ ُ ُالفضلُإبراهيم،طإنباه الرواة على أنباه النحاةهـ(،626ُمجالُالدينُأبوُاحلسنُعليُبنُيوسفُ)ت: ،0ُ،ُت:ُحممدُأبو
.ُالسيوطي،ُجاللُالدينُعبدُالرمحنُبنُأيب4ُ/405ُم(،0524ُ)القاهرة:ُبريوت:ُدارُالفكرُالعريبُومؤسسةُالكتبُالثقافية،

،)القاهرة:ُُدارُإحياءُالكتب0ُ،ُت:ُُحممدُأبوُالفضلُإبراهيم،طبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةهـ(،500ُبكرُ)ت:ُ
طبقات هـ(523ُ.ُالداوودي،ُمشسُالدينُحممدُبنُعليُبنُأمحد،ُ)ت:4ُ/021ُُهـ(0322ُالعربيةُعيسىُالباىبُاحلليبُوشركائه،

،ُمرجعُالعبر في خبر من غبر.ُالذهيب،0ُُ/320ُهـ(،0354ُ،)القاهرة:ُُمكتبةُوهبة،0ُ،ُت:ُُعليُحممدُعمر،طالمفسرين
ُ ُالربمكيُاإلربليُت:4ُ/463سابق، ُالعباسُمشسُالدينُأمحدُبنُحممدُبنُإبراهيمُبنُأيبُبكر ُأبو ُابنُخلكان، هـ،620ُ.

ُكثري،3ُ/311مُ(،0511ُُ،ُت:ُُإحسانُعباس،ُ)بريوت:ُُدارُصادر،ُاء الزمانوفيات األعيان وأنبـــــاء أبنــــ البداية  .ُابن
0ُ،ط،والنهاية ُدارُهجر، ُ)القاهرة: 0557ُُ-هـ0202، ُبنُمنصور04ُ/27ُم(، ُالكرميُبنُحممد ُعبد ُالسمعاينُأبوُسعد، .

ُ ُ)ت: ُاملروزي، 364ُالتميمي ُالياألنسابهـ(، ُبنُحيىيُاملعلمي ُالرمحن ُعبد ُت: ُجملسُدائرة0ُماينُوغريه،ط، ُآباد: ُحيدر (،
 .2ُ/315م(،0564ُُ-هـ0324ُُاملعارفُالعثمانية،ُ
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ُوسكونُاملهملةُاحلاءُبفتحُاحَلويفُواإلمام(:ُحوف)ُمنطقةُحتديدُيفُخلكانُابنُويقولُبالتحديد
ُهلاُيقالُمبِصمرَُُلناحيةُنسبةُواحلوىف:ُخلكانُابنُقال.ُحوفُإىلُالنسبةُهذهُفاء،ُآخرهاُيفُالواو

-اهللُرمحه -وهو-حويفُحدهماُوُ،"حوف"ُي سمُّونُريفهاُفجميعُُبـ لمبَـيمَس،َُمِديَنةُ َُوَقَصَبتـ َهاُالشرقية،
ُ.ُاملذكورةُالشرقيةُأعمالُمن"ُالنخلةُشربا:ُ"هلاُيقالُقريةُمن

ُوهيُاآلن،ُإىلُموجودةُوهيُبلبيس،ُمركزُقرىُمنُقريةُالنخلةُشرباُأنُكله،ُهذاُمنُيستبنط
ُحدثُفقدُالقريةُاسمُعليهُالتبسُملنُعربةُفالُهبا،ُولدُاحلويفُأنُاملصادرُأمجعتُاليتُالقرية

ُالنخلةُشربا"ُاحلويفُهباُولدُاليتُالقريةُاسمُأنُوذ كرُله،ُترجمُمنُعندُوحتريفُتصحيف، ُمن"
ُ.بلبيسُأعمال

ُالدولةُأيامُمنُالشرقية،ُاألعمالُقاعدةُمثُالعرب،ُأيامُالشرقيُاحلوفُقاعدةُبلبيسُوكانت 
ُالسنةُتلكُويفُم،0234ُسنةُإىلُالشرقية،ُواليةُقاعدةَُُمثُاجلركسي،ُاحلكمُعهدُآخرُإىلُالفاطمية

ُمدينةُإىلُاألخرىُاألمرييةُواملصاحلُاملديريةُديوانُبنقلُأمراُمصرُوايل-باشاُعليُحممدُأصدر
ُفيهاُأنشئُالذيُبلبيس،ُلقسمُقاعدةُبلبيسُأصبحتُوبذلكُاملديرية،ُبالدُبنيُلتوسطهاُالزقازيق،

ُ(0)بلبيسُمركزُمسمىُ-م0270:ُسنةُالسنةُتلكُمنُاملديريةُديوانُمنُبدال

 ثالثا: لقبه: 
ُباإلمامُلقبهُمنُومنهمُاملقرئ:ُقالُمنُومنهم"ُاإلمام"ُوهوُبامسهُمقروناُلقباُلناُذكرتُاملراجعُبعض

ُجيدُ.[القرآن علوم في البرهان]ُلكتابهُالقارئُأنُإذُالنحويُاملقرئُاإلمام:ُقالُمنُومنهمُاملقرئ،
ُحنويُالقراءات،ُيفُومشاركُالعلم،ُيفُإمامُأنهُيشكُفالُوالنحوُبالقراءات،ُاهتمامهُكثرةُفيه

ُ".باإلمامُيلقبُأنُلهُفحقُحاذق،

                                                           

(0ُ ُيوسف،ُحممدُعثمان)معاصر(، ُدارُالعلمُواإلميان،0،ُطالحوفي ومنهجه في تفسير القرآن( ُالشيخ: ُ)كفر م(،4115ُ،
 .30-31ص
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 رابعا: كنيته: 
ُأوالدهُأكربُلكونُإماُالكنيةُوهذهُاحلسن،ُبأيبُيكىنُاحَلويفُاإلمامُأنُاملؤرخنيُمنُكثريُذكر

ُوملُوأسرته،ُوأوالده،ُزواجه،ُعنُحيدثُأحداُأجدُوملُهذا،ُعلىُدليالُأجدُملُولكينُاحلسن،ُامسه
ُبأيبُ-عليُ-امسهُمنُمناداةُألنُأرجحه،ُماُهوُوهذاُعليا،ُامسهُلكونُوإماُُكله،ُهذاُعلىُأعثر

ُ.(0)عنهُاهللُرضيُاحلسن،ُأيبُطالب،ُأيبُبنُعليُالرابعُباخلليفةُتيمناُإسالميةُعادةُ ُاحلسن

 خامسا: مولده: 
ُش بـمرَا"ُهلاُيقالُحوفُقرىُمنُبقريةُولدُأنهُإالُدقيقا،ُحتديداُاحَلويفُاإلمامُميالدُعنُأعرفُمل

ُولكنُوفاته،ُحنيُعمره،ُيذكرُملُكماُميالده،ُسنةُاملؤرخنيُمنُأحدُيذكرُوملُبلبيسُقرب"ُالنخلة
ُاتفقتُاملراجعُإنُحيث-احَلويفُاإلمام-شيخناُمليالدُتقريبياُزمناُأحددُأنُأستطيعُبسيطةُمبقارنة
ُسبعنيُسنةُتويفُرشيقُابنُأنُعلىُاملصادرُأمجعتُوقدُ،(4)رشيقُابنُيدُعلىُتتلمذُأنهُعلى

ُه،322ُسنةُتويفُالذيُاألدفوي،ُتلميذُهوُاحلويفُأنُعلىُاملصادرُأمجعتُوكذلكُوثالمثائة،
ُيفُالريفُأهلُكعادةُوهذهُنضجه،ُإكمالُبعدُإالُيكونُالُالعلمُلتلقيُالقاهرةُإىلُاحلويفُورحيل
ُ.مصر

ُاهلجري،ُالرابعُالقرنُمنُالثاينُالنصفُبدايةُيفُمولدهُتاريخُأنُاألرجحُمنُفيكونُهذاُوعلى
ُفإنُاملصادرُبهُشهدتُوافر،ُأديبُعطاءُومنُعلمي،ُجمدُمنُاحلويفُشخصيةُحققتهُمماُالرغمُوعلى

ُاليسريُالنذرُعلىُإالُالعديدةُترامجهُيفُنعثرُوملُيذكر،ُشيئاُالشخصيةُحياتهُمنُلناُحيفظُملُالتاريخ
                                                           

ُاملسلمنيُفمنُشراح0) ُعند ُاملوجود ُالشائع ُومنُالدليلُعلىُذلكُهو ُعليُبنُحممدُاألمشوينُيكىنُبأيبُُ( ُابنُمالك: ألفية
ُ ُبنُعليُالشافعيُ)ت: ُالعرفانُحممد ُأبو ُالصبان، 0416ُاحلسنُينظر حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن هـ(

 .0/4م(،0557ُ-هـ0207ُُ،)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية،0ُ،ُطمالك

(4ُ ُالذهيب، ُالكتبُالعلمية،0طُ،تذكرة الحفاظ( ُدار 0552ُُ-هـ0205،)بريوت: 3ُم(، ُاحلسنُعز535ُ/ ُأبو ُاألثري ُابن .
 .0ُ/214،ُ)ُبريوت:ُدارُصادر(،ُاللباب في تهذيب األنسابالدين،ُ
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ُالفاطمي،ُالعصرُإىلُيرجعُالسببُولعلُجديدا،ُإليهاُتضيفُأنُدونُاملصادرُتناقلتهاُالكلماتُمن
ُ.الوكيلُونعمُاهلل،ُوحسبناُاملستعان،ُفاهللُ-السنةُعلماءُأمامُعائقاُوقفُالذي
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الثاني المطلب  

   للعلم وطلبه ونشأته، موطنه، 

ُقريةُمنُوأنهُاملنطقة،ُريفُهوُاحلوفُوأنُبلبيس،ُمنطقةُمنُشيخنا،ُأنُإىلُنسبته،ُيفُالكالمُتقدم
ُ.ريفيةُمنطقةُيفُطفولتهُيفُنشأُأنه:ُأقولُأنُأستطيعُُهناُومنُ،"النخلةُش بـمرَا:ُ"يقال

ُهباُواستوطنُالقاهرةُإىلُرحلُمثُبلبيس،ُمشايخُأيديُعلىُالعلومُومبادئُقريتهُيفُالقرآنُتعلمُولقد
ُعادُمثُاملغربُشيوخُعنُالعلمُوأخذُاملغرب،ُإىلُرحلُمث.ُاألجالءُعلمائهاُأيديُعلىُالعلمُوطلب

ُحيثُعاملا،ُصارُحىتُمشاخيها،ُأيديُعلىُالعلمُيطلبُوظلُأخرى،ُمرةُرأسهُمسقطُمصرُإىل
ُ.ُ(0)عديدةُمصنفاتُوصنفُكتب

ُواالجتماعية،ُالسياسية،ُالناحيةُمنُالسيئةُاألزمنةُتلكُيفُالعلمُطالبُأنُواضحُدليلُكلهُوهذا
ُبنيُباملقامُيـَرمَضومنَُُالُوكانواُحتصيله،ُسبيلُيفُوالرحلةُالعلمُطلبُمنُذلكُمينعهمُواالقتصادية،مل

ُإالُيريدونُالُألهنمُمعني،ُعاملُعلىُاالقتصارُدونُمشارهبمُيعددواُأنُبدُالُبلُواحد،ُبلدُعلماء
ُغريُوهمُُدليل،ُعنُأرجحُكانُإذاُإالُرأيُدونُبرأيُيتأثرواُالُحىتُحمتكرُغريُحراُواسعاُعلما

ُأعلىُتعاىلُواهلل-القدامىُعلمائناُتفوقُيفُالسرُهوُنظريُيفُوهذاُآخر،ُدونُبكتابُملزمني
ُ.وأعلم

                                                           

 .4/041،ُمرجعُسابق،بغية الوعاة.السيوطي،0/202ُ.ُابنُخلكان،ُمرجعُسابق،4/441(ُالقفطي،ُمرجعُسابق،0ُ)
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.شيوخه: الثالث المطلب  

ُ:ُالتايلُالنحوُعلىُأشهرهمُأذكرُكثريون،ُشيوخه

ُ:ُرشيقُابنُ:أوال

ُولد ،(0)املعدلُاملصريُالعسكريُحممدُأبوُبلده،ُمسندُاحملدث،ُاإلمامُرشيق،ُبنُاحلسنُوهو
ُعثمانُبنُوحممدُرغبة،ُبنُوأمحدُالنسائي،ُالرمحنُعبدُأيبُعنُحدثُومائتني،ُومثاننيُثالثُسنة
ُوكانُالطفال،ُاحلسنيُبنُوحممدُالطحان،ُوابنُالدارقطين،ُعنهُروى.ُكثريُوخلقُالسراج،ُسعيدُبن
ُ.(4)اهلجرةُمنُوثالمثائةُسبعنيُسنةُتويفُوالقراءات،ُبالعربيةُعاملاُباحلديثُعلمهُجانبُإىل

ُ:ُاألدفويُ:ثانيا

ُسنةُولدُاملفسر،ُالنحويُاملقرئ-املصريُاأل دمف ويُبكرُأبوُاإلمامُأمحدُبنُعليُبنُحممدُهو
ُالقرآنُقرأُ،"أسوان"ُيليُمماُوقوصُأسوانُبنيُاألعلى،ُمصرُبصعيدُقريةُاسمُ،"بأ دمف و" وثالمثائة،ُأربع

                                                           

ُكانُالقاضيُيسألهُعنُالشهودُفلُهيُوظيفةُت(ُاملعد0ُِّ) أوُجيرحهمُحسبُعلمهُواستقصائهُُيعدهلمُماُأنإابعةُللقضاءُحيث
و)تعديل(ُالشهودُأنُتقولُإهنمُعدول.ُومنهُقولهُُفيهم،ُيقال:ُ)عدلهُتعديالُفاعتدل(ُأيُقومهُفاستقامُوكلُمثقفُ)معدل(.

ُ}َواَلُ {ُتعاىل: ل  َُعدم َها ُِمنـم َبل  ُُيـ قم ُاآلية، ُأبوُعبدُاهللُحممدُبنُأيبُبكرُبنُعبدُالقادرُاحلنفيُُ.043البقرة: زينُالدينُالرازي،
ُيوسفُالشيخُحممد،طمختار الصحاحهـ(،666ُ)ت: ُالنموذجية،3،ُت: ُالدار ُالعربية، ُاملكتبة ُ)بريوت:ُصيدا، ،0241ُ/ُ هـ

 .414م(،ُباب"عُدُل"ُص:0555ُ

 .3ُُ/70.ُابنُالعماد،ُمرجعُسابق،3ُُ/535ُ،ُمرجعُسابق،ُُتذكرة الحفاظ(ُالذهيب،4ُ)
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ُعليهُوتتلمذُكتبه،ُعنهُوروىُالنحاس،ُجعفرُأباُولزمُ،(0)محدانُبنُأمحدُبنُاملظفر-غامنُأيبُعلى
ُ.اخلزاعيُالفضلُوأبوُامللك،ُعبدُبنُوعتبةُالطرسوسي،ُأمحدُبنُاجلبارُوعبدُاحَلويف،ُاإلمام

ُ.السكنُبنُسعيدُومنُجامع،ُبنُإبراهيمُبنُأمحدُمنُاحلروفُومسع:ُالذهيبُعنهُقال

ُ.مبصرُعصرهُأهلُسيدُوكانُالقرآن،ُعلومُيفُوبرعُكتبه،ُعنهُومحلُالنحاس،ُجعفرُأباُولزم

ُوبراعةُعلمه،ُسعةُمعُنافعُقراءةُيفُوقته،ُيفُباإلمامةُبكرُأبوُانفرد:ُالداينُعمروُأبوُقال
ُ.باملعاينُوبصرهُالعربية،ُعلمُمنُومتكنهُهلجته،ُوصدقُفهمه،

ُبنُاحلسنُوشيخناُالنعمان،ُبنُاحلسنيُبنُحممدُمنهمُاألكابر،ُمنُمجاعةُالقراءةُعنهُروى
ُقلتُ-سنةُومثاننيُثالثاُوعاشُسليمان، ُالذهيب"ُأي:  في االستغناء:ُوامسهُالتفسري،ُكتابُله":

ُ.(4)وثالمثائةُومثاننيُمثانُسنةُتويف.ُبالقاهرةُموجودُجملدا،ُوعشرينُمائةُيفُالقرآن علوم

ُت)ُاهللُعبدُبنُحممدُاحلافظُالنيسابوريُاحلاكمُاهللُعبدُأبوُ:ثالثا ُصاحبُ-(هـ213:
ُعلىُاملستدركُولهُمجيعها،ُالعلومُيفُتفننُنيسابور،ُتاريخُمنها-احلديثُعلومُيفُالتصانيف

                                                           

ُكتابُيفُاختالفُالقراءُالسبعة.0ُُ/046ُ(ُياقوتُاحلموي،ُمرجعُسابق،0ُ) .ُاملظفرُبنُأمحدُمحدان،ُمقرئُمضريُحنوي،ُله
333ُ)ت: ُ ُيوسفُت: ُبنُحممدبن ُحممد ُاخلري، ُأبو ُمشسُالدين ُاجلزري، ُابن .)233ُ ،ُت القراءغاية النهاية في طبقاهـ،

 .4ُ/310هـُج.برجسرتاسر(،0330ُ)القاهرة:ُمكتبةُابنُتيمية،ُعينُبنشرهُألولُمرةُعام0ُط

(4ُ ُالذهيب، ُالعلمية0طُ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( ُالكتب .0/055ُم(،0557ُ-هـ0207ُ-،)دار
 .0ُ/025ُ،ُمرجعُسابق،ُبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي،ُ
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ُوغريُالشافعي،ُفضائلُوكتابُاإلكليل،ُوكتابُاألخبار،ُمزكيُوكتابُاحلديث،ُوعلومُالصحيحني،
ُ.(0)قدرهُوعظمُوجاللتهُإمامتهُعلىُاتفقُحفيال،ُوحافظاُجليال،ُإماماُكانُذلك،

ُ:ُيقولُحيثُعنهُروىُاحلويفُأن:ُالنحاةُأنباهُعلىُالرواةُإنباهُيفُالقفطيُذكرُفقد

ُبنُعلىُبنُعتيقُبكرُأبوُالشيخُأخربناُاإلسكندرية،ُنزيلُاألصبهانُ ُالس لفىُ ُطاهرُأبوُأنبأنا
ُبنُعلىُأخربناُالرازى ،ُإبراهيمُبنُأمحدُالعباسُأبوُأخربناُباإلسكندرية،ُالنيدىُ ُالس مسطاوىُ ُمكى

ُالشيبان،ُشعيبُبنُأمحدُحد ثناُالنيسابورى ،ُاهللُعبدُبنُحممدُحد ثناُالنحوىُ ُسعيدُبنُإبراهيم
ُعنُاخلوالنُإدريسُأىبُعنُشهابُابنُعنُمالكُعنُالرمحنُعبدُأخربناُمنصور،ُبنُإسحاقُأخربنا

َمرََُُوَمنُُِ،ُفـَلميَـنمِثرُمُتـََوضَّأََُُمنُم:ُ"ُقالُوسلمُعليهُاهللُصلىُالنىبُأنُهريرةُأىب َتجم ُ.(4)"ُُفـَلمي وتِرُمُاسم

ُكانتُوإنُاحلاكمُالنيسابوريُاهللُعبدُبنُحممدُعنُحدثُاحلويف،ُأنُيتضحُالرؤيةُهذهُمن
ُعنُكانتُوهلُاحلاكم،ُعنُالروايةُتلقىُكيفُأوُاحلويف،ُرحالتُذكرُعنُأحجمتُقدُاملصادر

ُعلىُالقادمنيُاملغربُعلماءُمنُمجاعةُلقيُأنهُعلىُاملصادرُأمجعتُفلقدُاللقاء؟،ُأوُالسماعُطريق
ُمنُوالسرقسطيُالعريف،ُابنُأنُنرجحُكناُوإنُتسعفنا،ُملُاملصادرُكانتُوإنُوغريهم،ُمصر،
 .(3)احلويفُهبمُالتقىُالذينُالعلماء،ُهؤالء

                                                           

.ُالسبكي،ُتاجُالدينُعبدُالوهابُبنُتقيُالدينُ)ت:3ُ/064ُ،ُمرجعُسابق،ُتذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظالذهيب:ُُ(0)
ُعبدُالفتاحُحممدُاحللو،طبقات الشافعية الكبرىهـ(،770ُ ُللطباعة4ُطُ،ُت:ُد.ُحممودُحممدُالطناحيُد. ،)القاهرة:ُهجر

 .2ُ/033هـ(،0203ُوالنشرُوالتوزيع،

هـ(420ُ.ُاإلمامُأمحد،ُأبوُعبدُاهللُبنُحممدُبنُحنبلُبنُهاللُبنُأسدُالشيباينُ)ت:4/441ُطي،ُمرجعُسابق،ُ(ُالقف4)
،)0ُإشراف:ُد/عبدُاهللُبنُعبدُاحملسنُالرتكي،ُط-وآخرونُ-عادلُمرشد-،ُت:ُشعيبُاألرنؤوطمسند اإلمام أحمد بن حنبل

 "ُإسنادهُصحيح.5401،ُرقمُاحلديث"03ُ/003،ةمسند أبي هرير م(4110ُ-هـ0240ُُ-القاهرة:مؤسسةُالرسالة

 .37-36صُ(ُيوسف،ُمرجعُسابق،3)
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ُتالميذه: الرابع المطلب

ُالنحو،ُعنهُوأخذواُعصره،ُيفُالعلمُأهلُمنُكثري-اهللُرمحه-احَلويفُاإلمامُعلىُتتلمذ
ُهؤالء،ُمنُأحداُله،ُترمجواُالذينُمنُأحدُيذكرُملُولكنُالعلوم،ُمنُذلكُوغريُواللغة،ُوالقراءات،

 (4)بهُوانتفعواُكثريُخلقُاشتغلُأو (0)النحوُيفُبهُوخترجواُمصرُأهلُبهُانتفع:ُقالواُأنُعلىُيزيدواُومل

ُ:تالميذهُومنُ،(3)مبصنفاتهُيشتغلونُاملصرينيُأنُأوُمنهُالناسُإلفادةُتصدر:ُأو

ُروى.ُحبسون:ُويعرفُعلي،ُأبا:ُيكىنُمالقة،ُقاضي:ُالكليبُحسنيُبنُعيسىُبنُحسني-0
ُمالقةُفقيهُوكان.ُوغريمهاُاهلرويُذرُوأيبُاحلويف،ُالنحويُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُأيبُعنُباملشرق
ُجراوةُمنُوأصلهُوكبريها، ُأبوُعنهُحدثُاجلوابُيفُعليهُأحالُحبضرتهُسئلُإذاُذرُأبوُوكان.
ُقال .مائةُوأربعُومخسنيُثالثٍُُسنةُصدرُيفُوتويف.ُوغريمهاُخليفةُبنُاهللُعبدُوأبوُالشعيب،ُاملطرف
ُ.(2)هباُعلمهُيفُمثلهُرأيتُماُونظائرهاُبأصوهلاُعاملاُهلا،ُحافظاُاملسائلُيفُفقيهاُوكان:ُالشعيب

ُوأصلهُطليطلة،ُقاضيُاحلشا،ُبابن:ُيعرف:ُالرمحنُعبدُبنُعيسىُبنُحممدُبنُالرمحنُعبد-4
ُقرطبةُمن ُيكىن: ُزيدُأبا: ُبنُعليُبنُحممدُاحلسنُوأيبُمبكة،ُاهلرويُذرُأيبُعنُباملشرقُروى.

                                                           

/4ُ،ُمرجعُسابق،ُالعبر في خبر من غبرهـ(.الذهيب،233ُُ(ُأبوُعليُحسونُحسنيُبنُعيسىُالكليب،ُقاضيُمالقة.ُ)ت:0ُ)
 .3/033.ُابنُالعماد،ُمرجعُسابق،463ُ

 .3ُ/311(ُابنُخلكان،ُمرجعُسابق،4ُ)

/3ُ.ُابنُالعماد،ُمرجعُسابق،2ُ/315ُ...بتصرف.ُالسمعاينُأبوُسعد،ُمرجعُسابق،4ُ/405ُمرجعُسابق،ُ(ُالقفطي،3ُ)
427. 

،ُت:ُسعيدُأمحدُأعرابُترتيب المدارك وتقريب المسالكهـ(322ُ(ُاليحصيبُأبوُالفضلُالقاضيُعياضُبنُموسىُ)ت:2ُ)
372ُشكوال،ُأبوُالقاسمُخلفُبنُعبدُامللكُ)ت:ُ،ُابنُب2/030م(،0523ُ-0520،)املغرب:ُمطبعةُفضالة،ُاحملمدية،0ط

ُالسيدُعزتُالعطارُاحلسيين،ُط -0/021م(،0533ُ-هـ0372ُ،)مكتبةُاخلاجني،0ُهـ(،ُعينُبنشرهُوصححهُوراجعُأصله:
 .31/320،ُمرجعُسابق،تاريخ اإلسالم ووفيات األعيان.ُالذهيب،020ُ
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ُوروى.ُالتونسيُيونسُبنُاهللُوعبدُالصقلي،ُهارونُبنُاحلقُوعبدُالكسائي،ُعليُبنُوأمحدُصخر،
ُالفضلُوأيبُاحلويف،ُإبراهيمُبنُعليُاحلسنُوأيبُالقمي،ُاحلسنُبنُامللكُعبدُالقاسمُأيبُعنُمبصر،
ُبنُوحممدُاخلواص،ُعباسُبنُوحممدُالفقيه،ُالفاسيُ ُعمرانُأيبُعنُوبالقريوانُعلي،ُبنُمسلم

ُ.(0)مديرُابنُوفاتهُتاريخُذكرُمئة،ُوأربعُوسبعنيُثالثٍُُسنةُهباُتويف.ُوغريهمُجيكان،ُمنصور

ُخبطهُنسبهُقرأتُكذاُاألنصاري،ُالقدوسُعبدُبنُالوهابُعبدُبنُحممدُبنُالوهابُعبد-3
ُومسعُفحجُاملشرقُإىلُورحلُأشونة،ُمنُوأصله.ُالقاسمُأبا:ُيكىنُبقرطبة،ُاجلامعُباملسجدُاخلطيب

ُ.وغريهُاملطوعيُعليُبنُحممدُبكرُأيبُمن:ُمبكة

ُبدمشقُومسع ُإبراهيمُبنُاحلسنُعليُأيبُعلىُالقراءاتُهباُوقرأُالسمسار،ُاحلسنُأيبُمن:
ُ.الشريفُالزيديُالقاسمُأيبُمن:ُحبرانُومسعُاألهوازي،

ُحممدُاهللُعبدُأيبُمنُ:ومبَيَـّافَارقِـنيُنفيس،ُبنُالعباسُأيبُومنُاحلويف،ُاحلسنُأيبُمن:ُومبصر
ُ.هؤالءُوغريُالفاسيُأمحدُبن

ُالضبطُحسنُوطرقها،ُبالقراءاتُعارفاُاجملودين،ُاحلفاظُاخلطباءُومنُاملقرئني،ُجلةُمن:ُوكان
ُاثنتنيُسنةُالشهر،ُمنُخلتاُلليلتنيُالقعدةُذيُيفُ-اهللُرمحهُ-وتويفُإليه،ُوقتهُيفُالرحلةُوكانتُهلا،

ُ.(4)مئةُوأربعُثالثُسنةُومولدهُعباس،ُابنُمبقربةُودفن.ُمئةُوأربعُوستني

ُالصديفُعليُأبوُلقيهُالعاص،ُبنُعمروُجامعُيفُمبصرُالكاتبُاإللبرييُاهللُعبدُأبو-2
ُبكرُأيبُعنُاحلويفُاحلسنُأيبُعنُهباُحدثناُالنحاس،ُالبنُالقرآنُمعاينُبعضُمنهُومسعُهنالك

ُ.(0)عنهُاألدفوي

                                                           

 .34/25مرجعُسابق،ُاألعيان، تاريخ اإلسالم ووفيات.ُالذهيب:0/346،343(ُمرجعُسابق،0)

 .0/364(ُابنُبشكوال:مرجعُسابق4ُ)
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ُنزيلُالنحوي،ُاللغويُاألندلسيُحممدُأبوُ-ُم َغلِّسٍُُبنُالسيدُبنُأمحدُبنُالعزيزُعبد-3
ُ.مصر

،ُاحلسنُبنُصاعد:ُعلىُقرأ ُمصنَّفَُخَلف،ُبنُإمساعيلُوبنيُبينهُوكانُبغداد،ُودخلُالرَّبِعي 
ُ.ُديوانيهماُيفُموجودةُقصائدُيفُمعارضات«ُالع نموان»

َاَدىُيفُتـ و يفُ  ُ.(4)«الت فسري»ُصاحبُاحلويف ،ُإبراهيمُابنُعليهُوصل ىُاألوىل،ُمج 

ُوسبعونُبضعُولهُاآلخر،ُربيعُيفُتويف.ُاللَّخميُ ُالدمياطي،ُالوحشُأبوُالطاهرُأيبُبنُأسد-6
ُ.وغريمهاُالدين،ُعزُوالشريفُالدمياطي،:ُمنهُمسع.ُ(3)التـََّقويُ َُجلمَدك:ُعنُروى.ُسنة

،ُأسدُعنُالدمياطي،ُعنُالعقيلي،ُحممودُأخربين ُبنُقاسمُعنُسامل،ُبنُنعمةُعنُاللَّخمي 
،ُاحلسنُبنُالكرميُعبدُعنُإبراهيم، ُعنُاحلويف،ُإبراهيمُبنُعليُعنُاحلسن،ُبنُعليُعنُالت َككيِّ

ُابنُعنُمالك،ُعنُقتيبة،ُعنُالنسائي،ُعنُالنحاس،ُبنُجعفرُأيبُعنُاأل دمف وي،ُعليُبنُحممد
ُ.قتيبةُعنُمسلم،ُرواه(2)"ُالمِمغمَفرُ َُوَعَليمهَُُِمكَّةََُُدَخلََُُوَسلَّمََُُعَليمهُُِاهللُ َُصلَّىُالنَّيبََُُّأنَُّ :"أنسُعنُشهاب،

                                                                                                                                                                                     

(0ُ ُالقضاعيُ)ت: ُاهللُبنُأيبُبكر ُبنُعبد ُحممد ُابنُاألبار ُالبلنسي، )632ُ ُالسالمُُ،التكملة لكتاب الصلةهـ( ُعبد ت:
 .4/310ُم(،0553-هـ0203-اهلراس،)لبنان:ُدارُالفكرُللطباعة

 .45/053،ُمرجعُسابق،ُعيانتاريخ اإلسالم ووفيات األ(ُالذهيب،4ُ)

ُمحاةُصاحبُهوُوموالهُالسلفيُعنُروى.ُشاعر اُأديب اُوكانُ.املصريةُالديارُوشدُ.اإلسكندريةُنيابةُيلُوُ:التـََّقويُ َُجلمَدكُ(3)
 .3ُ/411ُسابق،ُمرجعُغرب،ُمنُخربُيفُالعربُالذهيب،ُُمائةُوستُوعشرينُمثانُسنةُشعبانُيفُتويفُعمرُالدينُتقي

(2ُ ُالذهيب، ُتاريخ اإلسالم ووفيات األعيان( ُسابق، ُمرجع ُعلي31/67ُ، ُبن ُشعيب ُبن ُأمحد ُالرمحن ُعبد ُأبو ُالنسائي، .
ُ ُ)ت: 313ُاخلراساين، ُغدة،المجتبى من السنن=السنن الصغرى للنسائيهـ( ُأبو ُالفتاح ُعبد ُت: ُمكتب3ُطُ، ،)حلب:

 .ُحكمُاأللباين:ُصحيح.4267رقمُاحلديثُُ(3ُ/411م(ُسننُالنسائيُ)0526ُ-ه0216ُاملطبوعاتُاإلسالمية،ُ
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وأقرانه معاصريه، بعض: الخامس المطلب  

ُ:ُالتايلُالنحوُعلىُوأقرانهُمعاصريه،ُبعضُتعاىلُاهللُشاءُإنُسأذكر

ُاملقرئ،ُالنحويُاألندلسي،ُالصقليُطاهرُأبوُعمران،ُبنُسعيدُبنُخلفُبنُإمساعيلُ:أوال
ُخلكانُابنُقال ُالقراءات،ُيفُالعنوانُالقراءات،صنفُلفنُمتقناُاآلداب،ُعلومُيفُإماماُكان:

ُومخسنيُمخسُسنةُاحملرمُمستهلُاألحدُيومُوماتُالناس،ُبهُوانتفعُللفارسي،ُاحلجةُواختصر
ُ.ُُ(0)جملداتُتسعُالقرآن،ُإعرابُصنف.ُاحلويفُإبراهيمُبنُعليُصاحبُهو:ُياقوتُوقال -وأربعمائة

ُمثُالقريواينُالقيسي،ُخمتارُبنُحممدُبنُمَح وشُبنُطالبُأيبُبنُمكيُحممدُأبوُ:ثانيا
ُبلوغُإىلُاهلداية:ُتصانيفهُمنُواجملودين،ُالقر اءُأستاذُعارفُحمقق،ُعالمةُإمام،ُالقرطيبُاألندلسي

ُالقراءاتُيفُواملوجزُالقرآن،ُوإعرابُوحججها،ُوعللهاُالسبعُالقراءاتُوجوهُعنُوالكشفُالنهاية،
ُ.األ دمف ويُأبوبكرُعليُبنُحممد:ُمصرُيفُشيوخهُومنُومنسوخه،ُالقرآنُبناسخُواإليضاحُالسبع،

ُوثالثنيُسبعُسنةُوتويفُوثالمثائةُومخسنيُمخسُسنةُشعبانُمنُبقنيُلسبعُالقريوانُمبدينةُولد
ُ.(4)وأربعمائة

ومَهرِيُُُّ،ُالمِمصمرِيُُُّأمحدُبنُطاهرُاحلسنُأبوُبَابمَشاذَُُابنُ:ثالثا ُ:ُتصانيفهُومنُاجلَم

واملقدمةُيفُالنحوُوشرحها.ُتويفُسنةُشرحُاجلمل،ُوتعليقهُيفُالنحوُحنوُمخسةُعشرُجملدا،ُ
ُ.(3)تسعُوستنيُوأربعمائة

                                                           

 .5ُُ/006ُ.ُابنُخلكان،ُمرجعُسابق،0ُ/222ُ،ُمرجعُسابق،ُبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(ُالسيوطي،0ُ)

،ُبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.ُالسيوطي،4ُ/315ُ(ُابنُاجلزري،ُغايةُالنهايةُيفُطبقاتُالقراء،ُمرجعُسابق،4ُ)
 .3/303ُ.ُالقفطي،ُمرجعُسابق،4/452ُجعُسابق،ُمُر

 .0ُ/334،ُمرجعُسابق،ُحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة.ُالسيوطي،4ُ/53ُ(ُالقفطي،ُمرجعُسابق،3ُ)
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ُالقائمنيُالعلماءُمنُكانُالنحويُالع كرَبِيُالقاسمُأبوُبرهان،ُبنُعليُبنُالواحدُعبدُ:رابعا
ُاملتقدمنيُوأخبارُالنسب،ُومعرفةُواللغة،ُالنحو،ُمنهاُكثرية،ُبعلوم ُومخسنيُستُسنةُتويف.

ُ.(0)وأربعمائة

ُجين،ُابنُعنُأخذُفيه،ُالتفننُكثريُمشهورُحنويُهوُاملصري،ُالنحويُالذاكرُ:خامسا
ُوماتُوأربعمائة،ُأربعنيُسنةُإىلُالذاكرُعاش:ُالشأنُهذاُإلقراءُوتصدرُهبا،ُوأفادُمصر،ُواستوطن

ُ.(4)املستنصرُزمنُمبصر

.ُومصنفهمُالشيعةُبفقيهُالسبكيُنعتهُمفسر،ُهوُالطوسي،ُعليُبنُاحلسنُبنُحممدُ:سادسا
ُفاستقرُبالنجفُالغريُإىلُورحلُسنةُأربعنيُوأقامُوأربعمائةُمثانُسنةُبغدادُإىلُخراسانُمنُانتقل

ُلعلومُاجلامعُوالتبيانُالعبادات،ُيفُوالعقودُواجلملُالفرائض،ُيفُاإلجياز:ُتصانيفهُومن.ُتويفُأنُإىل
ُستنيُسنةُبالكوفةُوتويفُوثالمثائة،ُومثاننيُمخسُسنةُولدُوالعبادات،ُالعقائدُيفُواالقتصادُالقرآن،

ُ.(3)ُوأربعمائة

                                                           

 .4ُ/041،ُمرجعُسابق،ُبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي،4ُ/403ُُ(ُالقفطي،ُمرجعُسابق،0ُ)

 .4ُُ/2ُ(ُالقفطي،ُمرجعُسابق،4)

 6ُ/22.ُالزركلي،ُمرجعُسابق،2ُ/046ُ،ُمرجعُسابق،ُطبقات الشافعية الكبرى(ُالسبكي،3ُ)
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عقيدته،ُومذهبهُالفقهي: السادس المطلب  

ُُواجلماعة،ُالسنةُأهلُمنُاحَلويفُاإلمامُبأنُاحَلويف،ُاإلمامُتفسريُمنُأجزاءُحتقيقُيفُسبقينُمنُصرح
ُأنهُإىلُتوصلتُاهللُبعونُولكين:ُاألندونيسيُقالُله،ُفقهيُمذهبُمعرفةُإىلُيتوصلواُملُأهنمُإال

ُالكربى،ُاملدونةُمنُالنقلُأكثرُفقدُ-اهللُرمحه-مالكُملذهبُ(0)متعصبُإنهُبلُاملذهبُمالكي
ُ:يقولُأنهُذلكُعلىُوالدليل

ُكانُماُيعيد:ُقالُأنهُعنهُالقاسمُابنُوحكىُمجيعاُيعيدواُأنُأرى:ُيؤمُاملسافرُيفُمالكُاإلمامُقال
:ُقلتُ(3)التحقيقُيفُاملوجودةُاملسائلُمنُذلكُغريُإىل(4)عليهُإعادةُفالُالوقتُزالُفإذاُالوقتُيف

ُتناوليُملُ-السىالمُعليه-يوسفُسورةُألنُأخرى،ُمصادرُمنُالفقهيُمذهبهُملعرفةُدفعينُومما
فيهاُحبثا ُواحدا ُيفُاملسائلُالفقهيةُمنُعبادات،ُومعامالت،ُلي عرفُمنُُ-رمحهُاهللُتعاىل-املصنف

ُخالهلاُمذهبهُالفقهي.ُ

                                                           

وقولهُمتعصبُملُيتبنيُيلُُ.0ُ/423،ُمرجعُسابق،ُدول اإلسالم(ُألزمُاحلاكمُبأمرُاهللُالفقهاءُببثُمذهبُمالك.ُالذهيب،0ُ)
ُمماُنقلهُعنه.

)القاهرة:ُجامعةُاألزهر،ُُُوتحقيق الجزء الثامن من كتاب البرهان لإلمام الحوفي دراسة(ُاألندونيسي،ُأزمانُإمساعيلُأمحد،4ُ)
ُ ُدكتوراه ُرسالة ُبالكلية، ُاللغويات ُأستاذ ُالكرمي ُعبد ُحممد ُاحلميد ُعبد ُصبحي ُأ.د./ ُالعربية.إشراف ُاللغة -ه0204كلية

0550ُ ُينظر" 056ُ"ُصقسم التحقيقم(، ُسابق، ُمرجع ُمالك، 0ُ.اإلمام ُقسمُاإلندونيسيُ.444/ "ُ ُينظر ُسابق، ُمرجع ،
 .057ُ،052صُالتحقيق"

 (ُاإلندونيسي،ُاملرجعُالسابق.3)
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النحوي مذهبه: السابع المطلب  

ُمنُيأخذُاالختيار،ُوحرُالتفكري،ُحرُوجدتهُالنحويةُاحَلويفُاإلمامُآلراءُدراسيتُخاللُمن
ُولكنهُكثريا،ُالبصرينيُمذهبُمنُيأخذُكانُفقدُتعصب،ُدونُبرأيهُويقولُبه،ُيلتزمُوالُاملذهب،

ُيفُوهذهُركاهبم،ُيفُيسرُوملُيتبعهم،ُوملُأحيانا،ُالكوفينيُمذهبُمنُويأخذُمتعصبا،ُيكنُمل
ُوإنُعام،ُمبفهومُبغداديُاحَلويف،ُاإلمامُشيخناُمذهبُأنُأيُ،(0)البغداديُاملذهبُمساتُاحلقيقة

ُ.البصرينيُمعُميلهُكان

 قولهُتفسريُعندُقولهُالكوفيني،ُعلىُوردُكثريا،ُالبصرينيُأيدُُأنهُُعلىُتدلُاليتُاألمثلةُومن

َناُ }:ُتعالى ِلُاللَِّهَُعَليـم َُفضم ِلُاللَّهُِ}رفعُباالبتداء،ُُ{َذِلكَُ}"{:َذِلَكُِمنم َُفضم اخلربُمتعلقُُ{ِمنم

ُو ُاالستقرار، ُبهُ{َذِلكَُ}مبعىن ُأخرب ُمما ُتقدم ُما ُإىل ُُإشارة ،{ ُ َنا ُُ{َعَليـم ُبـ َفضمِلُ}متعلق

عطفُعلىُالنونُواأللفُبإعادةُاخلافض،ُألنُاملضمرُالُُ{النَّاسُِ}،ُ{َوَعَلىُالنَّاسُِ}،ُ{اللَّهُِ

ُجبوازُ ُالكوفيونُفاحتجوا ُوأمَّا ُواجلمهور ُعلىُمذهبُسيبويه ُالعاملُ)وهذا ُإالُبإعادة يعطفُعليه

َواتَـّق واُاللََّهُالَّذيُ}العطفُعلىُالضمريُاجملرورُدونُإعادةُالعاملُلورودهُيفُالقرآنُومنهُقولهُتعاىل:

َرمَحامَُِتَساَءل وَنُب ُ.باخلفض،ُوهيُقراءةُأحدُالقراءُالسبعة،ُوهوُمحزةُالزَّيَّات"ُ(4){ هَُواألم

                                                           

(0ُ ُالطنطاوي،ُحممدُالطنطاوي، ُينظر ُأبوُحممدُعبدُالرمحنُبنُحممدُبنُإمساعيل،ُنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة( ،ُت:
 .033هـ(،ُص0246-م4113،)مكتبةُإحياءُالرتاثُاإلسالمي،0ُط

 .0سورةُالنساء،ُاآلية:ُ.411ُُينظرُقسمُالتحقيق،ُصُُُ(4)
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ُعنُبالنقلُكالمهُوصدرُالبصريني،ُقولُوفقُاآليةُأعربُأنهُكالمهُمنُهذاُعلىُواألدلة
ُ.(0)ُ.ذلكُبعدُالكوفينيُرأيُأوردُمث.ُضمناُ ُاجلمهورُمذهبُوجعلهُوعنهم،ُسيبويه

يَاكَُُتـَقمص صُمُاَلُُبـ يَنَُُّيَاُقَالَُ: }تعالى قولهُتفسريُعندُقولهُوكذلك َوِتكََُُعَلىُر ؤم ُفـََيِكيد واُِإخم

اَُلكَُ ُعالمةُالنونُوحذفت{فـََيِكيد وا}ُهباُنصبُفلذاُالنهيُجوابُالفاء،ُ{فـََيِكيد وا}:ُ"{َكيمد 

ُالنصب ُالنهيُعلىُاملعتمدةُالسببيةُفاءُبعدُمضمرةُبأنُوالنصب)ُ،"يكيدوا"ُبـُمتعلقُ{َلكَُ}،

ُ.((4)البصرينيُمذهبُهوُمعنامهاُيفُوماُوالنفي

ُ.لذكرهاُداعيُفالُجداُكثريةُكتابهُمنُذلكُعلىُواألمثلة

ُ:ُتعاىلُقولهُتفسريُعندُقولهُأحياناُالكوفينيُمذهبُيذهبُكانُأنهُعلىُتدلُاليتُاألمثلةُومن

ُقـَبمِلِهَُلِمَنُالمَغاِفِلني} ُك نمَتُِمنم ُكنتُمنُقبلهُإالُُ{ِإنُم{ "}َوِإنم مبعىنُما،ُعلىُتقدير:ُوإن

ُكنتُمنُالغافلنيُعنُقصةُيوسفُوإخوته،ُحىتُأتيناكُهباُُغافال،ُوجيوزُأنُتكونُإنُشرطا أي:ُإن
ُ.(3)الكوفينيُمذهبُهوُرجحهُالذيُوهذا".ُودللناكُعليها،ُوملُتكنُهتتديُهلا

                                                           

(ُينظرُاخلالفُبنيُالبصرينيُوالكوفينيُيفُهذهُاملسألةُعندُابنُاألنباريُأيبُالربكات،كمالُالدينُعبدُالرمحنُبنُحممدُبن0ُ)
،)بريوت:ُصيدا:0ُطُ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيينهـ(،377ُعبيدُاهللُاألنصاري،ُ)ت:ُ

 .040ينظرُقسمُالتحقيق،ُصُ.4ُ/263م(،4113ُُ-هـ0242املكتبةُالعصرية،

 .4ُ/232(ُابنُاألنباريُأبوُالربكات،ُمرجعُسابق،4ُ)

 .001(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص3ُ)
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ُتـ ؤمت وِنُ}:ُتعالى قولهُتفسري عند قوله وكذلك غايةُناصبةُُ{َحىتَُّ}"{َمومثِق اُِمَنُاللَّهَُِحىتَّ

ُالنفس{تـ ؤمت ونُِ}لـ ُياء ُمع ُمزيدة ُاملوجودة ُوالنون ُالنون، ُحذف ُالنصب: ُوعالمة :ُقلتُ ُ،(0)،

ُيقولونُالبصرينيُأنُالنحاةُعندُواملشهور ُأن"بـُتنصبُبلُبنفسهاُتنصبُال"ُحىت"ُإنَُّ: ُمضمرة"
ُ.(4)"بعدها

ُملَمَُأخ نمه ُبِالمَغيمبُِ } :تعالى قولهُتفسريُيفُقولهُوكذلك رفعُُ{َذِلكَُ}"ُ{:َذِلَكُلِيَـعمَلَمَُأينِّ

ُكي،ُوهيُمتعلقةُبفعلُحمذوفُتقديرهُرديُالرسولُليعلم،ُوالالمُُ{لِيَـعمَلمَُ}باالبتداء،ُ نصبُبالم

ُ.(3)"ُ{َذِلكَُ}وماُعملُفيهاُخربُ

يَايَُُيفُُأَفـمت وينُُالمَممَأُ ُأَيُـَّهاُيَا}: تعالى قوله تفسير عند أيضا وقوله يَاُك نمت مُمُِإنُمُر ؤم ُلِلرُّؤم

يَا} ،شرطُحرف {ِإنُم}، {ك نمت مُمُِإنُم} ،قطعُألفُوألفه {أَفـمت وينُ"}ُ:{تـَعمبـ ر ونَُ ُلِلرُّؤم

                                                           

 .433(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص0)

،)3ُ،ت:ُعبدُالسالمُحممدُهارون،ُطالكتابُ،هـ(021ُ(ُسيبويه،ُأبوُبشرُعمروُبنُعثمانُبنُقنربُاحلارثيُبالوالء،ُ)املتوىف:4)
0212ُُالقاهرة:ُمكتبةُاخلاجني،ُ ُالبصريونُفريون:ُأنُ"حىت"ُال0ُ/203ُم(،0522ُُ-هـ ُعلىُمذهبُالكوفيني.ُأما .ُوهذا

ُ ُسابق، ُمرجع ُالسراج، ُابن ُمضمرة. ُبلُتنصبُبـ"أن" ُمطفىُ)تُ:0/246ُتنصبُبنفسها ُحمييُالدينُبنُأمحد ُدرويش، .
.ُاخلراط،ُأبوُبالل،ُأمحدُبنُحممد،3/05،02ُهـ(،0203ُُ،)بريوت:ُدمشق:ُدارُاليمامة،2هـ(ُإعرابُالقرآنُوبيانه،ُط0213

 .0/423هـ(0246،ُ)املدينةُاملنورة،ُجممعُامللكُفهدُلطباعةُاملصحفُالشريف،0ُ،ُطالمجتبى من مشكل إعراب القرآن

ُللف3) ُذهبُالكوفيونُإىلُأنُالمُ"كي"ُهيُالناصبة ُوذهبُالبصريونُإىلُأنُ( علُمنُغريُتقدير"أن"ُحنو"جئتكُلتكرمين".
ُكيُالُتنصبُبنفسهاُعندُالبصريني،ُوالتقدير:ُجئتكُألنُتكرمين.ُ ابن األنباري أبو الناصبُللفعلُ"أن"ُمقدرةُبعدها،ُوالم

 .4/733ُ،ُمرجعُسابق،ُالتبيان في إعراب القرآن.ُالعكربي،4ُ/265ُمرجعُسابق،ُالبركات، 



 سورةالتمهيد لتحقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 يوسف

 

 52 

ُالشرطُوجوابُلتقدمها،ُالفعلُتعديُمعُالالمُدخولُوجاز {تـَعمبـ ر ونَُ} بـُمتعلقةُالالم {تـَعمبـ ر ونَُ

 .(0)ُتقدمُما

                                                           

ُكويفُ(0) ألنُالكوفينيُجييزونُتقدمُجوابُالشرطُعلىُأداةُالشرط،ُوأماُالبصريونُفالُجييزونُهذاُبلُيقولون:ُهذاُُ،وهذاُرأي
 .4/303ُابنُاألنباريُأبوُالربكات،ُمرجعُسابق،ُ.دليلُعلىُاجلوابُوليسُاجلوابُنفسه
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.فيه العلماء وأقوال العلمية، ومكانته أخالقه،: الثامن المطلب  

ُأنُجيبُعليهُالثناءُيسمعُأوُ،اجلليلُالعاملُهذاُأخالقُعنُإنسانُأيُيقرأُأنُقبل:ُأخالقهُ
ُبأنُللشهادةُكافُوحدهُاملوقفُوهذاُاحلكام،ُأبوابُيتكففُالُبعلمه،ُمعتزُعاملُحالُيفُيفكر
ُأنهُاملرتمجونُوصفهُوقد،ُعصرهُيفُوالبدعُاألهواءُتستهوهُوملُيغريهاُملُومبادئه،ُبدينه،ُملتزمُالرجل
ُيلتزمُأنهُأيديناُبنيُالذيُمؤلفهُخاللُمنُذلكُبعدُجندُإنناُمثُاألوحد،ُالنحويُأوُزمانه،ُأوحد
ُأنهُإال:ُاإلندونيسيُقال.ُعنهمُيتكلمُحينماُالعاليةُأخالقهُوتظهرُالكبار،ُالعلماءُمعُاألدبُحسن

ُالُرأييُيفُوهذاُالرأي،ُبأهلُويصفهمُاحلنفيةُفيهاجم(0)ُاملذهبيةُالعصبيةُتأخذهُاألحيانُبعضُيف
ُ.البشرُطبائعُمنُهذاُألنُشخصيتهُعلىُكثرياُيؤثر

ُأهلُوأصبحُالعربيةُلتدريسُوتصدرُالنحو،ُيفُاإلمامةُرتبةُإىلُوصلُفإنهُ:العلمية مكانتهُ
ُ.عصرهُيفُللعلماءُالشاغلُالشغلُمؤلفاتهُصارتُحىتُوالتفسري،ُالعربية،ُاللغةُيفُعنهُيأخذونُمصر

ُ(4)الرواةُإنباهُصاحبُوقال ُمصنفاُ ُالنحوُيفُوصنف-النحوُأي-الشأنُهذاُإلفادةُتصدر:

ُيشتغلونُاملصرينيُرأيتُمصنفاتُفيه،ُوصنفُواألصول،ُالعلل،ُفيهُاستوىفُالنحويون،ُبهُعينُكبرياُ 
ُأنُومسعتُحتصيله،ُيفُهناكُالعلماءُيتنافسُفيه،ُأبدعُالقرآن،ُإعرابُيفُكبرياُتصنيفاُوصنفُهبا،
ُبالشام،ُمدينتهُإىلُوأحضرهاُجملدات،ُعشرُيفُمبصر،ُنسخةُمنهُابتاعُالنوع،ُهبذاُاملشتهرينُأحد
ُوادخرهاُهبا،ُوَضنَّهُهلا،ُحفظهُاشتدُجاللتهاُإىلُتنبهُوملاُمبصنفها،ُعارفُوالُبقدرها،ُعاملُغريُوهو

ُ.لولده

                                                           

 .27مامُاحلويفُبالتعصبُص.ُوقدُسبقُتعليقيُعلىُوصفهُلإل(ُاألندونيسي،ُمرجعُسابق،ُقسمُالدراسة0)

 .4ُ/405(ُالقفطي،ُمرجعُسابق،4ُ)
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ُ(0)العمادُابنُوقال ُقالهُماُوهذاُالنحوُيفُبهُوخترجواُمصرُأهلُبهُانتفعُاألدفوي،ُوتلميذ:
ُ.(4)الذهيبُأيضا

ُيقولُحيث (3)ُخلكانُابنُالكالمُهذاُويؤكد ُورأيتُبه،ُوانتفعواُكثريُخلقُعليهُاشتغل:
ُ.املشايخُعادةُجرتُكماُبالقراءةُألرباهباُوكتبُعليه،ُقرئتُقدُاألدبُكتبُمنُكثريُعلىُخطه

:ُاملفسرينُطبقاتُيفُالداوديُقالُفقد (2)لهُترمجواُالذينُعليهُأثىنُفقد:ُعليه العلماء أقوالُ
ُماُوهذا.ُالقرآنُتفسريُيفُاحَلويفُاإلمامُتفسريُوخباصةُمصنفاته،ُعلىُأثىنُمث (3)األوحدُالنحويُإنه

ُالقارئُبالنحويُووصفه:ُالوعاةُبغيةُيفُعليهُأثىنُكماُ،(6)املفسرينُطبقاتُيف:ُالسيوطيُأيضاُقاله
ُأمتُالعربيةُبعللُقيمُوالتفسريُبالنحو،ُعاملُفاضلُعاملُهو:ُ(2)الرواةُإنباهُصاحبُعنهُوقال (7)املفسر

ُ.رأيناُكماُلهُترمجواُالذينُمجيعُعليهُأثىنُوهكذا.ُقيام

                                                           

 .3ُ/033(ُابنُالعماد،ُمرجعُسابق،0ُ)

 .4ُ/463،ُمرجعُسابق،العبر في خبر من غبر(ُالذهيب،4ُ)

 .3ُ/311(ُابنُخلكان،ُمرجعُسابق،3ُ)

 .04ُ/27(ُابنُكثري،ُمرجعُسابق،2ُ)

 .0ُ/320(ُالداودي،ُمرجعُسابق،3ُ)

ُ،0طُ،ُت:ُُعليُحممدُعمر،طبقات المفسرين العشرينهـ(500ُ(ُالسيوطي،ُجاللُالدينُعبدُالرمحنُبنُأيبُبكر،ُ)ت:6ُ)
 .0/24م(،0356ُ)القاهرة:ُمكتبةُوهبة،ُ

 .4ُ/021،ُمرجعُسابق،ُبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(ُالسيوطي،7ُ)

 .4ُ/405(ُالقفطي،ُمرجعُسابق،2ُ)
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ومصنفاتهُثقافته:ُالتاسع المطلب  

ُثقافته ُبالغاُعبئاُحتملُاحَلويفُاإلمامُشيخناُثقافةُأنُمتاماُيتأكدُالكتاب،ُهذاُيفُوالناظر:
ُتأليفهاُيفُكبرياُوجهدا ُمنُكلهاُشاء،ُماُمنهاُينقلُأمامهُمفتوحةُوكأهناُسبقهُمنُكتبُولديه.
ُللفراء،ُالقرآنُومعاينُسيبويه،ُوكتابُالطربي،ُكتفسريُهذا،ُيومناُحىتُاملعتمدةُالتصانيفُأعظم

ُواألدب،ُالشريف،ُالنبويُاحلديثُيفُواسعُاطالعُلهُكماُللنحاس،ُالقرآنُوإعرابُالكربى،ُواملدونة
ُ.ذلكُوغريُوالشعر،

ُمصرُعلماءُوأنُوالكبري،ُالصغري،ُمنهاُكثرية،ُمصنفاتهُأنُالرتاجمُأصحابُذكر:ُمصنفاته
ُعلىُاحلصولُاستطعتُواليتُذكرهاُمنُلهُاملرتمجونُأكثرُاليتُواملصنفاتُ.املصنفاتُبتلكُانتفعوا
ُ:ُفقطُأربعةُفهيُأمسائها

ُ.جملداتُعشرُيفُإنه:ُقالواُالقرآنُإعراب: أوال

ُ.جملداُثالثنيُيفُإنه:ُقالواُالقرآنُتفسريُيفُاحَلويفُاإلمامُتفسري: ثانيا

ُ.جداُكثريُإنه:ُقالواُالقرآنُعلوم: ثالثا

ُ.النحوُيفُاملوضح: رابعا

ُ.(0)أيديناُبنيُالذي"ُاحَلويفُاإلمامُتفسري"ُسوىُاملخطوطاتُلناُحتفظُملُولكن

  

                                                           

يُز0َُ) ُ(،ُه532اَدهم،ُأمحدُبنُمصطفىُبنُخليلُ)ت:(ُطاشمك ربم ُ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومـ
 .4ُ/017)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية(،ُ
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 وفاته: العاشر المطلب

ُثالثنيُسنةُيفُاحلجةُذيُمستهلُيفُتويف-اهللُرمحه-احَلويفُاإلمامُأنُعلىُلهُاملرتمجونُأمجعُُُُ
ُوالقراءات،ُوالتفسري،ُالنحو،ُيفُالعلماءُمنُأجيالُيدهُعلىُخترجُأنُبعدُمصرُيفُودفنُوأربعمائة،

ُخريُاهللُجعلهاُاليتُاألمة،ُهذهُعلماءُشأنُشأنهُحياته،ُيفُحلظةُآخرُحىتُيدهُمنُالقلمُيضعُومل
ُ.(0)للناسُأخرجتُأمة

                                                           

ُكحالة،4ُ/021ُ،ُمرجعُسابق،ُبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.ُالسيوطي،4ُ/427ُ(ُابنُالعماد،ُمرجعُسابق،0ُ) .
،ُ)بريوت:ُمكتبةُاملثىن،ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب(،ُمعجم المؤلفينهـ(0212ُاغبُبنُعبدُالغينُ)ت:ُعمرُبنُرضاُبنُحممدُُر

7/3. 
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الثاني الفصل  

 .[القرآن علوم يف الربهان] احلويف اإلمام مبخطوط التعريف

 
ُ:ُمباحثُستةُوفيه

ُ.للمؤلفُنسبتهُوتوثيقُالكتابُاسمُ:األول المبحث
ُ.الكتابُموضوعُ:الثاني المبحث
ُ.الكتابُيفُاملؤلفُمصادرُ:الثالث المبحث
ُ.ُالربهانُكتابهُيفُاحلويفُمنهجُ:الرابع المبحث
ُ.عليهُالعلماءُوثناءُالعلميةُالكتابُقيمةُ:الخامس المبحث
ُصورُمنُمناذجُمعُالكتاب،ُلتحقيقُاملعتمدةُاخلطيةُالنسخُوصفُ:السادس المبحث

ُ.املخطوط
ُ
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األول المبحث  

ُمؤلفه إلى نسبته وتوثيق الكتاب، اسم
ُاحلويفُلإلمامُأنُيعلمُأنُيستطيع"ُاملخطوطة"ُالكتابُنسخُعلىُمتخصصُقارئُأيُيطلعُأنُقبل

ُاملعربنيُعندُسواءُاملتعددةُالرتاثُكتبُيفُقراءاتهُخاللُمن.[القرآن علوم في البرهان]ُامسهُكتابا
ُ.ُالنحوينيُأوُللقرآن،

ُوالسمنيُ،(0)حيانُأبوُالقرآنُبإعرابُيهتمونُالذينُالنحاةُمنُاحلويفُعنُنقلواُالذينُفمن
ُاملتخصصةُالكتبُأما  ،(6)واأللوسيُ،(3)القريواينُاحلسنُوأبوُ،(2)هشامُوابن ،(3)عادلُوابن ،(4)احلليب

ُتفسريُأوُالقرآنُعلومُيفُاحَلويفُاإلمامُكتابُأنُلناُذكرواُفإهنمُالعلماء،ُوكتبُاملؤلفات،ُمعجمُيف
ُالقرآنُتفسريُيفُكتاباُصنفُاحَلويفُاإلمامُأنُعلىُمتفقونُوهمُاحَلويف،ُاإلمامُتأليفُمنُهوُالقرآن

                                                           

 .ُحيثُاستشهدُبهُيفُثلثمائةُوعشرُموضعاُيفُتفسريه.2/352(ُأبوُحيان،ُمرجعُسابق،،0ُ)

ُمصون في علوم الكتاب المكنونالدر الهـ(736ُ(ُالسمني،أبوُالعباسُشهابُالدين،أمحدُبنُيوسفُبنُعبدُالدائمُ)ت:4ُُ)
 .3/255ُت:ُُالدكتورُأمحدُحممدُاخلراط)دمشق:ُُدارُالقلم(،

،ت:ُُ( اللباب في علوم الكتابهـ773(ُابنُعادل،أبوُحفصُسراجُالدينُعمرُبنُعليُاحلنبليُالدمشقيُالنعماينُ)ت:3ُُ)
 .6/71م(،0552ُ-ه0205لكتبُالعلمية،،)ُلبنان:ُُدارُا0الشيخُعادلُأمحدُعبدُاملوجودُوالشيخُعليُحممدُمعوض،ط

(2ُ ُ ُ)ت: ُاهلل، ُعبد ُبن ُأمحد ُيوسفُبن ُاهللُبن ُعبد ُالدين ُمجال ُحممد ُأبو ُابنُهشام، )760ُ مغني اللبيب عن كتب هـ(
 .0/631م(،0523ُ،)ُدمشق:ُدارُالفكر،6،ت:ُد.مازنُاملبارك/حممدُعليُمحدُاهلل،طاألعاريب

َجاِشِعي،ُ)ت:3ُُ)
 
في معاني )ُالنكت في القرآن الكريمهـ(،275ُ(ُأبوُاحلسنُالقريواين،ُعليُبنَُفضَّالُبنُعليُبنُغالبُامل

4117ُُ-هـ0242ُُ،)ُبريوت:ُُدارُالكتبُالعلمية،0ُ(ُدراسةُوحتقيق:ُد.عبدُاهللُعبدُالقادرُالطويل،طالقرآن الكريم وإعرابه
 .0/000م(،

ُالد6) ُاأللوسي،شهاب ُ)ت:( ُاحلسيين ُاهلل ُعبد ُبن ُحممود 0471ُُين روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع هـ(
 .0/333هـ(،0203ُُ،)ُبريوت:ُدارُالكتبُالعلمية،0،ت:ُعليُعبدُالباريُعطية،طالمثاني
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ُعلومُيفُالربهان:ُقالُمنُومنهمُالقرآن،ُتفسريُيفُالربهان:ُقالُمنُفمنهمُامسهُيفُاختلفواُلكنهم
ُ:ُقالُمنُومنهم (0)ُالقرآن

                                                           

 .4ُ/021،ُمرجعُسابق،ُبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(ُالسيوطي،0ُ)



 سورةالتمهيد لتحقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 يوسف

 

 60 

ُوحاجيُ،(2)زادهُوطاشكربىُ،(3)والداوديُ،(4)والقفطيُ،(0)احلمويُياقوتُمثلُاحَلويفُتفسري
ُاحلويفُقولُنقلُبلُالكتابُيسمُملُمنُومنهمُللحويف،ُالقرآنُإعراب:ُقالُمنُومنهمُ،(3)ُخليفة
ُبعضُومساه:ُخلكانُابنُمثلُللحويفُالقرآنُتفسري:ُقالُمنُومنهمُ،(6)كثريُابنُمثلُله،ُإياهُناسبا

ُ"الباحثني ُوالناسخُوالتفسريُوالقراءاتُواألحكامُواإلعرابُالغريبُمنُالقرآنُعلومُيفُالربهان:
ُ("7)واالشتقاقُوالتمامُوالوقفُوالتنزيلُاآليُوعدُُِّواملنسوخ ُالعلماءُأمجعُفقدُحالُكلُوعلى.
ُ.ثالثةُأدلةُذلكُيفُوللباحثُللحويفُالربهانُأنُعلىُاألجالء

ُ.للحويفُبالربهانُوتسميتهمُعنهُالعلماءُنقل:ُأوال
ُ.مجيعاُترمجوهُالذينُقبلُُِمنُاحلويفُإىلُالربهانُنسبة:ُثانياُ

 .(2)عليهاُاالطالعُاستطعتُاليتُاملخطوطةُالنسخُغالفُعلىُللحويفُالربهانُنسبة:ُثالثا

                                                           

 ُ.04ُ/440(ُاحلموي،ُمرجعُسابق،0ُ)

 .4ُ/405(ُالقفطي،ُمرجعُسابق،4ُ)

 .0ُ/320(ُالداودي،ُمرجعُسابق،3ُ)

 .4ُ/017(ُطاشكربىُزاده،ُمرجعُسابق،2ُ)

(3ُ ُكاتبُجليبُالقسطنطيينُ)ت:ُ ُبغداد:ُُعن أسامي الكتب والفنونهـ(0167ُُ(ُحاجيُخليفة،ُمصطفىُبنُعبدُاهلل (،
 .0/226م(،0520ُمكتبةُاملثىن،ُ

 .04ُ/27جعُسابق،ُ(ُابنُكثري،ُمُر6)

قلت:ُ.4ُ/623ُم(0551)الدارُاجلماهرييةُللنشرُالتوزيعُواإلعالن،النحو وكتب التفسيرُ(ُرفيدة،ُد.إبراهيمُعبدُاهللُرفيده،7)
ُكتبهُاملصنفُأوُالناسخ  ه.تُكتابيفُوهكذاُيفُالصفحةُاألوىلُمنُاجلزءُاحملقق،ُونسخُأخرى،ُوملا

 .52(،ُص5شكل)ُ-،57(،ُص2شكلُ)ُ-،51(،ص0شكلُ)ُ،(ُينظرُالنسخُاملخطوطة2)
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الثانيُالمبحث  

 الكتاب موضوع
ُعلىُأ ثبتُوالذيُله،ُمؤلفهُوضعهُالذيُالعنوانُخاللُمنُومضمونهُالكتاب،ُحمتوىُيظهر

ُ"وهوُاملخطوطةُالنسخُغالف  والقراءات واإلعراب الغريب من القرآن علوم في البرهان:
 واالشتقاق والتمام والوقف والتنزيل اآلي وعدد واألحكام والمنسوخ والناسخ والتفسير

ُ.(4)"والمتشابه المحكم"ُالنسخُبعضُيفُوزيدُ(0)"والتصريف
ُمنظما،ُتفسريا،ُيؤلفُأنُأرادُ-اهللُرمحه-احلويفُأنُلناُيتبنيُالكتابُحملتوىُالعامُالتصورُوهبذا

ُ.ُُاملختلفةُالقرآنُلعلومُتطبيقياُجانباُيضمنهُمرتبا،
ُكتابهُعلىُاملطلعُأنُاجلوابُالربهان؟ُكتابهُعنوانُيفُقررهُمباُاحلويفُالتزمُهلُنتساءلُولعلنا

ُبقولهُبادئاُاملصحف،ُترتيبُحسبُالقرآنيةُاآليةُبتناولُملتزمُفهوُكتابه،ُيفُاملنهجُهبذاُالتزمُقدُيراه
ُتضمنتهُماُمثُوالتفسري،ُاملعىنُمثُالقراءةُيفُالقولُمثُوالتصريفُواالشتقاقُالغريبُمبيناُاإلعرابُيف

ُ.والتمامُوالوقفُواملنسوخُوالناسخُالنزولُوأسبابُالكالميةُواملسائلُالفقهيةُاألحكامُمنُاآلية
ُتلكُترتيبُوحسبُاملصحفُترتيبُحسبُالقرآنُآياتُمدىُعلىُبهُالتزمُاملنهجُهذا
ُالرتكيب،ُغرائبُمنُالقرآينُالنصُعليهُأنطوىُماُإظهارُإىلُهدفُاملتميزُالصنيعُهبذاُوهوُاجلوانب،

ُ.وأبعادهُأغراضهُوإدراكُمعانيه،ُوفهمُالقرآنُألفاظُومعرفةُاملعاين،ُبواسطتهاُتنتزعُاليتُالطرقُوتباين

                                                           

 .51(،ُص0(ُينظرُالنسخُاملخطوطة،ُشكلُ)0)

 .57(،ُص2(ُينظرُالنسخُاملخطوطة،ُشكلُ)4)
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ُوالقراءاتُاإلعرابُبوجوهُالعاملُالـم عِربُالقرآنُمحلةُفمن:ُجماهدُابنُقولُهذاُكالمناُويؤيد
ُإليهُيفزعُالذيُاإلمامُفذلكُلآلثارُاملنتقدُالقراءاتُِبَعيمبُالبصريُالكالمُومعاينُباللغاتُالعارف
ُ.(0)املسلمنيُأمصارُمنُمصرُكلُيفُالقرآنُحفاظ

ُاهللُكالمُلتفسريُيتصدىُفيمنُتوافرهاُالواجبُالشروطُمنُعليهُواتفقواُالعلماءُقررهُماُوعلى
ُهذاُالتزمُاحلويفُاإلمامُبأن:ُأقولُتعاىلُاهللُبإذنُالدراسةُلناُتكشفهُسوفُماُوعلىُ-وجلُعز-

ُمناهجُبنيُجامعاُالشروط،ُتلكُمستوفياُاجلوانب،ُتلكُمنُمتكامالُكتابهُفجاءُكتابه،ُيفُاملنهج
ُعبيد،ُوأيبُعباس،ُابنُأئمتهُآثارُمقتفياُاللغوي،ُالتفسريُمنهجُبنيُمجعُفلقدُاملتعددة،ُالتفسري
ُوابنُزيد،ُبنُالرمحنُعبدُ-أئمتهُآثارُمقتفياُالنقليُالتفسريُمنهجُوبني.ُوالنحاسُوالزجاج،ُوالفراء،

ُمالك،-أئمتهُآثارُمقتفياُالفقهي،ُالتفسريُمنهجُوبنيُاملتكلمني،ُمنهجُوبنيُالطربي،ُجرير
ُ.واألوزاعيُالثوري،ُوسفيانُحنيفة،ُوأيبُوالشافعي،

ُهبذاُالسلفُمنُأحدُيسبقهُملُبلُالسلف،ُلعملُتكراراُاملتعددةُاملناهجُبنيُمجعهُوليس
ُشأنُوهذاُمناهجهم،ُمنُجاءُماُلدقائقُاملستوعبُُِعليه،ُالسابقُُِللرتاثُاملستلمهمُُِاجلامعُالتأليف
ُبهُيوحيُماُإليهُيضيفواُمثُاهلل،ُشاءُماُمنهُويتخريواُيستوعبوه،ُأنُبعدُالرتاثُمنُيستلواُأنُالعلماء

ُ.وإهلامهمُوتأملهم،ُإخالصهم،
ُألنهُجممال،ُمنهجهُأعرضُأنُرأيتُكتابه،ُيفُمنهجهُبيانُتقتضيُالبحثُطبيعةُكانتُوملا

ُ.تفصيالُمنهجهُيفُففصلواُالباحثنيُمنُعددُسبقينُقد
 

                                                           

(0ُ ُالبغداديُ)ت: ُأبوُبكر ُأمحدُبنُموسىُبنُالعباسُالتميمي، ُابنُجماهد، )342ُ ُت:ُكتاب السبعة في القراءاتهـ(، ،
 .23هـ(،0211،)مصر:ُدارُاملعارف،4شوقيُضيف،ط
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في الكتاب المؤلف مصادر: الثالث المبحث  

ُجليــة،ُواضــحة،ُكتابــهُمصــادرُأنُونقولــه،ُاحلــويف،ُأقــوالُيتــابعُالــذيُاملتخصــصُللقــارئُيتبــني
ُعلىُاعتمدُقدُاحلويفُإن:ُنقولُأنُستطيعأُو.ُغريهاُإىلُيتعداهاُالُيديهُبنيُاملصادرُهذهُوضعُوكأنه
ُ:التايلُالنحوُعلىُذلكُوبيانُخمتلفة،ُفنونُيفُمتنوعةُومصادرُكثرية،ُكتب

 :واإلعراب المعاني في عليها اعتمد التي الكتب: أوال
ُ:ُللزجاجُاإلعرابُمعاينُ-0

َسَنَُمثـمَوايَُ}ُ:تعالى قولهُإعرابُعندُاحلويفُقولُذلكُأمثلةُومن :ُيقولُأحسنُمنزليت،ُ{ َأحم
:ُجيوزُأنُتكونُاهلاءُهللُعـزُوجـل،ُأي:ُأنُاهللُريبُ(0)وأكرمينُوائتمنينُفالُأخونه،ُقال:ُوقالُالزجاج

ـــهُإعـــرابُعنـــدُقـــالُأيضـــاُوكـــذا.ُأحســـنُمثـــوايُيفُطـــولُمقـــامي نصـــبُعلـــىُ{قـ رمَآن ـــا}:تعـــالى قول
ُ.أي:ُجمموعاُ(4ُ)احلال

ُ:للنحاسُالقرآنُإعرابُ-4

دخلـتُُ{:قَـال واُأَئِنَّـَكُأَلَنـمَتُي وس ـفُ }:ُتعـالى قولـهُإعـرابُعنـدُاحلـويفُقـولُذلـكُأمثلةُومن
ُ.(3ُ)ألفُاالستفهامُعلىُ"إنك"ُيقرأُباالستفهام،ُوعلىُاخلرب

ُ:للفراءُالقرآن معاين -3

ــرَّطمت ممُيفُي وس ــفَُ}:ُتعــالى قولــهُإعــرابُعنــدُاحلــويفُقــولُذلــكُأمثلــةُومــنُ ُقـَبمــل َُمــاُفـَ ،ُ{َوِمــنم

ُقـَبمــلُ }يفُموضــعُرفــعُباالبتــداء،ُُ{َمــا} مبنزلــةُالتفــريطُأي:ُ{َمــاُفـَــرَّطمت مُم}اخلــرب،ُويكــونُُ{َوِمــنم

ُقـَبمــلُ } مبــينُألنــهُُ{قـَبمــلُ }متعلقــةُباالســتقرار،ُوُ{َوِمــنُم}تفــريطكمُيفُيوســف،ُويكــونُُ{َوِمــنم

                                                           

 .062(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص0)

 .012ُ(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص4)

 .312(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص3)
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ـــلُ }غايـــةُوالتقـــدير:ُ ُقـَبم زائـــدة،ُويكـــونُالتقـــدير:ُُ{َمـــا}هـــذاُتفـــريطكم،ُوجيـــوزُأنُتكـــونُُ{َوِمـــنم

ُقـَبمــلُ } والتقــدير:ُُ{َأنَُّ}يفُموضــعُنصــبُعطــفُعلــىُُ{َمــا}فــرطتم،ُوجيــوزُأنُتكــونُُ{َوِمــنم
ُ.(0)يوسفُيفُأوملُتعلمواُمنُقبلُهذاُتفريطكم

 :الحوفي عليها اعتمد التي التفسير كتب: ثانيا

ُجامعُالبيانُللطربي:ُُ-0

ُكثرياُمن احلويفُيفُبابُاملعىنُوالتفسريُمنقولُمنُتفسريُالطربي،ُالُسيماُاألقوالُُكتابُُإن
ُكالمُاحلويف ،ُإذُيقولُنقالُالبقرةُسورةُأولُيفُاملقطعةُاحلروفُتفسريُيفُقولهُعندُاملأثورةُومنُذلك

عنُعطاءُعنُأيبُالضحىُعنُابنُعباسُُعنُابنُجرير:ُاختلفُأهلُالتفسريُوأهلُاللغةُفيهاُفروي

ُبنُسعيدُعنُورويُأفصل،ُاهللُأنا {املص}وُأرى،ُاهللُأنا{الر }فـُأعلم،ُاهللُأنا{امل}  قال:

ُأشبهُوما{كهيعص}و {املص} و {امل} عنهُطلحةُأيبُبنُعليُعنُورويُذلكُمثلُجبري

ُ.(4)امسهُجلُاهللُأمساءُمنُوهوُبه،ُاهللُأقسمُقسم،ُأنهُذلك

ُ:ُوالطربيُحامت،ُأيبُابنُتفسريُ-4

ُ} :تعالى قولهُتفسريُىف:ُوالطربيُحامتُأيبُابنُعنُنقالُيقولُ-اهللُرمحه-فاحلويف رِقم َُيسم ِإنم

ُقـَبملُ  ُِمنم ُلَه  َُأخ  َُسَرَق ُِإىَلُ{فـََقدم ُالمَعزِيِز رَأَِة ُامم َوى َُشكم َُكاَن ،ُ ِن ُالسِّجم ُيف َُحبمِسِه َُسَبَب َُأنَّ َُوذ ِكَر ،

ُقالُالسديَُزومِجَها، َرَها َُوأَمم َره  ُأَمم ُيفُالنَّاِس،ُ: َُفَضَحيِن ُالمِعبـمرَاينََُّقدم ُالمَعبمَد َُهَذا ُِإنَّ ُلزوجها: قالتُاملرأة
رِي،ُفَِإمَّاُ ُأَعمَتِذَرُِبع ذم َُأنم ُأ ِطيق  ِسِه،َُوَلسمت  ُنـَفم ُرَاَودمت ه َُعنم َُأينِّ ُإِلَيمِهمم،َُوخي مرب ه مم ُتَأمذَُيـَعمَتِذر  ر َجَُأنم َنُيلَُفَأخم

                                                           

 .422(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص0)

 .016ُ(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص4)
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ُاللَِّهُتـََعاىَل:ُ َتيِن،َُفَذِلَكُقـَومل  َُكَماَُحَبسم ُحَتمِبَسه  يَاِتُ}َفَأعمَتِذَر،َُوِإمَّاَُأنم ُبـَعمِدَُماُرََأو اُاآلم ُِمنم مث ََُّبَداُهَل مم

ُِحنيٍُ ُ.(0)اآليةُوقيل:ُاحلنيُمعينُبه:ُسبعُسنني:ُقالهُعكرمة"ُ{لََيسمج نـ نَّه َُحىتَّ

ُ:ُالصنعاينُالرزاقُعبدُتفسري-3

ُتعاىلُلقولهُتفسريهُعندُعنهُينقلُمثالُفاحلويف :{ُ ُفـََعَرفـَه مم ُعليه َُفَدَخل وا ُي وس َف َوة  ُِإخم َوَجاَء

َُله ُم نمِكر ونَُ  ُ(4)أي:ُدخلواُعلىُيوسفُفعرفهم،ُوهمُالُيعرفونهُ{َوه مم

ُ:المصادر إلى الحوفي عزو

-لكنهُينقلُمباُعاملُفيه،ُدقيقُنقله،ُيفُأمنيُ-اهللُرمحه-ُاحَلويفُاإلمامُإن:ُأقولُأنُوأستطيع
ُالعلمُأهلُعندُعليهُاملتعارفُعلىُجرياُعليها،ُيعتمدُاليتُالكتبُمنُبنقلهُيصرحُقلماُ-اهللُرمحه

ُعنه،ُنقلُالذيُباملصدرُ-اهللُرمحه-احلويفُيصرحُالذيُالقليلُويفُبذلك،ُعلمُعلىُهمُإذُآنذاك،
ُ.ذلكُيفُيتصرفُوقلماُحرفياُنقلهُيكون

                                                           

 .414(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص0)

 .423(ُينظرُقسمُالتحقيق،ص4ُ)
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:البرهان كتابه في الحوفي منهج: الرابع المبحث  

ُكتابهُقسمُألنهُببساطة،ُقارئُأيُيعرفهُأنُفيستطيعُكتابه،ُيفُاحَلويفُاإلمامُمنهجُعنُأما
ُعصرُيفُنضجتُقدُتكنُملُوالرتتيبات،ُالتقسيمات،ُإنُحيثُعصره،ُإىلُبالنسبةُجيداُتقسيما
ُألنُاألجالء،ُالعلماءُعنُورثناهاُاليتُالعلومُترتيبُعلىُقائمةُالنهضةُكانتُوإمناُاحَلويف،ُاإلمام
ُويرتبواُليشرحوا،ُعلماءُذلكُبعدُوجاءُاألوىل،ُاألربعةُالقرونُيفُإالُتنضجُملُهيُحيثُمنُالعلوم
ُ.علمياُترتيبا

 كتابه ترتيب في منهجه: أوال
ُواضحةُخطوطاُلهُوضعُحيثُكتابهُيفُواضحاُكان-اهللُرمحه-احَلويفُاإلمامُمنهجُإن
ُكتابهُيفُذكرهاُاليتُالعناوينُمنُواضحُهوُكماُآخره،ُإىلُالكتابُأولُمنُعليهاُسارُاملالمح،

ُ:التايلُالنحوُعلىُوذلك

ُوماُالسورةُكاسمُهلاُكاملدخلُهيُهباُتتعلقُأموراُالسورةُتفسريُيديُبنيُاحلويفُيقدمُ-0
ــــالمُ  ُسورَةُ :ُ"يقولُفمثالُذلك،ُوحنوُبنزوهلاُيتعلق ُقال:ُ"فيقولُالتنزيلُيذكرُمث"ُيُوسَف عليه السَّ

ُ.آياهتاُعددُبذكرُالسورةُوخيتمُالسورة،ُآياتُيفسرُمث".ُمكيةُفهيُمبكةُنزلت:ُعباس ابن

ُأوُاآلية،ُبذكرُفيبدأُالقرآن،ُعلومُحسبُدقيقا،ُترتيباُاآلياتُأوُاآلية،ُتفسريُيرتبُ-4
ُيفُبالقولُالتفسريُيبدأُمث.ُ(0)نافعُعنُورشُبروايةُاملصحفُترتيبُحسبُتفسريهاُيريدُاليتُاآليات

ُفهوُالواسعُمبعناهُاإلعرابُقصدُإمناُفقط،ُالكلمُأواخرُضبطُباإلعرابُيقصدُالُوهوُاإلعراب،
                                                           

رُيلُمنُتتبعُسريُالقراءُوتآليفهمُمنذُالفتحُاإلسالميُإىلُأواخرُ:ُوقالُالضباع:ُوكانتُقراءةُعامةُاملصرينيُعلىُماظهفائدة(0ُ)
القرنُاخلامسُاهلجريُعلىُطريقةُأهلُاملدينةُاملنورةُسيماُاليتُرواهاُورشُاملصريُعنُنافعُالقارئُاملدين،ُمثُاشتهرُبعدهاُبينهمُ

فُالقرنُالثاينُعشرُاهلجري،ُمثُحلتُحملهاُقراءةُأيبُعمروُالبصريُواستمرُالعملُعليهاُقراءةُوكتابةُيفُمصاحفهمُإىلُمنتص
اإلضاءة ُ،ه(0321قراءةُعاصمُبنُأيبُالنجودُالكويف(.الضباع،ُنورُالدينُعليُبنُحممدُبنُحسنُبنُإبراهيمُبنُعبدُاهللُ)ت:

 .37صُم(،0555-هـ0241،)القاهرة:ُاملكتبةُاألزهريةُللرتاث،0،ُطفي بيان أصول القراءة
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ُاللغويةُاملباحثُبنيُمجعهُمنُواضحاُذلكُويبدوُذلك،ُوحنوُوالنحوي،ُاللغوي،ُالبحثُبنيُجيمع
ُواإلفرادُكالرتكيبُالنحويةُواملباحثُجهة،ُمنُالصوتيةُوالظواهرُوالتصريف،ُواالشتقاق،ُكاملعاين،

ُأخرىُجهةُمنُاملعىنُعنُالكشفُيفُذلكُودور ُإىلُينتقلُاإلعرابُيفُالقولُيستويفُأنُوبعد.
ُ.ُباملعىنُوصلتهاُالقراءاتُيفُالقول

ُطريقُعنُاللغويةُوداللتهاُاملفردة،ُاللفظةُفيكشفُوالتفسري،ُاملعىنُيفُالقولُإىلُينتقلُمث
ُالنسخُأنُويبنيُواملنسوخ،ُالناسخُعنُويكشفُاآلية،ُنزولُسببُيبنيُمثُوالنقيض،ُالنظائرُكشف

ُكانتُفإنُعدة،ُجوانبُمنُاملعىنُيكشفُذلكُمنُينتهيُأنُوبعدُاألحكامُآياتُيفُإالُيكونُال
ُوهوُذلكُعلىُنصُبينتهاُقدُالسنةُكانتُوإنُوبينها،ُوضحهاُأخرىُآياتُيفُفصلتُجمملةُاآلية

ُقالهُماُأقربُالقولُهذاُأنُوذكرُبينهاُقرآنيةُلقصةُتعرضُفإنُوغريه،ُبالشعر،ُيستشهدُهذاُكلُيف
ُنصُفقهي،ُحكمُاآليةُيفُكانُفإنُوناقشها،ُعليهاُونبهُبينهاُكالميةُملسألةُتعرضُفإنُاملفسرون،

ُاآليةُتضمنتهُماُذكرُذلك،ُمنُانتهىُاإذُمثُاألقوال،ُتلكُأجودُوختريُاألئمةُأقوالُبنيُومجعُعليه
ُأوُلآلية،ُتفسريهُلينهيُوالتمامُالوقفُيفُللقولُينتقلُمثُاآليات،ُحمتوىُتلخصُجمملةُبعبارة

ُ.للمعىنُوصوالُاألسلويب،ُباجلانبُواالهتمامُاللغوي،ُالطابعُعليهُيغلبُهذاُكلُيفُوهوُاآليات،

 والتكرار اإلحالة في منهجه: ثانيا

ُأحياناُماسبقُعلىُحييلُفهوُالتكرار،ُأوُاإلحالة،ُيفُثابتُمنهجُ-اهللُرمحهُ-للحويفُليس
ُفيقول ُفيهاُالقولُأوتقدمُتقدمُماُمثلُأوُسبقُأوُتقدمُقدُأوُتقدمُكما: ُتفسريهُعندُفمثال.

ُتعاىلُقولهُعندُفيقولُ-السالمُعليه-يوسفُسورةُأولُيفُاملقطعةُللحروف ُتقدمُقد  :{الر}:

ُ.(0)فيهُالقول
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ُتكرارهاُمعُعليهاُيزيدُوأحياناُخمتصرا،ُأوُذلكُيفُمتوسعاُيذكرهاُاليتُاملعلومةُيكررُوأحيانا
ُفعند.ُاللغويُالغريبُتوضيحُبذلكُويقصدُالقرآنية،ُواآلياتُالشعرية،ُباألبياتُاالستشهادُُكتكراره

تَـيمَأس واُفـََلمَّا } :تعاىلُقولهُتفسري ُ{جنَِيًّا}:قال:{جنَِيًّاَُخَلص واُِمنمهُ ُاسم ُاحلالُعلىُنصب: ُوهو،
ُ:ُوينشدُأجنيةُومجعه،ُمجيعُعنُيؤديُواحد

َيهْ  َكانُوا الَقْومُ  َما إ ذا إ ني َيهْ  اختالف القولُ  واْختلف *** أَْنج   اأَلْرش 

ين ي ُهَناكَ  ي َواَل  َأْوص   ب َيهْ  ُتوص 

ُللجماعةُويقال{ جنَِيًّاَُوقـَرَّبـمَناهُ }:ُتعاىلُقولهُومنهُصفة،ُجعل،ُجنَِيًّا َأجنم وهُالرَّج لَُُجَنَومتُ :ُيقال

ُتناجياُ ُيتناجونُوهمُجنوى، ُتعاىلُوقال، ُجنوىُأجنوُجنوتُويقال {َثاَلثَةٍُُجَنمَوىُِمنُمَُيك ونُ َُما}:

ُلبعضُبعضهمُخالُأيُ{جنَِيًّاَُخَلص وا} .(0)املسارةُمثلُفاملناجاة،ُاألرضُمنُاالرتفاعُالنجوُوأصل
ُغريهمُهبمُخيتلطُوالُيتناجون ُوالنَِّجيُُّ، ُللجماعةُوكونهُمصدرُألنهُومجاعة،ُواحدا،ُيكون: ُقوله:

َا}ُوالواحدُ{َثاَلثَةٍُُجَنمَوىُِمنُم} ،{جَنمَوىُه مُمَُوِإذُم}:ُتعاىل َوىُِإمنَّ ُيفُفهيُ{الشَّيمطَانُُِِمنَُُالنَّجم
ُ:ُالشاعرُقولُومنهُنفسهاُاملناجاةُهذه

ْنــدَ  ُكــنْ  ***ُفَــــــــــــــــــ الرجــــــــال نجوى  وأحب ـيّ  حـبَّ  سـّركَ  ع   النَّج 

ُ.(4)املناجاةُوهيُواحد،ُمبعىنُهذاُيفُ"النجي"وُوالنجوى

                                                           

 .422صُاألندونيسي،ُمرجعُسابق،(0ُ)

 .427(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص4)
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ُأوُكانُسراُاالثنانُأوُاجلماعةُبهُينفردُما"ُالنجوى:ُ"اجملادلةُسورةُتفسريُيفُاحلويفُيقولُمث
ُقال.ُالبعريُعنُألقيتهُإذاُاجللدُجنوت:ُيقالُوألقيته،ُخلصته:ُاللغةُيفُالشيءُجنوتُومبعىنُظاهرا،
ُ:ُالشاعر

ُ(0)وغاربُهْ  َسنام منها سيرضيكما ***إنه الجلد نجا عنها انجوا فقلتُ 

ُواالشتقاقُالتصريف"بابُيفُكماُآخر،ُموضعُيفُذكرهُمباُمكتفياُيكرر،ُالُوأحيانا ُفقد"

تَـيمَأسَُ}:ُلفظةُيفُفصل تَـيمَأس واُفـََلمَّا} :تعاىلُقولهُعندُ{اسم ُاللفظة،ُنفسُيفُيفصلُوملُ،{ِمنمهُ ُاسم

تَـيمَأسَُُِإَذاَُحىتَُّ}:ُتعاىلُقولهُعند ُ.{الرُّس لُ ُاسم

  العلمية للمادة عرضه في منهجه: ثالثا

 فهو المحتويات لهذه معالجته عن وأما. كتابه لمحتويات الحوفي ترتيب في القول تقدم
 :التالي النحو على يعرضها

ُ:اآليات إعراب في منهجهُ-0

ُمفرداتُيعربُفهوُسبقهُمنُيفعلهُملُالتفصيلُمنُبشئُاآلياتُإعرابُاحَلويفُاإلمامُتناول
ُكتابُهذاُأنُللقارئُليخيلُحىتُاألحيانُمنُكثريُيفُيعربهُقدُفإنهُاملعروفُالواضحُحىتُاآليات

ُرَأَيـمتـ ه مُمَُوالمَقَمرََُُوالشَّممسََُُكومَكب اَُعَشرََُُأَحدَُُرَأَيمتُ ُِإينُِّ}:ُتعاىلُقولهُعندُيقولُفمثالُُللقرآن،ُإعراب

،ُإالُأنهُمبين،ُ{رَأَيمتُ } يفُموضعُنصبُبـُ{َأَحَدَُعَشرَُ}مستأنف،ُو{ِإينُِّ}ُ{َساِجِدينَُُيلُ

َسَُوالمَقَمَرُرَأَيـمتـ ه ممُيلَُساِجِدينَُ}نصبُعلىُالتمييز،ُُ{َكومَكب ا}و نصبُالشمسُوالقمرُُ{َوالشَّمم
                                                           

 .221-232األندونيسي،ُمرجعُسابق،ُُ(0)
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ليعطفُماُعملُفيهُالفعل،ُوالتقدير:ُورأيتُالشمسُوالقمرُُ{رَأَيـمتـ ه مُم}ارُفعلُدلُعليه،ُبإضم

رأيتهم،ُوكىنُعنُالشمسُوالقمرُباهلاءُوامليمُوكذاُبالياءُوالنونُيفُساجدين،ُفإمناُذلكُللخربُعنهمُ

ُو ُمفعولُأول، ُوامليم ُواهلاء ُالُيكونُإالُممنُيعقل، ُالسجود ُإذ  { َساِجِدينَُ} بفعلُمنُيعقل،

ُوعليهُاملعىن.ُ{   َساِجِدينَُ}،ُوإنُشئتُجعلتهُمتعلقاُبـُ{رَأَيـمتـ ه مُم}متعلقُبـُ{يلُ} مفعولُثاين،

ـــإعرابُاحلَـــويفُاإلمـــامُيكتفـــيُالُوقـــد ـــرياُإنـــهُبـــلُاآليـــةُب ُالنحويـــةُاملســـألةُيفُاآلراءُيـــذكرُمـــاُكث
ُاملسـألةُهـذهُيفُسـيبويهُرأيُيـرجحُكـانُوإنُفكـره،ُحريـةُيؤكـدُوهـذاُراجحـاُ ُيـراهُماُيرجحُمثُالواحدة

ُِمـنُمُهَلـ مُمُبَـَداُمث َّ} :تعـاىلُقولـهُيف"ُبـدا"ُفاعـلُيفُقوله:ُذلكُعلىُاألدلةُومنُدار،ُأينماُاحلقُمعُفهو

ـــدُِ يَـــاتُُِرََأو اَُمـــاُبـَعم فـــذهبُســـيبويهُإىلُأنُالفاعـــل:ُمـــاُدلُُ{بَـــَدا}واختلـــفُيفُفاعـــلُُ:فيقـــولُ{اآلم

"الفاعـلُمضـمرُدلُعليـهُبـداُبتقـديرهُبـداُ:ُأي:ُظهرُهلمُأنُيسجنوه،ُوقالُاملـربدُ{لَيسج نن ه}عليهُ
،ُُوقيــل:ُالفاعـــلُرأي:ُأيُبــداُهلـــمُرأي ُملُيكونـــواُيعرفونــهُوحـــذفُلداللــةُالكـــالمُعليـــهُ("0)ُهلــمُبـــداء

ــــــذيُ والوجــــــهُمــــــاُقــــــالُســــــيبويهُألنُإذاُوجــــــدناُالظــــــاهرُملُيقــــــدرُحمــــــذوف،ُوكــــــانُهــــــذاُالظــــــاهرُال

ج نُـ }هو ُكأنـهُهـوُالفاعـل،ُوأمـاُقـولُاملـربدُفـإنُالفعـلُالُيـدلُُ{نَّهُ لََيسم ُعليـه ملاُقامُمقامُالفاعـلُودل 
ُ.(4)ُمنُلفظهُعلىُالفاعلُإمناُيطلبه

 اإلعالل ومسائل الغريبة، الكلمات معاني وبيان المفردات، شرح في منهجه-4
ُ:والبالغة واللهجات، واإلبدال،

ُ:ُالغريبة الكلمات معاني وبيان المفردات، شرح مثال

                                                           

 .052ُصُقسمُالتحقيق،ينظرُ(0ُ)

 .052صُ،ينظرُقسمُالتحقيقُ(4)
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ُأصلُبيانُمثُأصلهاُإىلُوإرجاعهاُاملادةُمفرداتُيفُالتفصيلُمنُيكثرُاحَلويفُاإلمامُإن
ُ.ُيفسرهاُاليتُوالكلمةُاملادةُبنيُاملناسبةُويذكرُاشتقاقها

أيُخالُبعضهمُلبعضُيتناجونُ: {جنَِيًّاَُخَلص وا}:تعاىلُقولهُيفُ(0)النجوىَُُتفسريُيفُفيقول

َوِإذمُ}والُخيتلطُهبمُغريهم،ُو"النجي"ُيكونُواحداُومجاعةُألنهُمصدرُوكونهُللجماعةُقولهُتعاىل:ُ

ُجَنمَوى ُجَنمَوىَُثاَلثَةٍُ}وُ{ه مم ُالشَّيمطَانُِ}والواحدُُ{ِمنم َوىُِمَن ُالنَّجم َا ُاملناجاةُُ{ِإمنَّ فهيُيفُهذه

ُنفسها،ُومنهُقولُالشاعر:ُ

ـيّ   وأحب  نجوى الرجــــــــال فَــــــــــــــــــ ...  ُكــْن ع ْنــَد سـّرَك حـبَّ النَّج 

  .يفُهذاُمبعىنُواحد،ُوهيُاملناجاةُ"النجي "والنجوىُو

ُ:ُقولهُفهوُواإلبدال اإلعالل مثالُوأما

ومجعُدلوُ"أدل"ُيفُالقليلُوالكثريُد يل،ُبضمُالدالُوكسرها،ُ:ُيقولُ(4){َدلمَوهُ }ُكلمةُيف

الزائدة،ُمثُأدغمتُالياءُيفُالياء،ُُالياءواألصلُدلو،ُوعلىُوزنُفعول،ُقلبتُالمُالفعلُياء،ُوقلبتُ
وفعلتُذلك:ُألنُاجلمعُبابُالستثقالُاجلمعُوحرفُالعلة،ُولنفرقُبنيُالواحدُواجلمع،ُفمنُضم:ُ

ُكسر: ُويقال:ُُُفعلىُاألصل،ُومن ُِدالء. ُأيضا: ُويقالُيفُمجعه ُالكسرُبعدُالضمُاستثقاالُله، كرِه
ُأدىلُالرجلُدلوهُإذاُأرسلهاُليستقيُهباُيدهلاُإدال ،ُودالهاُيدلوهاُدلوا،ُإذاُمد هاُليخرجها.

ُ:ُاللهجات مثالُوأماُ

                                                           

 .426،ُصينظرُقسمُالتحقيقُ(0)
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ُتعالُواقربُ{َهيمتَُ} :تعالى قولهُعندُقوله ُيعين: ُهلمُ(0)يقول: ُوقالُابنُعباس: لك،ُ،

ُمعناهاُ ُح ورَان، ُلغة ُهي ُعبيدة: ُوأبو ُالكسائي ُوقال ُهلم، ُبالقبطية ُهيت ُواحلسن: ُالسدي وقال
َُهيمَئة،ُوهئتُلالثننيُ ُأَِهيئ  ِر َمم ُِهئمتُِلمأم ُتـََهيَّأمتُلكُمنُقولُالقائل: ُفاملعىن: تعال،ُومنُضمُالتاء

ُواجلمعُوالذكرُواألنثىُفيهُسواء.

ُ:ُالبالغة مثالُوأما

:ُتعاىلُقولهُعندُيقولُفمثال.ُالتقريرُأوُالنفيُأوُللتوبيخُإهنا:ُاالستفهامُملعاينُتعرضهُعندُقوله

ُم تَـَفرِّق ونَُ} .للتقريرُدخلتُاالستفهامُألفُ(4){ُأََفَأِمن وا} ُللتقريرُُ{أَأَرمبَاب  ُاالستفهام ألف

ُالنفيُمعىنُفيهُاستفهامُحرفُ(2){َُهلُم}.ُوالتوبيخُللتقريرُاأللفُ(3){تـَعمِقل ونَُُأََفاَلُ} والتوبيخُ.

 .وتوبيخُبتقرير

ُ:القراءات عرض في نهجه --3

ُ:ُيليُماُ-السالمُعليه-يوسفُسورةُيفُالقراءاتُعرضُيفُاحلويفُاإلمامُمنهجُعلىُيالحظ

:ُاألئمةُقراءةُوهيُتواترهاُعلىُاألمةُاتفقتُاليتُالسبعُالقراءاتُذكرُعلىُيقتصرُاحلويفُأنُ-
ُالثالثُللقراءاتُيتعرضُوال،ُوالكسائيُومحزة،،ُوعاصم،ُعامرُوابن،ُعمروُوأيبُكثري،ُوابنُنافع،

                                                           

 .067ص،ُينظرُقسمُالتحقيقُ(0)

 .330صُ،ينظرُقسمُالتحقيقُ(4)

 .415ُ،334صينظرُقسمُالتحقيق،ُُ(3)

 .422صينظرُقسمُالتحقيق،ُُ(2)
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ُغالبُاتفقُقراءاتُوهيُالعاشر،ُوخلفُويعقوب،ُجعفر،ُأيبُاألئمةُقراءاتُوهيُ،للعشرُاملتممة
ُ.الشواذُمنُالسبعُدونُماُيعتربُاحلويفُاإلمامُفلعلُ،(0)تواترهاُعلىُالقراء

بفتحُ{يَاُبـ يَنَُّ}ُقرأُحفص:ُقولهُعليهُغالبُهوُالذيُالسبع،ُالقراءاتُعلىُاالقتصارُفمثال

ُكسر:ُحذفها،ُوجعلُالكسرُدالةُ :ُبكسرها،(4)الياء،ُوقرأُالباقون فمنُفتح:ُجعلهاُياءُالنفس،ُومن

ُكثري ُابن علىُاإلفراد،ُوالباقونُعلىُاجلمع،ُفاجلمع:ُملعىنُعرب،ُُ{آيَة ُلِلسَّائِِلنيَُ}:ُ(3)عليها،ُوقرأ

ُكانُفيهُعرب ُ.ألنُأمرُيوسف،ُوحديثه

ُماُذكرهاُتركُاليتُالقراءاتُفمن.ُأحياناُ ُالسبعُيفُالواردةُالقراءاتُبعضُذكرُتركُاحلويفُأنُ-

ُوقرأهاُ(2){َغَيابَاتُِ}باجلمعُقرأهاُنافع اُاإلمامُأنُيذكرُملُحيثُ{اجلم بَُُِّغَياَبتُِ}:ُكلمةُيفُورد

تَـيمَأس واُفـََلمَّا:}تعاىلُقولهُيفُالبزي،ُروايةُاملصنفُيذكرُملُكماُباإلفراد،ُالباقون َُخَلص واُِمنمهُ ُاسم

َتايس وا}ُالبزيُقرأهاُحيثُ،{جنَِيًّا َُواَلُ}ُقرأهاُ،{تـَيمَأس واَُواَلُ}:ُتعالى قولهُيفُوكذلكُ،(3){اسم

ُِإَذاَُحىتَُّ:}تعاىلُقولهُيفُوكذلك{يَايسُ ُاَلُ}ُقرأهاُ{يـَيمَأسُ ُاَلُُِإنَّهُ } :تعالى وقوله،ُ(6){تَايس وا

                                                           

هـ(ُ)املطبعةُالتجاريةُالكربى،ُتصويرُدار0321ُُ،ُت:ُعليُحممدُالضباعُ)ت:ُالنشر في القراءات العشرابنُاجلزري،ُُ(0)
ُُاهللُبنُابراهيمُالعلوى،لشنقيطى،ُأبوُحممدُعبدُاُ.27-0/33ُ،الكتابُالعلمية( نشر البنود على مراقى ُ،م(0236ُ)ت:

 .75ُُُ-0ُ/77م(،0522ُُُ-هـ0215ُُ)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُُ،0،ُطالسعود

 .043صينظرُقسمُالتحقيق،ُُ(4)

 .043صُ،ينظرُقسمُالتحقيقُ(3)

 .4/453ُ،النشر في القراءات العشر.ُابنُاجلزري،026ُ،ُصُ،ينظرُقسمُالتحقيقُ(2)

 .0/213،ُالنشر في القراءات العشرابنُاجلزري،ُُ.321،ُص(ُقسمُالتحقيق3)

 املرجعُالسابق.ُُ،النشر في القراءات العشر.ُابنُاجلزري،453ُصينظرُقسمُالتحقيق،ُُ(6)
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تَـيمَأسَُ َتايسَُُِإَذاَُحىتَُّ}:ُقرأهاُ{الرُّس لُ ُاسم ُيفُلقنبل،ُوجهُذكرُ-اهللُرمحه-املؤلفُتركُوكذلكُ{اسم

اَُمَعَناُأَرمِسلمهُ }:تعاىلُقوله ُ.ُ(0)العنيُبعدُبالياءُقرأهاُحيثُ{َونـَلمَعبُمُنـَرمتـَعميَُُِغد 

ُالقراءاتُنسبةُيضبطُفلم،ُللقراءُالقراءاتُهذهُنسبةُيفُقليلةُأخطاءُلهُوقعتُاحلويفُأنُ-

ُحيثُ،{اقـمتـ ل وا{ }م ِبنيٍَُُضاَللٍَُُلِفيُأَبَانَاُِإنَُّ}:ُتعاىلُقولهُعندُذلكُفمنُتاما ،ُضبطاُ ُهباُقرأُملن

ُ(4)التنوينُبضمُقرأهاُعامر،ُابنُأنُيذكرُمل ُتعاىلُقولهُيفُوكذلك، َيانِهَُُِوقَالَُ}: َعل واُلِِفتـم ُاجم

ُكلمةُيفُوكذلك،ُ(3)والكسائيُمحزةُيقرأها،ُكماُيقرأهاُحفصا،ُأنُيذكرُملُحيثُ،{ِبَضاَعتَـه مُم

ُبنيُ(3)األوىلُاهلمزةُتسهيلُهلماُحيثُوالبزيُقالونُعنُاألوجهُذكرُيستوفُمل،ُ(2){ِإالَُُّبِالسُّوءُِ}

ُونسبهاُ{أَبَهُيَا}ُوقف اُيقرأهاُعامرُابنُأنُ{أََبتُُِيَا}:ُتعاىلُقولهُيفُذكرُوكذلك،ُكذلكُبني

اُوجه اُعامرُكابنُيقرأهاُكثريُابنُأنُمعُ(6)ُ(كثريُابنُعنُروي)ُبلفظُكثريُابنُإىل ُيفُواحد 
ُ.(7)الوقف

                                                           

 .4/453،ُالنشر في القراءات العشرابنُاجلزري،ُُ.030،ُصُ،ينظرُقسمُالتحقيقُ(0)

 .4/443،ُالنشر في القراءات العشرابنُاجلزري،ُُ.034،ُصينظرُقسمُالتحقيق،ُُ(4)

 .4/453،ُالنشر في القراءات العشرابنُاجلزري،ُُ.422صُ،ينظرُقسمُالتحقيقُ(3)

 ُ.421،ُصُ،ينظرُقسمُالتحقيقُ(2)

 .0/323،النشر في القراءات العشرابنُاجلزري،ُُ(3)

 ُ.004صينظرُقسمُالتحقيق،ُُ(6)

 .4/030،ُالنشر في القراءات العشر ابنُاجلزري،ُ.004صُ،ينظرُقسمُالتحقيقُ(7)
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ُكانتُوإنُالشاذةُبالقراءاتُيسميهاُالسبعُالقراءاتُمنُليستُقراءاتُأوردُإذاُاحلويفُأنُ-
ُللعشرةُاملتممةُالثالثةُالقراءُأحدُقراءة ُفقط،ُالسبعُالقراءاتُتواترُخيتارُأنهُمنهجهُمنُفالظاهر،

ُمنُأهناُذكرُحيثُ{م تَّك ا}:ُكلمةُيفُذكرهُماُذلكُومثالُوهذاُماُيفهمُباالستقراءُيفُمصنفه،

ُ{م تََّكأُ }ُقرأُمن:ُجماهدُقال:ُيقولُحيث،ُ(0)القراءُعندُاملتواترةُجعفرُأيبُقراءةُأهناُرغمُالشاذة،

 ُ.(4)األترجُفهو:ُشاذةُقراءةُوهيُ{م تََّكاُ }ُقرأُومن،ُالطعامُفهو

ُعليه-يوسفُسورةُغريُيفُذلكُأمثلةُومنُأحيانا ،ُالشاذةُالقراءاتُبعضُيوردُاحلويفُأنُ-

ُتعالى قولهُتفسريُعندُقولهُ-السالم ع ونَُُِإنُم}: ُ(3){ِإنَاث اُِإالَُُّد ونِهُُِِمنُمَُيدم ُيفُكانُأنهُوروي:

ُعنهاُاهللُرضيُعائشةُمصحف ع ونَُُِإنُم}: ُأوثانا"{ِإالَُُّد ونِهُُِِمنُمَُيدم :ُيقرأهاُعباسُابنُوكانُ،"

،ُعلىُاإلناثُمجعُالثاءُقبلُالنونُأنثا:ُيقولُغريهُوكانُوثن،ُمجع"ُأ ث ناُ "ُ{ِإالَُّ} ُجيمعُكماُأ ن ث 
ُالُاليتُالعامةُقراءةُوهيُأنثى،ُمجعُواإِلناثُ ُاملشهور،ُيفُهذاُمنُبشيءُيقرأُوملُمثر،ُعلىُالثمار
ُ.(2)تتجاوزُأنُينبغي

 :الفقهية األحكام في منهجهُ-2

ُالفقهيةُاملسائلُشيئُمنُحبثُ-عليهُالسالم-يفُسورةُيوسفُُ-اهللُرمحه-املصنفُيتناولُمل
ُالفقهيُمذهبهُخالهلاُمنُلي عرفُومعامالت،ُعبادات،ُمن ُمنُعلىُاطالعيُخاللُمنُولكن،

                                                           

 .0/355،ُالنشر في القراءات العشرابنُاجلزري،ُُ(0)

 .051،ُصقسمُالتحقيقينظرُ(4ُ)

 .007،ُاآلية:ُسورةُالنساء(3ُ)

ُبعلمُملماملُيكنُُ:ُويتضحُمماُسبقُحسبُظين،ُأنُاإلمامُاحلويففائدةُ.467ُ-466ُ(ُينظرُاإلندونيسي،ُمرجعُسابق،2ُ)
 .القراءاتُالشريف،ُولكنُلهُفيهُمشاركة،ُواهللُتعاىلُأعلم
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ُاآليةُمنُاملستنبطةُاألحكامُيسوقُاحَلويفُاإلمامُأنُيلُتبنيُاملبارك،ُالكتابُهذاُحتقيقُيفُسبقين
ُأباُيذكرُأنهُإالُاألربعة،ُاألئمةُوخباصةُالعلماءُأقوالُفيهُويسوقُأحيانا،ُاحلكمُهذاُيفصلُمثُأوال،

ُ .الرأيُبأصحابُأصحابه،ُيذكرُكماُ(0)والكويف بالنعمان-أحياناُحنيفة

                                                           

 .035صُ(ُاألندونيسي،ُمرجعُسابق،0)
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ُ.(0)احلنبليُاملذهبُيذكرُوقلما

ُالصالةُتاركُحكمُيفُيقولُفمثال ُبغريُوقتهاُيفوتُحىتُعامداُالصالةُتاركُيفُواختلف:
ُوإسحاقُوأمحد،ُاملبارك،ُوابنُالسجستاين،ُوأيوبُالنخعي،ُإبراهيمُفقالُعذر، ُكافرُهو: ُوقال.

ُُقتل،ُوإالُالثالث،ُيفُصلىُفإنُثالثا،ُيستتاب:ُومكحولُوالشافعي،ُووكيع،ُزيد،ُبنُومحادُمالك،
ُفاسق،ُهوُإمناُكانُوإنُقتلُاإلسالم،ُغريُديناُابتدعُألنهُتركهاُإمناُكانُإن:ُوالنعمانُالزهري،ُوقال

:ُوسلمُعليهُاهللُصلىُاهللُرسولُقال:ُقالُاهللُعبدُبنُجابرُعنُوروى.ُوسجنُمربحا،ُضرباُضرب
َُُلَيمسَُ" رُُِالمَعبمدُُِبـَنيم ُدماُيثعبُوجرحهُعنهُاهللُرضيُعمرُوصلىُ،(4")الصَّاَلةُُِتـَرمكُ ُِإالَُّالشِّرمكُُِأَوُمُوالمك فم

:ُعباسُوابنُعليه،ُاهللُرضوانُعليُوقال.ُ(3)الصالةُتركُألحدُاإلسالمُيفُالحظَُّ:ُوقالُطعن،ُحني

َكاِفرُ ُفـَه وَُُي َصلُُِّملَُمَُمنُم
(2()0).ُ

                                                           

 ُ.030ُ،032ُ،326صُ(ُاألندونيسي،ُمرجعُسابق،0)

.ُوملُأقف24ُ،ُرقمُاحلديث0ُ/22ُ،ُبابُبيانُإطالقُاسمُالكفرُعلىُمنُتركُالصالة،ُكتاب اإليمان،ُصحيح مسلم(4ُ)
ُالشِّرمِكُ َ ُالمَعبمِدَُوبـَنيم َ ُالمك فمرُِ-عليهُبلفظُاملصنفُوذكرُالدارميُحنوه،ُفقال:ُلَيمَسُبـَنيم َ ُبـَنيم ُالصَّاَلِة.ُُ-أَوم تـَرمك  سنن الدارمي كتاب ِإالَُّ

 .ُواحلديثُرواهُمجع،ُوألفاظهُمتقاربة.0361،ُرقمُاحلديث303ُص:ُُ،ُباب:ُيفُتاركُالصالة،الصالة

ُكتابُالطهارة،ُبابُالعملُفيمنُغلبهُالدمُمنُجرحُأوُرعاف،ُموطأ مالك(3ُ) .ُولفظهُأنُاملسور30ُ،ُرقمُاحلديث0ُ/02ُ،
ُالصبح،ُفقالُعم ُفأيقظُعمرُلصالة ُاليتُطعنُفيها، نعم.ُوالُحظُيفُ»ر:ُبنُخمرمةُ"دخلُعلىُعمرُبنُاخلطابُمنُالليلة

 ،ُفصلىُعمر،ُوجرحهُيثعبُدما".ُواألثرُرواهُمجعُبألفاظُمتقاربة.«اإلسالمُملنُتركُالصالة

َبةُُِيفَُُوه وََُُرج لُ َُعِليًّاُأََتى:ُولفظهُعليُكالمُمنُ،31236ُاألثرُرقمُ،6ُ/070ُاإلميانُكتابُ،شيبة أبي ابن مصنفُ(2) ُالرَّحم
َرأَةٍُُيفُُتـََرىَُما،ُالمم ؤمِمِننيَُُأَِمريَُُيَا:ُفـََقالَُ ُبنُحممدُالصالةُقدرُتعظيمُيفُوأخرجه.ُ«َكاِفرُ ُفـَه وَُُي َصلُُِّملَُمَُمنُم:ُ»قَالَُُت َصلِّي؟ُاَلُُامم
ُفـََقدُمُالصَّاَلةَُُتـََركََُُمنُم:ُ»ولفظهُعباسُابنُكالمُمنُ،535ُاألثرُرقمُ،4ُ/511"ُالصالةُتاركُإكفارُذكرُباب"ُيفُاملروزيُنصر
ُتاركُتكفريُباب]ُ،الدرداءُوأيبُ،وجابرُعباسُوابنُ،عليُعنُفروى:ُفقالُالتمريض،ُبصيغةُعنهماُالربُعبدُابنُوحكاهُ،«رََُكفَُ

ُ"قالوا[ُالصالة ُوابنُ،عليُعنُموقوفُضعيف:ُاأللباينُوقال.4/025ُُالرب،ُعبدُالبنُاالستذكار".ُكافرُفهوُيصلُملُمن:
 .0/21ُوالرتهيب،ُالرتغيبُضعيف.ُعباس
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ُ:اآليات تضمنته وما العامة، المعاني بيان في منهجهُ-3

ُحيتاجُاجلانبُهذاُيف وأسلوبهُاآليات،ُتضمنتهُملاُجمملُبشرحُالبابُهذاُيفُاحلويفُاإلمامُيأيت
ُفيماُيقولُفمثالُكثريا،ُاحملققُجيهدُمماُأحياناُتلبسُعباراتُمنُبهُيأيتُملاُالفهمُيفُلصعوبةُأحيانا

تَـيمَأس واُفـََلمَّا} :تعاىلُقولهُبعدُاملعىنُتضمنه ُالمَعِليمُ ُه وَُُِإنَّهُ }:ُتعاىلُقولهُإىلُ،{جنَِيًّاَُخَلص واُِمنمهُ ُاسم

ِكيمُ  عماُتوجبهُشدةُاحملبةُيفُُتضمنت اآليات البيانقال:ُوقدُُ.23-24-20 -21:ُاآليةُ{احلَم

ُمنُإظهارُ ُالنقضُعلىُركوبُالقبيحُمنُاألمر،ُ(4)البدرسببُنقضُاملعاهدة ُلئالُيتوهمُاختيار ،
االعتداءُمباُوقعُألجلهُمماُالُميلكهُاملعهودُبه،ُمماُملُحيتبسهُوالُوالبيانُعماُيوجبهُنقضُالعهدُمنُ

ُيوجبهُطلبُالتصديقُمنُاالستشهادُبأهلُاخلربةُحىتُيتواترُمنُ قدرُأنُيكونُمثله،ُوالبيانُعما
ُاحملنُمنُالصربُاجلميلُ ُالتعهدُيفُشدة ُيوجبه ُوالبيانُعما ُالشكُويرفعُالريب، ُيزولُمعه اخلربُما

ُوجلَُّمنُجتديدُالنعمة،ُوكشفُالبليةُعلىُماُوعدُالصابرينُمنُوالطمعُفيماُي أيتُمنُقبلُاهللُعزَّ
ُ.(3)اخلريُيفُالعاقبة

ُ:والتمام الوقف في القول في منهجهُ-6

ُدائما،ُوالتمامُالوقفُيفُالقولُعنُحبديثهُاآلياتُأوُاآلية،ُتفسريُخيتمُاحلويفُاإلمامُإن
ُوإنُاألجالء،ُالعلماءُعندُمعروفُهوُكماُغريمها،ُأوُكافيا،ُأوُتاما،ُويسميهُوقفُلكلُويتعرض

                                                                                                                                                                                     

وقصر031ُُُ-22ُ.ُوالقتلُالعمد021ُ-046صوذكرُاملصنفُالقتلُاخلطأُُ.402ُُ-407ص(ُاألندونيسي،ُمرجعُسابق0ُ)
362ُ-332صوأحكامُالصيد322ُُُ-321ُصواحملرماتُمنُاملأكل400ُُُ-416ُصوصالةُاخلوف410ُُُ-050الصالةُ

 .331ُ-332ُُ،ُصوالقولُيفُالشهادة324ُُ،ُصوحكمُالوضوء.373ُُ-365ُوذبائحُأهلُالكتابُونكاحُاحملصناتُ

 (ُيفُ"د":ُُالندر.ُوهذانُاللفظانُمماُأشكالُعليَُّيفُتضمنيُاملعىن،ُواهللُتعاىلُأعلم.4)

 .451صينظرُقسمُالتحقيق،ُُ(3)
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ُأو ،اآليةُعنُحديثهُآخرُيفُدائماُعنواناُلهُيفردُأنهُإالُاالختصارُيلتزمُلكنهُيذكره،ُخالفُفيهُكان
 .يفسرهاُاليتُاآليات

اَُلكَُُفـََيِكيد وا}:ُتعاىلُقولهُعندُيقولُفمثال نمَسانُُِالشَّيمطَانَُُِإنََُُّكيمد  ُالقول:ُ"{م ِبنيُ َُعد وُ ُِلإلمِ

ا} :والتمامُالوقفُيف ُ{َكيمد  ُوكذلك ُم ِبنيُ }كاف، ُ{َعد و  َحاقَُ}، َُوِإسم عندُُُمتام{ِإبـمرَاِهيَم

ُُُنافع ُغريه، َُحِكيمُ }وعند ُ{َعِليم  َبةُ }، ُع صم ُوُكاف{َوحَنمن  ُم ِبنيٍُ}، َُضاَلٍل كافُ{َلِفي

ُ.(0)أيضا"

                                                           

 .042صينظرُقسمُالتحقيق،ُُ(0)
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وثناء العلماء عليهقيمة الكتاب العلمية، : الخامس المبحث  

ُلصاحبهُونسبهُكتاب،ُمنُبالنقلُاستشهدُمنُبأنُالفن،ُهذاُيفُباعُلهُمنُكلُعلىُخيفىُال
،ُعادلُوابن،ُاحلليبُوالسمنيُحيان،ُأبو:ُاألعالمُاألئمةُهؤالءُومنُضمنا،ُعليهُوأثىنُاعتمده،ُفقد
ُ.(0)عندهمُمكانتهُعظمَُ،ُوغريهمُكثريُمماُيؤكدُواأللوسيُ،القريواينُاحلسنُوأبو،ُهشامُوابن

ُكتابهُ"هنايةُالسول633ُُوأثىنُعليهُاإلمامُابنُدحيةُالكليبُ)تُ وممنُوثقُالكتاب هـ(ُفقدُأكثرُيف
ُكتابُ-يفُخصائصُالرسول ُ[القرآن علوم في البرهان]صلىُاهللُعليهُوآلهُوسل م"ُمنُاإلحالةُإىل

أليبُاحلسنُعليُبنُإبراهيمُاحلويف،ُوقالُيفُإحدىُإحاالته:ُ"فحكىُأبوُاحلسنُعليُبنُإبراهيمُ
ُكتابهُالربهانُيفُعلومُالقرآن،ُوهوُعنديُيفُثالثنيُجملدا،ُوحدثينُبهُمجاعةُمنُأشياخُ احلويفُيف

ُ.ُ(4)إجازة

حكامُمنُجهةُإفرادهاُوقالُالزركشيُيفُالربهانُيفُعلومُالقرآن:ُيفُالنوعُالعشرين:ُمعرفةُاأل
ُكتابُ وتركيبها،ُويؤخذُذلكُمنُعلمُالنحو،ُوقدُانتدبُالناسُلتأليفُإعرابُالقرآن،ُومنُأوضحها

ُ.ُ(3)احلويف

وقالُالسيوطيُيفُاإلتقان:ُيفُالنوعُاحلاديُواألربعني:ُيفُمعرفةُإعرابهُأفرده.ُبالتصنيفُخالئقُ
ُ.ُ(2)أوضحهامنهمُمكي،ُوكتابهُيفُاملشكلُخاصة،ُواحلويفُوهوُ

                                                           

 .37،ُصقسمُالدراسةُ(ُينظر0)

0202ُ،)ُبغداد:ُالثقافيةُالعامة،0ُطُ،بتصرف...،لسيرة النبويةتطور كتابة ا(ُنصار،ُعمارُعبودىُحممدُحسنيُ)معاصر(4ُ)
 .323هـ(،ُص:ُ

،ُت:ُحممدُأبوُالفضلُالبرهان في علوم القرآنهـ(،752(ُالزركشي،ُأبوُعبدُاهللُبدرُالدينُحممدُبنُعبدُاهللُبنُهبادرُ)ت:3ُ)
 .0ُ/310م(،0537ُُُ-هـ0376ُُ،ُ)ُدارُإحياءُالكتبُالعربيةُعيسىُالباىبُاحلليبُوشركائه،0إبراهيم،ُط

(2ُ ُالسيوطي، ُطُاإلتقان في علوم القرآن( ُإبراهيم، ُالفضل ُأبو ُحممد 0ُت: ُللكتاب، ُالعامة ُاملصرية ُ)اهليئة هـ/0352ُ،
 .4ُ/315م(0572ُ
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ُكشفُالظنون:ُالربهانُيفُتفسريُالقرآنُللشيخُأيبُاحلسنُعليُبنُ وقدُقالُحاجيُخليفةُيف
ُكتابُكبري،ُيفُعشرُجملدات،ُذكرُفيه:ُ إبراهيمُبنُسعيدُاحلويف،ُاملتوىف:ُسنةُثالثنيُوأربعمائة،ُوهو

ُ.ُ(0)اإلعراب،ُوالغريب،ُوالتفسري

"ظفرتُيفُدارُالكتبُاملصريةُبكتابُلعليُبنُإبراهيمُبنُسعيدُُوقدُقالُالزُّرمقاينُيفُمناهلُالعرفان:
ُ ُسنة ُاملتوىف ُباحلويف، 231ُُالشهري ُامسه ُاستعرض[القرآن علوم في البرهان]هـ، ُمث الزُّرمقاينُ ..."

بعضُاألجزاءُاليتُوقعُعليهاُفقال:ُ"يعرضُاآليةُالكرميةُبرتتيبُاملصحفُمثُيتكلمُعليهاُمنُعلومُ
ُكلُنوعُمنهاُبعنوان،ُفيسوقُالنظمُالكرميُحتتُعنوان:ُالقولُيفُقولهُعزُوجل.ُوبعدُصخمالقرآنُ صا

أنُيفرغُمنهُيضعُهذاُالعنوان:ُالقولُيفُاإلعرابُويتحدثُعنهاُمنُالناحيةُالنحويةُواللغوية،ُمثُيتبعُ
ُباملأثورُواملعقول،ُمثُينتق ُالعنوانُالقولُيفُاملعىنُوالتفسري،ُويشرحُاآلية لُمنُالشرحُإىلُذلكُهبذا

العنوانُاآليت:ُالقولُيفُالوقفُوالتمامُمبيناُحتتهُماُجيوزُمنُالوقف،ُوماُالُجيوز.ُوقدُيفردُالقراءاتُ
ُعندُ ُمنُاآلية ُاليتُتؤخذ ُالشرعية ُيتكلمُيفُاألحكام ُوقد ُالقولُيفُالقراءة. بعنوانُمستقلُفيقول

َُخريمٍُجتَِد وه ُِعنمَدَُوأَِقيم واُالصَّالَةَُوآت ُو}:قوله تعالىعرضهاُففيُآيةُ ُِمنم اُالزََّكاَةَُوَماُتـ َقدِّم واُأِلَنـمف ِسك مم

أسبابُُعنمنُسورةُالبقرةُيذكرُأوقاتُالصالة،ُوأدلتها،ُوأنصبةُالزكاة،ُومقاديرها.ُويتكلمُُ{اللَّهُِ
رآنُالنزول،ُوعلىُالنَّسخ،ُوماُإىلُذلكُعندُاملناسبة.ُفأنتُترىُأنُهذاُالكتابُأتىُعلىُعلومُالق

ولكنُالُعلىُطريقةُضمُالنظائرُواألشباهُبعضهاُإىلُبعضُحتتُعنوانُواحدُلنوعُواحد،ُبلُعلىُ
طريقةُالنشرُوالتوزيعُتبعاُالنتشارُاأللفاظُاملتشاكلةُيفُالقرآنُوتوزعها.ُحىتُكأنُهذاُالتأليفُتفسريُ

اُيكنُهذاُالكتابُفإنهُمنُالتفاسري،ُعرضُفيهُصاحبهُألنواعُمنُعلومُالقرآنُعندُاملناسبات.ُوأياُم
 .(4)جمهودُعظيم،ُوحماولةُجديرةُبالتقديرُيفُهذاُالباب.ُجزىُاهللُمؤلفهُخريُاجلزاء"

                                                           

هـ(ُُعنُأساميُالكتبُوالفنون،)ُبغداد:ُُمكتبة0167ُُبدُاهللُكاتبُجليبُالقسطنطيينُ)ت:(ُحاجيُخليفة،ُمصطفىُبنُع0)
 .0ُ/420م(،0520ُ،ُاملثىن

 .0ُ/32(ُالزُّرمقاين،ُمرجعُسابق،4ُ)



 سورةالتمهيد لتحقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 يوسف

 

 82 

السادس المبحث  

 الخطية النسخ وصف

ُ:األولى النسخة

ُللبحوثُفيصلُامللكُمركزُمنُعليهاُاحلصولُبعدُعليهاُاعتمدتُالذيُاألصلُوهي
ُ:كالتايلُُاملخطوطُهذاُووصف.ُاإلسالميةُوالدراسات

ُ.اسطوانةُعلىُمصور:ُصفتهُ-0

ُ.هبولنداُاليدنُجامعةُمكتبة:ُحفظهُمكانُ-4

ُ.or 345:ُاألصلُمكتبةُيفُورقمهُ-3

ُُ-3051:باملركزُرقمهُ-2

ُ.ُعشرُالثالث:ُاجلزءُرقمُ-3

ُ.واضحُنسخي:ُاخلطُنوعُ-6

ُ.ُي ذكرُمل:ُالناسخُاسمُ-7

ُامللكُمركزُيفُالفنُألهلُبسؤايلُوذلكُتقديراُ ُاهلجريُالسابعُالقرنُيفُوهو:ُالنسخُتاريخُ-2
ُ.اإلسالميةُوالدراساتُللبحوثُفيصل

433ُ:ُاألوراقُعددُ-5

ُ.سطراُعشرُستة:ُاألسطرُعددُ-01
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ُتعالى قولهُتفسريُمنُ-السالمُعليهُ-هودُبسورةُاملخطوطُهذاُيبدأ  َقدْ  نُوحُ  يَا قَاُلوا}:

ُتعالى قولهُتفسريُإىلُ{َجاَدْلتَـَنا :ُاآليةُالرعد،ُسورةُ{َضاَلل   ف ي إ الَّ  اْلَكاف ر ينَ  ُدَعاءُ  َوَما}:

ُحممدُاملنعمُعبد/ُوزميليُأخيُهود،ُسورةُتفسريُأخذُوقدُلوحة،ُوتسعنيُتسعُمنُويتكون.02ُ
ُ.املباركُاملخطوطُهذاُعلىُمعتمداُوحتقيقا،ُدراسة،ُخطاب

ُإىلُاملائةُبعدُالواحدُرقمُاللوحةُمن-السالمُعليهُ-يوسفُسورةُتفسريُأولُمنُوأخذت
ُ.املئتنيُبعدُوالثالثنيُاإلحدىُاللوحةُلرقمُهنايتها،

ُإىلُ{اْلك َتاب   آيَاتُ  ت ْلكَ  المر} :تعالى قولهُمنُالرعدُسورةُتفسريُأولُمنُاملتبقيُواجلزء

ُتعالى قوله ُاآلية{َضاَلل   ف ي إ الَّ  اْلَكاف ر ينَ  ُدَعاءُ  َوَما}: :02ُ ُالرعدُسورةُمنُالبقيةُوهذه.

ُالتوجيهُبعدُاملنهج،ُنفسُعلىُآخرَُُحبثُيفُحيا،ُدمتُماُتعاىل،ُاهللُشاءُإنُلنفسيُهباُسأختص
ُ.املباركُالسديد

ُجندهاُوأحياناُقليلة،ُكلماتُيفُإالُمنقوطةُغريُوهيُغالبا،ُالنسخُخبطُمكتوبةُالنسخةُوهذه
ُ.(0)"ُقرا"ُمثال"ُقرأ"ُلفظُفي كَتب"ُ:ُالقطع"ُاهلمزاتُفيهاُتكتبُوملُالشكل،ُمضبوطة

ُالسطر،ُأولُمنُاملشروحةُالقرآنيةُباآليةُفيبتدئُاملؤلفُترتيبُوفقُبالعناوينُالناسخُالتزمُوقد
ُاملعىنُيفُالقول"ُمث"ُالقراءةُيفُالقول"ُمثُاإلعرابُمثُوجل،ُعزُقولهُأوُتعاىل،ُقولهُبلفظُويسبقها
ُ".والتمام الوقف في القول"بـُذلكُخيتمُمث"ُ...ُوالتفسري

                                                           

 .54(،ُص3(ُينظرُالنسخُاملخطوطة،ُشكل)0)
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ُكثريُمنُاملواضعُالناسخُأنُوالغريب ُ-وسلمُعليهُاهللُصلى-ُالنيبُعلىُالصالةُيكملُملُيف
ُالفعلُهلذاُتفسرياُوالُدافعاُوالُداعياُأعرفُوالُالتسليم،ُذفحب(0ُ)"عليهُاهللُصلى"ُهكذاُكتبهاُبل
ُمنه ُفيقولُاهللُذكرُعندُغالباُالتعظيمُيهملُالُولكنه. ُالصحابةُذكرُجاءُإذاُوأماُ(4)وجلَُُّعزَُّ:

ُفيقول ُالسالمُعليه"ُيوجد وكذلك -عليهُاهللُرضوان-وعليُعنه،ُاهللُرضيُ-عمر: ُاهللُصلى"و"
ُأنُإىلُيشريُهذاُأنُالظنُوأغلبُطالب،ُأيبُبنُعليُواسم-السالمُعليه-يوسفُذكرُبعدُ(3)"عليه

ُصلى-اهللُلرسولُغريهمُمنُأكثرُجداُظاهرُاالحرتامُعندهمُفاملالكيةُاملذهب،ُمالكيُاحَلويفُاإلمام
ُجعلُمالكاُاإلمامُإنُحىتُوملدينتهُوآلثارهُ-وسلمُعليهُاهللُصلى-ُاهللُرسولُوآللُ-وسلمُعليهُاهلل
ُالوحي،ُومنزلُالعلم،ُمعدنُألهناُحجة،ُهو:ُلقولهُ(2)الرأيُعلىُاملدينةُأهلُعملُتقدميُمذهبه،ُمن
ُ.عنهمُوخروجهُاحلق،ُغريُعلىُاتفاقهمُفيستحيلُالصحابة،ُأوالدُوهبا

ُ:هكذاُالبيت،ُكتبُفمثالُوالتصحيفاتُاألخطاءُمنُكثريُهباُالنسخةُوهذه

ر  ... السَُّرى طُولَ  َجَملي إليَّ  تشكوا يـــــــــــل ، َصبـْ  ُمْبتَـلَـى وك النَا  َجم 

ُ:والصواب

                                                           

 .003ُ،066ُ،072ُ،053ُ،433ُ،423ُ،452ُ،310ُ،340ُ،323ص(ُينظرُقسمُالتحقيق،0ُ)

 .016ُ،036ُ،033ُ،071ُ،021ُ،025(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص4)

 .012ُ،072ُ،477(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص3)

(ُابنُقدامةُاملقدسي،ُأبوُحممدُموفقُالدينُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُاحلنبلي،ُالشهريُبابنُقدامةُاملقدسيُ)ت:2ُ)
،)مؤسسةُالري انُللطباعةُوالنشر4ُ،ُطروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبلهـ(641ُ

 .0ُ/200م(،4114ُ-هـ0243والتوزيع،
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 .(0)يشكو إليَّ َجَملي طُوَل السَُّرى...صبر  جميل  فك النا ُمْبتَـَلى

                                                           

منُ(كذاُيفُاألصلُولعلُالصواب:َُيشمك وُإيلَُّمَجَِليُط وَلُالسَُّرىُ...َُصبـمر اُمجَِيالَُفِكالناُم بمَتلىُوتكونُلفظة"ويشكو"ُبدال0ُ)
.ُابنُجرير،4/32ُ.ُالفراء،ُمرجعُسابق،0/064ُتشكوُوَُفِكالناُبدال منُ"وِكالَنا"ُواهللُأعلم.ُوردُيف،ُسيبويه،ُمرجعُسابق،ُ

 .ُُوملُأقفُعلىُقائله.02/75،ُمرجعُسابق
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ُتعالى قولهُعندُفمثالُقرآنية،ُلفظةُيفُالناسخُخيطئُماُونادرا َُكاَنُ}: ُِإنَّه  ُالزِّنَا َرب وا ُتـَقم َواَل

ت ا فَاِحَشةُ  ُ(.ُمقتا)ُبدونُوالصوابُ{َوَساَءَُسِبيال ُُ(0)َوَمقم

ُأَنـمت مُمُمَسَّيمت م وَها} :تعاىلُقولهُعندُجاءُماُالقرآنيةُالكلماتُتفسريُعندُاألخطاءُومن

ُلـــُ{مَسَّيمت م وَها"} :{َوآبَاؤ ك مُم ُالنعت ُموضع َاءُ }يف ُوامليم،ُُ{أَنـمت مُم} ،{َأمسم ُللتاء توكيد

ُُ.(4){َوآبَاؤ ك مُم}والصواب:ُُ"...{َوَآبَاؤ همُم}

ُقولهُمثلُيفُوذلكُاملواضع،ُبعضُيفُوسقطُبياض،ُالنسخةُويف ُإىلُحيتاجُشيئُوهو:
 .(3)يوسفُعلى(ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

ُ:الثانية النسخة

ُالثانيةُالنسخةُوأما ُمعهدُيفُصورةُوهلاُتفسري35ُُبرقمُاملصريةُالكتبُدارُيفُفموجودة:
ُومقاسهاُمقروء،ُعاديُخبطُمكتوبةُوهيُالقرآن،ُعلوم21ُُبرقمُبالقاهرةُالعربيةُاملخطوطات

ُ.فقطُجملداُعشرُمخسةُمنها،ُاملوجودُولكنُجملدا،ُثالثونُوهي.ُسم41.31×02.31ُ

ُ.مفقودُفهو:ُاألول الجزء أما 
                                                           

ُكذاُيفُاملخطوط،0) ُكماُلقولهُتعاىل:ُ}َواَلُتـَنمِكح واَُماَُنَكَحُُُ.073صُينظرُقسمُالتحقيق، ( ت ا{ُوالصوابُبدوهنا زادتُ}َوَمقم
ُ،}ُ ت اَُوَساَءَُسِبيال  َُكاَنُفَاِحَشة َُوَمقم َُسَلَفُِإنَّه  َُماَُقدم ُِمَنُالنَِّساِءُِإالَّ  .44سورةُُالنساء،ُاآلية:ُآبَاؤ ك مم

 والصوابُ}َُوآبَاؤ ك ممُ{ُللنصُالقرآين.ُ.415ينظرُقسمُالتحقيق،ُصكذاُيفُاملخطوط،ُ(4)

ُكلمة،ُ"رياضة".كماُقالُأبوُشامةُ"وهوُشيءُحيتاجُإىلُرياضةُ"ُنقالُُ.031صُينظرُقسمُالتحقيق،ُ(3) بياضُباألصلُمبقدار
إبراز هـ(،663ُعنُاحلويف.ُأبوُشامة،ُأبوُالقاسمُشهابُالدينُعبدُالرمحنُبنُإمساعيلُبنُإبراهيمُاملقدسيُالدمشقي،ُ)ت:ُُ

 .0/334،ُ)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية(،ُالمعاني من حرز األماني
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ُالثاني الجزء وأما ُتعاىلُقولهُمنُفيبدأ: ك ر ونََُُلَعلَّك مُمَُمومِتك مُمُبـَعمدُُِِمنُمُبـََعثـمَنك مُمُمث َّ}: ُ{َتشم

ُاآلية ُتعالى قولهُعندُوينتهيُالبقرةُسورةُمن36ُ: َُسِفهََُُمنُمُِإالُِإبـمرَاِهيممَُُِملَّةَُُِعنُمُيـَرمَغبُ َُوَمنُم}:

َسهُ  ُ.ورقةُوعشرونُمائةُأوراقهاُوعددُالبقرة،ُسورةُمن031ُ:ُاآليةُمنُ{نـَفم

َهةُ َُوَلك لٍُ}:ُتعاىلُقولهُمنُفيبدأ: الثالث الجزء وأما َهاُه وَُُِوجم ُمن022ُ:ُاآليةُمنُ{م و لِّيـم

َصامُُِأََلدَُُُّوه وَُ}:ُتعالى قولهُعندُينتهيُالبقرةُسورة ُيفُوهيُالبقرة،ُسورةُمن412ُ:ُاآليةُمنُ{اخلِم

ُبعدُوستنيُتسعُسنةُاألوىلُمجادىُمنُوالعشرينُالثامنُيفُكتابتهُوأ رَِّختُمُورقةُوستنيُمخس
ُ.مخسمائة

ُمن413ُ:ُاآليةُمنُ{اأَلرمضُُِيفَُُسَعىُتـََوىلََُُّوِإَذا}:ُتعاىلُقولهُمنُفيبدأ:ُالرابع الجزء وأما

َواهَل مُمُيـ نمِفق ونَُُالَِّذيمنََُُمَثلُ }:ُتعاىلُقولهُعندُوينتهيُالبقرةُسورة ُالبقرةُسورةُ،460:ُاآليةُمنُ{أَمم

ُ.ورقةُاملائةُبعدُوأربعونُثالثُأوراقهُوعدد

 .فمفقود: الخامس الجزء وأما

ُتعاىلُقولهُمنُفيبدأ: السادس الجزء وأما ُمنُ{آَدمََُُكَمَثلُُِاهللُُِِعنمدَُُِعيمَسىَُمَثلَُُِإنَُّ}:

ُاآلية ُتعاىلُقولهُعندُوينتهيُعمرانُآلُسورةُمن35ُ: ُءاتَاه مُ ُمبَاُيـَبمَخل ونَُُالَِّذيمنَُُحَيمَسَبََُُّوال}:

ُتسعُسنةُكتابتهُوأ رَِّختُمُورقةُوتسعونُسبعُأوراقهُوعددُعمرانُآلُسورةُمن021ُ:ُاآليةُمنُ{اهلل

ُ.اخلمسمائةُبعدُوتسعني
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ُ.فمفقود: السابع وأما

ُتعالى قولهُمنُفيبدأ: الثامن وأما ُاآليةُمنُ{َوالرَّس ولَُُاهللَُُي ِطعَُُِوَمنُم}: ُسورةُمن65ُ:

ك ر ونََُُلَعلَّك مُمَُعَليمك مُمُنِعمَمَتهُ َُولِي ِتمَُّ}ُقولهُعندُوينتهيُالنساء ُوهوُاملائدةُسورةُمن6ُ:ُاآليةُمنُ{ت شم

ُ.ورقةُاملائةُبعدُوثالثونُثالثُأوراقهُوعددُبتحقيقهُأقومُالذيُاجلزء

ُاآليةُمنُ{َعَليمك مُمُاهللُُِنِعمَمةََُُواذمك ر وا}ُ:تعالى قولهُمنُفيبدأ: التاسع الجزء وأما ُمن7ُ:

ُتعالى قولهُعندُوينتهيُاملائدةُسورة َهاُنَأمك لََُُأنُمُن رِيمدُ ُقَال وا}: ُاآليةُمنُ{ِمنـم ُسورةُمن003ُ:

ُ.ورقةُاملائةُبعدُثالثونُأوراقهُوعددُاملائدة

َهاُنَأمك لََُُأنُمُن رِيمدُ ُقَال وا}:ُتعالى قولهُمنُفيبدأ: العاشر الجزء وأما ُمنُ{قـ ل وبـ َناَُوَتطمَمِئنَُُِّمنـم

يـمع اُحَنمش ر ه مُمَُويـَوممَُ}:ُقولهُعندُوينتهيُاملائدةُسورةُمن003ُ:ُاآلية ُسورةُمن44ُ:ُاآليةُمنُ{مجَِ

ُ.اخلمسمائةُبعدُستنيُسنةُكتابتهُومتتُاملائة،ُبعدُوثالثونُاثنتانُأوراقهُوعددُاألنعام

ُ.مفقود: عشر الحادي والجزء

015ُ:ُاآليةُمنُ{ِفرمَعومنَُُقـَوممُُِِمنُمُالمَممأُ ُقَالَُ}ُ:تعالى قولهُفأوله: عشر الثاني الجزء وأما

ُاآليةُمنُ{ِفرمَعومنَُُآلَُُِكَدأمبُِ}ُ:تعالى قولهُوآخرهُاألعرافُسورةُمن ُاألنفال،ُسورةُمن32ُ:

ُ.اخلمسمائةُبعدُوستنيُسبعُسنةُكتابتهُومتت

ُ.مفقودان: عشر والرابع عشر والثالث
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ِكَمتُمُِكتبُ ُآلر}ُ:تعالى قولهُ-السالمُعليه-هودُسورةُفأوله: عشر الخامس وأما ُأ حم

نٍَُُجنتُ }:ُتعاىلُقولهُوآخرهُ{آيتهُ  خ ل ونـََهاَُعدم ُأوراقهُوعددُالرعدُسورةُمن43ُ:ُاآليةُمنُ{َيدم

ُ.اخلمسمائةُبعدُوسبعنيُسبعُسنةُكتابتهُوأ رَِّختُمُورقةُوتسعونُأربع

ُ.مفقودة: عشر والتاسع عشر والثامن عشر والسابع عشر السادس واألجزاء

63ُ:ُاآليةُمنُ{مَيمش ونَُُالَِّذيمنَُُالرَّمحمَنُُِِعَباد}ُ:تعالى قولهُمنُفيبدأ: العشرون الجزء وأما

ُ{ُالطُّورُُِجِبَاِنبُُِك نمتََُُوَما }ُ:قوله عندُوينتهيُالفرقانُسورةُمن ُاآليةُمن. ُسورةُمن26ُ:

ُ.ورقةُومائةُومخسونُستُأوراقهُوعددُالقصص

ُ.مفقودة: والعشرون والثالث والعشرون والثاني والعشرون الحادي األجزاء

مُمُآياتُمنُآيَةٍُُِمنُمُتَأمتِيمِهمُمَُوَما}ُ:تعالى قولهُمنُفيبدأ: والعشرون الرابع الجزء وأما ُ{َرهبِِّ

َرهُ َُشرَحَُُأََفَمنُم}ُ:تعالى قولهُعندُوينتهيُيسُسورةُمن26ُ:ُاآليةُمن المَُُِصدم :ُاآليةُمنُ{ِلإِلسم

ُ.ورقةُوأربعونُمخسُأوراقهُوعددُالزمرُسورةُمن44ُ

َتِنب واُآَمن واُالَِّذيمنَُُيَأَيُـَّها}ُ:تعالى قولهُمنُيبدأ: والعشرون الخامس والجزء ُِمنََُُكِثيـمر اُاجم

ُاآليةُمنُ{الظَّنُِّ َعثـ ه مُ ُيـَوممَُ}ُ:تعالى قولهُعندُوينتهيُاحلجراتُسورةُمن04ُ: يـمع اُاهللُ ُيـَبـم ُمجَِ

ُ.ورقةُومائةُومخسونُستُأوراقهُوعددُاجملادلةُسورةُمن6ُ:ُاآليةُ{َعِمل واُمبَاُفـَيـ َنبِّئـ ه مُم
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ُِبَعَذابٍَُُساِئلُ َُسَألَُ:}تعالى قولهُمنُاملعارجُسورةُأولُمنُيبدأ:ُوالعشرون السادس والجزء

نسُأ قمِسمُ َُفاَلُ}:ُتعالى قولهُعندُوينتهيُ{َواِقعٍُ ُأوراقهُوعددُالتكويرُسورةُمن03ُ:ُاآليةُ{بِاخلم

ُ.ورقةُومائةُوثالثونُثالث

ُ : مفقود.والعشرون السابع والجزء

ُوعددُاملسدُسورةُآخرُعندُوينتهيُاالنفطارُسورةُمنُفيبدأ:ُوالعشرون الثامن الجزء وأما
ُ.ورقةُومخسونُثالثُأوراقه

ُ.مفقودان: والثالثون والعشرون التاسع والجزءان

ُ.املطلوبُالوجهُعلىُهباُاالنتفاعُتفوتُثقوبُهباُالنسخةُهذهُأجزاءُوأغلب

ُعشرُاخلامس"ُحتقيقهُاملرادُاجلزءُلتصويرُذهبتُملاُلكين ُيوسفُسورةُتفسريُفيهُوالذي"

 إىلُهنايةُالسورة.{خَبمسٍُُبَِثَمنٍَُُوَشَرومهُ }ُ:تعالى قولهُتفسريُمنُواملوجودُفقد،ُقدُبعضهُأنُوجدت

ُ.األصلُمقابلةُيفُعليهاُاعتمدتُاليتُالنسخةُوهيُ،"د"بـُالنسخةُهلذهُورمزت

ُ.النسخةُهذهُعلىُينطبقُيكادُاألوىلُالنسخةُوصفُيفُاخرتتهُوالذي

ُ:الثالثة النسخة

41ُ×31ُُمقاسهاُتفسري307ُُبرقمُاملصريةُالكتبُدارُيفُموجودةُفهي:ُالثالثةُالنسخةُوأما
ُ.األوىلُالنسخةُمثلُمرتبةُغريُلكنهاُجملدات،ُسبعةُيفُقدميُواضحُخبطُكتبتُوقدُسم
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ُتعالىُقولهُمنُيبدأ: األول فالجزء  :تعالى قولهُعندُوينتهيُالرحيمُالرمحنُاهللُبسم:

َهاُه مُمُالنَّارَُُِأصمَحبُ َُفأ ولَِئكَُ} ُاآليةُمنُ{َخِلد ونَُُِفيـم ُاثنتانُاألوراقُوعددُالبقرةُسورةُمن20ُ:

ُأحالينُالذيُاجلزءُوهذاُعليها،ُكتبُماُحسبُالقوميةُالكتبُبدارُواحملفوظةُاملئتني،ُبعدُوأربعون
ُ.ُُ(0)فيهُالقولُتقدمُوقد:ُقالُعندماُاملقطعةُاحلروفُيف-ُاهللُرمحه-املصنفُعليه

ُالرَّس ولَُُي ِطعَُُِمنُم}:ُتعالى قولهُمنُيبدأ"ُالسابع"ُالداخلُيفُالتجليدُبرتقيم:ُالثاني والجزء

َهاُِإنَُُّم وَسىُيَاُقَال وا}ُ:تعالى قولهُعندُوينتهيُالنساءُسورةُمن21ُ:ُاآليةُمنُ{اهللََُُأطَاعَُُفـََقدُم ُِفيـم

ُ.املائتنيُبعدُوأربعونُمخسُأوراقهُوعددُُاملائدة،ُسورةُمن44ُ:ُاآليةُمنُ{قـَومم ا

ُاآلياتُبعضُنقصانُمعُالكهفُسورةُآخرُإىلُاإلسراءُسورةُأولُمنُيبدأ: الثالث والجزء
ُ.املائتنيُبعدُوثالثونُواحدةُأوراقهُوعددُواآلخر،ُاألولُيف

ُِإذُمَُوس َليمَمانََُُوَداو دَُ}ُ:تعالى قولهُعندُوينتهيُمرميُسورةُأولُمنُيبدأ: الرابع والجزء

ُ.املائتنيُبعدُوعشرونُمخسُأوراقهُوعددُاألنبياءُسورةُمن72ُ:ُاآليةُمنُ{احَلرمثُُِيفُُحَيمك َمانُِ

ُسورةُمن67ُ:ُاآليةُمنُ{َوَءاَمنَُُتَابََُُمنُمَُفَأمَّا}ُ:تعالى قولهُمنُيبدأ: الخامس والجزء

ُأوراقهُوعددُالرومُسورةُمن30ُ:ُاآليةُمنُ{رحيم اُأَرمَسلمَناَُولَِئنُم}ُ:تعالى قولهُعندُوينتهيُالقصص

ُ.ورقةُومائةُعشرةُثالث

                                                           

 .016(ُينظرُقسمُالتحقيق،ُص0)
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:ُاآليةُمنُ{َواأَلرمضُُِالسَّمَواتَُُِربَُُُّربُّك مُمَُبلُمُقَالَُ}ُ:تعالى قولهُمنُيبدأ: السادس والجزء

35ُ:ُاآليةُمنُ{احلم ل مَُُِمنمك مُمُاأَلطفالُ ُبـََلغََُُوِإَذا}ُ:تعالى قولهُعندُوينتهيُاألنبياءُسورةُمن36ُ

ُ.املائتنيُبعدُومثانونُمخسُاألوراقُوعددُالنورُسورةُمن

ُ.مفقودة: والعاشر والتاسع والثامن السابع واألجزاء

وَُُخ ذُِ}ُ:تعالى قولهُمنُفيبدأ: عشر الحادي الجزء وأما :ُاآليةُمنُ{بِالمع رمفَُُِوأمم رُمُالمَعفم

ُمن72ُ:ُاآليةُمنُ{ُقَال واَُماُبِاللَّهُُِحَيمِلف ونَُ }ُ:تعالى قولهُعندُوينتهيُاألعرافُسورةُمن055ُ

ُ.املائتنيُبعدُوعشرونُتسعُاألوراقُوعددُالتوبةُسورة

 :الرابعة النسخة

41ُ×31ُومقاسهاُتفسري737ُُبرقمُاملصريةُالكتبُدارُيفُموجودةُفهي:ُالرابعةُالنسخةُوأما
ُ.فقطُجملدانُمنها،ُواملوجودُأيضاُمكتملةُغريُوهيُقدمي،ُواضحُخبطُمكتوبةُسم

ُمن072ُ:ُاآليةُمنُ{َكَفر واُالَِّذينَُُحَيمَسَبََُُّواَلُ}ُ:تعالى قولهُمنُفيبدأ:ُاألول المجلد أما

ُمن75ُ:ُاآليةُمنُ{اللَّهَُُِفِمنََُُحَسَنةٍُُِمنُمَُأَصاَبكََُُما}ُ:تعالى قولهُعندُوينتهيُعمران،ُآلُسورة

ُ.املائتنيُبعدُوأربعونُسبعُاألوراقُوعددُالنساءُسورة
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َُأِكنَّةُ  }: تعالى قولهُمنُيبدأُمنتظمُغري: الثاني والمجلد :ُاآليةُمنُ{ َوَجَعلمَناَُعَلىُقـ ل وهِبِمم

ُاآليةُمنُ{ُم ِهنيُ َُعَذابُ َُولِلمَكاِفرِينَُ }ُ:تعالى قولهُعندُوينتهيُاإلسراءُسورةُمن26ُ ُمن3ُ:

ُ.املائتنيُبعدُومثانونُإحدىُاألوراقُوعددُاجملادلةُسورة

ُالنسخُكلُبعضُيفُالنقصُلوجودُنظراُبعضاُ ُبعضهاُيكملُاألربعُالنسخُوهذه ُملُلكنين.
ُ.(0)والرابعةُالثالثةُالنسختنيُعلىُالوقوفُمنُأمتكن

  

                                                           

ُاألندونيسي0) ُأزمان ُأخيُالدكتور/ ُوالرابعة، ُالثالثة، ُوالنسخة ُالثانية، ُسبقينُلوصفُبعضُالنسخة ُوقد ).ُُ يوسف،ُوكذلك،
 .34ُمرجعُسابق،ُص
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 (2) رقم شكل

 (1) رقم شكل

 (2) رقم شكل
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 (3) رقم شكل
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 (4) رقم شكل
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 (5) رقم شكل
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 (6) رقم شكل
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 (7) رقم شكل
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 (8) رقم شكل
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 (9) رقم شكل
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 (10) رقم شكل
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 (11) رقم شكل
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 (12) رقم شكل
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 (13) رقم شكل
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 القسم الثاني

 التحقيق

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  من قوهل تعاىل: -عليه السالم-ويبد أ  من أ ول سورة يوسف

ائ  ەئ        ەئ  چ وينهتي  بهناية السورة عند قوهل تعاىل: :  (0)چھ  ھ  ھ   ھ  ے

وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  

 ( لوحة.231وعدد لوحاته مئة واثنتان وثالثون ) (4)چی  ی  ی  جئ  حئ      مئ

                                                           

 .4ُ–0ُاآلية:ُُ،(ُسورةُيوسف0)

 .000اآلية:ُُ،(ُسورةُيوسف4)
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 عليه السَّــــالمُ  (0)ُسورَُة يُوسفَ 

                                                           

ُكثري:ُوهيُمكيةفائدة في فضل السورة(0ُ) قال:ُقالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلم:ُ"ُ ،.ُوقال:ُروىُالثعليبُوغريه:ُقالُابن
ُس وَرَةُي وس فَُ ِلٍمَُتاَلَها ،َعلِّم واُأَرِقَّاءَك مم َاُم سم َلهُ  ،فَِإنَّه ُأميُّ َُعلََّمَهاُأَهم ُمَيِين هُ  ،أَوم َُماَُمَلَكتم َوأَعمطَاه ُ ،َهوَّنُاللَّه َُعَليمِهَُسَكرَاِتُالمَمومتُِ ،أَوم

ِلم اُ"ُتفسريُالثعليب ُحَيمِسَدُم سم  الوسيط،.ُورواهُالواحديُيف4/075ُ تخريج الكشاف،.ُوأوردهُالزيلعيُيف3/056ُ ،ِمَنُالمق وَِّةَُأالَّ
فذكرُ-بالكلية.ُوقدُساقهُاحلافظُابنُعساكرُمتابعاُعنُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُوقالوا ال يصح لضعف إسناده .4/355ُ

"ُأنُطائفةُمنُاليهودُحنيُمسعواُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُُالدالئلوهوُمنكرُمنُسائرُطرقه.ُوروىُالبيهقيُيفُ"ُُحنوهُ
ُكثري:ُأبوُالفداءُإمساعيلُبنُعمرُالقرشيُالبصريُمثُالدمشقيُ يتلوُهذهُالسورةُأسلمواُملوافقتهاُماُعندهم.ُعنُابنُعباس.ُابن

ُ 772ُ)ت: ُسالمةُت:ُم،تفسير القرآن العظيهـ( ُحممد ُبن ُوالتوزيع ،4ط ،سامي ُللنشر ُطيبة  ،م(0555-ه0241،)دار
ُبتصرف.....2/203

ُهـ(ُرمحهُاهللُتعاىل:207ُوقالُالعالمةُجمدُالدينُالفريوزابادىُجمدُالدينُأبوُطاهرُحممدُبنُيعقوبُ)ت:ُ
 ،ت:ُحممدُعليُالنجار ،ف الكتاب العزيزبصائر ذوي التمييز في لطائ ،ملُيردُيفُفضلهاُسوىُأحاديثُواهية.ُالفريوزآبادي

ُ.0/461 ،)بصائرُذوىُالتمييزُ( ،جلنةُإحياءُالرتاثُاإلسالمي ،)القاهرة:ُاجمللسُاألعلىُللشئونُاإلسالمية
ُاملقصودُاإلمجايلُمنُسورةُيوسفُماُيأتى:ُُ:رمحهُاهللُتعاىلُ-وقال

ُيوسف ُحديث ُمن ُاليتُتتضمنها ُالعجائب ُ ،ويعقوبُ،عرض ُالرؤياوالوقائع ُتعبري ُمن ُالقصة: ُهذه ُىف ُاإلخوة ،اليت  ،وحسد
ُيعقوب ُالصربُاجلميلُمنُجهة ُوتفصيل ُىفُالتفريقُبنيُيوسفُوأبيه. ُوبيعُ ،وحيلهم ُبوجدانُيوسف. ُمالكُبنُدعر وبشارة

 ،ىلُيوسفونظرُزليخاُإ ،ورغبةُزليخاُوعزيزُمصرُىفُشرائه ،بسوقُمصر ،وعرضهُعلىُالبيعُوالشراء ،اإلخوةُأخاهمُبثمنُخبس
وحبسهُىفُ ،ومجاله ،وحتريهنُىفُحسنُيوسف ،وتعيريُالنسوةُزليخا ،وشهادةُالشاهد ،وحديثُرؤيةُالربهان ،واحرتازُيوسفُمنها

ُالساقيُوالطباخُإليه ،السجن ُالساقي ،ودخول ُوجناة ُإىلُالتوحيد ُإيامها ُودعوته ُإياه ُيوسفُ ،وهالكُالطباخ ،وسؤاهلما ووصية
وتعبريهُلرؤياهُ ،عنُتعبريُرؤياه.ُوتذكرُالساقيُيوسفُاملعربينوعجزُ ،ربه.ُوحديثُرؤياُمالكُبنُالريانللساقيُبأنُيذكرهُعندُ

وعهدُيعقوبُ ،ومقدمُإخوتهُلطلبُاملرية ،وتسليمُمقاليدُاخلزائنُإليه ،وإخراجهُمنُالسجن ،وطلبُمالكُيوسف ،ىفُالسجن
ُكيفيةُالدخولُإىلُمصرُوقاعدةُتع ،معُأوالده وتغييبهُالصاعُىفُ ،وقضائهُحاجةُاإلخوة ،ريفُيوسفُنفسهُلبنيامنيووصيتهمُىف

وشكوىُيعقوبُ ،وردهُاإلخوةُإىلُأبيهم ،واستدعائهمُمنهُتوقيفُغريهُمنُاإلخوةُمكانه ،وتوقيفُبنيامنيُبعلةُالسرقة ،أمحاهلم
وإظهارُيوسفُهلمُ ،بنيُيديُيوسفوتضرعُاإلخوةُ ،وأملُالفراقُوإرسالُيعقوبُإياهمُىفُطلبُيوسفُوأخيه ،منُجورُاهلجران

ُعنهم ُوعفوه ُمنُاإلساءة ُمعه ُفعلوه ُ ،ما ُبقميصه ُإىلُيعقوبُووإرساله ُكنعانُإىلُمصر ،صحبتهم ُيعقوبُمن وحوالةُ ،وتوجه
ُالشيطان ُمكايد ُعلى ُإخوته ُذنب ُهلل ،يوسف ُامللكُعلى-تعاىل-وشكره ُمن ُخوله ُاخلامتة ،ما ُحسن ُوسؤاله ومجيلُ ،ودعائه

واإلشارةُإىلُأنُىفُقصةُيوسفُعربةُللعاملنيُىفُ ،وتعيريُالكفارُعلىُاإلعراضُعنُاحلجة ،والشهادة ،السعادةوطلبُ ،العاقبة
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ُ.(4):ُنزلتُمبكةُفهيُمكية(0)عباس قالُابن

                                                                                                                                                                                     

ُيوسف ُسورة َلمباِب{ ُاألم ُأِل ويل ُِعبـمرَة  َُقَصِصِهمم ُيِف ُكاَن ُ}َلَقدم ُ ،قوله: ُمنسوخ.000ُاآلية: ُوال ُناسخ ُفيها ُليس ُالس ورة ُوهذه .
 .437ُ-0/433 ،مرجعُسابق ،التمييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر ذوي  ،انتهى.الفريوزآبادي

ولدُقبلُاهلجرةُُ،صحايب،ُحربُهذهُاألمةُ،صلىُاهللُعليهُوسلمُ-(ُهوُعبدُاهللُبنُعباسُبنُعبدُاملطلب،ُابنُعمُرسولُاهلل0)
ُ ُاألصبهاين62بثالثُسنني،ُ)ت: ُبالطائف. موسىُبنُمهرانُت:ُُأبوُنعيمُأمحدُبنُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُإسحاقُبن ،هـ(

.3/0657ُُ،م(0552ُ-ه0205،)الرياض:ُدارُالوطنُللنشر،0طُ،حتقيق:ُعادلُبنُيوسفُالعزازيُمعرفة الصحابة،ُ،هـ231
:ُعليُتُاالستيعاب في معرفة األصحاب،ُ،هـ263ابنُعبدُالرب،ُيوسفُبنُعبدُاهللُبنُحممدُبنُعاصمُالنمريُُالقرطيبُت:ُ

 .3/532مُ(،0554ُ-هـ0204،رُاجليل،ُ)بريوت:ُدا0طُ،حممدُالبجاوي

.قال3/353ُُ،هـ(0215ُ،،)مكةُاملكرمة:ُجامعةُأمُالقرى0ُت:ُحممدُعليُالصابوينُ،طُمعاني القرآن الكريمُ،(ُالنحاس4)
 ،الجامع ألحكام القرآنهـ(670ُأبوُعبدُاهللُمشسُالدينُحممدُبنُأمحدُبنُأيبُبكرُبنُفرحُاألناريُاخلزرجيُ)ت:ُ ،القرطيب

ُكلها.ُوقال5/002ُ ،م(0562-هـ0322 ،)القاهرة:ُدارُالكتبُاملصرية ،4ط ،أمحدُالربدوينُوإبراهيمُأطفيشت:ُ ـ:ُوهيُمكية
 ،عنُقصةُيوسفُفنزلتُالسورةُ-صلىُاهللُعليهُوسلم-ابنُعباسُوقتادة:ُإالُأربعُآياتُمنها.ُورويُأنُاليهودُسألواُرسولُاهلل

فنزل:ُ ،فتالهُعليهمُزماناُفقالوا:ُلوُقصصتُعليناُ-صلىُاهللُعليهُوسلم-ىُرسولُاهللوقالُسعدُبنُأيبُوقاص:ُأنزلُالقرآنُعل
َُعَليمَك{ُسورةُيوسف ُنـَق صُّ ُ ،}حَنمن  ُفقالوا:ُلوُحدثتنا3اآلية: ُفتالهُعليهمُزمانا ِديِث{ُسورةُ ،. ُاحلَم َسَن َُأحم فأنزل:ُ}اللَّه ُنـَزََّل

بألفاظُمتباينةُعلىُ ،وكررهاُمبعىنُواحدُيفُوجوهُخمتلفةُ،أقاصيصُاألنبياءُيفُالقرآن.ُقالُالعلماء:ُوذكرُاهلل43ُاآلية:ُ ،الزمر
ُيوسفُوملُيكررها ،درجاتُالبالغة ُقصة ُتكرر ،وقدُذكر ُما ُخمالفُعلىُمعارضة ُيقدر ُاملتكرر ،فلم ُغري  ،والُعلىُمعارضة

ُباالتِّفاق. ُمكِّي ة ُالس ورة ُهذه ُالفريوزآبادى: ُوقال ُتأمل. ُملن بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب  ،الفريوزآبادىُواإلعجاز
:ُقالُمنُيؤيدُوهذاُاملكاينُالنزولُباعتبارُمكيةُبأهناُ-رضيُاهللُعنهما-عباسُابنُوقولُفائدة:.433ُُ/0 ،مرجعُسابق العزيز،

ُوهذا]ُ،مدينُفهوُاهلجرةُبعدُنزلُماُوكلُمكيُفهوُاهلجرةُقبلُنزلُماُكلُقالُمنُباعتبارُوليسُ،مكيُفهوُمبكةُنزلُماُكل
ُمنهاُويعدُمبكةُنزلتُاليتُهيُاملكيةُالسورُأنُ ُاعلم:ُجزيُابنُقالفقدُُ[األئمةُمنُكثريُرجحهُماُوهوُ،إليهُأميلُالذيُاألخري

ُوإنُاهلجرةُبعدُنزلُماُكلُمنهاُويعدُ ُباملدينةُنزلتُاليتُالسورةُهيُاملدنيةُأنُ ُكماُمكة،ُبغريُنزلُوإنُاهلجرة،ُقبلُنزلُماُكل
ُقالُوُ.0/03ُُسابق،ُمرجعُجزي،ُابنُمنُالسورُاملكيةُبالُخالف.ُ-عليهُالسالم-وقدُقال:ُإنُسورةُيوسفُ.املدينةُبغريُنزل

ُاملشهورُوهو:ُوالثاين.ُباملدينةُنزلُماُواملدينُمبكةُنزلُماُاملكيُأن:ُأحدها:ُاصطالحاتُثالثةُذلكُيفُللناسُأنُاعلم:ُالزركشي
ُألهلُخطاباُوقعُماُاملكيُأن:ُوالثالث.ُمبكةُكانُوإنُاهلجرةُبعدُنزلُماُواملدينُباملدينةُكانُوإنُاهلجرةُقبلُنزلُماُاملكيُأن

0/027ُسابق،ُمرجعُالزركشي،ُ.املدينةُألهلُخطاباُوقعُماُواملدينُمكة ُواملدينُاملكيُيفُللناسُأنُاعلمُ:السيوطيُقالُو.
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 قولُُه عزَّ وجلَّ: 

ُرويُعنُابنُعباسُأنهُ ،(0)قدُتقدمُالقولُفيه{الر}

                                                                                                                                                                                     

ُحجةُعامُأوُالفتحُعامُباملدينةُأمُمبكةُنزلُسواءُبعدهاُنزلُماُواملدينُاهلجرةُقبلُنزلُماُاملكيُأن:ُأشهرها:ُثالثةُاصطالحات
 .0/37ُسابق،ُمرجعُالقرآن،ُعلومُيفُاإلتقان.األسفارُمنُبسفرُأمُالوداع

اختلفُأهلُالتفسريُ.0ُاآلية:ُ ،ه:ُالقولُيفُمعىن}امل{ُسورةُالبقرةيةُتفسريهُلسورةُالبقرةُمنُخمطوط(ُقالُاإلمامُاحلويفُيفُبدا0)
و}املص{ُأناُ ،فـ}ُالرُ{ُأناُاهللُأرى ،وأهلُاللغةُفيهاُفرويُعنُعطاءُعنُأيبُالضحىُعنُابنُعباسُقال:ُ}امل{ُأناُاهللُأعلم

{وماُأشبهُذلكُطلحةُعنهُ}امل{ُو}املص{ُو}كهيعصورويُعنُسعيدُبنُجبريُمثلُذلكُورويُعنُعليُبنُأيبُ ،اهللُأفصل
ورويُعنُجماهدُقال:ُهيُفواتحُُ،وهوُمنُأمساءُاهللُجلُامسهُورويُعنُقتادةُأنهُاسمُمنُأمساءُالقرآنُ،هأنهُقسمُأقسمُاهللُب

ُكانواُينفرونُعندُاستماعُالقرآنُفلماُمسعواُ ُكالمُوقالُقطرب:ُإمناُجيئُهباُألهنم السورُوقالُأبوُعبيدةُواألخفش:ُهيُافتتاح
ويقيمُُ،أقبلُعليهمُبالقرآنُاملؤلفُليثبتهُيفُآذاهنمُ،واُلهُصلىُاهللُعليهُوسلم}املص{ُو}امل{ُاستكربواُهذهُاللفظةُفلماُأنصت

ُكثريُ،وامليمُ،والالمُثالثونُ،وقيلُهذهُاحلروفُاشتبهتُعلىُاليهودُفقالواُاأللفُواحدُ.احلجةُعليهم فأنزلُُ،أربعونُيفُأشباهُهلذا
{سورةُآلُعمران}ه َوُالَِّذيُأَنـمَزَلَُعَليمَكُالمِكَتاَبُِمنُم:اهللُعزُوجل ُم َتَشاهِبَات  ُأ مُُّالمِكَتاِبَُوأ َخر  ُه نَّ ُحم مَكَمات  .7ُاآلية:ُ ،ه ُآيَات 

ُتـََعاَلوماُأَتمل ُمَُُ،واحلدودُ،والفرائضُ،الكتابُوهوُاحلاللُواحلرامُأيُأصلُ  َُعَليمك مُموماُأشبهُذلكُحنوُقولهُتعاىل:ُ}ق لم ُ{اَُحرََّمَُربُّك مم
ُكانُمثلهاُاحملكماتُفأماُاملتشاهباتُعليهمُ،.ُإىلُأخرُاآلياتُالثالثُفهذه030ُاآلية: ،سورةُاألنعام أعينُاليهودُفـُ}امل{ُُ،وما

ُُ،و}املص{ُو}امل{ُو}املر{ُوماُأشبهُذلكُاتبعوهُطلباُللفتنة وطلبُتأويلُمنتهىُمدةُهذهُاألمةُفأنزلُاهللُ}َوَماُيـَعمَلم ُتَأمِويَله ُِإالَّ
ُيؤولُإليهاُأمرهاُمنُالسعادةُوالشقاءُإالُاهلل7اآلية:ُ ،اللَّه {ُسورةُآلُعمران ُ-جلُوعز-.ُأيُالُيعلمُمنتهىُهذهُاألمةُوما

ُاَلَُريمَب0ُقال:ُمرُأبوُياسرُبنُأخطبُبرسولُاهللُوهوُيتلوُفاحتةُسورةُالبقرةُ}املُ)ُ،ورويُعنُجابرُبنُعبداهلل (َُذِلَكُالمِكَتاب 
ُا ُه د ىُلِلمم تَِّقنَي{ُسورة .ُفأتىُأخاهُحييُبنُأخطبُيفُرحالُمنُيهودُفقال:ُتعلمونُواهللُلقدُمسعت4ُ-0اآلية:ُ ،لبقرةِفيِه

ُاَلُرَيمَبُ{سورةُالبقرة0حممداُيتلوُفيماُأنزلُعليهُ}املُ) .ُقال:ُأنتُمسعتهُقال:ُنعمُفمشىُحيي4ُ-0اآلية:ُ ،(َُذِلَكُالمِكَتاب 
لىُاهللُعليهُفقال:ُياُحممدُأملُتذكرُلناُأنكُتتلوُفيماُأنزلُعليكُ}امل{ُبنُأخطبُيفُأولئكُالنفرُمنُاليهودُإىلُرسولُاهللُص

َُماُفقالُرسولُاهلل:ُبلىُقالوا:ُجاءكُهباُجربيلُمنُعندُاهللُفقال:ُنعمُفقالوا:ُ ُلَِنيبٍُِّمنـمه مم َ ُبـََعَثُاللَّهُقـَبـمَلكُأَنمِبَياءَُماُنـَعمَلمه ُبـَنيَّ َلَقدم
كم دَّةُم لمكهَُوَماَُأَجلُأ مَُّ ُُتهَُغريم َُكاَنَُمَعه ُفـََقاَلُهَل مم َطبَُوأَقـمَبَلَُعَلىَُمنم ُبمنَُأخم األلفُواحدُوالالمُثالثونُوامليمُأربعونُفـََقاَمُح َيي 

َدىَُوَسبـمع وَنَُسَنةُفهذهُإحدىُوسبعونُسنةُ َاُم دَّةُم لمكهَُوَأَجلُأ مَّتهُِإحم خ ل وَنُيفُِدينَُنيِب ُِإمنَّ ىُرسولُاهللُصلىُاهللُمثُأقبلُعلأَفـََتدم
ُغريه ُفقال:ُياُحممدُهلُمعُهذا ُأثقلُوأطولُاأللفُواحدُوالالمُ ،فقال:ُنعم ؟عليه ُفقال:ُهذا ُماذا؟ُقال:ُ}املص{ُُ قال:

ُُ.ثالثونُوامليمُأربعونُوالصادُستونُفهذهُإحدىُوثالثونُومائة َُمَعَُهَذاَُغيـمر ه ُيَاُحم َمَّد ؟ُقَاَلُ:نـََعمم لر{ُفقال:ُهذاُ}افـََقاَل:ُفـََهلم
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ُ(.0)قال:ُ)أناُأرى(

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ژ  وقوله تعالى:

ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ 

  ژۉ ې ې ې ې  ى   ى ائ ائ          ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ  

والفرقُُ،(3)تلكُاآلياتُاليتُوعدمتُهباُ،(4)رفعُعلىُإضمارُمبتدأُأي:ُهذهُاآلياتُ{تِلمكَُ} 

ُتدان ُأنُهذهُملا ُوتلك: ُتراخُبنيُهذه ُبـُ،(2)ىوتلكُملا ُتقدمُمنُذكرُُ{تِلمكَُ} واإلشارة إىلُما
                                                                                                                                                                                     

أثقلُوأطولُاأللفُواحدةُوالالمُثالثونُوالراءُمائتانُفهذهُإحدىُوثالثونُومائتانُهلُمعُهذاُياُحممدُغريهُقال:ُنعمُُ}املر{ُ
قالوا:ُوهذاُأطولُاأللفُواحدةُوالالمُثالثونُوامليمُأربعونُوالراءُمائتانُفهذهُإحدىُوسبعونُومائتاُسنةُمثُقال:ُلقدُلبسُعليناُ

ُكثرياُمثُقامواُعنهُفقال:ُأبوُياسرُألخيهُحييُبنُأخطبُوملنُمعهُمنُاألحبارُُأمرك َماُياُحممدُحىتُماُندريُأقليالُأعطيتُأم
ُك لُّه ُِلم َحمَّدٍُ َُهَذا َع ُمجِ  ،َُلَعلَّه َُقدم رِيك مم وإحدىُوسبعونُُ،وإحدىُوثالثونُومائتانُ،وإحدىُوثالثونُومائةُ،إحدىُوسبعونُ،ي دم

ُ:ويروىُأنُهذهُاآلياتُنزلتُفيهمُ.لكُسبعُمائةُسنةُوأربعُسننيُفقالوا:ُلقدُتشابهُعليناُأمرهفذُ،ومائتان ُحم مَكَمات  }ِمنمه ُآيَات 
{سورةُآلُعمران ُم َتَشاهِبَات  ُالمِكَتاِبَُوأ َخر  ُأ مُّ .انتهىُمنُتفسريُاإلمامُاحلويفُللحروفُاملقطعة.ُقالُالشيخُأمحد7ُاآلية:ُ ،ه نَّ

.ُوقالُأبو0/440ُ ،مرجعُسابق ،:ُ"ُهذاُحديثُضعيفُاإلسناد.ُابنُجريرتفسير ابن جريريفُتعليقهُعلىُُ-اهللرمحهُُ-شاكر
والُندريُماُأرادُاهللُهباُورأيتُبعضُأهلُالعلمُخيتارُقولُجماهدُقال:ُألنُُ،حامت:ُملُجندُاحلروفُاملتقطعةُإالُيفُأوائلُالسور

ُ ُاألعالمُُاألمساء ُللتفرقة ُمنقولة ُالنقلُلكونُُ،بنيُاملسمياتكلها ُمعىنُاألصلُوهيُعلىُجهة ُالكلمة ُأو ُباالسم ُيرد فمىتُمل
ُكانُيفُالقرآنُمنُنظريهُفهوُمثلهُيفُكلُقول.  حروفُاملعجمُنقلتُإىلُالتسميةُوكلُما

خرجُابنُجريرُوابنُ(ُأخرجُابنُمردويهُعنُابنُعباسُرضيُاهللُعنهماُيفُقولهُ}الر{ُقال:ُفواتحُالسورُأمساءُمنُأمساءُاهللُوأ0)
عنُابنُعباسُرضيُاهللُعنهماُيفُقولهُُتاريخهوابنُالنجارُيفُُفي األسماء والصفاتاملنذرُوابنُأيبُحامتُوأبوُالشيخُوالبيهقيُ

 .2/335 ،)بريوت:ُدارُالفكر( ،الدر المنثور ،السيوطي }الر{ُقال:ُأناُاهللُأرى.

ُالمِكتاِب{ُعلى ،(ُالتقدير:ُهذا4) )بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُ ،0،ُطإعراب القرآناالبتداءُواخلرب.ُالنَّحَّاس،ُُ}تِلمَكُآيات 
 .4/025 ،هـ(0240ُ

 .3/27 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)

ُالزجاجي2) )، ُ ُالبغداديُالنهاونديُ)ت: ُالرمحنُبنُإسحاق ُعبد ُالقاسم ُاملباركُ،الالمات ،هـ(337أبو ُمازن  ،4ط ،ت:
ُاملصريُ ،املراديُ.0/046 ،م(0523-هـ0213،)دمشق:ُدارُالفكر أبوُحممدُبدرُالدينُحسنُبنُقاسمُبنُعبدُاهللُبنُعلي 
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ُقيل:ُسورةُيوسفُتلكُآياتُالكتابُاملبني،ُوعلىُهذا:ُتكونُتلكُُُ(0){الر}السورةُيفُ كأنه
آياتُالكتابُاملبني،ُمجلةُمفسرةُأللفُالمُراءُهذهُاآليات،ُتلكُاآليات،ُوقيل:ُإىلُماُيأيتُمنُ

ُآياتُالكتابُخربُ ُعلىُالتوقعُهلا، ُ {المِكَتابُِ}،ُو{تِلمكَُ}ذكرها ُ{َآيَاتُ }خفضُبإضافة

ُو ِبنيُِ}إليه،
 
ُلـنُ{امل ُُ{المم ِبنيُِ}وُ،(4){المِكَتابُِ}عت ، ُاملبني  ُبـُُ{قـ رمَآن ا}مبعىن نصب

،ُوجيوزُأنُتكونُعائدةُعلىُخربُيوسف،ُوهوُاألشبهُ{المِكَتابُِ}،ُواهلاءُعائدةُعلىُ{أَنـمزَلمَناهُ }

ُو ُيوسف ُخرب ُعن ُسألوا ُاليهود ُألن ُاحلال{قـ رمَآن ا}باملعىن، ُعلى 3ُ)نصب ُجمموعاُ( ُو(2)أي: ، 

ُاجلبارُعنُُ(،3)مبتدأُ{حَنمنُ }،ُ{قـ رمَآن ا}نعتُلـُ{َعَربِيًّا} وهيُعالمةُاملضمرُاملرفوع،ُخيربُهبا
ُاجملموعُ ُعالمة ُمن ُألن ُالضمة ُواختريت ُالساكنني، ُاللتقاء ُوضمتها ُمبنية، ُوهي ُواجلماعة نفسه،

                                                                                                                                                                                     

ُ ُ)ت: 725ُاملالكي ُسليمان ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكهـ( ُعلي ُالرمحن ُعبد أستاذُ ،شرحُوت:
 .0/215 ،م(4112-ه0242 ،)دارُالفكرُالعريب ،0ط ،اللغوياتُيفُجامعةُاألزهر

ومعُهذاُملُيستطعُالعربُأنُ ،}ق{ ،}طس{ ،}امل{ ،تقريرُإعجازُالقرانُالكرميُُإذُهوُمؤلفُمنُمثل:ُ}الر{ُ:فائدة (0)
ُ،3طُأيسر التفاسير لكالم العلي الكبير،ُ،جابرُبنُموسىُبنُعبدُالقادرُبنُجابرُ،يأتواُبسورةُمنُمثله.ُأبوُبكرُاجلزائري

 .4/354ُ،م(4113/هـ0242ُ،)املدينةُاملنورة:ُمكتبةُالعلومُواحلكم

ُالزجاج4) ُسابق ،( ُالنَّحَّاس،2/017 ،مرجع ُسابقإعراب القرآن. ُمرجع ُصايف4/402 ،، ُ)ت:ُ ،. ُالرحيم ُعبد ُبن حممود
 .04/376 ،هـ(0202ُ ،بريوت:ُمؤسسةُاإلميان ،)دمشق:ُدارُالرشيد ،2ط ،الكرميُإعراب القرآناجلدولُيفُ ،هـ(0376

ُالزجاج3) أبوُحممدُمكيُبنُأيبُطالبُمَح وشُبنُحممدُبنُخمتارُالقريواينُمثُاألندلسيُ ،القيسي.2/375ُ ،مرجعُسابق ،(
ُ ُ)ت: ُاملالكي ُالضامن ،إعراب القرآنمشكل  ،هـ(237القرطيب ُصاحل ُد.حامت ُالرسالة ،4ط ،ت: ُمؤسسة  ،)بريوت:

 .0/377ه(0213

 .3/27ُ،مرجعُسابقُ،(ُالزجاج2)

ُالدعاس3) ُالقاسمأمحدُعبيدُوأمحدُحممدُمحيدا ،( )دمشق:ُدارُاملنريُودارُ ،0ط ،الكرميُإعراب القرآن ،نُوإمساعيلُحممود
 .4/72 ،هـ(0243 ،الفارايب
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ُالواو ُمن ُوالضمة ُإىلُالنونُ،(0)الواو، ُاحلاء ُنقلتُضمة ُحنن، ُ(4)وقيلُاألصل: خربُُ{ق صُُّنَـُ}،

َسَنُالمَقَصص}ُ،{نـَق صُُّ} متعلقُبـُ{عليك}،ُ{حَنمنُ } مصدر،ُتقديره:ُقصصاُأحسنُُ{َأحم

ُإِلَيمكَُ}ُ،(3)القصص َنا ُأَومَحيـم ُ{مبَا ُبـ{مبَا}، ُمب{نـَق صُُّ} متعلق ُوما ُشئتُُعىن، ُوإن الذي،

ُ ُبوحينا، ُأي: ُاملصدر ُمبعىن ُوأوحينا ُبـُ{إِلَيمكَُ}جعلتها َنا} متعلق ُ{َأومَحيـم ُالمق رمَآنَُ}، ،ُ{َهَذا

ُُ{َهَذا} َنا}نصبُبـ ُو{أومَحيـم َُلِمَنُ}ُ،(2){َهَذا}نعتُلـُ{المق رمَآنَُ}، ُقـَبمِلِه ُِمنم ُك نمَت َوِإنم

ُإالُغافالُ{ِإنُم} ،{المَغاِفِلني ُكنتُمنُقبله ُوإن ُعلىُتقدير: ُأنُتكونُإنُ(3)مبعىنُما، ُوجيوز ،

                                                           

ُ ،(ُسيبويه0)  ،3ط ،ت:ُعبدُالسالمُحممدُهارون الكتاب،هـ(021ُأبوُبشرُعمروُبنُعثمانُبنُقنربُاحلارثيُبالوالءُ)ت:
ُاخلاجني ُمكتبة 2/424ُ ،(م0522-ه0212ُ ،)القاهرة: ُابن ُ)ت:ُ ،السراج. ُالنحوي ُسهل ُبن ُالسري ُبن ُحممد ُبكر أبو

 .4/355 ،)بريوت:ُمؤسسةُالرسالة( ،ت:ُعبدُاحلسنيُالفتلي ،األصولُيفُالنحو ،هـ(306

 .0/75 ،مرجعُسابق مشكل إعراب القرآن، ،(ُالقيسي4)

(3ُ ُالنَّحَّاس، ُمرجعُسابقإعراب القرآن( ُالعكربي4/025 ،، ُاهللُبنُاحل ،. ُعبد ُالبقاء ُأبو  ،هـ(606سنيُبنُعبدُاهللُ)ت:
زكرياُبنُحممدُ ،.ُاألنصاري4/741 ،)القاهرة:ُعيسىُالبايبُاحلليبُوشركاه( ،ت:ُعليُحممدُالبجاويُالتبيان في إعراب القرآن

حققهُوعلقُعليه:ُد.ُموسىُ ،إعراب القرآن العظيم ،هـ(546زينُالدينُأبوُحيىيُالسنيكيُ)ت:ُ ،بنُأمحدُبنُزكرياُاألنصاري
 .0/335ُ ،م(4110-هـ0240 ،رسالةُماجستري ،)دارُالنشر:ُالتوجد ،0ط ،ىُموسىُمسعودعل

 .4/741 ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،.العكربي4/051 ،،ُمرجعُسابقإعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،ُ،2)

.ُالنحاس«ُما»مبعىنُ«ُإن»(ُوالكوفيونُيقولون3ُ) .ُوالالمُللفرقُبنيُإن3/310ُ ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،والالمُمبعىنُإال 
أي:ُوإنُالشأنُواحلديثُوقيل:ُإهناُ ،وامسهاُضمريُالشأن ،فهيُتدخلُيفُخربُاملخففةُالُالنافية ،وبنيُالنافية ،املخففةُمنُالثقيلة

ُيفَُضاَلٍلُم ِبنٍي{ ،والالمُمبعىن:ُإال ،النافية ُقـَبمل ُِإالَّ واجلملةُ ،(ُوبهُقالُالكوفيون063اآلية:ُ ،)آلُعمران ،أي:ُوماُ}َكان واُِمنم
فتح القدير  ،هـ(0431حممدُبنُعليُبنُحممدُبنُعبدُاهللُاليمينُ)ت:ُ ،علىُالتقديرين:ُيفُحملُنصبُعلىُاحلال.ُالشوكاين
ُكثري ،0ط ،الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ُابن ُدار ُبريوت: ُالطيب ،)دمشق: ُالكلم  ،ه(0202ُ ،دار

0/233-2/042. 
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0ُ)شرطا ُكنتُمنُالغافلنيُعنُقصةُيوسفُ( حىتُأتيناكُهباُودللناكُعليها،ُوملُُ،(4)وإخوتهأي:ُإن

ُأِلَبِيهُِ}تكنُهتتديُهلا،ُ ظرفُالعاملُفيهُاذكر،ُوجيوزُأنُيكونُالعاملُُ{ِإذُم}،ُ{ِإذمُقَاَلُي وس ف 

بكسرُ(3ُ)ُ{يَاُأََبتُِ} ،{قَالَُ}     متعلقُبـ{أِلَبِيهُِ{}ِإذمُقَالَُ}أي:ُنقصُعليك،ُُ{نـَق صُُّ}
ِتزَاِءُبالكسرةُمنهاُ،(2)فسالتاءُعلىُتقدير:ُياءُالن علىُاألبُُاءُالتأنيثتوإدخالُُ،(3)وحذفها:ُلاِلجم

ُكعنيُونفس،ُيرادُهباُالرجلُ ُكماُمسيُاملذكرُباملؤنث، فإمناُتدخلُيفُالنداءُالُغريُألنهُموضعُتعبري،
وحذفهاُوبقيُالفتحةُ،ُومنُقالُياُأبَتُبالفتح:ُقلبُالياءُألفاُ(6)وكماُقالوا:ُغالمُيـََفعة ُُورجلُيـََفعةُ 

ُباهلاء،ُوهيُيفُاملصحفُبالتاء، ُوالوقفُيفُالكالم َُكومَكب ا} دالةُعليها، َُعَشَر َُأَحَد ُرَأَيمت  ،ُ{ِإينِّ

ُ{َكومَكب ا}وُ،(7)،ُإالُأنهُمبين{رَأَيمتُ } يفُموضعُنصبُبـُ{َأَحَدَُعَشرَُ}وُ،مستأنف{ِإينُِّ}
                                                           

ُقـَبمِلِه{عائدُعلىُاإلحياءُاملفهومُمنُأوحينا ،إنُهيُاملخففةُمنُالثقيلةُبدليلُالالمُالفارقةُبينهاُوبنيُالنافية(0ُ)  ،والضمريُيفُ}ِمنم
قولُ.ُقلت:ُوهذاُهوُاملختارُوأما3/6ُ ،مرجعُسابق ،واملعىن:ُإنكُقبلُإحيائناُإليكُكنتُمنُالغافلنيُعنُهذهُالقصة.ُالشوكاين

 .2/225 ،مرجعُسابق ،درويشُاإلمامُإهناُشرطُفتخرجيهُبعيدُالحتياجهُللتقديرُالذيُذكرهُاملؤلف.

 ُ.3/22 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج4)

عراب مشكل إ ،.ُالقيسي051 ،4/050 ،،مرجعُسابقإعراب القرآن.ُالنَّحَّاس،51ُ ،25 ،3/22 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)
 .377 ،0/372 ،مرجعُسابق ،القرآن

 0/331 ،مرجعُسابق ،العظيمُإعراب القرآن ،.األنصاري3/032 ،4/430 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،2ُ)

ت:ُحممودُ ،عللُالنحو ،هـ(320أبوُاحلسنُحممدُبنُعبدُاهللُبنُالعباس)ت:ُ ،.ُابنُالوراق3/212 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)
ُالدرويش ُحممد ُا ،0ط ،جاسم ُمكتبة ُالعكربي231-0/333 ،م(0555-هـ0241ُ،لرشد)الرياض: التبيان في إعراب  ،.

)ت:ُ ،أبوُعبدُاهللُمشسُالدينُحممدُبنُحسنُبنُِسباعُبنُأيبُبكرُاجلذامي ،.ُابنُالصائغ4/0130 ،مرجعُسابق ،القرآن
ُإبراهيمُبنُساملُالصاعدي اللمحة في شرح الملحة، ،هـ(741 ُالبحث ،0ط ،ت: ُعمادة ُاملنورة: العلميُباجلامعةُُ)املدينة

 .4/607م(4112هـ/0242 ،اإلسالمية

 ،لسان العرب ،هـ(700األنصاريُالرويفعىُاإلفريقىُ)ت:ُ ،أبوُالفضلُمجالُالدينُحممدُبنُمكرمُبنُعلى ،(ُابنُمنظور6)
 .2/203 ،هـ(0202 ،)بريوت:ُدارُصادر ،3ط

ُالزجاج7) ُسابق ،( ُالنحاس3/51 ،مرجع ُسابق ،إعراب القرآن ،. ُالعكربي054-050-4/051 ،مرجع التبيان في  ،.
 .4/740ُُ ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن
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ُ(0)نصبُعلىُالتمييز ،{ُ َسَُوالمَقَمَر ُيلَُساِجِدينََُوالشَّمم نصبُالشمسُوالقمرُبإضمارُُ{رَأَيـمتـ ه مم

ُ ُعليه، ُدل ُالفعلُ{رَأَيـمتـ ه مُم}فعل ُفيه ُعمل ُما ُالفعل ُفيه ُعمل ُورأيتُ(4)ليعطفُما ُوالتقدير: ،
ُوالنونُيفُساجدينُفإمناُ ُبالياء ُوامليمُوكذا ُباهلاء الشمسُوالقمرُرأيتهم،ُوكىنُعنُالشمسُوالقمر

 واهلاءُوامليمُمفعولُأول،ُوُ،(3)عقل،ُإذُالسجودُالُيكونُإالُممنُيعقلذلكُللخربُعنهمُبفعلُمنُي

   َساِجِدينَُ}،ُوإنُشئتُجعلتهُمتعلقاُبـُ{رَأَيـمتـ ه مُم}متعلقُبـُ{يلُ} ،نٍُمفعولُثاُ{ َساِجِدينَُ}

ُ(.2)وعليهُاملعىنُ  {
 القوُل في القراءة :

يَاُ}(6ُ)الباقون:ُبكسرهاُيفُمجيعُالقرآن:ُ"ياأبَت"ُبفتحُالتاءُيفُمجيعُالقرآن،ُ(3)قرأُابنُعامر

ُكسر:ُفعلىُإرادةُُ{أََبتُِ فمنُفتح:ُفعلىُقلبُياءُالنفسُألفاُوحذفهاُلداللةُالفتحةُعليها،ُومن

                                                           

 .0/237 ،مرجعُسابق ،.ُابنُالصائغ3/51 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج0)

والظاهرُأنُهذهُالعبارةُتكررتُمنُالناسخُوقدُجيربُالتكرارُأوُالسقطُهكذاُ]ليعطفُماُعملُفيهُالفعلُاملذكورُعلىُماُ(4ُ)
احملذوف[ُوالراجحُلديُمنُتوجيهُاإلمامُاحلويفُأنُمذهبهُمنعُعطفُاجلملةُاإلمسيةُعلىُاجلملةُالفعليةُوهذاُعملُفيهُالفعلُ

ُكتبُعنُاللبيبُمغينُابنُهشام،.مذهبُابنُجينُولذلكُقدرُالفعلُرأيتُقبلُالشمسُوالقمرُعلىُماُيفهمُمن"رأيتهم"ُالتالية
 .631صُ،ُمرجعُسابق،األعاريب

 .053-054-4/050 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن.ُالنَّحَّاس،3/50ُ ،ابقمرجعُس ،(ُالزجاج3)

 فقه اللغة وسر العربية، ،هـ(245عبدُامللكُبنُحممدُبنُإمساعيلُ)ت:ُ ،.ُأبوُمنصورُالثعاليب4/27 ،مرجعُسابق ،(ُسيبويه2)
 .0/463م(4114-هـ0244 ،)إحياءُالرتاثُالعريب ،0ط ،ت:ُعبدُالرزاقُاملهدي

أبوُعمرانُعبدُاهللُبنُعامرُاليحصيبُعلىُاألصح،ُإمامُأهلُالشامُيفُالقراءة،ُوالذيُانتهتُإليهُمشيخةُاإلقراءُابنُعامرُُ(3)
 .0ُ/243ُ،ُمرجعُسابق،القراء طبقات في النهاية غاية ،ابنُاجلزري، هـ(002هبا،)ُت:

.ُابنُخالويه،ُأبوُعبدُاهللُاحلسنيُبن4/051ُ ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،.ُالنحاس322ص ،(ُابنُجماهد،ُمرجعُسابق6)
ُ ،أمحد ُالعالُساملُمكرمالحجة في القراءات السبعهـ(،371ُ)ت: ُعبد ُت: ُالشروق ،2ط ،، ُدار  ،هـ(0210ُ ،)بريوت:
،)السعودية:ُمركزُالبحوث0ُ،ُطمعاني القراءاتهـ(،371ُ)ت:ُ ،.ُاألزهريُاهلروي،ُأبوُمنصورُحممدُبنُأمحد054-050ص

 .4/26 ،(م0550-هـ0204ُ ،جامعةُامللكُسعود ،آلدابيفُكليةُا
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ِتزَاِءُبالكسرةُمنها ،ُواختلفُيفُالوقف،ُوابنُعامرُيقفُباهلاءُورويُعنُابنُُ(0)الياءُوحذفهاُوااِلجم
ُكسرُأنُيقفُبالتاء،ُألنُالياءُمقدرة،ُوكذاُمنُقدرُُحذفوالباقون:ُبالتاء،ُوقياسُُ،(4)كثري ُمن

3ُ)األلف،ُوإنُالفتحةُيفُالتاءُليسُعلىُتقديرُحذفُاأللف،ُوإمناُهيُعلىُتقديرُاإلفخام كماُ(

ُطلحة،ُوقفُباهلاء ُأََبتُِ}ووجهُدخولُاهلاءُيفُ هيُيفُيا ُإذُ{يَا ُالعوضُمنُحذفُالياء كأنه
ُحذفهاُيكثرُيفُالنداء.ُ

 في المعنى والتفسير :القوُل 

ُالمِكَتاِبُالمم ِبنيُِ}املعىنُواهللُأعلم:ُ ُُ(.0)حاللهُوحرامه،ُورشدهُوهداهُ (2){تِلمَكَُآيَات 

                                                           

(ُوالتاءُيفُياُأبت:ُتاءُتأنيثُعوضتُعنُياءُاإلضافةُيفُقراءةُمنُكسرها؛ُألنهُحركهاُحبركةُماُقبلُياءُاإلضافة؛ُلتدلُعلى0ُ)
هلاُحبركةُماُقبلُاأللفُُوفتحتُحتريكا ،وهيُيفُقراءةُمنُفتحُعوضُمنُاأللفُاملبدلةُمنُياءُاإلضافةُيفُقولك:ُ"ياُأبا" ،ذلك

إبراز المعاني من  ،هـ(663)ت:ُ ،أبوُالقاسمُشهابُالدينُعبدُالرمحنُبنُإمساعيلُبنُإبراهيمُاملقدسيُالدمشقي ،أبوُشامة
 .0/330 ،)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية( ،حرز األماني

ُابنُاجلزري4) ُكثري. ُ ،حممدُالضباعُ،ُت:ُعليالنشر في القراءات العشر ،(ُوهوُاملتواترُعنُابن ُ)املطبعة0321ُُ)ت: هـ(
ُاملكيُ 4/030 ،تصويرُدارُالكتابُالعلمية( ،التجاريةُالكربى ُكثريُالداري  هـ(ُأحدُالقراء041ُُ-23أبوُمعبدُ) ،.ُعبدُاهللُبن

ُابنُخلكان اإلربليُت:ُأبوُالعباسُمشسُالدينُأمحدُبنُحممدُبنُإبراهيمُبنُأيبُبكرُالربمكيُ ،السبعة،ُمولدهُووفاتهُمبكة.
تاريخ .ُالذهيب،3/20ُ ،مُ(0511ُ،)بريوت:ُدارُصادرُ،ت:ُإحسانُعباس وفيات األعيان وأنبـــــاء أبنــــاء الزمان، ،هـ620

.3/226ُُم(،4113 ،)بريوت:دارُالغربُاإلسالمي0ُالدكتورُبشارُعو ادُمعروفُط،ُت:اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم
 .222 -0/233ُ،مرجعُسابق ة في طبقات القراء،غاية النهايُ،ابنُاجلزري

فتح  ،(623ُأبوُاحلسنُعلمُالدينُعليُبنُحممدُ)ت:ُ ،(ُيقصدُاملؤلفُبذلكُالتفخيمُوهوُماُعربُبهُاإلمامُالسخاوي3)
السلسلة:ُسلسلةُ ،)الرياض:ُمكتبةُالرشد ،0ط ،ت:ُد.ُمواليُحممدُاإلدريسيُالطاهريُدكتوراهالوصيد في شرح القصيد، 

ُكلمةُعالمةُوهوُاملعرب3/0112ُ ،م(4114-هـ0243 ،54،ائلُجامعيةرس ُكماُيف .ُحيثُقال:ُإنُالتاءُيفُأبتُعلىُالتفخيم
 عنهُيفُزمانناُبتاءُاملبالغة.

يناسبُموضوعُالقصة.ُقالُحممدُرشيدُرضا:ُ"فاحتةُهذهُالسورةُهيُ ،:ُوصفُالقرآنُبالبيانُيفُفاحتةُهذهُالسورةفائدة (2)
ُ ُسورة ُهنافاحتة ُباملبني ُالقران ُوصف ُإال ُهناك ،يونس ُالبيان ،وباحلكيم ُمن ُذروة ُأعلى ُيف ُاحلكمةُ ،ومها ُمن ُمدى وأقصى
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ُاحلروفُاليتُسقطتُعنُالسرُلمأعاجم،ُوهيُستةُ(2)وقالُمعاذُ،(3)وقتادةُ(4ُ)قالهُجماهد :ُبني 
ُمنُُ(0)أحرف ُحواه ُما ُمنُحالله،ُوحرامه،ُوسائر ُفيه ُما ُوتدبر ُاملبنيُملنُتاله واألوىلُواهللُأعلم،

ُصنوفُ

                                                                                                                                                                                     

ُكلُمنُالسورتنيُماُيناسبها:ُفسورةُيونسُموضوعهاُأصلُالدين ،واإلحكام وإثباتُ ،وهو:ُتوحيدُاأللوهيةُوالربوبية ،اختريُيف
ُكرمي ،والبعثُواجلزاء ،والرسالةُبإعجازُالقرآن ،الوحي ُكثريةُُ،وهيُمنُاحلكمة.وهذهُموضوعهاُقصةُنيب كانُ،تقلبُيفُأطوار

ُكلهاُفالبيانُهباُأخص"ُرشيدُرضاُوأسوةُحسنةُ،قدوةُخري مشسُالدينُحممدُرشيدُبنُعليُرضاُبنُحممدُبنُحممدُهباءُُ،فيها
ُ ُ)ت: ُاحلسيين ُالقلموين ُخليفة ُعلي ُمنال ُبن ُالعامةُر المنار(،،تفسير القرآن الحكيم )تفسيهـ(0332الدين ُاملصرية )اهليئة

 .04/412ُ،م(0551ُ،للكتاب

 ،(تفسير عبد الرزاق-تفسير القرآن العزيز) ،هـ(400أبوُبكرُبنُمهامُبنُنافعُاحلمرييُاليماينُالصنعاينُ)ت:ُ ،(ُعبدالرزاق0)
عفرُُالطربيُحممدُأبوُج ،.ُابنُجرير0/307مُ(0525-هـ0201 ،)الرياض:ُمكتبةُالرشد ،0ط،ت:ُد/مصطفىُمسلمُحممد

ُكثريُبنُغالبُاآلملي ت:ُعبدُاهللُبنُعبدُاحملسنُ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ،هـ(301)ت:ُ ،بنُجريرُبنُيزيدُبن
 .03/3 ،م(4110ُ-هـ0244،)دارُهجرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُواإلعالن0ط ،الرتكي

موىلُالسائبُبنُأيبُالسائبُاملخزوميُولدُيفُخالفةُعمر.ُ ،األعالمأبوُاحلجاجُبنُجربُاإلمامُاحلربُاملكيُأحدُ (ُجماهد4)
ُابنُسعدُ،أبوُعبدُاهللُحممدُبنُسعدُبنُمنيع013ُيرويُعنُمجاعةُمنُأصحابُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُُتُ هـــ.

ُبالوالء ُ ،البصري ،اهلامشي ُت: 431ُالبغدادي ُطالطبقات الكبرى هـ ُعطا: ُالقادر ُعبد ُحممد ُالكتبُ)ب0ُ،ت: ُدار ريوت:
اأْلََسام ي والكنى لإْل َمام هـُ،)420.ُابنَُحنمَبل،ُأبوُعبدُاهللُأمحدُبنُحممدُبنُحنبلُت6/05ُُ،م(0551-هـ0201ُالعلمية،

 .0/040 ،(0523ُ–0216ُ ،)الكويت:ُمكتبةُدارُاألقصى ،0ط ،(،ُت:ُعبدُاهللُبنُيوسفُاجلديعَأْحمد ر َوايَة ابْنه َصالح

ُكتابُاهلل ،اخلطابُبنُدعامةُالدوسيُاملزيُالضريرُاألكمه(ُقتادةُأبو3ُ)  ،ماتُبواسطُيفُ"الطاعون" ،عاملُأهلُالبصرة ،مفسر
تهذيب الكمال  ،(هـ724ُ.ُاملزي،ُمجالُالدينُأبوُاحلجاجُيوسفُبنُعبدُالرمحنُبنُيوسفُالكليبُاملزيُ)ت:ُه(007)ت:ُ

ُعوادُمعروف،ُط ُبشار ُالرسالة0،ُت: ُمؤسسة ُ)بريوت: ُالذهيب،3/033 ،م(0521–ه0211،، ُمرجعُُتذكرة الحفاظ . ،
 .0/044ُُ،سابق

كانُأعلمُاألمةُباحلاللُواحلرام.ُوهوُأحدُالستةُالذينُمجعواُُُ،(ُمعاذُبنُجبلُبنُعمروُبنُأوسُبنُعائذُاخلزرجيُاألنصاري2)
ُعليهُوسلمُبينهُوبنيُجعفرُبنُأيبُطالب.صل ىُاهللُ-وآخىُالنيبُ،صل ىُاهللُعليهُوسلم.ُأسلمُوهوُفىت-القرآنُعلىُعهدُالنيب

ُ ُ)ت: ُسابق02ُماتُيفُطاعونُعمواس. ُمرجع ُالرب، ُابنُعبد 3/0213ُُ،هـ(. ُالعسقالين، ُابنُحجر اإلصابة في تمييز .
 .7/432ُ،.ُالزركلي،ُمرجعُسابق6/017ُ،مرجعُسابقُالصحابة،
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ُ(.3)ألنُاهللُأخربُأنهُمبني،ُوملُخيربُبِإبَانَتهُعنُبعضُماُفيهُدونُمجيعهُ،(4ُ)معانيه

علىُالعرب،ُألنُ{قرآنا ُعربياُ }أي:ُأنزلناُهذاُالكتابُاملبنيُُ{ِإنَّاُأَنـمزَلمَناهُ }: وقوله تعالى

ُفيه ُما ُويفهموا ُليعقلوه ُالكتابُبلساهنم ُفأنزل ُعريب، ُوكالمهم ُُُ،(2)لساهنم ُتعاىل: ُقال َوَماُ}كما

ُبِِلَساِنُقـَومِمهُِ َُرس وٍلُِإالَّ ُتـَعمِقل ونَُ} :قولهوذلكُ(،3ُُ){أَرمَسلمَناُِمنم ُ(.6){لَعلَّك مم

ُالمَقَصصُِ} :وقوله تعالى َسَن ُعليكَُأحم ُنـَق صُّ ُحممد(0){حَنمن  ُلنبيه ُيقول صلىُاهللُعليهُ-،
وسلم:ُحننُنقصُعليكُياُحممدُأحسنُالقصصُبوحيناُإليكُهذاُالقرآنُفنخربكُفيهُعنُاألخبارُ

                                                                                                                                                                                     

.ُومنُاحلروفُماُالُخيلوُمنه03/331ُ ،م(4111ُُ-هـ0241ُُ،)مؤسسةُالرسالة ،0ط،ت:ُأمحدُحممدُشاكر ،(ُابنُجرير0)
ُكلُكلمةُثالثيةُفصاعداُالُيكونُفيهاُحرفُأوُحرفانُمنهاإحىتُقالوا:ُ ،أكثرُالكلمات وهيُستةُأحرف:ُدُ ،فليستُبعربية ،ن
ُكلمة ،ومنهاُماُالُيرتكبُبعضهُمعُبعض ،بُمُنُلُف نُإف ،ـوهو:ُعُه ،إذاُتأخر ،والُجيتمع ،إالُانُيقدم ،إذاُاجتمعُيف

فانُالضادُإذاُ ،وهو:ُضُج ،إذاُتأخر ويرتكب ،إذاُتقدم ومنهاُماُالُيرتكب ،وإذاُتأخرتُالُترتكب ،إذاُتقدمتُتركبتُالعني
وهو:ُسُ ،الُإنُتقدمُوالُإنُتأخرُ،ومنهاُماالُيرتكبُبعضهُمعُبعض ،وإذاُتأخرتُالُترتكبُيفُأصلُالعربية ،تقدمتُتركبت

 .0/02 ،مرجعُسابق ،منظورفاعلمُذلك.ابنُ ،ثُضُزُظُص

ُكذاب.ُ(4) بتصرفُُ...قالُالشيخُأمحدُشاكرُتعليقاُعلىُالطربي:ُعلىُإسنادُهذاُاألثرُوهذاُخربُآفتهُالوليدُبنُسلمةُوهو
 .03/6 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير

 املرجعُالسابق. ،(ُابنُجرير3)

 .03/330 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

ُكلدةفائ.2ُاآلية:ُ ،(ُسورةُإبراهيم3) نصرُ. عليهم احلجة لتقومُ،ويفهموهK يعقلوه حىت قومه بلسان اهلل أنزله مساوي كتاب :
 .0/31 ،مرجعُسابق ،واهلاليل

المحرر الوجيز في تفسير هـ(،324أبوُحممدُعبدُاحلقُبنُغالبُبنُعبدُالرمحنُبنُمتامُاألندلسيُاحملاريبُ)ت:ُ ،(ُابنُعطية6)
أبوُ ،.ُابنُاجلوزي3/402 ،هـ(0244ُ ،)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية ،0ط ،عبدُالشايفُحممدت:ُعبدُالسالمُ الكتاب العزيز،

 ،0ط ،ت:ُعبدُالرزاقُاملهدي زاد المسير في علم التفسير،هـ(357ُالفرجُمجالُالدينُعبدُالرمحنُبنُعليُبنُحممدُ)ت:ُ
 .4/204 ،هـ(0244ُ)بريوت:ُدارُالكتابُالعريبُ
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ُكنتُمنُقبلُأنُنوحيهُ املاضية،ُوأنباءُاألممُالسالفة،ُوالكتبُاليتُأنزلناهاُيفُالعصورُاخلالية.ُوإن
ُ-صلىُاهللُعليه-أنُهذهُاآليةُنزلتُعلىُرسولُاهللوذكرُ، (4)إليكُملنُالغافلنيُعنُذلكُالُتعلمه

ُ(. 3)ملسألةُأصحابه،ُأنُيقصُعليهم

َُكومَكب ا} :وقوله تعالى َُأَحَدَُعَشَر ُرَأَيمت  ُأِلَبِيِهُيَاُأََبِتُِإينِّ وإنُُُيقول تعالى:،ُ{ِإذمُقَاَلُي وس ف 
كنتُياُحممدُملنُالغافلنيُعنُنبأُيوسفُبنُيعقوبُبنُإسحاقُإذُقالُألبيهُيعقوب:إينُرأيتُأحدُ

                                                                                                                                                                                     

ُفائدة (0) ُالعلماء: ُقال ُيوسف: ُقصة ُمسيت ُالسالم-وِإمنا ُالقصصُ-عليه ُاألنبياء ،أحسن ُذكر ُمجعت  ،والصاحلني ،ألهنا
 ،والفقه ،وذكرُالتوحيد ،وحيلهن ،والنساء ،والرجال ،والعلماء ،والتجار ،واملماليك ،وسريُامللوك ،واألنعام ،والشياطني ،واملالئكة

ُِإىلُغريُذلكُمنُالعجائب. ،واحلكم ،واحللمُوالعزُ  ،والصربُعلىُاألذى ،املعاشوتدبريُ ،واملعاشرة ،والسياسة ،وتعبريُالرؤيا ،والسرُ 
 .4/203 ،مرجعُسابق ،ابنُاجلوزي

ت:ُمقاتلُعبدُاهللُ تفسير مقاتل بن سليمان، ،هـ(031أبوُاحلسنُبنُسليمانُبنُبشريُاألزديُالبلخىُ)ت:ُ ،(ُمقاتل4)
ُالرتاث ،0ط ،حممودُشحاته ُإحياء ُدار ُابنُأيبُحامت03/7 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير4/302،هـ(0243 ،)بريوت: مرجعُ ،.

 .7/4011 ،سابق

(3ُ ُالسالم ،المستدرك على الصحيحين للحاكم( ُعليه ُيوسف ُاحلديث4/376ُ ،بابُتفسريُسورة ُرقم ُووافقه3305ُ. .
عنُ ،عنُأيوب ،حكامُالرازيقال:ُحدثناُ ،قال:ُحدثينُنصرُبنُعبدُالرمحنُاألوديُتفسير الطبريالذهيبُوقال:ُصحيح.ُويفُ

َسَنُالمَقَصِص{ُ ،قال:ُقالوا:ُياُرسولُاهلل ،عنُابنُعباس ،عمروُاملالئي َُعَليمَكَُأحم ُنـَق صُّ لوُقصصتُعلينا؟ُقال:ُفنزلت:ُ}حَنمن 
وإمناُذكروا"ُملُأجدهُهبذهُالكنيةُ ،أبوُعبدُالرمحن" ،.ُقالُالشيخُأمحدُشاكرُتعليقا :ُ"ُأيوبُبنُسيار3اآلية:ُ ،سورةُُيوسف

ُسيار" ُأبا ُالبخاري" ُاملدين"وكناه ُالزهري ُسيار ُبن ُاحلديث" ،أيوب ُمنكر "ُ ُالبخاري: ُيقلبُ ،قال ُكان "ُ ُحبان: ُابن وقال
.03/334ُ ،مرجعُسابق ،ويفُإسنادهُليثُبنُأيبُسليمُوهوُضعيف.ُابنُجرير ،ويرفعُاملراسيل"ُُقلتُهكذاُمقطوعا ،األسانيد

.ُورواهُابنُأيبُحامتُبإسنادُحسنُمرفوعاُعن3/402ُ ،مرجعُسابق ،.ُابنُعطية7/4155 ،سابقُمرجع ،وبنحوهُابنُأيبُحامت
ُرسولُاهللُلوُ ُيا ُفقالوا: ُعليهمُزمانا. ُنزلُعلىُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُالقرآنُفتاله مصعبُبنُسعدُعنُسعدُقال:

ُالمِكَتاِبُ ُآيَات  ُ}الر{ُ}تِلمَك ُفأنزلُاهللُتعاىل: ُالمَقَصِص{ُابنُتيميةقصصتُعلينا. َسَن َُأحم َُعَليمَك ُنـَق صُّ أبوُُ،المم ِبنِي{ُ}حَنمن 
)املدينةُالنبوية:ُ،ت:ُعبدُالرمحنُبنُحممدُبنُقاسم،جمموعُالفتاوىُ،هـ(742العباسُتقيُالدينُأمحدُبنُعبدُاحلليمُاحلراينُ)ت:ُ

 .07/21 ،م(0553هـ/0206ُ،جممعُامللكُفهدُلطباعةُاملصحفُالشريف
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ُكانتُوحيا ُكوكبا،ُوقيل:ُإنُرؤياُاألنبياء صلىُاهللُُقال:ُإنُالنيب(4ُ)وروىُجابرُبنُعبدُاهللُ،(0)عشر
ربينُعنُالكواكبُاليتُاليهوديُفقالُله:ُياُحممدُأخُبستانعليهُوسلمُجاءهُرجلُمنُيهودُيقالُلهُ

صلىُاهللُعليهُوسلمُفلمُجيبهُُ-رأهاُيوسفُأهناُساجدةُله،ُماُأمساؤها؟ُقال:ُفسكتُرسولُاهلل
ُإنُ ُمؤمن ُأنت ُهل ُفقال: ُإليه ُاهلل ُرسول ُفبعث ُقال: ُبأمسائها، ُفأخربه ُجربيل ُعليه ُونزل بشيء،

ُخزنان، ُفقال: ُنعم، ُقال: ُبأمسائها؟ يَّا أخربتك َُوالذَّ ُُ،لَوالطَّارِق، َُوَوثَّابُالكتفاتَوذ و َُوقَاِبس، ،
َبح،َُوالضَّر وح،َُوذوُالمَفرمع،َُوالضَِّياء،َُوالنُّور،ُفقالُاليهودي:ُأيُواهللُإهناُيَوَعم ودَُ ان،َُوالمَفِليق،َُوالمم صم

                                                           

ُابن0) ُالصافات ،المستدرك على الصحيحين للحاكم.03/015ُ ،مرجعُسابق ،جريرُ( ُس وَرِة رقمُ ،4/262 ،بابُتـَفمِسري 
ُ ،.3603احلديث ُبلفظ: يُ »لكن َُوحم َنمِبَياِء ُاألم يَا ُر ؤم ُحديثُصحيحُعلىُشرطُ« ُهذا ُوقال: ُابنُعباسُرضيُاهللُعنهما. عن

قالُاحلافظ:ُالتقريبُ ،رجالهُثقاتُخالُمساك ،خني.ُقلت:ُإسنادهُحسنالشيخنيُوملُخيرجاهُ"ُووافقهُالذهيب.علىُشرطُالشي
 (:ُصدوقُوروايتهُعنُعكرمةُخاصةُمضطربةُوقدُتغري.4642)

ُاألنصاريُالس لميُ 4) ُكعبُبنُسلمة ُكعبُبنُغنمُبن ُابنُعمروُبنُحرامُبن ُاللَّهُ-( ُعبد ُعبدُالرمحنُ،يكىنُأبا وأباُُ،وأبا
ُأقوال.ُعلى-حممد

ولهُوألبيهُصحبة.ُوتويفُسنةُأربعُوسبعني.ُوقيلُُ،وروىُعنهُمجاعةُمنُالص حابةُ،عنُالنيب ُصل ىُاللَّهُعليهُوسلمأحدُاملكثرينُ
حتقيق:ُعادلُأمحدُُاإلصابة في تمييز الصحابة،ُ،.ُابنُحجرُالعسقالين0/405ُ،مرجعُسابقُ،سنةُمثانُوسبعني.ُابنُعبدُالرب
 .0/326ُ،هـ(0203ُ،رُالكتبُالعلمية)بريوت:ُدا0ط،عبدُاملوجودُوعلىُحممدُمعوض
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ُرَأَيـمتـ ه مُم}(.0)ألمساؤها َُوالمَقَمَر َس ُخربَُُّ،(0)يفُمناميُيلُسجودا{ َوالشَّمم ُيعقلُوملـ ا ُبفعلُمن ُعنها

يَاُ}ومثلُذلكُقوله:ُُ(.4)وملُيقلُساجداتُ{َساِجِدينَُ}أجرىُضمريهاُضمريُمنُيعقل،ُفقال:ُ

                                                           

(0ُ ُالسالم ،للزخمشريُللزيلعيتخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف ( ُيوسفُعليه  ،احلديثُالثاين ،سورة
صلىُاهللُ-جاءُبستانُاليهوديُإىلُالنيبُ:يفُكتابُالرؤياُعنُجابرُبنُعبدُاهللُقالمستدركه قال:ُقلتُرواهُاحلاكمُيفُُ.4/061

ُوسلم ُفسكتُ:فقالُ-عليه ُيوسفُيسجدنُله ُاليتُرآها ُحممدُهلُتعرفُالنجوم ُالسالم-يا ُجربيلُفأخربهُ-عليه حىتُجاءه
رَبتكَُأنُتسلمُقَالَُ ُهللَُعَليمكُِإنَُأخم يَّالَُوقَاِبسَُوالمَعم وَداِنُُ:نعم(ُفقالُعليهُالسالمُ:فقال:ُ)يَاُيـَه وِدي  َُوالذَّ )ِهَيُخربَانُوالطارق 

َناِفُالسََّماءَُساِجَدةُفـََقصََّهاَُعَلىُأََُوالمفَُ ُبَِأكم يطَة َلقَُوالممصمبحَُوالضَّر وحَُوذ وُالكتفاتَُوَوثَّابَُرآَهاُي وس فُحمِ  بِيهُفـََقاَلُلَه ُأَبوه ُِإنُيـم
مع هُاهلل ُبعد ( ُقدُتَشتََّتُوسيجم ُأَمر  ُكثري:ُحديثُصحيحُعلىُشرطُمسلمُوملُخيرجاهُوأقرهُالذهيبُعلُ:وقالَُهَذا يه.ُوقالُابن

وابنُأيبُحامتُيفُ مسنديهما،وأبوُبكرُالبزارُيفُُ،أبوُيعلىُاملوصليُ،.وقدُروىُهذاُاحلديثُاحلافظانلدالئلورواهُالبيهقيُيفُا
َُقصََّهاَُعَلىُأَبِيِهُيـَعمق وَبُفَـُ»وزاد:ُقالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلم:ُ ،أماُأبوُيعلى تفسيره، َقاَلُلَه ُأَب وه :َُهَذاَُلمَّاَُرآَهاُي وس ف 

ُبـَعمدُ  ُاللَّه ُِمنم ُجَيمَمع ه  ُم َتَشتَّت  ُقَالَُ-،أَممر  ُأ مُّهُ : َُوالمَقَمر  ُأَب وه  َُوالشَّممس  ُاحلكمُبنُظهريُالفزاري« ُبه ُوتركهُُ،تفرد ُاألئمة وقدُضعفه
ُكثريُيفُ..وقالُاجلوزجاين:ُساقط. ،األكثرون .ُقالُالشيخُأمحدُشاكرُتعليقاُ 2/307ُ.3آية: ،طُالعلمية تفسيره،بتصرف.ُابن

ُاحلاكمُيفُتفسير ابن جريرعلىُ ُأخرجه ُحديثُصحيحُعلىُشرطُمسلمُوملُخيرجهُالمستدرك: ولكنُالعجبُأنهُ ،وقال:
ُ.3/333 ،مرجعُسابق ،بتصرف.ابنُجريرُ...وهوُواهيُاحلديثُمرتوك ،فإنُهذاُاخلربُقدُتفردُبهُاحلكمُبنُظهري ،صححه

ُ:ُاية اإلسرائيليةفائدة لعرض الرو 

ُنقدُالرواية:ُ
ُهذهُالروايةُغريُصحيحةُمنُجوانبُجنملهاُيفُالتايل:ُُُُ
إنُاحلاكمُصححهاُيفُمستدركه،ُتصحيحُاحلاكمُغريُمعتدُبهُعندُالعلماءُإالُإذاُوافقهُغريه،ُوملُيصححُهذهُالروايةُأحدُ-0

ُمنُالعلماءُغريُاحلاكمُيفُاملستدرك.
وهبتانا ،ُألنُيوسفيظهرُأهناُمنُ-4 ُكواكبُ-اإلسرائيلياتُوأ لصقتُبالنيبُزوراُ  بصورهاُالُبأمسائها،ُوالُيوجدُُاعليهُالسالمُرأى

ُعالقةُفيماُترمزُإليهُالرؤياُواألمساءُاليتُجاءتُيفُاحلديث.
اسمُُ،ربانحرثانُبدال ُمنُجُالدر المنثورحيثُجاءتُيفُُ،جاءتُاألمساءُاإلحدىُعشرُخمتلفةُمنُتفسريُإىلُآخر-3 وأيضاُ 

يفُروايةُالسيوطيُهودانُبدال ُمنُعمودانُوالفيلقُبدال ُمنُالفليق،ُوهذاُاالختالفُيفُاألمساءُيفُُ،دنان بدال ُمنُوثاب،ُوأيضاُ 
ُدليلُإىلُالزعمُاملكذوبُيفُالرواية.ُتفسير الطبري والحوفيعماُجاءُيفُُتفسير الدر المنثور للسيوطي
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َُمَساِكَنك مُم ُادمخ ل وا ل  ُالنَّمم ُمساكنكن.ُ(3){أَيُـَّها ُادخلن ُيقل َُساِجِدينَُ}:وقوله ومل ُيل ،ُ{رَأَيـمتـ ه مم

َُعَشَرُُ}وقال:ُ َُأَحَد ُرَأَيمت  ُكل متُ{َكومَكب اِإينِّ ُيقول: ُكما ُذلكُعلىُالتوكيد، ،ُفكررُالفعل،ُفإمنا
ُكل متهُوقيل:ُإنُالكواكبُاألحدُعشر ُكانتُإخوته،ُوالشمسُوالقمرُأبويه(2)زيدا ،ُوقيل:ُأبوهُ(0):

                                                                                                                                                                                     

واُلهُلشدةُالضعفُفيه،ُوقالُُووقدُضعفهُأئمةُاحلديث،ُوتركهُاألكثرونُمنهمُوملُيـُرُ،كمُبنُظهرييوجدُيفُسندُالروايـةُاحل-2
ُوصاحبُحسـنُيوسف".ُ،اجلوزجاين:ُ"إنهُساقـط

ُالذهيبُيفُ"-3 ُعنُاإلمام ُأيُاحلكمُابنُظهريُوقالميزان االعتدالنقلُأبوُشهبه ُليسُبثقة ُقالُابنُمعني: ليسُبشيءُُ:"
ل:ُمنكرُاحلديث،ُوقالُمرة:ُتركوهُوهوُراويُحديث:ُ"إذاُرأيتمُمعاويةُعلىُمنربيُفاقتلوه"!ُفهلُمثلُهذاُوضعفهُالبخاريُفقا

عندماُقالُعنهُالبخاري:ُ"منكرُاحلديث"ُوتركوه. ُيعتدُبروايتهُوحبسبهُسقوطاُ 
خطر الروايات الواهية  اإلسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري لسورة يوسف عرض ونقد، مؤتمر ،أد.عامُالعبدُزهد ،زهد

اجلامعةُ-كليةُأصولُالدين-مُ)غزة3/01/4100-2املوافق0234ُُذوُالقعدة2ُُ-7ُاألربعاء-على اإلسالم المنعقد الثالثاء
 بتصرف.ُ...02ص ،اإلسالميةُ(

 .03/5 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

ت:ُاإلمامُأيبُحممدُ والبيان عن تفسير القرآن،الكشف  ،هـ(247)ت:ُ ،أبوُإسحاقُأمحدُبنُحممدُبنُإبراهيم ،(ُالثعليب4)
ُالدينُعليُبنُ ،.ُاخلازن4/31 ،(م4114-هـ0244ُ ،)بريوت:ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب ،0ط ،بنُعاشور أبوُاحلسنُعالء

 ،0ط ،ت:ُتصحيحُحممدُعليُشاهني لباب التأويل في معاني التنزيل، ،هـ(720)ت:ُ ،حممدُبنُإبراهيمُبنُعمرُالشيحي
 .4/027 ،مرجعُسابق ،.ُالقرطيب4/300 ،هـ(0203ُ ،وت:ُدارُالكتبُالعلمية)برُي

 .02اآلية:ُ ،(ُالنمل3)

ُكنتُألرىُالرؤياُمترضينُحىتُمسعتُالنيبفائدة (2) ومشروعيةُتعبريها،ُماُجاءُعنُأيبُقتادةُأنهُقال: صلىُ-:ُثبوتُالرؤياُشرعاُ 
يَاُاحَلَسَنة ُِمنَُُ-اهللُعليهُوسلم بُُّ ،اللَّهُُِيقول:ُ)الرُّؤم ُحيِ  َُمنم ُبِِهُِإالَّ َُفاَلُحي َدِّثم بُّ َُماُحيِ  رَه ُفـَلمَيتَـَعوَّذمُ ،فَِإَذاُرََأىَُأَحد ك مم َوِإَذاُرََأىَُماَُيكم
َُشرَِّها ُالشَّيمطَانُِ ،بِاللَِّهُِمنم َُشرِّ َُثالَث ا ،َوِمنم ا ،َولمَيتمِفلم ُهِبَاَُأَحد  َُتض رَّه (ُ)أخرجهُالبخاري،ُجملد ،َواَلُحي َدِّثم باب ،23ُ،ُص5فَِإنَـَّهاَُلنم

مشروعيةُ ،قدُتتأخرُالرؤياُفالُيظهرُمصداقهاُإالُبعدُسننيُعديدة ،(7122،ُرقمُإذا رأى ما يكره فال يخبر بها وال يذكرها
فاهللُتعاىلُُ،الُيتدخلُفيهُأحد ،يهمُأمرُإهلُؤاحلذرُواألخذُباحليطةُيفُمجيعُاألمورُوخاصةُاهلامةُمنها.ُاجتباءُالرسلُواصطفا

ُكذلكُاألنبياءُوالعلماءُزينةُاألرضُوهبمُيهتديُ ُكماُأنُالشمسُوالقمرُوالكواكبُزينةُالسماءُالدنياُ، أعلمُحيثُجيعلُرسالته.
ُكماُيهتديُباألنوار.ُاآلياتُداللةُعلىُصدقُنبوةُحممد يقرأُُحيثُقصُهذهُالقصةُوهوُملُ-صلىُاهللُعليهُوسلم-يفُالظلمات

ُُ،داللةُعلىُوحدةُالرساالتُ،والُيكتبُوهيُموافقةُملاُيفُالكتبُالسماويةُ،كتبُاألولنيُوهوُأميُالُخيط وأهناُ}ِمنُلَّد نم
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رويُعنُابنُعباس.ُوقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُتوجبهُاحلكمةُمنُاإلنابةُمماُيؤديُُُ،(4)وخالته
ُمب ُمباُإىلُاملعرفة ُمعانيه ُالتمكنيُلفهم ُعن ُالقرآنُعربيا ُجعل ُيوجبه ُوالبيانُعما ُالفائدة، ُمن ُفيه ا

ُيوجبهُاحلكمُيفُأخبارُاألولني،ُمنُطلبُالقصصُبأنبائهمُملاُيفُ ُوالبيانُعما ُالعقلُفيه، يقتضيه
ة،ُوالعربةُذلكُمنُالعربةُبأحواهلم،ُوالتأدبُمباُجرىُمنُشأهنم،ُوالبيانُبتقدميُالبشارةُمباُفيهُالنعم

ُمباُيأيتُمنُموافقةُاملخربُيفُالرؤيا:ُمنُسجودُاإلخوةُلهُعلىُماُبيناُيفُاحلالُاألوىل.ُ

:  القوُل في الوقف  والتمام 

يفُإنُدخلتُُ(0)ليسُبتمامُ{المَغاِفِلنيَُ}،ُو{تـَعمِقل ونَُ}وكذاُُ،(3)متامُ{المِكَتاِبُالمم ِبني}

ُ.{َساِجِدينَُ}ذلكُالوقت،ُوالتمامُُ{َلِمَنُالمَغاِفِلنيَُ}"إذ"ُيفُالصلةُأي:ُ

                                                                                                                                                                                     

لدروزةُحممدُُالتفسير الحديث،ُوأيضاُ 4/055ُأليبُبكرُاجلزائريُُأيسر التفاسير.ُينظر:6ُُ،اآليةُ،َحِكيٍمَُعِليٍم{ُسورة:ُالنمل
 .04/403حممدُرشيدُبنُعليُرضا،ُتفسير المنار ضاُ ،ُوأي2/00ُعزتُ،ُ

العماديُحممدُبنُحممدُبنُمصطفىُ)ت:ُ ،.أبوُالسعود03/00 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير4/302 ،مرجعُسابق ،(ُمقاتل0)
 .2/433 ،)بريوت:ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب(ُإلى مزايا الكتاب الكريمُتفسير أبي السعود= إرشاد العقل السليم ،هـ(524

 .0/307 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق4)

)ت:ُ ،عثمانُبنُسعيدُبنُعثمانُبنُعمرُأبوُعمرو ،.ُوقال:ُتامُالداين345صُ،مرجعُسابقُ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس3)
ُحمييُالدينُعبدُالرمحنُرمضان ،المكتفى في الوقف واالبتداهـ(222ُ م(4110ُ-هـ0244،دارُعمارُ)األردن: ،0طُ،ت:

)بريوت:ُدارُُ،0ط ،ت:ُشريفُأبوُالعالُالعدوي ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،قال:ُ)املبني(ُحسن.ُاألنصاري.050ُص
ُاملطلق،ُلتمامه(ُبالتام)ُاألئمةُعليهُاصطلحُالذيُالوقف:ُاجلزريُابنُقالُ:فائدة.050ُص،ُم(4114-هـ0244،الكتبُالعلمية

ُعليهُاملصطلحُالوقفُوهوُفقط،ُاملعىنُجهةُمنُيكونُأنُإماُالتعلقُهذاُخيلوُفالُتعلقُلهُكانُوإنُبعده،ُمباُويبتدأُعليهُيوقف
ُمنُالتعلقُكانُوإن.ُبعدهُمباُواالبتداءُعليهُالوقفُجوازُيفُكالتامُوهوُعنه،ُبعدهُماُواستغناءُبعده،ُعماُبهُلالكتفاء(ُبالكايف)

ُباحلسن)ُعليهُاملصطلحُالوقفُفهوُاللفظُجهة ُ؛ ُللتعلقُبعدهُمباُاالبتداءُدونُعليهُالوقفُجيوزُمفيدُحسنُنفسهُيفُألنه(
ُأمُحديثُيفُ-ُوسلمُعليهُاهللُصلىُ-ُالنيبُعنُجمليئهُاألداءُأهلُأكثرُاختيارُيفُجيوزُفإنهُآية،ُرأسُيكونُأنُإالُاللفظي،

مُُِيـَق ولُ ُآيَةُ ُآيَةُ ُِقرَاَءَتهُ َُقطَّعَُُقـَرَأَُُِإَذاَُكانَُ]ُوسلمُعليهُاهللُصلىُ-النيبُأنُ-ُعنهاُتعاىلُاهللُرضيُ-سلمة ُمث َُّالرَِّحيمُُِالرَّمحمَنُُِاللَّهُُِِبسم
، دُ ُيـَق ولُ ُمث َُّيَِقف  مم ،ُمث َُّالمَعاَلِمنيََُُربُُِّلِلَّهُُِاحلَم ُوالرتمذيُعليه،ُساكتاُداودُأبوُرواه.ُ[الدِّينُُِيـَوممَُُِماِلكُُِالرَِّحيمُُِالرَّمحمَنُُِيـَق ولُ ُمث َُّيَِقف 
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ُوقولُُه جلَّ ثناؤه: 

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ  ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ 

ٿ ٿ      ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ            ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ     ڃڃ  ڃ    ڃ چ  چ چ  ڇ ڇ        ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ُژڈ ڈ ژ ژ         ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ گ گ 

ُبـ يَنَُّ} ُعنها،ُُ،(4){يَا ُبالكسرة ِتزَاِء ُلاِلجم نداءُمضاف،ُوهوُتصغريُابن،ُوحذفتُالياءُمنها
ومنُفتحُالياءُفتحهاُعلىُأصلها،ُألنُأصلهاُالفتح،ُأعينُياءُالنفس،ُألنهُملاُاحتيجُإىلُحركتهاُإذُ

                                                                                                                                                                                     

ُوقال.ُسنةُذلكُيفُاآليُرءوسُعلىُالوقفُبعضهمُعدُوكذلك.ُصحيحُوسندهُحسنُحديثُوهوُوغريهم،ُعبيدةُوأبوُوأمحد
ُالتامُفالوقف) مُِ}ُعلىُالوقفُحنوُالقصصُوانقضاءُاآليُرءوسُيفُيكونُماُأكثر( ُالفاحتة{ُ]ُالرَِّحيمُُِالرَّمحمَنُُِاللَّهُُِِبسم :0ُ]

دُ }ُواالبتداء مم ُواالبتداءُ[2:ُالسابقةُالسورة{ُ]الدِّينُُِيـَوممَُُِماِلكُِ}ُعلىُالوقفُوحنوُ[4:ُالسورةُالسابقة{ُ]المَعاَلِمنيََُُربُُِّلِلَّهُُِاحلَم
َتِعنيُ َُوإِيَّاكَُُنـَعمب دُ ُِإيَّاكَُ} ُالسابقةُالسورة{ُ]َنسم ِلح ونَُُه مُ َُوأ ولَِئكَُ}ُوحنوُ[3: ُالبقرة{ُ]المم فم ُ{َكَفر واُالَِّذينَُُِإنَُّ}ُواالبتداءُ[3:
ءٍُُك لَُُِّعَلىُاللَّهَُُِإنَُّ}ُوحنو[6:ُالسابقةُالسورة] ُالسورة{ُ]َربَّك مُ ُاعمب د واُالنَّاسُ ُأَيُـَّهاُيَا}ُواالبتداءُ[41:السابقةُالسورة{ُ]َُقِديرُ َُشيم

 .0ُ/446،ُالعشرُالقراءاتُيفُالنشرُ،[40:ُالسابقة

أماُيفُحالُتقديرُعاملُحنوُلفظةُ"واذكر"ُففيُهذهُاحلالةُُ،"قولهُليسُبتمامُعلىُاعتبارُ"إذ"ُمتعلقُبلفظةُالغافلنيُفائدة:(0ُ)
ُووافقُاملصنفُالنحاس ُالوقفُعلىُغافلنيُتاما . ُوخالفُاملصنفُالداين345ص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،يكون .، 

أمحدُبنُعبدُالكرميُبنُحممدُ ،حيثُقالُ"متام".ووافقُاملصنفُاألمشوين342ُصُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا
)القاهرة:ُدارُ ،ت:ُعبدُالرحيمُالطرهوين منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا، ،هـ(0011بنُعبدُالكرميُاملصريُالشافعيُ)ت:

 .050ص،ُم(4112 ،احلديث

،ُت:ُحممدُعبدُاخلالقُعظيمة المقتضب،هـ(423ُ)ت:ُ ،ثماىلُاألزديحممدُبنُيزيدُبنُعبدُاألكربُالُ،أبوُالعباسُ،(ُاملربد4)
 ،إعراب القرآن ،.النحاس3/32 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج0/363 ،مرجعُسابق ،.ابنُالسراج2/425 ،)بريوت:ُعاملُالكتب(

 .4/054ُ ،مرجعُسابق
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عُويرادُبالتصغريُمُ،(0)كونُاسمُعلىُحرفُواحدُساكن،ُفاختريتُالفتحةُخلفتهاُمعُنقلُالياءيالُ

ُالتحقري ُأنهُصغريُالُإرادة يَاكَُ}ُ،(4)عظمُشأنه، َوِتكَُ{}تـَقمص صُم} نصبُبـُ{ر ؤم ُُ،{َعَلىُِإخم

وحذفتُ{فـََيِكيد وا}،ُالفاءُجوابُالنهي،ُفلذاُنصبُهباُ{فـََيِكيد وا}ُ،(3){تـَقمص صُم}متعلقُبـ

ا}متعلقُبـُيكيدوا،ُُ{َلكَُ}النونُعالمةُالنصب،ُ ُ}،(2)مصدرُ{َكيمد  مستأنفُُ{الشَّيمطَانَُإنَّ

ُكسرتُ نمَسانُِ} ،{ِإنَُّ}فلذا ُم ِبنيُ  }متعلقُبـُ{ِلإلمِ ،ُالكافُ{وََكَذِلَكُجَيمَتبِيَكَُربُّكَُ}،ُ{َعد و 
ُكذلكُيعطيكُاالجتباء،ُوهوُُ،(3)متعلقةُمباُدلُعليهُاملعىن،ُفهيُمنصوبة ُكماُأعطاكُالرؤيا، واملعىن:

ُالشيءُإذُحصلتهُلنفسك،ُومنهُجبيتُاملاءُيفُاحلوض معطوفُ{ويـ َعلِّم كَُ} ،(6)مشتقُمنُجبيت 

ُ{جيمَتِبيكَُ}على ََحاِديثُِ}، ُاألم ُتَأمِويِل ُ{ِمنم ُبـُ{ِمنُم}، ُ{يـ َعلِّم كَُ} متعلقة ُنِعمَمَتهُ }، وي ِتمُّ

ُ{عليك ُ{عليكَُ}، ُبـ ُ{ي ِتمُُّ}متعلق ُيـَعمق وبَُ}، َُآِل ُُ{َوَعَلى ُعلى ،ُ{عليك}معطوف

                                                           

ت:ُعبدُاملنعمُشرح الكافية الشافية ،هـ(674ُ)ت: ،أبوُعبدُاهللُمجالُالدينُحممدُبنُعبدُاهللُالطائيُاجلياين ،(ُابنُمالك0)
ُهريدي ُوالدراساتُ ،0ط ،أمحد ُالشريعة ُكلية ُاإلسالمي ُالرتاث ُوإحياء ُالعلمي ُالبحث ُمركز ُالقرى ُأم ُجامعة ُاملكرمة: )مكة

 .4/0127 ،مرجعُسابق ،.ُاملرادي0342-3/0343 ،( ،اإلسالمية

 .2/336،مرجعُسابق ،.ُدرويش4/632 ،مرجعُسابق ،(ُابنُالصائغ4)

 .4/75ُ ،مرجعُسابق ،.ُالدعاس2/231 ،مرجعُسابق ،(ُدرويش3)

 ،هـ(332)ت:ُ ،أبوُالقاسمُجارُاهللُحممودُبنُعمروُبنُأمحد ،.ُالزخمشري4/054 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،(ُالنحاس2)
أبوُالقاسمُجنمُ ،النيسابوري.4/222ُ ،هـ(0217ُ ،)بريوت:ُدارُالكتابُالعريب ،3ط الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،

ُاحلسني ُبن ُاحلسن ُأىب ُبن ُحممود ُ ،الدين ُحنو ُحسنُ إيجاز البيان عن معاني القرآن، ،هـ(331)ت: ُبن ُحنيف ت:
 .2/66 ،هـ(0203ُ،)بريوت:ُدارُالغربُاإلسالمي ،0ط،القامسي

 .4/744 ،مرجعُسابق ،رآنالتبيان في إعراب الق ،.ُالعكربي4/054 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،3ُ)

ُ/دو ،ت:ُدُمهديُاملخزومي العين، ،هـ(071أبوُعبدُالرمحنُاخلليلُبنُأمحدُبنُعمروُبنُمتيمُالبصريُ)ت:ُ ،(ُُالفراهيدي6)
 .00/026 ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،.ُاألزهريُاهلروي6/054 ،)دارُومكتبةُاهلالل( ،إبراهيمُالسامرائي
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َكَماُأمََتََّهاُ}ُ،(0)،ُالكافُللتشبيهُيفُموضعُنصبُنعتُملصدرُحمذوف،ُأي:ُإمتاما{َكَماُأمََتََّها}

ُقـَبملُ }،ُوكذاُ{أمََتََّها} متعلقُبـُ{َعَلىُأَبـََويمكَُ َحاقَُِإبـمرَاِهيَمَُوإُِ}ُ،(4)غاية{قـَبملُ }،ُو{ِمنم ُُ{سم

اسمُُ{َآيَاتُ }المُتوكيد،ُُ{َلَقدُم} وملُينصرفاُللعجمةُوالتعريف،ُ،(3){أَبـََويمكَُ}بدالُمنُ

ُو{َكانَُ} َوتِهُِ}، َُوِإخم ُي وس َف ُمبُ{يف ُمتعلق ُبـُ "لسَّائِِلنيَُ"ا ،(2)االستقرارُعىناخلرب متعلق

ُ{ِإذُم}،ُ{ِإذمُقَال واُلَي وس فُ } وتقرأُآية،ُويكونُمعناهاُاجلنس،ُ،(3)ألنُمعناهنُالعربةُ{َآيَاتُ }

ُاملعىن، ُمن ُالالم ُبه ُتعلقت ُما ُفيه ُالعامل ُرفعُُ{لَي وس فُ } ظرف ُويوسف ُتوكيد، ُالم الالم

ُِإىَلُأَبِيَنا}باالبتداء،ُو َبةُ }،ُ{َأَحبُُّ }   وحرفاُاجلرُيتعلقانُبـُ،(6)اخلربُ{َأَحبُّ ابتداءُ{َوحَنمن ُع صم

ُأَبَانَاَُلِفيُ}وخرب،ُ نعتُ{م ِبنيٍُ}االستقرار،ُوُمتعلقةُمبعىنُو"يف"ُُالالمُتوكيد،ُ{َضاَلٍلُم ِبنيٍُِإنَّ

ُ.ُ{َضاَللٍُ} لـ

 القول في القراءة

                                                           

ُالزجاج0) ُسابق ،( ُسابق ،إعراب القرآن ،.النحاس54-3/50 ،مرجع  مشكل إعراب القرآن، ،.القيسي4/054 ،مرجع
 .0/321 ،مرجعُسابق

 .4/411 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،4ُ)

مرجعُ ،مشكل إعراب القرآن ،.القيسى3/303 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،.النحاس2/333 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)
 .4/646 ،سابق

 .4/253ُ،مرجعُسابقُ،.ُاخلراط237-2/236ُ،مرجعُسابقُ،درويشُ(2)

ُ،أبوُعبدُاهللُحممدُبنُعبدُاهللُبنُعيسىُبنُحممدُاملريُ،.ُابنُأيبَُزَمِنني4/054ُ،مرجعُسابقُ،إعرابُالقرآنُ،(ُالنحاس3)
ُ ُ،0طُ،بنُمصطفىُالكنزحممدُ-ت:ُأبوُعبدُاهللُحسنيُبنُعكاشةُ،تفسير القرآن العزيزُ،هـ(355اإللبرييُاملالكيُ)ت:

 .0/320ُ،مرجعُسابقُ،مشكل إعراب القرآنُ،.ُالقيسي4/307ُ،م(4114-ه0243ُ،)القاهرة:ُالفاروقُاحلديثة

 .4/053مرجعُسابق،ُ،إعراب القرآنُ،(ُالنحاس6)
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فمنُفتح:ُجعلهاُياءُالنفس،ُ ،(4)بفتحُالياء،ُوقرأُالباقون:ُبكسرهاُ{يَاُبـ يَنَُّ}ُ(0ُ)قرأُحفص

ُ ُكثري: ُابن ُوقرأ ُعليها، ُدالة ُالكسر ُوجعل ُحذفها، ُكسر: ُاإلفراد،ُُ{لِلسَّائِِلنيَُُآيَةُ }ومن على
ُكانُفيهُعرب،ُويشهدُلذلك،ُُُ،(3) والباقونُعلىُاجلمع فاجلمع:ُملعىنُعرب،ُألنُأمرُيوسفُوحديثه

ُبالتاء ُيفُالشواذ ُ،كتبها ُُ ُتنوبُعنُعرب،ُويشهدُللتوحيدُقوله: ُيفُ}واإلفرادُعلىُعربة َُكاَن َلَقدم

َرةُ  ُِعبـم ُ.{َقَصِصِهمم

 سير :القوُل في المعنى والتف

واهللُأعلم:ُقالُيعقوبُليوسفُالُتقصصُرؤياكُهذهُعلىُإخوتكُفيحسدوكُفـََيبـمغ وكُُعىنامل
َوي ِطيع واُِفيكُالشَّيمطَان،ُإنُالشيطانُآلدمُوبنيهُعدوُقدُبانُهلمُعداوته،ُُ،المَغَواِئل،َُويـ َناِصب وكُالمَعَداَوة

ُقالُ ُوإمنا ُرؤياك، ُعليهم ُقصصت ُأنت ُإن ُلك ُمنهم ُباحلسد ُإخوتك ُيغوي ُأن ُالشيطان فاحذر

                                                           

ُ،0،ُطعتدالميزان االُهــ،ُقارئُأهلُالكوفة.ُالذهيب،021-51ُ،حفصُبنُسليمانُبنُاملغريةُ،أبوُعمرُ،(ُاألسديُبالوالء0)
ُ،مرجعُسابقغاية النهاية في طبقات القراء،.ُابنُاجلزري،0/460ُُ،مُ(0563-هـ0324ُ،)بريوت:ُدارُاملعرفةُللطباعةُوالنشر

ُ،0طُ،تهذيب التهذيب،ه(234.ابنُحجر،أبوُالفضلُأمحدُبنُعليُبنُحممدُبنُأمحدُبنُحجرُالعسقالينُ)ت:0/432ُ
 .4/211،هـُ(0346ُ،)اهلند:ُمطبعةُدائرةُاملعارفُالنظامية

.ُالنيسابورى ،ُأبوُبكرُأمحدُبن4/26ُُ،مرجعُسابقُ،معاني القراءات.ُاألزهريُاهلروي،322ُ(ُابنُجماهد،ُمرجعُسابق،ص4)
ران ُِمهم ُبن ُُ،احلسني ُاللغةُالمبسوط في القراءات العشرُ،هـ(320)ت: ُجممع ُ)دمشق: ُحاكيمي، ُمحزة ُسبيع ُت: ،

ُابنُزجنلة0/422ُ،م(0520،العربية ُالرمحنُبنُحممدُ. ُحوايلُُ،،عبد ُ)ت: ُزرعة ُسعيدُُ،حجة القراءاتُ،هـ(213أبو ت:
 .0/333)دارُالرسالة(ُ،األفغاين

ت:ُزهريُُالعنوان في القراءات السبع،ُ،هـ(233(ُابنُخلف،أبوُطاهرُإمساعيلُبنُسعيدُاملقرئُاألنصاريُالسرقسطيُ)ت:3ُ)
ُ(0213ُ،زاهدُوخليلُالعطيةُ)بريوت:ُعاملُالكتب عبدُاهللُبنُعبدُاملؤمنُبنُُ،.ُابنُاملباركُتاجُالدينُأبوُحممد0/001ُ،هـ

ُاملقرئُ)ت:ُ ُ،0طُ،تُد.خالدُاملشهداينُالكنز في القراءات العشر،ُ،هـ(720الوجيهُبنُعبدُاهللُبنُعلىُالت اجرُالواسطي 
 .4/304م(4112ُ-هـ0243ُُ،)القاهرة:ُمكتبةُالثقافةُالدينية
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ُلهُقبلُذلكُحسدا ُكانُتبنيُمنُإخوته وََكَذِلَكُجَيمَتِبيَكُ}وقولُُه تعالي:.ُ(0)يعقوبُذلكُألنهُقد

ُكماُأراكُربكُالكواكب،ُوالشمسُ{َربُّكَُ ،ُيقولُتعايلُخمرباُعنُقولُيعقوبُالبنهُيوسف،ُهكذا

ََحاِديثُِ}ُ،(4)والقمرُسجودا،ُفكذلكُيصطفيكُربك ُتَأمِويِلُاألم قال:ُعبارةُالرؤيا،ُُ{َويـ َعلِّم َكُِمنم

ُمعىن ُزيدُوهو ُابن ُعليك}ُ،(3)قول ُنِعمَمَته  ُ{ َوي ِتمُّ ُِإيَّاَك ِتَبائِِه ُتَأمِويلُبِاجم ُِإيَّاَك َُوَتعليمه ِتَياره َواخم

ََحاِديث ُيـَعمق وبَُ}منُفقهُاحلديثُالذيُهوُحكمه،ُُ،ُوهوُماُيؤولُإليهُاملعىن(2)األم ُ{َوَعَلىَُآِل

َكَماُأمََتََّهاَُعَلىُ} معُالقرابةُوالعشرية،جيواآللُُ،(3)أي:ُعلىُأهلُدينُيعقوبُوملتهُوذريتهُوغريهم

ُقـَبملُ  َحاقَُُأَبـََويمَكُِمنم ِيِهُإسحاقُِبِذبمٍحُُ،باختاذهُإبراهيمُخليال،َُوتـَنمِجَيتهُِمَنُالنَّارُ{ِإبـمرَاِهيَمَُوِإسم َوَفدم

َُربََّكَُعِليمُ }،(0)هذاُحنوُماُرويُعنُعكرمة(6ُ)َعِظيمُ مبواضعُالفضل،ُومنُهوُأهلُلالجتباءُُ{ِإنَّ

ُ(.4)يفُتدبريهُخلقه{َحِكيمُ }والنعمة،ُ
                                                           

 .03/03ُ،مرجعُسابقُ،(ُابنُجرير0)

 .4/276ُ،مرجعُسابقُ،.ُالثعليب03/335ُ،مرجعُسابقُ،(ُابنُجرير4)

أبوُحممدُحمييُالسنةُاحلسنيُبنُمسعودُبنُحممدُُ،.البغوي5/62ُ،مرجعُسابقُ،.ُالثعليب03/03ُ،مرجعُسابقُ،(ُابنُجرير3)
)بريوت:ُُ،0طُ،بدُالرزاقُاملهديت:ُعُ،معالم التنزيل في تفسير القرآن=تفسير البغويُ،هـ(301بنُالفراءُالشافعيُ)ت:ُ

 .4/276ُ،هـ(0241ُُ،دارُإحياءُالرتاثُالعريب

 .0/312ُ،مرجعُسابقُ،أسبابا .نصرُواهلاليل له قيضُ،أمراُ -تعاىل-اهلل أراد :ُإذافائدة (2)

ُ،نبوءة بيت آلُكانوا السالمُفقد عليه-اخلليل إبراهيم آل يف متوارث الرؤى :ُتعبريفائدة.03/06ُ،مرجعُسابقُ،(ُابنُجرير3)
 عليهم أنعم مبا إبراهيم آل على اهلل أفضال ولده.ُفائدة:ُبيان يذبح أنه املنام يف-السالم عليه-إبراهيم وقدُرأى ،سريرة وصفاء

 .73ُ،0/22ُ،مرجعُسابقُ،وأحفاداَ.ُنصرُواهلاليل أنبياَءُآباءُ  فجعلهم

يفُتعيني:ُقدُاختلفُأهلُالعلمُفائدة في مسألة من هو الذبيح(6ُ) اختالفا ُكبرياُ  وخلفاُ  ُعلىُقولني.ُمنُالذبيحُسلفاُ 
ُ:فوائد منهاإىلُُأشريوقبلُالتعرضُهلذهُاملسألةُ

يفُحتديدُمنُهوُالذبيحُفكلهاُرواياتُمنقولةُعنُأهلُالكتاب ُكالم ُموقوفُعلىُُ،أوال :ُملُيثبتُحديثُصحيحُمرفوعُنصاُ  أو
ُ.وسلمُصلىُاهللُعليهُ–قائلهُالُيصحُرفعهُللنيبُ
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ُ)إسحاق( ُهو ُالذبيح ُأن ُقال ُملن ُبالنسبة ُتقارنُ،ثانيا : ُجدا ُال ُواهية ُبأدلة ُاستدلوا ُقد ُأنهُُ،فحقيقة ُقال ُمن والُتقارعُأدلة
ُ)إمساعيل(.ُ

وسيأيتُإنُشاءُاهللُبيانُُ،بلُالعكسُصحيحُيفُذلكُ،ثالثا :ُنسبةُالقولُبأنُالذبيحُهوُ)إسحاق(ُأنهُقولُاجلمهورُغريُصحيحة
ُذلك.

ُقوالُأهلُالعلمُيفُتعينيُمنُهوُالذبيح:ُأ
ُ:ُواختلفواُيفُالذبيحُعلىُقولني:3/327ُمرجعُسابقُُ،قالُاإلمامُابنُاجلوزي

وأبوُموسىُُ،وابنُمسعودُ،والعباسُبنُعبدُاملطلبُ،وعليُبنُأيبُطالبُيفُروايةُ،أحدمها:ُأنهُ)إسحاق(ُقالهُعمرُبنُاخلطاب
ُ،والقاسمُبنُأيبُبزةُ،وعبيدُبنُعمريُ،ومسروقُ،ووهبُبنُمنبهُ،وكعبُاألحبارُ،وأنسُ،روايةوأبوُهريرةُُيفُُ،األشعريُُيفُرواية

ُكانتُهذهُالقصةُبالشامُواختارهُابنُجريرُوالقرطيب.ُ،ومقاتلُبنُسليمان طويتُلهُاألرضُحىتُمحلهُإىلُاملنحرُمبىنُُ،ويقولون:
ُيفُساعة.

ويوسفُبنُُ،وجماهدُ،والشعيبُ،وسعيدُبنُاملسيبُ،واحلسنُالبصريُ،وعبدُاهللُبنُسالمُ،والثاين:ُأنهُ)إمساعيل(ُقالهُابنُعمر
ُوعبدُالرمحنُبنُسابط.ُ،والربيعُبنُأنسُ،وحممدُبنُكعبُالقرظيُ،وأبوُصاحلُ،مهران

ويوسفُبنُُ،وأبوُاجلوزاءُ،والشعيبُ،وجماهدُ،وروىُعنهُعطاءُ،فروىُعنهُعكرمةُأنهُ)إسحاق(ُ،واختلفتُالروايةُعنُابنُعباس
ُوروىُعنهُسعيدُبنُجبريُكالقولني.ُ،أنهُ)إمساعيل(ُ،مهران

ُوكذلكُعنُأمحدُروايتان.ُُ،روايتانُ،والسديُ،وقتادةُ،والزهريُ،وعكرمةُ،وعنُسعيدُبنُجبري
ُورويُعن01/3443ُ،وقالُابنُأيبُحامتُيفُ)تفسريه ُقال: ُالسالم. ُ)ومسعتُأيبُيقول:ُالصحيحُأنُالذبيحُإمساعيلُعليه :)

ُكعبُُ،والشعيبُ،وجماهدُ،واحلسنُ،وسعيدُبنُجبريُ،وسعيدُبنُاملسيبُ،وأيبُالطفيلُ،وأيبُهريرةُ،وابنُعمرُ،ليع وحممدُبن
ُأهنمُقالوا:ُالذبيحُإمساعيل(.ُ،وأيبُصاحلُ،وأيبُجعفرُحممدُبنُعليُ،القرظي

(:ُ)وإمساعيلُهوُالذبيحُعلىُالقولُالصوابُعندُعلماءُالصحابةُوالتابعنيُومن0/70ُُ،زاد المعادقالُالعالمةُابنُالقيمُيفُ)
يقول:ُهذاُُ-قدسُاهللُروحه-ومسعتُشيخُاإلسالمُابنُتيميةُُ،وأماُالقولُبأنهُإسحاقُفباطلُبأكثرُمنُعشرينُوجهاُ ُ،بعدهم

ُهوُمتلقىُعنُأهلُالكتاب ُإُ،القولُإمنا ُكتاهبمُفإنُفيه: ويفُلفظ:ُُ،نُاهللُأمرُإبراهيمُأنُيذبحُابنهُبكرهمعُأنهُباطلُبنص
ُأوالدهُ،وحيده ُبكر ُإمساعيلُهو ُاملسلمنيُأن ُالكتابُمع ُاليتُُ،والُيشكُأهل ُالقولُأنُيفُالتوراة ُأصحابُهذا والذيُغر

ُمنُحتريفهمُوكذهبم ُالزيادة ُوهذه ُقال: ُاذبحُابنكُإسحاق. ُاذبحُبكركُووحيدكُ،بأيديهم ُتناقضُقوله: ُاليهودُولكُ،ألهنا ن
ويأىبُاهللُإالُأنُُ،وأنُيسوقوهُإليهمُوحيتازوهُألنفسهمُدونُالعربُ،وأحبواُأنُيكونُهلمُ،حسدتُبينُإمساعيلُعلىُهذاُالشرف

ُجيعلُفضلهُألهله.
ُالسالم4/437ُاإلبهاجوقالُالسبكيُاالبنُيفُ) ُ)الصحيحُعنُمجهورُالعلماءُأنُالذبيحُهوُ)إمساعيل(ُعليه ُلهُُ،(: واحتجوا

منُالقرآنُدليالُعلىُذلكُيقاربُالقطعُأوُيقتضيُالقطعُبذلكُُ-رضيُاهللُعنهُ-واستنبطُوالديُ،كلهاُظاهرةُغريُقطعيةُُبأمور
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ُ-عليهُالسالم-وهو:ُأنُالبشارةُاليتُوقعتُإلبراهيمُ،ملُيسبقهُإليهُأحد بالولدُمنُاهللُتعاىلُكانتُمرتني:ُمرةُيفُقوله:ُ}َوقَاَلُِإينِّ
ُِإىَلَُريبُِّ ِديِنُ)َُذاِهب  ُيلُِمَنُالصَّاحِلِنَيُ)55َسيَـهم َُهبم (ُفـََلمَّاُبـََلَغَُمَعه ُالسَّعمَيُقَاَلُيَاُبـ يَن010َُّ(ُفـََبشَّرمنَاه ُبِغ اَلٍمَُحِليٍمُ)011(َُربِّ

ُسَُ َُماُتـ ؤمَمر  ُأََبِتُافـمَعلم ُتـََرىُقَاَلُيَا َُماَذا ُأَذمحَب َكُفَانمظ رم ُأََرىُيِفُالمَمَناِمَُأينِّ ُاللَّه ُِمَنُالصَّابِرِيَن{ُسورةُالصافاتِإينِّ َُشاَء ُ،َتِجد ينُِإنم
ُفـََبشَّرمنَاَهاُُ.014–55اآلية: َُفَضِحَكتم ُقَائَِمة  ُ}َواممرَأَت ه  ُتعاىل: ُوقوله ُالذبيح. ُهو ُبه ُاملبشر ُهذا ُيفُأن ُقاطعتان ُاآليتان فهاتان

َحاَقُيـَعمق وَبُ) َُورَاِءُِإسم َحاَقَُوِمنم ُ)ُ(ُقَاَلتُم70بِِإسم ء َُعِجيب  َُهَذاَُلَشيم َُوَهَذاُبـَعمِليَُشيمخ اُِإنَّ َُوأَنَاَُعج وز  ({ُسورة74ُيَاَُويـمَلىَتُأَأَِلد 
بلُقالتُ-عليهُالسالمُ-وملُيكنُسؤاالُمنُإبراهيمُ،.ُفقدُصرحُيفُهذهُاآليةُأنُاملبشرُبهُفيهاُإسحاق74–70ُاآلية:ُ،هود

وأماُالبشارةُاألوىلُُ،شامُملاُجاءتُاملالئكةُإليهُبسببُقومُلوطُوهوُيفُأواخرُأمرهوكانُذلكُيفُالُ،نهُشيخإهناُعجوزُُوإامرأتهُ
ُكانُسنهُالُيستغربُفيهُالولد فعلمناُبذلكُأهنماُبشارتانُيفُوقتنيُبغالمني:ُُ،ولذلكُسألهُ،ملاُانتقلُمنُالعراقُإىلُالشامُحني

ُفقطعناُبأنهُإمساعيلُوهوُالذبيح.ُ،وهوُغريهُ،والثانية:ُقبلُذلكُبسؤالُ،أحدمها:ُبغريُسؤالُوهوُإسحاقُصرحياُ 
ُ(ُأشارُإىلُحججُقويةُبأنُالذبيحُهوُإمساعيلُعليهُالسالم.04/372ُفتح الباريوابنُحجرُالعسقالينُيفُ)

ُعلماء)إمساعيل(.وقالُابنُحبيبُوأهلُالعراقُوأكثرُالُ،(:ُ)قالُمالك:ُالذبيحُ)إسحاق(2/061ُالذخيرةقالُالقرايفُيفُ)
(ُ ُيف ُالطحاوي ُإمساعيل332صُ،حاشيته على مراقي الفالحوقال ُالذبيح ُأن ُ)واملختار ُالسالم-(: ُ-عليه ُالقاموس نهُإويف

ُاألصح(.
ُكثريُيفُ) ُ،(:ُبعدُأنُساقُأدلتهُبأنُالذبيحُإمساعيلُعليهُالسالمُقال:ُفتعنيُأنُيكونُهوُإمساعيل4/233ُتفسيرهوقالُابن
ُستداللُوأصحهُوأبينهُوهللُاحلمدُواملنة.وهذاُمنُأحسنُاال

ُهذاُماُأردتُمجعهُيفُعجالةُواقتضابُلكيُيتضحُشيئ ُمنُالصوابُيفُتعينيُمنُهوُالذبيح.
 لقوةُاألدلةُواهللُتعاىلُأعلىُوأعلم.ُ-عليهُالسالم-والذيُأميلُإليهُأنُالذبيحُهوُإمساعيل

ُكثريُمنُالصحابة،ُتويفُسنةُُ،املكثرينُفسرينواملُ،أحدُأعالمُالتابعني (ُعكرمةُموىلُابنُعباس،0) هـ.013ُوقدُروىُعنُخلق
ُُ،الربعي ُزبرُت: ُبن ُبنُسليمان ُاهللُبنُأمحد ُبنُعبد ُاهللُأمحدُُ،تاريخ مولد العلماء ووفياتهمُ،ه357حممد ُعبد ُد. ت:

 .426-5ُ/422ُ،سابقمرجعُالبداية والنهاية،.ُابنُكثري،0/433ُُ،ه(0201ُ،سليمانُاحلمد)الرياض:ُدارُالعاصمة

ُابنُجرير4) ُالصفاتفائدة .03/06ُ،مرجعُسابقُ،( ابنُ قالُبالسياقُوالسباق. ترتبط مدلوالت هلا اآليات هبا ختتم اليت :
 بتمجيد ِإنََُّربََّكَُعِليم َُحِكيم {ُ)تذييل :ُومجلة}ُ " ،هـ(0353)ت:ُُ،حممدُالطاهرُبنُحممدُبنُحممدُالطاهرُالتونسيُ،عاشور

 فعلمهُ،ذلك لقبول خلقها الفصائلُألنه هلذه الصاحلة بالنفوس علمه هو فعلمهُ،وحكمته علمه وفق كائنةُعلى وإهناُ،عمالن هذه

ُاملناسبة يف النعم وضع وحكمتهُ،سابق هبا ُللنشرُ،0ط ،التحرير والتنويرُ.مواضعها ُالتونسية ُالدار ُ،هـ(0522ُ،)تونس:
04/407. 
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ُلِلسَّائِِلنيََُلَقدمُُ}وقولُُه:  َوتِِهَُآيَات  ُكانُيفُيوسفُوإخوتهُعربُُ{َكاَنُيفُي وس َفَُوِإخم أي:ُلقد
صلىُاهللُعليهُوسلم،ُوذلكُ-اُ عنُأخبارهمُوقصصهم،ُوإمناُأرادُتعاىلُبذلكُنبيهُحممدُ(0)للسائلني

ُمنُا ُيوسفُمنُإخوته ُلقَي ُما ُيعلمه ُعلىُنبيه ُالسورة ُأنزلُهذه ُأنُاهللُإمنا ُيقال: ُمعُأنه حلسد،
رِِكيُقـ َريمش ُم شم ُِإَذايَتهَُوأَقَارِبهُِمنم ُ(.4)مكرمةُاهللُإياهُتسليةُلهُبذلك،ُمماُلقىُِمنم

ُِمنَّا} وقوله تعالى: ُأَبِيَنا ُِإىَل َُأَحبُّ َُوَأخ وه  ُلَي وس ف  ُقَال وا ُيوسفُُ{ِإذم ُيف ُكان ُلقد أي:

ُِإىَلُأَبِينَاُ}منُأمهُُأخوهليوسفُُوُ:وإخوتهُآياتُملنُسألُعنُنبأهم،ُحنيُقالُإخوةُيوسف َأَحبُّ

َبةُ }،ُ{ِمنَّا ُع صم الُواحدُلهُمنُلفظه،ُوالعصبة:ُمنُعشرةُإىلُ(2ُ)وهيُمجعُ،(3)أي:ُمجاعةُ{َوحَنمن 

خطأُمنُفعلهُوإيثارهُيوسفُوأخاهُمنُأمهُعليناُباحملبة،ُويعينُُ{ِإنَُّأَبَانَاَُلِفيُ} مخسةُعشرُرجال،
ُ ُبني  ُأنهُخطأ 3ُ)باملبني: ُالبيانُعماُ( ُملنُتأملهُونظرُإليه.ُوقدُتضمنتُاآليات: عنُنفسهُإنهُخطأ

ُماُالُ ُويزينُله ُالُجيوز، ُلئالُحيملهُعلىُما ُأنكر ُما ُكتمانُصاحبهُحالُالنعمة يوجبهُاحلسدُمن
ُوإمتامُ ُالتأويل، ُوتعليم ُاملطيع ُاجتباء ُمن ُهللُجلُوعز، ُإخالصُالطاعة ُيوجبه ُوالبيانُعما حيسن،

ُُو ُعليه ُفيهُالنعمة ُمما ُمنُتقدم ُمنُطلبُإخبار ُالعربة ُتوجبه ُوالبيانُعما ُأمره، ُممنُميسه علىُآله
                                                           

ويهتمُمبعرفتها.ُُ،مشحونةُبالدروسُوالعربُاليتُجيبُعلىُاملتدبرُللقرآنُأنُيسألُعنها-السالمعليهُ-:ُسورةُيوسففائدة(0ُ)
ُكثرياُمنُأهلُالعلمُعلىُإحصائهاُيفُمصنفاهتمُأوُالتنويهُعلىُذلك.ُبيانُقدرةُاهلل ُ،وحكمتهُوتوفيقُأقداره-تعاىل-وهذاُماُدعا

نُيلتمسُوجهُالعربةُيفُأنُآمُللسائلنيُعنهاُوعلىُاملسلمُالقارئُللقُروتربيتهُهلمُوحسنُعنايتهُهبُ،صطفىُمنُعبادهاولطفهُمبنُ
عليهُالسالم.ُالعالماتُاليتُأقامهاُاهللُيفُاألنفسُواآلفاقُللداللةُعلىُوحدانيتهُوكمالهُ-القصصُالقرآينُكلهُوخاصةُقصةُيوسف

 .010-52-0/53ُ،مرجعُسابقُ،نصرُواهلاليلُوتنزيهه.

)دارُالكتبُالعلمية،ُُ،ت:ُأمحدُصقرُغريب القرآن،ُ،هـ(476)ت:ُُ،أبوُحممدُعبدُاهللُبنُمسلمُ،(ُابنُقتيبةُالدينوري4)
 .03/07ُ،مرجعُسابقُ،.ابنُجرير0/404ُ،م(0572-هـ0352ُُ،)لعلهاُمصورةُعنُالطبعةُاملصرية(

 .03/02ُ،مرجعُسابقُجرير،(ُابن3ُ)

ُكذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُ"اسمُمجع"ُالستقامةُاملعىن2ُ)  واهللُأعلم.(

ُالسمرقندي3) )،ُُ ُالليثُنصرُبنُحممدُبنُأمحدُبنُإبراهيمُ)ت:  ،مرجعُسابق ،.الثعليب4/020 ،بحر العلوم ،هـ(373أبو
3/055. 
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ُكانُيفُيوسفُوإخوتهُمنُاملعترب،ُوالبيانُعماُيوجبهُظهورُ ُكما االعتبارُملنُاعترب،ُوالبصريةُملنُفك ر
ُكانُيفُأمرُيوسفُمعُإخوته. ُكما ُ التفضيلُباحملبةُمنُاحلسدُعلىُتلكُاملنزلة

:القوُل في ا  لوقف  والتمام 

ا} ُُ،(0)كاف{َكيمد  ُم ِبنيُ }وكذلك ُ{َعد و  َحاقَُ}، َُوِإسم ُنافعُ(4)متام{ِإبـمرَاِهيَم ُ(3ُ)عند

َبةُ }،ُ{َعِليم َُحِكيمُ }وعندُغريه،ُ ُكافُأيضا.{َضاَلٍلُم ِبنيٍُُ}ويفُ،(2)كاف{َوحَنمن ُع صم
ُوقوله تعالى: 

ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ 

ہ  ہ ہ ھ    ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى     ائ ائ ەئ ەئ   

وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ  ۆئ ۈئ    ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی 

ُژی ی جئ      حئ مئ ىئ  

 ُ،واهلاءُمفعولُعطفُعليه،{ اطمَرح وهُ }،ُو{اقـمتـ ل وا}نصبُبـ{ي وس فَُ}أمر ،{اقـمتـ ل وا}

ه ُأَبِيك مُم}ُ،(3)مفعولُثانُعلىُحذفُحرفُاجلرُ{أَرمض ا} َُوجم َُلك مم ه ُأَبِيك مُم}ُ ،{خَيمل  ُ{َوجم

                                                           

 .345ُص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس0)

ُكافُعندُاألمشوينُاملرجعُالسابق. ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس4)  .050ُص ،مرجعُسابق ،وهو

ُناِفعُالقارِئُهوُنافعُبنُعبدُالرمحنُبنُأيبُنعيمُالليثيُبالوالءُاملدين)3) )065ُ=ُ ُابنُاجلزري،723ُهـ غاية النهاية في م(.
 .2/3 ،مرجعُسابق ،.ُالزركلي3ُ/061،طبقات القراء

 املرجعُالسابق. ،(ُاألمشوين2)

عبدُالرمحنُ ،.ُأبوُزيدُالثعاليب3/221 ،مرجعُسابق ،.ابنُعطية4/25 ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،(ُالعكربي3)
 ،عادلُأمحدُعبدُاملوجود-ت:ُحممدُعليُمعوض الجواهر الحسان في تفسير القرآن،ُ،هـ(273بنُحممدُبنُخملوفُ)ت:ُ

 .4/431 ،هـ(0202ُ ،)بريوت:ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب ،0ط
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ُ{خَيملُ } رفعُبـ ُالنونُ{خَيملُ }عطفُعلىُ{َوَتك ون وا}، ُبـَعمِدهُِ}،(0)فلذلكُحذفتُمنه ُ{ِمنم

ُاالستقرار ُمبعىن َُصاحِلِنيَُ}و،متعلق ُبـ{ِمنـمه مُم}،{َوَتك ون وا}خرب{قـَومم ا ُ،{قَاِئلُ  }متعلق

ُاجلم بُِّ} ُبـ{َغَياَبِت ُك نمت ممُ}،"أَلمق وهُ و"ُالذيُهوُ(4)جوابُاألمر{يـَلمَتِقطمهُ }،{أَلمق وهُ }متعلق ِإنم

ُ،استفهام {َما{}َلكَُ َما}مشروطُبهُوجوابهُماُتقدم{ك نمت مُم}(3)حرفُشرط{ِإنُم{}فَاعلنيَُ

يفُ{اَلُتَأمَمنَّا}اخلربُمتعلقُباالستقراروالتقدير:ُأيُشئُلك{َلكَُ}اسم ُتامُيفُموضعُرفعُباالبتداء

النونُمنُتأمنُونونُ(3ُ)اوضعُنصبُمفعولُتأمن،ُواألصلُتأمنوالنونُواأللفُيفُمُ،(2)موضعُاحلال
رفعتُلسانكُهبماُرفعةُواحدة،ُفصارُحرفاُ فالضمري،ُفالتقىُحرفانُمنُجنسُواحدُفوجبُاإلدغامُ

أولهُساكن مشدداُ  لإلعالمُبأنُالنونُمنُتأمن:ُُ،وثانيهُمفتوح،ُومجهورُالقراءُعلىُاإلمشامُ،(6)واحداُ 
ُمرفوعة،ووجه ُصريتُكانت ُغري ُمن ُالضمة ُإىل ُتشري ُبالنونُ(7)ذلك:أنك ُلفظك ُذلك،مع بفعل

                                                           

 .5/030ُ ،مرجعُسابق ،القرطيبُ.4/053 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،(ُالنحاس0)

أبوُالطيبُحممدُصديقُخانُبنُحسنُبنُعليُابنُلطفُاهللُ ،.ُالِقنَّوجي4/052 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،(ُالنحاس4)
ُالبخاري ُُ،احلسيين ُإبراهيمُفتُح البيان في مقاصد القرآن،ُ،هـ(0317)ت: ُبن ُاهلل َُعبد ُوراجعه: ُله ُوقد م ُبطبعِه عين

ر)َبريوت:ُ ،0ط،األنَصاري  .6/453 ،م(0554-هـ0204ُ ،املكتبةُالعصريَّةُللطَباعةُوالن شم

 .04/327 ،مرجعُسابق ،(ُصايف3)

 .4/742ُ،مرجعُسابقُ،التبيان في إعراب القرآنُ،(ُالعكربي2)

 .3/0406 ،مرجعُسابق ،(م4117-هـ0242ُ ،)اإلمارات:ُالشارقة ،0ط ،جامع البيان في القراءات السبع ،(ُالداين3)

هداية القاري إلى تجويد كالم  ،هـ(0215عبدُالفتاحُبنُالسيدُعجميُبنُالسيدُالعسسُاملصريُالشافعيُ)ت:ُ ،املرصفي(6ُ)
 .0/433 ،)املدينةُاملنورة:ُمكتبةُطيبة( ،4ط ،الباري

ُكالمُاحلويفُونسبهُإليهُفقال:ُوقالُأ7) بوُاحلسنُ(كذاُيفُاألصل:ُ"صريت"ُوالصوابُ"صويت"ُوقدُذكرهاُأبوُشامةُفقدُنقل
ُكانتُمرفوعة وصفةُذلكُأنكُتشريُإىلُالضمةُمنُغريُصوتُ ،احلويف:ُمجهورُالقراءُعلىُاإلمشامُلإلعالمُبأنُالنونُمنُ"تأمن"

 .0/334 ،مرجعُسابق ،أبوُشامة ،معُلفظكُبالنونُاملدغمة
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ُإىلُدغمةامل ُحيتاج ُشئ ُي وس فَُ}(0)-وهو ُبـ{َعَلى ُلََناِصح ونَُ{}تَأمَمنَّا}متعلق َُله   {َوِإنَّا

ُ{َلهُ } ُناصحونمتعلق ُبـ{َمَعَنا}بـ ا}وكذا{أَرمِسلمهُ    }متعلق ُوأعربُُو{َغد  ُأمس ُبين يقال:مل

ا} ُكذلك،ُوكانُأمسُأحقُبالضمري،ُاجلواب،ُُ {َغد  ألنُأمسُمضمرُباأللفُوالالم،و"غد"ُليس

ألنهُعلىُمعهود،ُألنهُقدُمضىُوعلم،ُوهلذاُمتُأمسُوتقصرُغدا ُلنقصانُ"غد"ُيفُمعناه،ُبأنهُملُ

عطفُعليه،ُُ{َويـَلمَعبُم} جوابُلمأمرُجمزوم،ُ{يـَرمَتعُم} أمسُألنهُقدُوجدُوعلم،ُيكنُبعدُومت

حرفاُمقامُاحلركةُُ(3)حركة،ُوأضافُألنُاجلازمُإذاُملُيضافُ،(4)واألصلُنرتعي،ُحذفتُالياءُللجزم
ُكماُحتذفُاحلركة،ُوأصلُالرتع:ُالتوسعُباملالذُيفُاجلها ُيقال:ُرتعُفالنُيفُمالهُإذاُأنفقهتُحذف،

ُ: (2)يفُشهواته،ُقالُالقطامي
 (5)ك المائة الرِّتَاَعائَوبـَْعَد عطا ***أُكْفًرا بـَْعَد َردِّ الَمْوت  َعنِّي

                                                           

ُكلمة0)  .ُقالُعنُاحلويفُاملرجعُالسابق"رياضة".كماُقالُأبوُشامةُ"وهوُشيءُحيتاجُإىلُرياضةُ"ُن ،(ُبياضُباألصلُمبقدار

 .5/021ُ ،مرجعُسابق ،.ُالقرطيب442//3 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعطية4/053 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،(ُالنحاس4)

ُكذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُ"3)  "ُالستقامةُاملعىنُواهللُأعلم.ُفصادُوُحركةُفداصيُمل(

ُكانُُ،أبوُسعيدُ،منُبينُجشمُبنُبكرُ،(ُهوُعمريُبنُش ييمُبنُعمروُبنُعباد2) التغليبُامللقبُبالقطامي:ُشاعرُغزلُفحل.
ُ،الليثيُ،أبوُعثمانُعمروُبنُحبرُبنُحمبوبُالكناينُبالوالءُ،ه(.ُُاجلاحظ031ُوأسلم.ُ)ت:ُُ،منُنصارىُتغلبُيفُالعراق

نُقصيدتهُوهيُقصيدةُطويلةُمدحُ.ُالبيتُم7/272ُ،هـ(0242ُ،)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية،4طُالحيوان،ُ،هـ(433)ت:ُ
ُزفرُبنُاحلارثُالكاليب ُزفرُيفُاحلربُاليتُُُ،هبا ُكانُالقطاميُأسره ُالدينوري: ُقالُابنُقتيبة ُوتغلبُعلىُالصلح. وحضُقيسا

فقال:ُُ،وأطلقهُكعطية،ُُوأعطاهُمائةُمنُاإلبلُ،عليهُومنَُُّ،فحالُزفرُبينهمُوبينهُ،فأرادتُقيسُقتلهُ،كانتُبنيُقيسُوتغلب
...إىلُآخرُاألبيات.ُ َومِتَُعينِّ

ر اُبـَعمَدَُردُِّامل َُأي4/703ُ ،هـ(0243ُ ،)القاهرة:ُدارُاحلديث ،الشعر والشعراءأك فم .ُوأَرمَتعُالغيمث 
َُوشُ  ،أَنمبتَُماُتـَرمَتعُِفيِهُاإِلبل وإِبلُرِتاع.ُوأَرمَتَعُالقوم :َُوقـَع واُ ،رمب اوَغيثُم رمتِع:ُذ وُِخصب.ُوَرَتعُف اَلن ُيِفَُماِلُف اَلٍن:َُتقلَّبُِفيِهَُأكال 

َُكطَِعم ،يفُِخصب َُكمأ َُرتِع ،َوه َوَُعَلىُالنََّسِب  ،مرجعُسابق ،بتصرف.ابنُجريرُ...2/003 ،مرجعُسابق ،ابنُمنظور ،وََكَذِلَك
 .5/035 ،مرجعُسابق ،.ُالقرطيب3/410 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب02/474

 .0/20 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،.ُالنحاس3/53 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج03/43 ،قمرجعُساب ،(ُابنُجرير3)
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ُِبهُِ} َهب وا َُتذم َُأنم ز ن يِن ُ{لََيحم ُرفعُ{َأنُم}، ُيفُموضع ُعملتُفيه 0ُ)وما ُحيزنين،ُ( ُ{ِبهُِ}بـ

َهب وا}متعلقُبـ ُيَأمك َله ُ} مستأنف،ُ{َوَأَخافُ }،{َتذم ئمبُ َأنم يفُموضعُنصبُبـُُ{َأنُم}،{الذِّ

َُعنمه َُغاِفل ونَُ}ُ،(4){َأَخافُ } ُ}ُ،{َغاِفل ونَُ} متعلقُبـُ{َعنمهُ }،ُ{َوأَنـمت مم ئمب  َُأَكَله ُالذِّ قَال واُلَِئنم

َبةُ  ُع صم ُالقسم{َوحَنمن  ُالم ُعليها ُدخلت ُللشرط، ُاليت ُ"إن" َبةُ }،(3)، ُع صم ُيفُ{َوحَنمن  ُوخرب ابتداء

(3ُ)جوابُالُعملُهلاُ""إذن ،{إِنَّاُِإذ اُخَلَاِسر ونَُ}ُ،(2)هذهُحالناُيفُاالجتماعموضعُحال،ُأي:ُُو

ُيفُهذاُاملوضعُلتوسطها.ُ

ُُالقوُل في القراءة : ُعامر: ُوابن ُعمرو، ُوأبو ُكثري، ُابن َُويـَلمَعبُم}قرأ ُفيهما،ُ{يـَرمَتعم بالنون
ُكسرامهالباقون:ُبالياءُفيهما،ُوكلهمُجزمُالعني،ُإالُأهلُاحلرمني:ُ ُبالنون:ُفعلىُ(6)افإهنم ،ُفمنُقرأ

َتِبقُ }اإلخبارُعنُمجاعتهم،ُوشاهده:ُ َناَُنسم ،ُومنُقرأُبالياء:ُفعلىُاإلخبارُعنُيوسف،ُ{ِإنَّاَُذَهبـم
ألهنمُأرادواُمالهُيفُاخلروجُمنُالفائدة،ُوملُيريدواُماُهلمُيفُظاهرُاألمر،ُومنُجزمُالعني:ُأرادُالرتعةُ

ُ ُيفُاخلصب، ُالرعيُوهيُالسعة ُترتعيُمن ُأراد ُالعني: ُكسر ُومن ُخم مِصب، ُأي: ُراتع، ُفالن يقال:

                                                           

 .0/320 ،مرجعُسابق ،عراب القرآنمشكل إ ،.القيسي4/053 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،(ُالنحاس0)

ُالقيسي4) ُسابق ،عراب القرآنمشكل إ ،( ُاألبياري0/320 ،مرجع .، ُ ُ)ت: ُإمساعيل ُبن الموسوعة  ،هـ(0202إبراهيم
 .2/442 ،هـ(0213 ،)مؤسسةُسجلُالعرب ،0ط ،القرآنية

أبوُعبدُاهللُحممدُبنُعمرُ ،.ُفخرُالدينُالرازي4/243 ،مرجعُسابق ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،(ُالزخمشري3)
 .02/247 ،هـ(0241ُ ،)بريوت:ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب ،2ط ،مفاتيح الغيبهـ(616ُ)ت:ُ ،بنُاحلسنُبنُاحلسنيُالتيمي

 .02/243 ،مرجعُسابق ،.ُفخرُالدينُالرازي4/226 ،مرجعُسابق ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،(ُالزخمشري2)

 .04/354 ،مرجعُسابق ،(ُصايف3)

ُكثريُوأبوُعمروُوابنُعامرُبالنونُفيهماُ"ويلعب يرتع"(ُ)واختلفوا(ُيف6ُ) منُيرتعُُالعنيوكسرُ ،وقرأُالباقونُفيهماُبالياء ،فقرأُابن
ُكثري ،املدنيان ُكماُتقدمُ،وابن النشر في القراءات .ُابنُاجلزري،ُالعنيوأسكنُالباقونُ ،وأثبتُقنبلُالياءُفيهاُيفُاحلالنيُخبالف
 .4/453 ،مرجعُسابق ،العشر
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ُرع ُوُىوارتعُىيقال: ُوبقيُالكسرة، ُمثُحذفُالياء ُالكسائيتركُمهُزُ{الذِّيبُ }مبعىن، وورشُُه
واليزيديُعنُأيبُعمرو،ُوإذاُخففُاهلمزةُآثرُاإلدغام،ُوالباقون:ُباهلمزة،ُوكذلكُأبوُعمروُإذاُحققُ

ُبالريحُبسرعتهُُ،اهلمزة ُكلُُجانب،ُمشب ه ُجاءت،ُمن فاهلمزُعلىُأنهُمشتقُمنُتذائبُالريحُإذا
ُوخفته،ُوتركُاهلمزُعلىُ

ُكسرُالتنوينُوضمهُمنُ يفُالوصل،ُفقرأُأهلُاحلرمنيُُ{م ِبنٍيُُاقـمتـ ل وا}التخفيف،واختلفُيف
ُوالباقونُبالكسر(0)والكسائي ُبالضم، :(4)ُ ُكسر: ُُوأ،ُفمن ُتبعُالكسرُالكسر، تبعُالضمُأمنُضم:

ُمثُ ُكانتُمضمومةُبضمُثالثُالفعل،ُألنهُمنُقتلُيقتلُفك رهُالكسر  الضم،ُألنُاهلمزةُإذاُابتدأت:
ُ. الضم ُبعدها

                                                           

إمامُيفُاللغةُوالنحوُوالقراءةُمنُُ(ه025ُ:ت)ُ،الكويفُ،أبوُاحلسنُعليُبنُمحزةُبنُعبدُاهللُاألسديُبالوالءُ،الكسائيُ(0)

منهاُ"معاينُالقرآن"ُو"ُاملصادر"ُو"احلروف"ُو"ُُ،عنُسبعنيُعاما،ُولهُتصانيفُ،أهلُالكوفة.ُولدُيفُإحدىُقراها.ُوتويفُبالريُ 
 .0/333،مرجعُسابقُ،غاية النهاية في طبقات القراء.ُابنُاجلزري،0/331ُ،مرجعُسابقُ،القراءات"ُوغريهم.ُابنُخلكان

:ُيفهمُمنُذلكُأنُابنُعامرُيقرأُبالكسرُوالصوابُعنهُأنُهشاماُيقرأُبالضمُوأنُابنُذكوانُيقرأُبالكسرُخبالفُفائدة (4)
ُالبابُ)التقاءُاحلرفُالساكنُمعُاألفعالُاملبدوءةُهبمزةُالوصلُحنوُُ،عنه ُاقتلوا"حيثُذكرُالقاعدةُالعامةُيفُهذا .ُوقالُ"مبني 

ك مُم ،َفَمِنُاضمط رَُّ}كسرُالنونُوضمهاُمنُ)واختلفوا(ُيف:ُُرمحهُاهلل:ُ زِئَُ}وحنوهُالدالُمنُُ{َوأَِنُاشمك رُم ،َوأَِنُاحم تـ هم والتاءُُ{َوَلَقِدُاسم
ر جُم}من ُانمظ رُم}والتنوينُمنُُ{َوقَاَلِتُاخم ُانمظ ر وا ،فَِتيال  ُ{انمظ ر واق ِلُ ،ق ِلُادمع وا}وشبههُوالالمُمنُحنوُُ{َوع ي وٍنُادمخ ل وَها ،َوم َتَشابٍِه

ر ج واوالواوُمنُ { ،أَِوُادمع وا ،}أَِوُاخم مماُاجتمعُفيهُساكنانُيبتدأُثانيهماُهبمزةُمضمومةُفقرأُعاصمُومحزةُبكسرُالساكنُأَِوُانـمق صم
ُكله ،ووافقهُأبوُعمروُيفُغريُالالم ،األولُوافقهماُيعقوبُيفُغريُالواو  ،واختلفُعنُابنُذكوان ،وقرأُالباقونُبالضمُيفُذلك

ُكسرهُمطلقاُحيثُأتى ،وقنبلُيفُالتنوين  ،وكذلكُنصُاحلافظُأبوُالعالءُعنُالرمليُعنُالصوري ،فروىُالنقاشُعنُاألخفش
ُ ُاألخرم ُابن ُعن ُاألئمة ُمن ُكثري ُواستثىن ُاألخفش ُعن ُاألخرم ُابن ُعن ُالعراقيون ُروى َنََّة{وكذلك ُاجلم ُادمخ ل وا ٍَة يفُ}بَِرمحم

ت ثَّتُماألعراف ُاجم وهوُالذيُملُيذكرُاملهدويُ ،وبذلكُقرأُاحلافظُأبوُعمروُمنُطريقه ،يفُإبراهيمُفضمُالتنوينُفيهماُ{}َوَخِبيثٍَة
ُالضمُمطلقا ،وابنُشريحُغريه ُقلتُ" ،وروىُالصوريُمنُطريقيه "ُ والوجهانُصحيحانُعنُابنُذكوانُمنُ ،وملُيستثنُشيئا

 .4/443 ،مرجعُسابق ،في القراءات العشر النشر.ُابنُاجلزري،ُواهللُأعلمُ-طريقيهُروامهاُعنهُغريُواحد
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اقـمتـ ل واُ}املعىنُـــــُواهللُأعلمُــــ:ُقالُإخوةُيوسفُبعضهمُلبعض:ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ه ُأَبِيك مُم}مكاناُمنُاألرض،ُُ{ي وس َفَُأِوُاطمَرح وهُ  َُوجم فإنهُمتعل قهُبيوسف،ُُ{ِمنُم}،ُ{خَيمل َُلك مم

ُإليه َُصاحِلِنيَُ}،(0)قدُشغلهُعناُوصرفُوجههُعنا ُقـَومم ا ُبـَعمِدِه ُِمنم يعنونُأهنمُيتوبونُمنُ{َوَتك ون وا
ُصاحلني ُبعدُهالكُيوسفُقوما ُفيكونونُبتوبتهمُمنُقتله واختلفُيفُمنُقالُُ،(4)قتلهمُيوسف،

تـ ل واُي وس فَُاَلُتَـُ}منهم ُكانُأكربُالقومُ:(2)وابنُإسحاقُ(3)فقالُمعمرُ{قم ورويُعنُُ،(3)هوُرويبل

ُوقالُالضحاك ُوكانُمنُأشدهم، ُهوُيهودا ُوقيل: ُأنهُمشعون، ُ(6)جماهد: ُهوُالذيُقال: :{ُ فـََلنم
                                                           

:ُارتكابُأخفُالضررينُقاعدةُشرعيةُعملُهباُاألولونُقالُالسعدي:ُ"إنُبعضُفائدة.03/05 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)
الشرُأهونُمنُبعضُفارتكابُأخفُالضررينُأوىلُمنُُارتكابُأعظمهاُوالعزمُعلىُالتوبةُقبلُوقوعُالذنب.ُوقالُابنُاجلوزي:ُ

ُقصتهمُنكتةُعجيبةُوهوُأهنمُعزمواُعلىُالتوبةُقبلُالذنب.قالُالسمرقندي:ُوقالُبعضُالعلماء:ُهكذاُيكونُاملؤمنُيهيءُويف
 .0/006مرجعُسابق، ،التوبةُقبلُاملعصية.نصرُواهلاليل

 .03/05 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

ُمعمرُبنُاملثىن3) ُالتيميُالبصري ،( ُاليتُماتُفيهاُيُالنحويُالعالمة، ،أَب وُعبيدة ُإنهُولدُيفُسنةُعشرُومائةُيفُالليلة قال:
ُالبصري.)ت: ُالسريايف415احلسن ُالسريايف ،(. ُاملرزبان ُبن ُاهلل ُعبد ُبن ُ)ت: ،احلسن ُسعيد أخبار النحويين  ،هـ(362أبو

0373ُ ،احلليبُ)مصر:ُمصطفىُالبايب ،املدرسنيُباألزهرُالشريف-وحممدُعبدُاملنعمُخفاجي ،ت:ُطهُحممدُالزيين البصريين،
مرجعُُ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم.ُالذهيبُ،3/433ُ ،مرجعُسابق ،.ُابنُخلكان33-34ص ،(م0566-هـ

 .5/223ُ ،سابق

ومنُحفاظُُ،املدين:ُمنُأقدمُمؤرخيُالعربُمنُأهلُاملدينةُولهُالسريةُالنبوي ةُ،(ُحممدُبنُإسحاقُبنُيسارُاملطليبُبالوالء2)
 .6/42،مرجعُسابق،م(.ُالزركلي762ُهـُ=030ُُاحلديثُوسكنُبغدادُفماتُفيها.ُ)

 .03/41 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/307 ،مرجعُسابق ،عبدالرزاق)كانُأكربُإخوته(.ُُ(3)

ُالقاسمُبنُمزاحمُاهلاليل6) ُالضحاكُأبو ُأبوُحممدُاخلراساينُ،( صاحب ُ،مزاحمومسلمُبنُُ،أخوُحممدُبنُمزاحمُ،وي قال:
.ُالشيباين،ُأبوُعمروُخليفةُبنُخياطُبنُخليفةُالعصفريُالبصري6/314ُ ،هـ(.ُابنُسعد،ُمرجعُسابق013)ت:ُُالتفسير

ُ 421ُت: ُوالتوزيعطبقات خليفةهـ، ُوالنشر ُللطباعة ُالفكر ُدار ُ)لبنان: ُسهيلُزكار ُت: .0/362ُ ،م(0553-هـ0202 ،،
،:ُطبعُحتتُمراقبة:ُحممدُعبدُاملعيدُخانُدائرةُالتاريخ الكبيرهـ(ُ،436املغريةُ)ت:ُالبخاريُ،حممدُبنُإمساعيلُبنُإبراهيمُبنُ

 .03/450ُ،مرجعُسابقُ،.ُاملزي703/،0 ،الدكن( ،)اهلند:ُحيدرُآباد ،املعارفُالعثمانية
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ُيلَُأيبُ ُيَأمَذَن َرمَضَُحىتَّ ُاألم ُببيتُاملقدسُ{أَبـمرََح ُبئر ُبالشامُ،(0)وقيلُاجلب: ُبئر ُابنُعباس:  وقال:

ُ(:2ُ)ألهناُقطعتُقطعا،ُومنهاُاجملبوبُقالُاألعشى بذلك:(3)واجلب:ُالبئرُاليتُملُتطَوُمسيت،(4)

 (5)ورُقّيـــــــــــَت أسباَب السماء بسّلم   ***ُُجّب َثمان يَن قامةً  ف ي كنتَ  لئن

ُغابُعنك ُما ُكلُشئ: ُوغيابة ُاجلبُقعره، ُالسَّيَّاَرةُِ}وُ،(6) وغيابة ُبـَعمض  أي:ُُ{يـَلمَتِقطمه 

ُفَاِعِلنيَُ} ،يأخذهُبعضُمارةُالطريقُمنُاملسافرين ُك نمت مم ماُأقولُلكم،ُقالُُ{فَاِعِلنيَُ}أي:ُُ{ِإنم
 (.7)ابنُعباس:ُالتقطهُبعضُاألعراب

أمجعواُعلىُأي:ُقالُإخوةُيوسفُإذُتآمرواُبينهمُُوُ{يَاُأَبَانَاَُماَُلَكُاَلُتَأمَمنَّا} وقوله تعالى:

فترتكهُمعناُُ{يَاُأَبَانَاَُماَُلَكُاَلُتَأمَمنَّاَُعَلىُي وس فَُ} الفرقةُبينهُوبنيُوالدهُيعقوبُلوالدهمُيعقوب:

َلؤ هُ   (.0)وحننُلهُناصحونُحَن وطه َُوَنكم

                                                           

 .0/302ُ ،مرجعُسابق ،عبدالرزاقُ)بئرُبيتُاملقدس(.ُ(0)

 .03/44 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 .4/206 ،مرجعُسابق ،.ُابنُاجلوزي444/ 3 ،مرجعُسابق ،(ُابنُعطية3)

هــ(،ُمنُشعراءُالطبقةُاألوىلُيف7ُُ)ت:ُ ،منُبينُقيسُبنُثعلبةُالوائلي ،أبوُبصريُميمونُبنُقيسُبنُجندل ،(ُأعشىُقيس2)
أمحدُبنُسعيدُأبوُحممدُعليُبنُ ،.ُابنُحزمُاألندلسي35-0/34وأحدُأصحابُاملعلقات.ُفسميُ)صن اجةُالعرب(. ،اجلاهلية
.ُابنُعساكر،ُأبو4/305ُ ،م(4113-هـ0242ُ ،)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية ،3ط ،جمهرة أنساب العرب ،هـُ(236)ت:ُ

ه(،ُت:ُعمروُبنُغرامةُالعمروي،)لبنان:ُدارُالفكرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،370ُالقاسمُعليُبنُاحلسنُبنُهبةُاهللُ)ت:ُ
 .60/347 ،مُ(0553ُ-هـ0203ُ

 .3/062 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج4/42 ،مرجعُسابق ،سيبويه(3ُ)

 .4/206 ،مرجعُسابق ،(ُابنُاجلوزي6)

 .03/43 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)
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َُويـَلمَعبُم}وقوله تعالى: اُيـَرمَتعم اإلبل،ُمنُالرعيُأيُيرعىُ  (3)"أي:ُ"يفتعلُ(4){أَرمِسلمه َُمَعَناَُغد 
وحننُحافظوهُمنُأنُينالهُسوءُأوُشيءُتكرههُُ،(2)أي:ُأرسلهُمعناُيلهوُوينعمُوينشطُيفُالصحراء

ُكانُاإلخبارُعنهمُُوعنه،ُومنُ(3)أوُيؤذيه ُكانُاإلخبارُعنُيوسف،ُومنُقرأُبالنون: ،ُمنُقرأُبالياء:
ُكانُمنُالرعي ُكانُمنُاخلصب،ُومنُكسرُالعني: ُُ(.6)جزمُالعنيُمنُيرتع:

َهب واُِبهُِ} وله تعالى:وق َُتذم ز ن يِنَُأنم ُلََيحم قالُيعقوبُهلمُإينُليحزنينُأنُتذهبواُبهُمعكمُُ {ِإينِّ

َُأَكَله ُ}به.ُ(7ُ)إىلُالصحراءُخمافةُعليهُمنُالذئبُأنُيأكله،ُوأنتمُعنهُغافلونُالُتشعرون قَال واُلَِئنم

                                                                                                                                                                                     

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من  ،القيسيُ.03/42 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)
ُ فنون علومه، ُالشاهد ُأ.د ُوالدراساتُاإلسالمية ،0ط ،البوشيخيت: ُالشريعة ُكلية ُالشارقة:  ،م(4112-هـ0245 ،)جامعة

3/3301. 

ُكماُللصغارُبالُنكريُودونُاستهجانُوالرياضةُهامةُبعدُاألكل.قالُالعلمي:فائدة(4ُ) هذاُوقدُأخرواُُ:ُجوازُاللعبُللكبار
ويفُاملساءُ ،البدنيةُيفُوقتُالصباحُبعدُتناولُلقيماتُيسريةُلفظُاللعبُعنُالرتعُيفُقوهلمُألبيهمُ؟ُألنُاحسنُوقتُللرياضة

ُولوُخطوتني.ُنفسُاملرجعُالسابق ،وقتُالربدُبعدُانُيكونُقدُتناولُطعامُالغداء ُومتش  ُكالمُالناس:ُتعش   ،نصرُواهلاليل ،ويف
 .035-0/032 ،مرجعُسابق

ُيرتِعُبكسر3ُ) ُعلىُقراءةُمنُيقرأ ُأُُالعين(ُهذا مرجعُ ،النشر في القراءات العشرهلُاحلرمنيُابنُاجلزري،ُكماُهوُيفُقراءة
 .4/454سابق،

ُكثري46 ،03/47 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2) )بريوت:ُ ،0ط ،ت:ُحممدُحسنيُمشسُالدين تفسير القرآن العظيم، ،.ُابن
 .2/341 ،هـ(0205ُ ،منشوراتُحممدُعليُبيضون ،دارُالكتبُالعلمية

 .03/374 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

أبوُحفصُ ،.ُابنُعادل6/225ُ،مرجعُسابق ،.ُالسمني6/426 ،مرجعُسابق ،.ُأبوحيان3/53 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج6)
ت:ُالشيخُعادلُأمحدُعبدُ اللباب في علوم الكتاب، ،هـ(773سراجُالدينُعمرُبنُعليُاحلنبليُالدمشقيُالنعماينُ)ت:ُ

 .00/34، م(0552-ه0205 ،الكتبُالعلمية)لبنان:ُدارُ ،0ط ،املوجودُوالشيخُعليُحممدُمعوض

 .03/45 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)
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َبةُ  ُع صم َُوحَنمن  ئمب  ُالذئبُ{الذِّ ُيوسف ُأكل ُلئن ُيعقوب: ُلوالدهم ُيوسف ُإخوة ُقال 0ُ)أي: يفُ(
ُمباُ ُلعجزة ُإذا  ُإنا ُاجلماعة، ُأي: ُالعصبة، ُوهم ُحنفظه، ُمعه ُرجال ُعشر ُأحد ُوحنن الصحراء

ُكماُأنُأعظمُالربحُسالمتها.ُوقدُتضمنتُاآليات:ُالبيانُعماُ،(4)نكون واخلسران:ُإتالفُالنفس،
ُالنفسُعل ُمحالن ُمن ُاحلسد ُيفُيوجبه ُللقتل"اإللقاء ُتعريضه ُأو ُاحملسود، ُقبل ُمن ُاألمور ُعظيم ى

3ُ)املهالك" ُمنُ( ُبد ُالوقوفُبنيُشر ينُال ُيوجبه ُعما ُوالبيان ُإخوته، ُيوسفُمع ُكانتُحال كما
ُكماُأشارُهذاُالقائلُإذاُرأىُأنهُالُبدُمنُأحدمها،ُوالبيانُعماُ أحدمهاُمنُاختيارُأنقصهماُشر ا،

ُمنُالتلطفُيف ُيوسفُحنيُسألواُيوجبُاحليلة ُفعلُإخوة ُعما ُالذيُق صدُله ُليتمُاألمر ُاملسألة
ُوالُ ُواجب، ُواللعبُمنُغريُمراعاة ُيوجبهُحالُمنُطلبُاللهو ُوالبيانُعما ُمعهم، أباهمُإرساله
ُالزمان،ُ ُحبوادث ُالظن ُسوء ُمع ُالفراق ُعند ُاحلزن ُمن ُاإلشفاق ُشدة ُيوجبه ُعما ُوالبيان جائز،

ُكونهُيفُحكمُاخلاسرُُُوعوارضُاآلفات،ُوالبيانُعما يوجبهُاغتصابُنفيسُماُيفُيديُاإلنسانُمن
ُبالعجز،ُوالتحسرُعلىُاخلسران،ُوماُحلقُمنُالنقصان.

:  القوُل في الوقف  والتمام 

ُ(2)متام{َصاحِلِنيَُ} ُوكذا ُفَاعلىنَُ}، ُك نمت مم ُ(3){ِإنم ُوكذا وكذاُُ،(6){حَلَاِفظ ونَُ}،

ُُُُُُُ.(4){خَلَاِسر ونَُ}وكذاُُُ،(0){َغاِفل ونَُ}

                                                           

ُكانتُكثريةُالذئاب.فائدة (0)  .0/064 ،مرجعُسابق ،نصرُواهلاليلُ:ُفيهُداللةُبأنُأرضهم

ُجرير4) ُابن ُذكره ُما ُوبنحو ُللسياق ُالصواب"هالكون" ُولعل ُنكون" ُ"مبا ُاألصل: ُيف ُسابق ،(كذا ُوكذا03/45ُ ،مرجع .
 .3303/ ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،سيالقي

ُكذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُ"أوُتعريضهُللقتلُواإللقاءُيفُاملهالك"ُالستقامةُاملعىن.3) ) 

مرجعُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُورؤوسُاآليُبعدُ"كافية"ُالداين331ص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس2)
 .050ص ،مرجعُسابق ،كاف.ُُوهوُ"كاف"ُعندُاألمشوينُُُويرى"يرتعُويلعب"343ُص ،سابق

ُكافُعندُاألمشوين3)  وكذاُ"حلافظون"ُوكذاُ"غافلون".ُ.054ص ،مرجعُسابق ،(ُوهو

ُكافُعندُاألمشوين6)  .054ص ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،وكذاُعندُاألنصاريُاملرجعُالسابق. ،(وهو
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 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پڀ ڀ    ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ 

ٿ    ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ      ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ   

ڄ ڄڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ  ڑ ک   ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳڳ 

ُژڱ ڱ    ڱ ڱں ں ڻڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ُُ{فـََلمَّا} ُإىل ُمضاف ُظرف ُوملا ُعنهم، ُبه ُأخرب ُما ُجواب ُ،(3){َذَهب وا}الفاء

ُ{ِبهُِ} ُجَيمَعل وهُ } ،{َذَهب وا}عطفُعلىُ{َوَأمجمَع وا} ،{َذَهب وا}متعلقُبـ يفُُ{َأنُم}،ُ{َأنم

ُ ُاخلافض، ُحذف ُعلى ُنصب ُاجلم بُِّ}موضع َُغَياَبِت ُ{يف ُبـُ{يفُ}، ،ُ{جَيمَعل وهُ } متعلقه

{ُ َنا ُ{إِلَيمهَُِوَأومَحيـم ُبـُ{إِلَيمهُِ}، َنا} متعلق ُبالنونُُ{لَتـ َنبِّئَـنـَّه مُم} ،{َأومَحيـم ُمؤكد ُقسم الم

ُبـُ{بَِأممرِِهمُم}ُ،(2)الشديدة ُ{لَتـ َنبِّئَـنـَّه مُم}متعلق ع ر ونَُ}، َُيشم ُاَل ُموضعُُ{َوه مم ُيف ُوخرب ابتداء

ُُ،(0)وجوابُملاُحمذوفُ،(6)وهمُغريُعاملنيُُ{لَتـ َنبِّئَـنـَّه مُم}أي:ُُ،(3)احلال

                                                                                                                                                                                     

ُكافُعندُاألمشوينُاملرجعُالسابق. ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُاألنصاري0)  املرجعُالسابق. ،وهو

 املرجعُالسابق. ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُوهوُحسنُعندُاألنصاري4)

 .0/73،ُمرجعُسابق،ُالكشف عن حقائق غوامض التنزيل(ُالزخمشري،3ُ)

 .4/231 ،مرجعُسابق ،(ُالزخمشري2)

 السابق.(ُاملرجع3ُ)

)مصر:ُاهليئةُ ،3ط ،ت:ُإبراهيمُالبسيوين لطائف اإلشارات،هـ(263ُعبدُالكرميُبنُهوازنُبنُعبدُامللكُ)ت:ُ ،(ُالقشريي6)
ُللكتاب( ُالعامة ُالكرماين4/073 ،املصرية ُبنُنصرُ)ت:ُحنوُ ،. ُبنُمحزة ُالقاسمُبرهانُالدينُتاجُالقرآءُحممود هـ(313ُأبو
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ُكربُماُقصدواُله ُُ،(2)،ُوالواوُزائدةُمؤكدة(3)وقيلُاجلواب:ُأمجعواُ،(4)تقديره:ُعظمتُفتنتهمُأو

ُكماُ

                                                                                                                                                                                     

ُللثقافةُاإلسالمية يل،غرائب التفسير وعجائب التأو  ُالقرآن( ،)جدة:ُدارُالقبلة ُابنُعطية0/345 ،بريوت:ُمؤسسةُعلوم .، 
 .3/443ُ ،مرجعُسابق

يُِّ ،(ُفأدخلُالواوُيفُجواب"ملا"0) َع وا{ ،وكذلك:ُ}فـََلمَّاَُذَهب وا ،انـمَتَحىُبَِنا ،وإمناُالكالم:ُفـََلمَّاَُأَجزمنَاَُساَحَةُاحلَم ألنُقوله:ُ ،َوَأمجم
منُقولهُفـََلمَّاَُذَهب واُبِِهُأمثبتُهوُأمُ«ُملا».ُواختلفُالعلماءُيفُجواب03/373ُ ،مرجعُسابق ،"أمجعوا"ُهوُاجلواب.ابنُجرير

تَِبق {ُاآليةُ] ،فقيل:ُهوُمثبتُحمذوف؟ َناَُنسم ُإِنَّاَُذَهبـم ُأَبَانَا ُكذاُوكذا}قَال واُيَاُأَبَا ،[04/07وهوُقوله:ُ}قَال واُيَا ُكان نَا{ُأي:ُملا
تزادُعندهمُالواوُيفُ ،وهذاُمذهبُالكوفيني ،هوُقوله:ُأوحيناُوالواوُصلة«ُملا»واستحسنُهذاُالوجهُأبوُحيان.ُوقيل:ُجوابُ

َلَماَُوتـَلَّه ُلِلمَجِبنِيَُونَاَديـمَناه { ،«وإذا ،وحىت ،ملا»جوابُ .012ُ ،013اآلية:ُ ،الصافات ،وعلىُذلكُخرجواُقولهُتعاىل:ُ}فـََلمَّاَُأسم
ُأَبـمَوابـ َها{وق ُِإَذاَُجاء وَهاَُوف ِتَحتم ُوقوَلُامرِئُالقيس:ُ ،73اآلية:ُ ،الزمر ،ولهُتعاىل:ُ}َحىتَّ

َقلُِ َُوانـمَتَحىُ...ُبَِناُبَطمن ُح قمٍفُِذيُر َكاٍمَُعَقنـم يِّ ُفـََلمَّاَُأَجزمنَاَُساَحَةُاحلَم
َُوانـمَتَحى.ُوقيل:ُجوابُ يِّ ُاحلَم َُساَحَة ُبهُماُ ،واختلفُيفُتقديره ،وهوُقول ،حمذوف«ُامل»أي:َُلمَّاَُأَجزمنَا فقيل:ُإنُتقديرهُفعلوا

{ُعظمتُفتنتهم.ُوقدرهُ ُجَيمَعل وه ُيِفَُغَيابَِةُاجلم بِّ َع واُأَنم بعضهم:ُ}فـََلمَّاَُذَهب واُفعلواُمنُاألذى.وقدرهُبعضهم:ُ}فـََلمَّاَُذَهب واُبِِهَُوَأمجم
ُجَيمَعل وه ُيفُ َع واَُأنم ُجَيمَعل وه ُ{ِبِهَُوَأمجم َع واَُأنم {ُجعلوهُفيها.ُواستظهرُهذاُاألخريُأبوُحيانُ؛ُألنُقوله:ُ}َُوَأمجم  ،يوسف ،َغَيابَِةُاجلم بِّ

حممدُاألمنيُبنُحممدُاملختارُبنُعبدُالقادرُاجلكينُ)ت:ُ ،.ُيدلُعلىُهذاُاملقدر.ُوالعلمُعندُاهللُتعاىل.ُالشنقيطي03اآلية:ُ
.4/413ُ ،(م0553-هـ0203ُ ،)لبنان:ُدارُالفكرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع ،إيضاحُالقرآنُبالقرآنأضواءُالبيانُيفُ ،هـ(0353

 بتصرف....

ُكلمةُ"إليه"4) ُكذاُيفُاألصلُ"قصدواُإليهُله"ُوضربُالناسخُعلى أبوُالقاسمُ ،.ُابنُجزي3/032 ،مرجعُسابق ،البيضاوي. (
 ،ت:ُالدكتورُعبدُاهللُاخلالدي التسهيل لعلوم التنزيل، ،هـ(720الغرناطيُ)ت:ُالكليبُ ،حممدُبنُأمحدُبنُحممدُبنُعبدُاهلل

 ،مرجعُسابق ،.احلليب6/422 ،،مرجعُسابقُ،.ُأبوُحيان0/324 ،هـ(0206ُ ،)بريوت:ُشركةُدارُاألرقمُبنُأيبُاألرقم ،0ط
6/232. 

 .04/433 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعاشور03/31 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

ُمسألة فيما يعني بالحرف الزائد؟ُ(2)
ُكخروجها ُكانُمعناهُالزيادةُاليتُدخوهلا ُكانُاملقصودُأنُاحلرفُإمناُزيدُيفُالنظمُ ،فالُمعىنُلذكرُالوظيفةُالبالغيةُحينئذ ،إن وإن

ا.ُفاملسألةُمتعلقةُباالختالفُاالصطالحي ،ملعىن (ُو)احلشو(ُو)الصلة(ُفالقدماءُيعربونُبـ)الزيادة ،فحينئذُينبغيُأنُالُيسمىُزائد 
ُكخروجه ،وحنوُذلك وإمناُيقصدونُأنهُلوُحذفُمنُالسياقُملُ ،أوُأنهُزيدُلغريُمعىن ،ولكنهمُالُيقصدونُأنُهذاُاللفظُدخوله
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معُ ،يكنُالكالمُملحون اُوالُخارج اُعنُقواننيُالعربية.ُوالظاهرُواهللُأعلمُأنُالعلماءُاملتقدمنيُملُيفردواُهذاُاملبحثُبالتصنيف
ُكالماُمنثوراُيفُمواطنُورودهُوخاصةُيفُالقرآنُالكرمي.و ُاألكربُمنُالكالمُيفُُأهنمُتكلمواُيفُهذهُاملسألة كانُللنحوينيُالنصيب 

ُالباب ُالرتكيب ،هذا ُالنحويةُوصحة ُكالمهمُيفُاألعمُاألغلبُعلىُالوظيفة ُإالُ ،ولكنهمُقصروا ُالبالغية ُللوظيفة وملُيتعرضوا
ُنادر ا.

ُا ُالعربومعُأنُأكثر ُبالزيادةُيفُالقرآنُوكالم ُكالمهمُالتعبري  ُزيدتُلضربُمنُ ،لنحوينيُيوجدُيف إالُأنُمرادهمُبذلكُأهنا
ُيعيش ُكابن ُقالُبعضهم ُكما ُابنُ ،التأكيد ُقال ُكما ُإعرابُملُيكنُعندُحذفها ُأو ُإىلُزنة ُيتوصلُهبا ُألهنا ُبالصلة ويعربون

ُكماُقالُالُ،أوُلتزينيُاللفظ: احلاجب ُسيوطي.واستقامته
ُوأماُالبالغيونُفقدُتعرضواُهلذهُاملسألةُإمجاالُوتفصيال:ُ

وخاصةُأصحابُاالجتاهُ ،حتتملُالزيادةُإالُوجدتُكالماُفيهاُللمفسرينُ-عزُوجلُ-أماُالتفصيلُفقلُأنُترىُآيةُيفُكتابُاهلل
ُوابنُعاشور.ُ،واأللوسيُ،والسمنيُاحلليبُ،وأيبُحيانُ،كالزخمشري ،النحويُوالبالغي

ُكلمتهم ُكادتُعلىُأنُالكالمُالبليغُميتنعُأوُيندرُأنُيوجدُفيهُالزيادةُاحملضةُاليتُيكونُدخوهلاُُُ،وأماُاإلمجالُفقدُاتفقت أو
ُكانُهذاُمنُشروطُالكالمُالبليغُفهوُيفُالقرآنُأوىل ،كخروجها  ،ولذلكُنبهواُعلىُأنُالقرآنُالُحيتويُعلىُشيءُزائد ،فإذا

وأنُحذفُهذهُاحلروفُ ،اُذكرواُالزيادةُواحلشوُوحنوُذلكُفإنُمقصودهمُبذلكُضبطُقواننيُاإلعرابونبهواُعلىُأنُالنحوينيُإذ
 ،ويبقىُبعدُذلكُبيانُالفروقُالدقيقةُبنيُمعىنُالكالمُبالزيادةُومعناهُبغريها ،الُخيلُباإلعرابُوالُخيرجُالكالمُعنُقواننيُالعربية

تأويل تعرضُهلذهُاملسألةُباختصارُيفُ)ُهـ(476قدماء:ُابنُقتيبةُالدينوريُ)ت:ُوتلكُوظيفةُالبالغي.ُوممنُأشارُإىلُذلكُمنُال
ُكماُنقلهُابنُسنانُاخلفاجيُيف322ُ(ُوجعلهاُمنُبابُالتوكيد.ُالرماينُ)ت:ُمشكل القرآن هـ(:ُأشارُإىلُذلكُيفُكتابهُاجلامع

ألنُذكرهاُأفصحُمنُ ،جعلهاُمنُبابُالفصاحة(ُُوإعجاز القرآنهـ(:ُتعرضُهلذهُاملسألةُيفُ)322سرُالفصاحة.ُاخلطايبُ)ت:ُ
ُتركها.

(:ُ"فأماُزيادةُ)ما(ُيفُقول037ُ-036(ُفقالُ)صُسر الفصاحةهـ(:ُتعرضُهلذهُاملسألةُيفُ)266ابنُسنانُاخلفاجيُ)ت:ُ
ُلِنمَتُهَل مم{ُسورةُآلُعمران ُِمَنُاللَِّه ٍَة َُوَجَعلمَناُوقولهُتعاىل:ُ}فَِبمَُ. 05١اآلية:ُ ،اهللُتعاىل:ُ}فَِبَماَُرمحم َُلَعنَّاه مم ُِميثَاقـَه مم ُنـَقمِضِهمم ا

ُاملائدة ُقَاِسَية {ُسورة ُ ،قـ ل وبـَه مم ُيفُالنفس03اآلية: ُللكالم ُيفُحسنُالنظمُومتكين ا ُتأثري ا ُهنا ُفإنُهلا ُعنُاأللفاظُ ،. ُبه ا وبعد 
ُالُيفيد.ُاجلرجاين ،املبتذلة ُالُيكونُحشو ا ُأبوُبكرُعبدُالقاهرُبنُعب ،فعلىُهذا  ،هـ(270دُالرمحنُبنُحممدُالفارسيُ)ت:

-241-202-207-0/206 ،جدة:ُدارُاملدين( ،)القاهرة:ُمطبعةُاملدين ،قرأهُوعلقُعليه:ُحممودُحممدُشاكر أسرار البالغة،
ُ.وخالصةُرأيهُأنُالزيادةُاملفيدةُتعينُانتقالُاحلرفُمنُداللتهُأوُإحيائهُاألصليُإىلُداللةُأوُإحياءُآخر.243

 ،وجاءُبفوائدُولطائفُالُنكادُجندهاُعندُمنُسبقه ،(ُهلذهُاملسألةُيفُمواضعهاالكشافهـ(:ُتعرضُيفُ)332الزخمشريُ)ت:ُ
ُالسابقون ُيذكر ُكما ُالتوكيد ُاملتعلقةُبكلُموضع ،فهوُالُيتوقفُعندُجمرد ُبالسياق ،بلُيبنيُالداللة ويوضحُفائدهتاُ ،ويربطها

:ُ"ُأينُلوُسلمتُأنُذلكُمنُاجملازُألنكرتُأنُلفظةُ،هـ(637نصرُاهللُبنُحممدُ)ت:ُ ،ألثريضياءُالدينُابنُاويقولُ. البالغية
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ولكنهاُوردتُتفخيم اُألمرُالنعمةُاليتُالنُهباُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُهلم:ُوهيُحمضُالفصاحة:ُ ،"ما"ُزائدةُالُمعىنُهلا
ُكانتُلهُتلكُالفخامة.ُوأماُالغ فإنهُمعذورُعنديُيفُأالُيعرفُذلك؛ُألنهُليسُفنه.ُُ،رمحهُاهلل-زايلُولوُعريُالكالمُمنهاُملا

ُُوإماُأنُيكونُمتسمحاُيفُدينهُواعتقاده.ُ،فإماُأنُيكونُجاهالُهبذاُالقولُ،ومنُذهبُإىلُأنُيفُالقرآنُلفظاُزائداُالُمعىنُله
ُكالمُالعرب جذميةُاألبرش"كانُملكا ُماُعلىُشاطئُوذاكُأنُالوضاحُالذيُهوُ ،كالذيُحيكىُعنُالزباء ،وقدُوردُمثلهاُيف

ُكانُأبرصُ،وكانُيقال:ُجذميةُاألبرشُوجذميةُالوضاحُ،وكانتُالزباءُملكةُاجلزيرةُ،الفرات ُ،فهابتُالعربُأنُتقولهُ،وذلكُأنه
ُبهُوضح ُالربص: ُوكانتُتقولُللذيُبه ُ"األبرش" ُمنُالربصُ،فقالت: ُالوضاحُ،تفاديا ُجذمية ُتزوجهاُ،فقالوا:  ،وهوُجاهلي"

ُكشفتُلهُعنُفرجها ،واحلكايةُيفُذلكُمشهورة وقالت:ُ"أذاتُعرسُ ،وقدُضفرتُالشعرُمنُفوقهُضفريتني ،فلماُدخلُعليها
ُولكنهُشيمةُماُأناس". ،والُمنُقلةُاألواس ،إماُإنهُليسُذلكُمنُعوزُاملواس ،ترى

ُأناس ُشيمة ُولكنه ُالكالم: ُ ،فمعىن ُلشأن ُتفخيم ا ُههنا ُ"ما" ُلفظة ُجاءت ُالشيمةوإمنا ُتلك ُألمره ،صاحب ولوُ ،وتعظيم ا
ُكانُللكالمُههناُهذهُالفخامةُواجلزالة ُوالُيعرفُذلكُإالُأهلهُمنُعلماءُالفصاحةُوالبالغة. ،أسقطتُملا

ُكافة:ُأيُ ،فإمناُيعنونُبهُأهناُالُمتنعُماُقبلهاُعنُالعمل ،وقولُالنحاة:ُإنُ"ما"ُيفُهذهُاآليةُزائدة كماُيسموهناُيفُموضعُآخر
ويفُاآليةُملُمتنعُعنُالعملُأالُ ،فماُقدُكفتُ"إن"ُعنُالعملُيفُزيد ،كقولك:ُإمناُزيد ُقائم ،هناُتكفُاحلرفُالعاملُعنُعملهأ

المثل السائر في هـ(637ُُترىُأهناُملُمتنعُ"الباء"ُعنُالعملُيفُخفضُ"الرمحة".ُابنُاألثريُضياءُالدينُنصرُاهللُبنُحممدُ)ت:ُ
ُ،دارُهنضةُمصرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُ(ُ،)القاهرة:ُالفجالةُ،0طُ،بدويُطبانةُ،:ُأمحدُاحلويفتُ،أدب الكاتب والشاعر

ُبتصرف.ُُ....ُانتهى.4/73
ت:ُ البرهان في علوم القرآن، ،هـ(752أبوُعبدُاهللُبدرُالدينُحممدُبنُعبدُاهللُبنُهبادرُ)ت:ُ ،وتعرضُهلذهُاملسألةُالزركشي

ُإبراهيم ُالفضل ُأبو ُوشركائه0ط ،حممد ُاحلليب ُالباىب ُعيسى ُالعربية ُالكتب ُإحياء ُدار .3/74ُ ،(م0537-هـ0376،)القاهرة:
 ،وتعرضُهلاُإمجاالُيفُنوعُأساليبُالقرآنُفقال:ُ"واعلمُأنُالزيادةُواللغوُمنُعبارةُالبصرينيُتفصيالُيفُبابُاحلروفُواألدوات.

ُواألومىلُاجتنابُمثلُ ُالكوفيني. ُواحلشوُمنُعبارة ُكتابُاهللُتعاىلوالصلة ُالعبارةُيف ُالنحوينيُبالزائدُمنُجهةُ ،هذه فإنُمراد
قالُالطرطوسيُيفُالعمدة:ُزعمُاملربدُوثعلبُ ،فمنهمُمنُأنكره ،اإلعرابُالُمنُجهةُاملعىن.ُوقدُاختلفُيفُوقوعُالزائدُيفُالقرآن

وقدُوجدُذلكُعلىُوجهُالُيسعناُ ،تُيفُالقرآنوالدمهاءُمنُالعلماءُوالفقهاءُواملفسرينُعلىُإثباتُالصال ،أالُصلةُيفُالقرآن
ُكالمُالعربُزائد ،إنكاره ُكثريا.ُوقالُابنُاخلبازُيفُالتوجيه:ُوعندُابنُالسراجُأنهُليسُيف وماُجاءُُفائدةألنهُتكلمُبغريُ ،فذكر

ُبين ُأن ُوبعد ُالطرق". ُأفسد ُوهو ُكالعدم ُوجعلُوجوده ُومنهمُمنُجوزه ُعلىُالتوكيد. ُمحله ُُوُتمنه ُعلمائناُبعضُما ُعند رد
ُ ُالرافعي)ت: ُصادق ُمصطفى ُإىل ُنأيت ُالباب ُهذا ُيف ُكتابه ،(0537السابقني  ،2طإعجاز القرآن والبالغة النبوية،  ،يف

ُالكتابُالعريب ُدار ُالقرآنُأنُتعتربُاحلروف034ُص ،م(4112-هـ0243 ،)بريوت: ُكانُاألصلُيفُنظم ُيقولُوملا ُفنجده .
استحالُأنُيقعُيفُتركيبهُماُيسوغُاحلكمُيفُكلمةُزائدةُأوُحرفُمضطربُأوُماُ ،داللةُاملعنويةبأصواهتاُوحركاهتاُومواقعهاُمنُال

ُكلُذلكُيفُأساليبُالبلغاء ،جيريُجمرىُاحلشوُواالعرتاض ُكلماتهُمنازهلاُعلىُماُاستقرتُعليهُطبيعةُ ،كماُجتدُمن بلُنزلت
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ُ:ُ(0)قالُامرؤُالقيس

َتَحـى ـا أَجْزنَـا َسـاَحَة الَحـيِّ وانـْ َقل ( 2)ب نـا َبطْـُن َخـْبت  ذ ي ق فــــــاف ***فـََلمَّ  َعَقنـْ

                                                                                                                                                                                     

وارتبطتُبهُسائرُأجزاءُاملخلوقاتُصفةُُ،فرداتُالنظامُالكوينوماُقدُيشبهُأنُيكونُمنُهذاُالنحوُالذيُمتكنتُبهُم ،البالغة
وسدادهاُُ،وموقعهاُ،كلهُعلىُأحسنُمنهاُيفُتأليفهاُُلسانُالعربمثُأديرُ ،متقابلةُحبيثُلوُنزعتُكلمةُمنهُأوُأزيلتُعنُوجهها

ُبتصرفُمنُكتابُالرافعيُوغريه.ُ...ملُيتهيأُذلكُوالُاتسعتُلهُاللغةُبكلمةُواحدة.
ُزائد ُالُيفيدُ ُُفائدةً قلت:ُوالذيُأميلُإليهُواهللُأعلمُأنهُليسُيفُالقرآنُحرف  ُمنُعزيٍزُحكيٍمُفهوُعزيز  بالغية ُألنُالكتابُمنزل 

ُيفُكالمهُحمكم ُيفُسياقهُوضبطه.ُواهللُتعاىلُأعلم.ُوللتوسعُيفُهذهُاملسألةُينظر:ُ
ُد.هيفاءُعثمانُعباسُفدا.ُ،دكتوراهُ،ُالقرآنُالكرميزيادةُاحلروفُبنيُالتأييدُواملنعُوأسرارهاُالبالغيةُيف -1
 الباحثة:ُسهريُإبراهيمُأمحدُسيف. ،ماجستري الزيادة في القرآن الكريم، -2

ُديارُكل هاُشعرهُىفُوصفهاُالىتُالديارُوهذه.ُاألوىلُالطبقةُمنُجند،ُأهلُمنُوهوُالكندى ،ُعمروُبنُحجرُبنُالقيسُامرؤُ(0)
ُأسدُبىن ُم331ُعامُحوايلُكانتُوفاته. ُالدينوريُقتيبةُابن. 0/017ُُسابق،ُمرجعُوالشعراء،ُالشعر، ُحوايلُكانتُوفاته.
 .4/00سابق،ُالزركلي،مرجع.عام

ُوانـمَتَحى...ُبناُبطن َُخبمٍتُذيُِحَقاٍفُعَقنَقِلُ)ذي4ُ) (ُالبيتُمنُمعلقةُامرئُالقيسُبنُحجرُالكنديُفلم اُأجزمناُساَحَةُاحلي 
ُالَقيمسُِحَقاٍف(ُوليستُِذي ديوان امر ئ ُ،م(323منُبينُآكلُاملرارُ)ت:ُُ،بنُحجرُبنُاحلارثُالكنديُ،ِقفــــــاف.ُاممر ؤ 

.ُواخلبت:ُماُاطمأنُمنُاألرض0/35ُ ،م(4112-هـ243ُ ،)بريوت:ُدارُاملعرفة ،4ط ،اعتىنُبه:ُعبدُالرمحنُاملطاويُالقيس،
الواديُُُكسفرجل: ،والعقنقلُماُارتفعُمنُاألرضُوغلظُوملُيبلغُأنُيكونُجبال.ُُُوالقف:ُقفُُمجعُُوالقفافُُواتسع.ُ

عُقُل(.ُقال:ُأجزنا:ُقطعنا.ُوالساحة:ُالفناء.ُواخلبت:ُأرضُمطمئنة.ُواحلقفُ ،قُفُف ،)خُبُتالتاج العظيمُاملتسع.ُ
دُمتداخلُبعضهُيفُبعض.ُوالبيتُويروىُ"ُركامُ"ُأيُبعضهُفوقُبعض.ُوعقنقل:ُمتعق ،واجلمعُحقاف ،منُالرمل:ُاملعوج

ُ ،شاهدُعلىُأنُالواوُيفُقوله:ُ"ُوانتحىُ":ُمقحمة يريد:ُفلماُأجزناُساحةُاحليُانتحى.ُوهيُنظريُالواوُيفُقولهُتعاىل:ُ}َحىتَّ
ُك لَُِّحَدٍبُيـَنمِسل وَنُ) ُِمنم ُيَأمج وج َُوَمأمج وج َُوه مم ق56ُُِّإَذاُف ِتَحتم .ُالواوُيف57ُُ–56ُاآلية:ُ ،{ُسورةُُاألنبياء(َُواقـمتَـَرَبُالمَوعمد ُاحلَم

{ُ".ُقالُالفراء،ُأبوُزكرياُحيىيُبنُزيادُ)ت:ُ ُِإَذاُف ِتَحتم معاني ُ،هـ(417}َواقـمتَـَرَب{:ُمقحمة.ُوالفعلُجوابُللشرطُ"}َُحىتَّ
 613الورقة لرتمجةُ(ُ)،ُت:ُأمحدُيوسفُجناتى/حممدعلىُجنار/عبدالفتاحُإمساعيلُشلىب،)مصر:ُدارُاملصريةُللتأليفُواالقرآن

قُّ{ُمعناهُواهللُأعلموقولُهُ (:42135ُرقمُُمن مصورة الجامعة ودخولُالواوُيفُ ،حىتُإذاُفتحتُاقرتب ،:ُ}َُواقـمتَـَرَبُالمَوعمد ُاحلَم
{ُ".ُويفُقراءةُعبدُاهللُ}فـََلمَّاُجَُ ُِإَذاَُجاء وَهاَُوف ِتَحتم ُِإَذا{ُمبنزلةُقوله:ُ"ُ}َحىتَّ َُجَعَلُالسَِّقايََة{.ُاجلوابُيفُ}َحىتَّ هََّزه ممُجِبََهازِِهمم



 يوسف سورةحتقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 

 146 

:ُفلماُأجزتكُأحدُاحليُتنحىُبنا،ُوالوجهُأنُيكونُاجلوابُحمذوفا،ُلكنُالُيزيدُحرفُعىنامل

ُكتابُاهللُالُ ُوعالمةُُ{أَبَاه مُم} فعلُوضمريُفَاِعِلنَي،ُ{َوَجاء وا} ،(0)لهُمعىنيف ُجاءوا نصبُبـ

ُ ُثباتُاأللف، ُ{ِعَشاءُ }النصب: ُجاءوا ُفيه فعلُمستقبلُيفُموضعُُ{يـَبمك ونَُ}ظرفُالعامل

َتِبقُ }أوُجاءواُباكني،ُ(،4ُ)احلال َناَُنسم َتِبقُ }،ُ{ِإنَّاَُذَهبـم فعلُمستقبلُيفُموضعُاحلال،ُأي:ُُ{َنسم

ئمبُ }ظرفُالعاملُفيهُتركنا،ُُ{ِعنمدَُ}ذهبناُمستبقني،ُ ُبه،ُُ{َفَأَكَله ُالذِّ ُأخربوا الفاءُجوابُما

اخلربُمتعلقُمباُيضمنهُُ{مب ؤمِمنٍُ} اسمُما،ُوُ{أَنمتَُ}،ُوماُحرفُنفيُ{َوَماُأَنمَتُمب ؤمِمٍنُلََنا}

ُو ُ{لََنا}املعىن، َُصاِدِقنيَُ}،{مب ؤمِمنٍُ}متعلق ُك نَّا ُوخربهاُ{َوَلوم ُوالنون، ُاأللف ُكان اسم

متعلقُأيضاُُ{ِبَدمٍُ}،ُ{َجاء وا}متعلقهُبـُ{َعَلى}،ُ{َوَجاء واَُعَلىَُقِميِصهُِ}،ُ{َصاِدِقنيَُ}

ُ ُُ{َكِذبٍُ}،{َجاء وا}بـ ُلدم، ُُ{َلك مُم}نعت ُبـ ُ{َسوََّلتُم} متعلق ُبـ{أَممر ا}،    نصب

يلُ }،ُ{َسوََّلتُم} ُمجَِ الفاءُجوابُفعلهم،ُوصربُرفعُعلىُإضمارُمبتدأُأي:ُفأمريُصربُ{َفَصبـمر 

                                                                                                                                                                                     

َلَماَُوتـَلَّه ُلِلمَجِبنِيُ) (َُونَاَديـمَناه {ُمعناها:ُ"ناديناه".ُوقالُامرؤُالقيس:ُ"013ُويفُقراءتناُبغريُواو.ُومثلهُيفُالصفاتُ}ُفـََلمَّاَُأسم
 .5/024 ،مرجعُسابق ،فـََلمَّـاُأَجزمنَـا...ُالبيتُ"ُيريدُ"انـمَتَحـى".ابنُجرير

ُالزركشي0) )، ُ ُالدينُحممدُبنُعبدُاهللُبنُهبادرُ)ت: ت:ُحممدُأبوُ البرهان في علوم القرآن، ،هـ(752أبوُعبدُاهللُبدر
أبوُعبدُ ،.ُابنُعرفة3ُ/74 ،(م0537-ه0376 ،)دارُإحياءُالكتبُالعربيةُعيسىُالباىبُاحلليبُوشركائه ،0ط ،الفضلُإبراهيم

)تونس:ُمركز0ُط ،ت:ُد.ُحسنُاملناعي تفسير اإلمام ابن عرفة، ،هـ(213)ت:ُ ،التونسيُاملالكياهللُحممدُبنُحممدُالورغميُ
بيان  ،هـ(0352عبدُالقادرُحويشُالسيدُحممودُآلُغازيُالعاينُ)ت:ُ ،.ُابنُمال 3/330ُ ،(م0526 ،البحوثُبالكليةُالزيتونية

 .3/354م،0563-هـ0324ُ ،)دمشق:ُمطبعةُالرتقي ،0طالمعاني، 

 .4/035ُ ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،.ُالنحاس3/53 ،مرجعُسابق ،الزجاجُ(4ُ)
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ُو يلُ }مجيل، ُأنُيكونُرفعُباالبتداءُ{مجَِ ُوجيوز ُفصربُُ،(0)نعتُلصرب، أوُاخلربُحمذوفُتقديره:
ُُ،(4)مجيلُأوىلُيل

                                                           

ت:ُيوسفُُمدارك التنزيل وحقائق التأويل ،هـ(701أبوُالربكاتُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُحممودُحافظُالدينُ)ت:ُ ،(ُالنسفي0)
 ،.ُالبيضاوي0/323 ،سابقمرجعُ ،ابنُجزيُ.4/011 ،م(5520-هـ0205 ،)بريوت:ُدارُالكلمُالطيب ،0ط ،عليُبديوي
 .3/032 ،مرجعُسابق

 التبيان في إعراب القرآن، ،.ُالعكربي0/20 ،مترجعُسابق ،.ُالزجاج4/302 ،،ُمرجعُسابقإعراب القرآن(ُُالنَّحَّاس،ُ،4)
 .4/746 ،مرجعُسابق
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ُ(:0ُ)وينشدُ

يـــــــــــل ،  وك النَا ُمْبتَـلَـى ***ُتشكوا إليَّ َجَملي طُوَل السَُّرى ر  َجم   (2)َصبـْ

َُعَلىَُماَُتِصف ونَُ} تَـَعان  تَـَعان ،ُوُ{َعَلى}ابتداءُوخرب،ُوُ{َواللَّه ُالمم سم ُ{َما}متعلقةُبـُم سم

ُكانتُوُعىنمب ُوإنُشئت ُ(3)مصدراُ{تِصف ونَُ}الذي، ُعلىُوصفكم، ُأي: ُبــُُ{َسيَّاَرةُ }، رفع

نصبُبـُأدىل،ُُ{َدلمَوهُ }ُ{َفَأدمىَلُ}نصبُبـُأرسلوا،ُُ{َوارَِده مُم} جاءت،ُوالفاءُجوابُجميئهم،
                                                           

ُكبارُالثوارُيفُمللبدُبنُحرملة.ُوهوُملبدُبنُحرملةُالشيباينُ 0/307ُُشرح أبيات سيبويه،(ُونسبهُالسريايفُيف0ُ) :ُشجاعُمن
فسريُاملنصورُلقتالهُُ،صدرُأيامُالعباسيني.ُخرجُيفُأيامُاملنصورُومعهُحنوُألفُفارسُفاستوىلُعلىُناحيةُاجلزيرة.ُواستفحلُأمره

ُكلها.ُمثُوجهُإليهُخازمُبنُخزميةُيفُمثانيةُآالفُمقاتل ُكادُيُ،جيوشاُمتتابعةُاهنزمت ُ،هزمهمفثبتُهلمُملبدُثباتاُعجيباُحىت
ُكبريُمنُأصحابه)  ،081: 5 أيبُاحلسنُعزُالدينُالبنُاألثريالكامل  ،م(733ُهـُ=032ُُفرشقوهُبالنشابُفقتلوهُمعُمجع

لهُترمجةُُ،وكانُمنُرجالُاحلديث001ُو011ُُبنيُسنيتُ )حرملةُبنُإياس(ُت ولعلهُ،وملُينسباُأباه 071: ١والطبري  080
-075"ُصُُفرحة األديب.ُلكنُتعقبهُالغندجاينُيفُ"7/427ُُ،مرجعُسابقُ،الزركلي.4ُ:442ُُتهذيب التهذيب موجزةُيف

 ،إمناُسئلُأبوُعبيدةُعنُقائلهُفقال:ُهوُلبعضُالسواقنيُابنُالوزير ،فقال:ُليسُبيتُالكتابُللملبدُبنُحرملةُالشيباين ،021
(، العواصم والقواصم في هـ221)ت:ُ ،سينُالقامسيعزُالدينُحممدُبنُإبراهيمُبنُعليُبنُاملرتضىُبنُاملفضلُاحل ،أبوُعبدُاهلل

)بريوت:ُمؤسسةُالرسالةُ ،3ط،وعل قُعليه:ُشعيبُاألرنؤوط ،وخرجُأحاديثه ،حققهُوضبطُنصهُالذب عن سنة أبي القاسم،
 واهللُأعلمُبالصواب.ُ.بتصرف....3/012 ،م(0552-هـ0203 ،للطباعةُوالنشرُوالتوزيع

ُبالتا4) ُاألصل"تشكوا" ُيف ُكذا ُيفُ( ُلثبوهتما ُ"وكالنا" ُالصواب ُولعل ُ"فكالنا" ُوكذلك ُالصواب"يشكو" ُولعل ُاجلمع ُوألف ء
 مجاز القرآن، ،هـ(415معمرُبنُاملثىنُالتيمىُالبصريُ)ت:ُ ،.ُأبوُعبيدة0/62 ،مرجعُسابق ،املراجعُمنُحبرُالرجز.ُسيبويه

ت:ُإبراهيمُ ،تأويل مشكل القرآن ،ابنُقتيبةُالدينوري.0/313ُ ،هـ(0320ُ ،)القاهرة:ُمكتبةُاخلاجنى ،ت:ُحممدُفوادُسزَكني
ُأنُيكونُمبتدأُ 4/32 ،مرجعُسابق ،.الفراء0/70 ،(م4117 ،)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية ،مشسُالدين .قالُالسَّمني:ُجيوز 

ُأنُيكوَنُخرب اُحمذوَفُاملبتدإ ،وخربهُحمذوف مثَُّذكَرُقوَلُالشَّاعِر:ُيشكوُُ.أي:ُأمريُصرب ُمجيلُ  ،أي:ُصرب ُمجيل ُأمثل ُيب.ُوجيوز 
ُكماُتقدَّم  إيلَُّمَجَليُط وَلُالسَُّرى أوُخرب ا مث َُّأشاَرُإىلُقراءٍةُشاذٍَّةُيفُاآليِةُ صرب ُمجيل ُفِكالناُم بمتَـَلى.وقاَل:ُحيتملُأنُيكونُمبتدأُ 

ُمجيال ( ،الكرمية ُ)فصرب ا ُاملصدرُِ ،وهي: ُعلى ُمنصوب  ُ)صرب ا( ُأنَّ ُعَلى رَّج  ُحمذوفٍُ ،وخت  ُلفعٍل ُمطلق  ُمفعول  ُأنَّه :ُ ،أي والتقدير 
ُصرب ا ُأيض اُبالرفعُوالنَّصبُعَلىُماُتقدَّم.اصربيُياُنفس  قاَل:ُ)ور ويُالبيت  (ُمرجعُسابق ،مث َُّ ُفيهُظاهر   .انتهى.6/232 ،واألمر 

 .4/054 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،(ُالنحاس3)



 يوسف سورةحتقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 

 149 

ُالدالُ ُبضم ُد يل ُوالكثري ُالقليل ُيف ُأَدمٍل ُدلو ُومجع ُفأدىل، ُفأتى، ُبتقدير: ُإرساهلم ُجواب والفاء
قلبتُالمُالفعلُياء،ُوقلبتُاهلاءُالزائدة،ُمثُأدغمتُالياءُُواألصلُدلو،ُوعلىُوزنُفعول،ُ،(0)وكسرها

يفُالياء،ُوفعلتُذلك:ُألنُاجلمعُبابُالستثقالُاجلمعُوحرفُالعلة،ُولنفرقُبنيُالواحدُواجلمع،ُ
ُكرِهُالكسرُبعدُالضمُاستثقاالُلهُويقالُيفُمجعهُأيضاُِدالءُ ُكسر: (4ُ)فمنُضم:ُفعلىُاألصل،ُومن

ُليخرجها،ُويقال:ُأدىلُالرجلُدلُو ُمد ها ُإذا ُدلوا ُيدلوها ُإدال ،ُودالها ُيدهلا ُليستقيُهبا ُأرسلها هُإذا

َرى} فيقول:ُياُبشرى،ُومثلهُهذاُوقدُتقدمُالقولُُ،(3)نداءُمضاف،ُومنهمُمنُالُيضيفُ{يَاُب شم

راجعةُعلىُيوسف،ُُ{َوَأَسرُّوهُ }اهلاءُيفُُ{َوَأَسرُّوه ُِبَضاَعةُ } ابتداءُوخرب،{َهَذاُغ اَلمُ }ُ،(2)فيه

نصبُعلىُاحلال،ُأي:ُمبضوعة،ُوجيوزُأنُيكونُمفعوالُثانيا،ُويكونُأسروهُمبعىنُُ{ِبَضاَعةُ }و

،ُوماُمبعىنُ{عليمُ } متعلقُبـُ{مبَا}ابتداءُوخرب،ُوُ{َواللَّه ُعليم ُمبَاُيـَعمَمل ونَُ}،(3)جعلوهُبضاعة
ُالذي.ُُ

                                                           

م( ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،(ُاألزهريُاهلروي0) بابُ)دُلُ ،مرجعُسابقُ،.ُزينُالدينُالرازي040/ 02ُ)بَابُالدَّالَُوالالَّ
ُاحلمويُالفيومي0/017،ا( ُعلي ،. ُبن ُبنُحممد ُالعباسُأمحد ُحنو ،أبو المصباح المنير في غريب الشرح  ،هـ(771)ت:

 .0/055 ،)دُلُوُ(ُباب ،)بريوت:ُاملكتبةُالعلمية(الكبير، 

ُالفراهيدي4) ُابنُدريد4/45 ،مرجعُسابق ،لعينا ،( .، ُ ت:ُجمهرة اللغة هـ(340ُأبوُبكرُحممدُبنُاحلسنُاألزديُ)ت:
ُينظرُاملراجع4/624 ،م(0527 ،)بريوت:ُدارُالعلمُللماليني ،0ط ،رمزيُمنريُبعلبكي  ،مختار الصحاح ،تهذيب اللغة ،.

 .5/031ُ،مرجعُسابقُ،واأللوسي .المصباح المنير

 .327صُ.ُابنُجماهد،ُمرجعُسابق،0/052 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج4/305،ُمرجعُسابقُإعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،ُ،3)

ت:ُد.جمديُ)تأويالت أهل السنة(، ُتفسير الماتريدي ،ه(333ُ)ت:ُ ،أبوُمنصورُحممدُبنُحممدُبنُحممود ،(ُاملاتريدي2)
مرجعُ ،.ابنُجزي4/010 ،مرجعُسابق ،سفيالنُ.6/441 ،م(4113-هـ0246 ،)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية ،0ط ،باسلوم
 4/240 ،مرجعُسابق ،.ُابنُاجلوزي0/323 ،سابق

 .4/747 ،مرجعُسابق ،.ُالعكربي4/305 ،،ُمرجعُسابقإعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،3ُ)
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ُالقوُل في القراءة :

ُبُ }قرأُأهلُالكوفة:ُ َرىيَا بوقفُالياءُمنُغريُألف،ُالباقون:ُبفتحُالياءُوإثباتُاأللفُُ{شم
ُإمالة ُغري ُحلمزةُ،(0)من 4ُ)واإلمالة ُعلىُ( ُوالياء ُواأللف ُاأللفُرابعة، ُألن ُأصوهلما ُعلى والكسائي

ُكمثوايُوهداي،ُواحلذف:ُعلىُنداءُالبشرىُأيُأنُهذاُمنُ ائكُآنإضافةُبشرىُإىلُياءُالنصب،
ُوأوقاتك،ُوجيوزُأنُجيعلُالبشرىُامسا،ُواألولُأجود،ُألنهُغريُمصروفُاملعىن.ُ

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ُمعهم ُفأرسله ُواملعىن: ُمنه، ُظهر ُمبا ُاكتفاء ُترك ُحذفا، ُالكالم ُيف ُأن ُأعلم: ُواهلل ُ،(3)املعىن

ُُ،(2)أي:ُوأمجعُرأيهمُوحتزبواُعلىُأنُجيعلوهُيفُغيابةُاجلبُ{فـََلمَّاَُذَهب واُِبِهَُوَأمجمَع وا}

                                                           

ُ،واإلمالةُ،والتقليلُ،(ُقولُاملؤلفُمنُغريُإمالة:ُصوابهُأنُورشاُعنُنافعُيقللُالراءُوأنُأباُعمروُالبصريُلهُثالثةُأوجهُالفتح0)
.0/327ُ.ُابنُجماهد،ُمرجعُسابق،4/21 ،مرجعُسابق ،النشر في القراءات العشر ،ابنُاجلزري.ُيفُالراءُمنُطريقُالشاطبية

 .4/26مرجعُسابق،،معاني القراءاتاألزهريُاهلروي،ُ

أحدُُ،يُموالهمُوقيلُمنُصميمهمُالزياتاإلمامُاحلربُأبوُعمارةُالكويفُالتيمالزياتُ(ُمحزةُبنُحبيبُبنُعمارةُبنُإمساعيل4ُ)
ه(،ُأحدُالقراءُالسبعة.061ُ-030ولدُسنةُمثاننيُوأدركُالصحابةُبالسنُفيحتملُأنُيكونُرأىُبعضهم.)ت:ُُ،القراءُالسبعة

ُسعد ُسابقُ،ابن 6/335ُ ،مرجع ُ)ت:ُالعين. ُالدين ُبدر ُاحلنفى ُالغيتاىب ُحسني ُبن ُأمحد ُبن ُموسى ُبن ُأمحد ُبن ُحممود ،
)بريوت:ُدارُ ،0 ،،ُت:ُحممدُحسنُحممدُحسنُإمساعيل،طغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثارم ،هـ(233

.ُابن2/20ُُ،،ُمرجعُسابقتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمُ،.ُالذهيب0/422م،4116-هـ0247ُ ،الكتبُالعلمية
 .0/460ُ،مرجعُسابقُغاية النهاية في طبقات القراء،ُ،اجلزري

:ُوجوبُرعايةُاألبُألبنائه.قالُأبوُحيان:ُ"ويفُلفظة:ُأرسله!ُدليلُعلىُأنهُفائدة.7/4012ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت3)
 .6/423ُ،مرجعُسابقُ،ويصحبهُدائما.ُأبوُحيان ،كانُميسكه

وسيط في تفسير الهـ(262ُأبوُاحلسنُعليُبنُأمحدُبنُحممدُبنُعليُ)ت:ُ ،.الواحدي03/45 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)
د/أمحدُعبدُالغينُ ،د/أمحدُحممدُصرية ،الشيخُعليُحممدُمعوض ،ت:ُوتعليق:ُالشيخُعادلُأمحدُعبدُاملوجود القرآن المجيد،

ُعويس ،اجلمل ُالرمحن ُالفرماوي ،د/عبد ُاحلي ُأ.د/عبد ُوقرظه: ُالعلمية0ط ،قدمه ُالكتب ُدار  ،م(0552-هـ0203،)بريوت:
4/613ُ. 



 يوسف سورةحتقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 

 151 

فأرسلهُمعهمُفأخرجوهُوبهُعليهمُكرامة،ُفلماُبرزواُإىلُالربيةُأظهرواُلهُالعداوة،ُ(:0ُ)قالُالسدي
وجعلُأخوهُيضربهُفيستغيثُباآلخرُفيضربهُفجعلُالُيرىُمنهمُرحيماُفضربوهُحىتُكادواُيقتلونه،ُ

ُكادواُيقتلونهُقالُُفجعلُيصيحُويقول:ُيا َماء،ُفلما أبتاهُياُيعقوبُلوُتعلمُماُصنعُبابنكُبـَن وُاإلمِ
فانطلقواُبهُإىلُاجلبُليطرحوهُفيه،ُفجعلواُيدلونهُيفُُ(4ُ)يهوذا:ُأليسُقدُأعطيتموينُموثقاُأالُتقتلوه؟

صيُألتوارىُبهُالبئر،ُفيتعلقُبشفريُالبئرُفربطواُيديه،ُونزعواُقميصه،ُفقال:ُياُإخوتاهُردواُعليُقمي
ُكوكباُتؤنسك!ُقال:ُإينُملُأرُشيئا،ُفدلوهُيفُ يفُاجلب!ُفقالواُادعُالشمسُوالقمرُواألحدُعشر

البئر،ُحىتُإذاُبلغُنصفهاُألقوهُإرادةُأنُميوت.ُوكانُيفُالبئرُماءُفسقطُفيه،ُمثُأوىُإىلُصخرةُفيهاُ
أهناُرمحةُأدركتهم،ُفلباهم،ُفأرادواُفقامُعليها.ُقال:ُفلماُألقوهُيفُالبئر،ُجعلُيبكي،ُفنادوه،ُفظنُ

أنُيرضخوهُبصخرةُفيقتلوه،ُفقامُيهوذاُفمنعهم،ُوقال:ُقدُأعطيتموينُموثقاُأنُالُتقتلوه!ُوكانُ
ُ(.3)ُيهوذاُيأتيهُبالطعام

ُجَيمَعل وه ُيفَُغَياَبِتُاجلم بُِّ}:ُوقولُهُ  اآليةُقيل:ُجوابُملـ اُحمذوف،ُُ{فـََلمَّاَُذَهب واُبِِهَُوَأمجمَع واَُأنم
ُهيئةُاخلطابُعليه.ُ ُله،ُوحذفُذلكُللعلمُبهُوداللة ُقصدوا ُكربُما والتقدير:ُعظمتُفتنتهمُأو

ُزائدة ُالواو ُولكن ُحذف، ُليسُيفُالكالم ُيفُُ،(2)وقيل: ُأنُجيعلوه ُأمجعوا ُبه ُذهبوا ُفلما والتقدير:
                                                           

التفسير والمغازي سكنُالكوفة،ُوقيل:ُ"صاحبُ ،حجازيُاألصل ،ه(ـ،ُتابعي042الرمحنُالسديُ)ت:ُ(ُإمساعيلُبنُعبد0ُ)
)ت:ُ ،أبوُحممدُعبدُالرمحنُبنُحممدُبنُإدريسُبنُاملنذرُالتميمي ،.ُابنُأيبُحامت6/302 ،".ُابنُسعدُ،مرجعُسابقوالسير
347ُ ُطالجرح والتعديله(، ُالدكن ،0، ُآباد ُحبيدر ُ ،)اهلند: ُالعثمانيةطبعة ُاملعارف ُدائرة ُ-ه0470ُ ،جملس م،0534ُـ

4/022. 

 .7/4012ُ ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/45 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي7/4015 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت03/372 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
3/3303. 

َلَماُفـََلمَّا:ُ}تعاىلُقولهُخرَّجواُذلكُوعلى"ُإذا"ُ"حىت"و"ُملا"ُبعدُعندهمُيزادُالنحاة،ُمنُينيالكوفُرأيُعلىُهذا(2) َُوتـَلَّهُ َُأسم
[ُالطويل:ُ]القيسُامرئُقولُيفُهلماُنصُوهوُوسيبويهُاخلليلُمذهبُوهذا.ُناديناه:ُأي.013:ُاآليةُالصافات،ُسورة{ُلِلمَجِبنيُِ

ُليس:ُالبصريونُوقال.ُمعىنُلغريُزائدُشيءُالقرآنُيفُليسُألنهُمردودُقولُوهو:ُحيانُأبوُقال.ُوانتحىُاحليُساحةُأجزناُفلما
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َناُإِلَيمهُِ}:ُوقولُهُ غيابةُاجلب.ُ بفعلهمُهذاُالذيُُ(0ُ)ُحيناُإىلُيوسفُلتخربنُأخوتكأي:ُأُو{َوأَومَحيـم

ُاَلُ}فعلوهُبك،ُوهمُالُيعلمونُالُيدرون.ُواختلفُأهلُالتأويلُيفُاملعىنُالذيُعناهُاهللُبقوله:ُ َوه مم

ع ر ونَُ ُإخوتهُبفعلهمُبهُماُفعلوهُمنُ{َيشم فقالُبعضهم:ُعينُبذلكُأنُاهللُأوحىُإىلُيوسفَُسيـ َنبِّئ 
وإخوتهُالُيشعرونُبوحيُاهللُإليهُُ،ُ(4ُ)بيعهمُإياهُوسائرُماُصنعواُبهُمنُصنيعهمإلقائهُيفُاجلبُُو

ُمباُُ،(3)بذلك ُيوسف ُإىل ُوأوحينا ُذلك ُمعىن ُآخرون: ُوقال ُزيد، ُابن ُقول ُمعىن ُوهو ُجماهد: قال
وهوُمعىنُقولُقتادة،ُوقالُآخرون:ُُ،(2)إخوتهُصانعونُبه،ُوإخوتهُالُيشعرونُبإعالمُاهللُإياهُبذلكُ

ُيوسفُبل ُإنه ُيشعرون ُال ُوهم ُبه، ُبصنيعهم ُسينبئهم ُيوسف ُأن ُذلك ُابنُُ،(3)معىن ُقول وهو

َناُبِِبَضاَعٍةُ}ومعىنُقولُابنُعباس،ُوقدُقالُهلمُملاُجاؤوا،ُفقالوا:ُُ،(6)جريج َُوِجئـم َلَناُالضُّرُّ َمسََّناَُوأَهم

ُ َناُِإنَّ َُعَليـم ُ}،ُفأجاهبمُبأنُقال:ُ{اللََّهُجَيمزِيُالمم َتَصدِِّقنيَُم زمَجاٍةَُفَأومِفُلََناُالمَكيمَلَُوَتَصدَّقم ت مم َُعِلمم َهلم

َُجاِهل ونَُ ُأَنـمت مم ُِإذم ُبِي وس َفَُوَأِخيِه ُفـََعلمت مم فأعلمهمُمباُوعدهُاهللُوهمُالُيعلمونُأنهُيوسف،ُُ،(7){َما
                                                                                                                                                                                     

َع واُبِهَُُِذَهب واُفـََلمَّا:ُ}تقديرهُحمذوف"ُملا"ُجوابُألنُزيادة،ُاآليةُيف ُوقدره"ُفتنتهمُعظمت{ُاجلم بَُُِّغَياَبتُُِيفُُجَيمَعل وهُ ُأَنُمَُوَأمجم
ُفيهاُجعلوه:ُ"بعضهم َع وا:ُ}ُقولهُعليهُيدلُإذُأوىل،ُوهذا:ُحيانُأبوُقال" ُينظر{.ُجَيمَعل وهُ ُأَنُمَُوَأمجم ُالوجيزُاحملرر: :2/234،ُ

 .2/440ُسابق،ُمرجعُالبغوي،.3/427ُ:ُاحمليطُالبحر

 .7/4015 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/30 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 ُ.0/302 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق4)

 .3/3306 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.ُالقيسي3/410 ،مرجعُسابق ،.الثعليب3/53 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)

 .4/275ُ ،مرجعُسابق ،.البغوي03/376 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 ،هـ(231)ت:ُ ،أبوُاحلسنُعليُبنُحممدُبنُحممدُبنُحبيبُالربيُالبغدادي ،.ُاملاوردي03/33 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
 .3/02 ،)بريوت:ُدارُالكتبُالعلميةُ( ،ت:ُالسيدُبنُعبدُاملقصودُبنُعبدُالرحيم تفسير الماوردي=النكت والعيون،

ه(ـ،ُُفقيهُاحلرمُاملكي ،ُوهوُأولُمنُصنفُالتصانيف031ُُ-21وأبوُخالد) ،(ُأبوُالوليدُعبدُامللكُبنُعبدُالعزيزُبنُجريج6)
ُابن ُاملولد. ُمكي ُمبكة، ُالعلم ُسابقُيف ُمرجع َُمعمبدَُ .6/32،37ُ،سعد، ُبن ُمعاذ ُبن ُحبان ُ ،التميمي ،ابن هـ(،332ُ)ت:

 .7/53 ،مُ(0573ه0353،الدكن ،،)اهلند:ُدائرةُاملعارفُالعثمانيةُحبيدرُآبادالثقات

 .4/304 ،مرجعُسابق ،.ُالبغوي3/432 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب4/412 ،مرجعُسابق ،(ُالسمرقندي7)
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وملُيستفهمواُعنُُ{فُ أَئِنََّكُأَلَنمَتُي وسُ }ودليلُأهنمُملُيعلمواُأنهُيوسف،ُاستفهامهمُلهُبقوله:ُ
ُأخيه،ُألهنمُعاملونُبه.

ُِعَشاء ُيـَبمك ونَُ} وقوله تعالى: يقولُتعاىل:ُوجاءُإخوةُيوسفُأباهمُبعدُماُُ{َوَجاء واُأَبَاه مم
:ُأقبلواُإىلُأبيهمُعشاء ُيبكون،ُ(0)ألقواُيوسفُيفُغيابةُاجلبُعشاء ُيبكون،ُورويُعنُالسديُقال

مالكمُياُبين:ُهلُأصابكمُيفُغنمكمُشيء؟ُقالوا:ُال،ُقال:ُفماُفعلُفلماُمسعُأصواهتمُفزع،ُوقال:ُ

4ُ)ُيوسف؟ )ُُ ئمبُ }قالوا: ُالذِّ َُفَأَكَله  َُمَتاِعَنا ُِعنمَد ُي وس َف َنا َُوتـَرَكم َتِبق  َُنسم َنا َُذَهبـم ُإِنَّا ُأَبَانَا فبكىُُ{يَا
ُكذب ،ُفأخذُالقميصُالشيخ،ُوصاحُبأعلىُصوته،ُوقال:ُأينُالقميص؟ُفجاءوهُبالقميص،ُعليهُدم

ومعىنُقوهلمُنستبق:ُنفتعلُمنُُُ(.3)ُوطرحهُعلىُوجههُوبكى،ُحىتُختضبُوجههُمنُدمُالقميص

ُلََنا} وقوله تعالى:ُ(.2)السباق ُمب ؤمِمٍن ُأَنمَت ُأكلهُ{َوَما ُيوسف ُأن ُقولنا َُعَلى ِقَنا ُمب َصدِّ يقولون:

َُصاِدِقنيَُ}الذئب،ُ ُك نَّا ُك نَّاَُصاِدِقنيَُ}قوله:ُُ،ُفإنُقالُقائل:ُوماُمعىن{َوَلوم أخربُعنهمُُ{َوَلوم
أهنمُغريُصادقني،ُفذلكُتكذيبُمنهمُأنفسهم،ُأمُخربُمنهمُعنُأبيهمُأنهُالُيصدقهمُلوُصدقوه،ُ
ُكناُمنُ فقدُعلمتُأهنمُلوُصدقواُأباهمُاخلربُلصدقهم؟ُقيلُمعىنُذلك:ُوماُأنتُمبصدقُلناُولو

َمِتكُلََناأهلُالصدقُالذينُالُيـ تـََّهم وَنُِلس وِءُ ُ(.3)ظنكُبناَُوتـ هم

َُكِذبٍُ} وقوله تعالى: ُِبَدٍم َُقِميِصِه َُعَلى ُبدمُُُ{َوَجاء وا ُيوسف ُقميص ُعلى ُوجاءوا أي:
ُكماُيقعُاملفعولُموقعُاملصدر،ُفمعىنُكذبُ كذبُأي:ُذيُكذب،ُوقيلُاملصدرُوقعُموقعُاملفعول،

                                                           

 .3/414 ،مرجعُسابق ،.الثعليب7/4001 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت0)

 .2/444ُ،مرجعُسابقُ،الهداية إلى بلوغ النهايةُ،(ُالقيسي4)

 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي7/4001 ،مرجعُسابق ،ابنُأيبُحامتُ.03/32 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
3/3302. 

 .3/02 ،مرجعُسابق ،(ُاملاوردي2)

 .3/413 ،مرجعُسابق ،.الثعليب03/32 ،مرجعُسابق ،ابنُجرير(3ُ)
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ُكذبا ،(0ُ)مكذوبُ ألنُالذينُجاءواُبالقميصُوهوُفيهُُُكماُقالواُمالهُمعقولُأي:ُعقل،ُومساهُاهلل
ُكانُدمُسخلة ُوإمنا ُيوسف،ُوملُيكنُبدمه، ُهوُدم ُليعقوب: ُوقالوا ُفيه، 4ُ)كذبوا ُقالهُ( ُقيل، فيما

ُإىلُأبيهم،ُفقالُ ُالقميصُبدمه،ُمثُأقبلوا جماهدُوابنُعباس،ُقال:ُذحبواُجدياُمنُالغنم،ُمثُلطخوا
ُكانُهذاُالذئبُلرحيما ُكيفُأكلُحلمه ؟ُياُبين،ُياُيوسفُماُفعلُ(3)،ُوملُخيرقُقميصهيعقوب:ُإن

ُكذب،ُوهوُدمُاليشكُفيهُوإنُملُيكنُدمُيوسف؟ُقيلُُ(.2)بكُبنوُاإلماء ُكيفُقيلُبدم فإنُقيل
ُكماُيقالُالليلةُاهلالك،ُوكماُ، أحدهما(3)يفُذلكُوجهان ُكذبُفيه، ُكذبُألنه :ُأنُيكونُقيلُبدم

وتأويله:ُوجاءواُعلىُقميصهُبدمُُ،(6)صدراُمبعىنُمفعول:ُأنُيكونُمواآلخر قال:ُفماُرحبتُجتارهتم،
ُكماُيقال:ُمالهُعقلُوالُمعقول،ُوالُلهُجلدُوالُجملود،ُوالعربُتفعلُذلك ُُ،(7)مكذوب،

                                                           

منصورُبنُحممدُبنُعبدُاجلبارُابنُأمحدُاملروزىُالتميميُاحلنفيُمثُ ،أبوُاملظفر.السمعاين3/03ُ ،مرجعُسابق ،(ُاملاوردي0)
-هـ0202 ،دارُالوطنُ)الرياض: ،0ط ،ت:ُياسرُبنُإبراهيمُوغنيمُبنُعباسُبنُغنيم تفسير القرآن، ،هـ(225الشافعيُ)ت:ُ

 .3/03ُ ،م(0557

ُعبدالرزاق4) ُسابق ،( ُجرير0/302ُ ،مرجع ُابن ُعباس. ُابن ُسابق ،عن ُحامت03/33 ،مرجع ُأيب ُسابق ،.ابن  ،مرجع
7/4000ُ. 

آيات:ُ ثالث القميص :ُيففائدةاملرجعُالسابق. ،.ُابنُأيبُحامت03/32 ،بلفظُ)خلرقُقميصهُ( ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
 هذه يف شأن له القميص أن يؤكد وهذاُ.بصرياُ  فارتد أبيه وجه على ألقي وحني ،دبر من قد حني ،كذب بدم عليه جاؤوا حني

 مواضع من ،مواضع ستة يف فيها ذكر أنه والغريبُ،السورة هذه يف إال-تعاىل-ُاهلل كتاب يف القميص لفظ يذكر مل"القصةُ

 .0/433 ،مرجعُسابق ،نصرُواهلاليلُالقصة. هذه أركان من ركن القميص أن إلينا الذيُخييل األمر ،املهمة القصة

 .03/36 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير2)

 .0/323 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجزي3/03 ،مرجعُسابق ،.املاوردي03/32 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير3)

دراسةُ الدُّرر في تَف سي ر اآلي  والسَُّور،َدْرُج  ،.ُاجلرجاين03/00 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير3/56 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج6)
ُقيقوحت )بريطانيا:ُ ،0ط ،)وشاركهُيفُبقيةُاألجزاء(:ُإيادُعبدُاللطيفُالقيسي ،:ُ)الفاحتةُوالبقرة(َُوليدُِبنُأمحدُبنَُصاِلحُاحل َسنيم

 .3/552 ،مرجعُسابق ،م4112-هـ0245ُ ،جملةُاحلكمة

 .03/32 ،مرجعُسابق ،جرير.ابن6/405ُ ،مرجعُسابق ،(ُُاملاتريدي7)
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ُ(:0ُ)قالُالراعي

رُُكوا  َلْحًما َوال ل فؤاد ه  َمْعقول***ُل ع ظَام ه   ( 2)َحتَّى إَذا لم يـَتـْ

ُأَممر اقَاَلُ} وقوله تعالى:أي:ُعقال.ُ ُأَنـمف س ك مم َُلك مم َُسوََّلتم أي:ُقالُيعقوبُلبنيهُالذينُ{  َبلم

ُتقولون ُكما ُاألمر ُ}ُُ،أخربوهُأنُالذئبُأكلُيوسف،ُمكذبا ُهلمُيفُخربهم:ُذلكُما َُسوََّلتم َبلم

ُأَممر ا ُأَنـمف س ك مم ُيقولُبلُزينت{  َلك مم ُأَممر ا}، ُأَنـمف س ك مم ُففعلتمُوُ{َلك مم ُكماُيفُيوسفُوحسنته ه،

يلُ }ُ(.3)رويُعنُقتادة ُمجَِ علىُماُفعلتمُيبُيفُأمرُيوسفُفأمريُصربُمجيل،ُأوُفصربُُ{َفَصبـمر 
ُكفاييتُشرُماُتصفونُمنُالكذب،ُوقيلُالصربُاجلميل:ُهوُالذيُ مجيلُأوىلُيب،ُواهللُاستعنيُعلى

ُالُشكوىُفيه،ُس ئلُعنُصربُمجيل؟ُقال:ُصربُ-صلىُاهللُعليهُوسلم-وقيلُأنُالنيبُ،(2)الُجزعُفيه
صلىُاهللُعليهُ-وروىُالثوريُعنُحبيبُبنُأيبُثابتُأنُيعقوبُالنيبُُ،(3)وقالُمنُبثهُفلمُيصرب"

                                                           

ُكانُيصفُراعىُاإلبلُىفُشعره.وكانُبنوُمنريُُ،وكانُسيداُ،(ُهوُعبيدُبنُحصنيُبنُمعاويةُالنمريي0) وإمناُقيلُلهُالر اعىُألن ه
.ُابن7/233ُُ،مرجعُسابقُ،هـُ(.ُاجلاحظ51ُعاصرُجريراُوالفرزدق.ُ)ت:ُُ،ويكىنُأباُجندل.ُوكانُأعورُ،أهلُبيتُوسؤدد

 .2/025 ،مرجعُسابق ،.ُالزركلي0/212ُ،مرجعُسابقُالشعر والشعراء،ُ،دينوريقتيبةُال

ألنُقيس اُُُ،قدُأوقعُببينُمنريُقومُالراعيُ،وكانُبعضُعمالهُعلىُالصدقاتُ،قاهلاُلعبدُامللكُبنُمروانُ،(ُمنُملحمتهُاملشهورة4)
ُ...ُُ،كانتُزبرييةُاهلوى ُإَذاُملُيـَتـمر ك وا......ُديوانهفقال:َُأَخِليَفَةُالرَّمحمَِنُإنَّاَُمعمَشر  َرة ُوأِصياَلُإىلُأنُقال:َُحىتَّ ُب كم ُ،ح نَـَفاء َُنسمج د 

حققهُوضبطهُوزادُ ،جمهرة أشعار العرب ،هـ(071أبوُزيدُحممدُبنُأيبُالقرشيُ)ت:ُُ،اخلطابُ.401.ُص72ُ،البيت:ُرقم
من0/733ُ،)هنضةُمصرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع( ،يفُشرحه:ُعليُحممدُالبجادي ...ُحلماُوالُلفؤادهُمعقوال.ُولعلُحدثُخطأُ 

"ُلثبوتهُيفُاملصادرُالسابقةُواهللُتعاىلُأعلم.ُفإنهُمنُقصيدةُللراعيُالنمرييُمذكورةُيفُمجهرةُأشعارُمعقوالالناسخُفالصوابُ"
 بتصرف....العربُ"ُ

 .7/4022 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/323 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .0/302 ،مرجعُسابق ،عبدالرزاق(2ُ)

(3ُ ُالصربُوالثوابُعليه ُاحلديث0/23 ،بابُصربُالُشكوىُفيه البن أبي الدنيا،( تخريج أحاديث الكشاف ُ.001.رقم
تفسير ابن  .643ُبلفظُ"َصربُاَلُشكوىُِفيِهُمنَُبثُملُيصرب".رقمُاحلديثُ ،4/060 ،بابُسورةُيوسفُعليهُالسالم ،للزيلعي
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ُوكثرةُ ُالزمان ُطول ُقال: ُهذا؟ ُما ُله: ُفقيل ُخبرقه، ُيرفعهما ُفكان ُحاجباه، ُسقط ُقد ُكان وسلم
ُيعقوبُأتشكوين؟ُقال:ُياربُخطيةُأخطأهتا،ُ :ُوقولُهُ ُ،(0)فاغفرهاُيلاألحزان،ُفأوحىُاهللُإليه:ُيا

تَـَعان َُعَلىَُماَُتِصف ونَُ} ُ(.4)قالُقتادة:ُعلىُماُتكذبونُ{َواللَّه ُالمم سم

َُدلمَوهُ } وقوله تعالى: َُفَأدمىَل َُوارَِده مم َُسيَّارَة َُفَأرمَسل وا ُالطريقُمنُُ{َوَجاَءتم أي:ُوجاءتُمار ة
ُاملنهلُأوُا ُواردهم،ُوهوُالذيُيرد ُفأرسلُاملسافرينُفأرسلوا ُإِلَيهُود خوله، ُِإيَّاه :ُمِصريه ملنزلُوور وده

ُاستقيتُقلتُدلوتُأدلوُدلواُ  ُأرسلتهاُفيها،ُفإذا ُ،(3)دلوهُيفُالبئر،ُيقال:ُأدليتُالدلوُيفُالبئرُإذا
،ُوهو:ُفأدىلُدلوهُفتعلقُبهُيوسف،ُفخرجُفقالُاملديل:ُياُبشرىُهذاُغالم،ُ(2)ويفُالكالمُحمذوف

ُقال ُفقالُبعضهم:ُذلكُتبشريُمنُاملديلُدلوهُيفُإصابتهُُواختلفُيفُمعىن: ُغالم، ُبشرىُهذا يا
وهوُمعىنُقولُقتادة،ُوقالُآخرون:ُبلُذلكُاسمُرجلُمنُالسيارةُبعينهُُ،(3)يوسفُبأنهُأصابُعبدا

ُباحلبل ُمتعلقا ُالبئر ُمن ُيوسف ُخرج ُملا ُاملديل ُصاحبهُُ،(6)ناداه ُاسم ُكان ُالسديُقال: ُقول وهو

ُِبَضاَعةُ } الى:وقوله تع،(7)بشرى ُالواردُُ{َوَأَسرُّوه  ُأسره ُبعضهم: ُوقال ُتأويله، ُيف ُأيضا اختلف

                                                                                                                                                                                     

0/342ُ ،مرجعُسابق تفسير عبدالرزاق،وقال:ُحديثُمرسل.ُوهوُيف2/344ُُ ،05سورةُيوسف:ُاآلياتُ ،طُالعلميةكثير 
ُفلمُيصرب".03/323 ،وابنُجرير2/315ُ ،وابنُأيبُحامت  .ُبلفظُ"صربُالُشكوىُفيه.ُقال:ُمنُبث 

ِثُبمِنُاحلاُرَُفرُِ.ُعنُجع007احلديثُ.رقم0/75ُ ،وأخدموا ،العنيبابُزوجواُاحلورُ البن أبي الدنيا،(ُالصربُوالثوابُعليه0ُ)
ِعيِّ.ُوهوُيفُ وابنُجريرُوابنُاملنذرُوابنُأيبُُالزهد.ُُوابنُأيبُشيبةُوأمحدُيف4/305ُ ،مرجعُسابق ،تفسير عبد الرزاقالَنخم

 .373 ،2/374 ،23باب ،للسيوطيُالدر المنثور ،حامتُوأبوُالشيخُعنُحبيبُبنُأيبُثابت

 .7/4004.ابنُأيبُحامت03/24ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 ،تهذيب اللغة ،.ُاألزهريُاهلروي3/0466 ،بابُماُاتفقُعليهُأبوُزيدُوأبوُعبيد ،مرجعُسابق ،جمهرة اللغة ،(ُابنُدريد3)
 .4/305 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبَُزَمِنني3/57 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج02/044 ،بابُ)الدالُوالالم( ،مرجعُسابق

 .3/3342ُ،مرجعُسابقُ،اهلدايةُإىلُبلوغُالنهايةُ،(ُالقيسي2)

 .03/23 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .4/240 ،مرجعُسابق ،.ابنُاجلوزي3/57 ،مرجعُسابق ،.الزجاج03/4 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)

 .3/57ُ ،مرجعُسابق ،.الزجاج7ُ/4003 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت03/23 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)
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ُكانواُمعهم،ُوقالواُهلم:ُهوُبضاعةُاستبضعناهاُبعضُأهلُاملالُ املستقيُوأصحابهُمنُالتجارُالذين
معىنُ،ُوهوُ(0)إىلُمصر،ُألهنمُخافواُإنُعلمواُأهنمُاشرتوهُمباُاشرتوهُبهُأنُيطلبواُمنهمُفيهُالشركة

ُالتجارُبعضهمُمنُبعضُ:قولُجماهدُوالسدي،ُوقالُآخرون:ُبلُمعىنُذلك وهوُأيضاُ ُ،(4)وأسر ه

ُجماهد ُعن ُبيعهُ،يروى ُوأسروا ُقتادة: ُُ،(3)وقال ُبقوله: ُعين ُإمنا ُِبَضاَعةُ }وقيل: إخوةُُ{َوَأَسرُّوه 
وهوُمعىنُقولُابنُعباس:ُُ،(2)يوسف،ُأهنمُأسرواُشأنُيوسفُأنُيكونُأخاهم،ُقالوا:ُهوُعبدُلنا

ُقطعته ومنهُاملبضعُمنُاملال،ُألنهُيقطعُبهُُ،(3)والبضاعة:ُالقطعةُمنُاملال،ُمنُبضعتُالشيءُإذا

واهللُذوُعلمُمباُيعملهُباعةُيوسفُومشرتوهُيفُُ(6){َواللَّه َُعِليم ُمبَاُيـَعمَمل ونَُ} وقوله تعالى:ُ،العرق
وفيهمُح كمهُُُ،لغريه،ُولكنهُنزلُتعبريُذلكُليمضيُفيهأمره،ُالُخيفىُعليهُمنُذلكُشئُلوُيشاءُ

ُكانُخربا ُمنُاهللُعنُيوسف،ُُ،(7)السَّابق،ُولريىُإخوةُيوسفُويوسفُوأباه،ُقدرتهُفيه ُوإن وهذا
ُكانُيلقىُمنُأقربائهُوأنسابهُ-فإنهُتذكريُمنُاهللُلنبيهُحممد صلىُاهللُعليهُوسلم،ُوتسليةُمنهُلهُعما

قولُتعاىلُذكرهُله:ُفاصربُياُحممدُعلىُماُنالكُيفُاهلل،ُفإينُقادرُعلىُتغيريُاملشركنيُمنُاألذى،ُي
ُعلىُتغيريُماُلقيُيوسفُمنُإخوته،ُوملُيكنُتركيُ ُكنتُقادرا ُكما ُينالكُبهُهؤالءُاملشركون، ما
ُينالكُبهُ ُما ُفكذلكُتركيُتغيرَي ُويفُإخوته، ُمضيُعلميُفيه ُولكنُملا ذلكُهلوانُيوسفُعلي،

،ُولكنُلسابقُعلميُبتكذيبهم،ُمثُمصريُأمركُوأمرهمُإىلُعلوكُهؤالءُاملشرك ونُلغريُهوانُبكُعليَّ
ُوعلوهُ ُعليهم ُبِالسُّؤمد ِد ُلِي وس ف ذمَعان ُاإلمِ ُإىل ُيوسف ُإخوة ُأمر ُصار ُكما ُلك، ُوإذعاهنم عليهم

                                                           

 .03/26 ،مرجعُسابق ،ابنُجرير(0ُ)

 .7/4002ُ ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/27 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 .03/22 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير0/341 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق3)

 .4/302 ،مرجعُسابق ،.ُاخلازن4/220 ،مرجعُسابق ،.البغوي03/22 ،املرجعُالسابق ،(ُابنُجرير2)

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني  هـ(577ُحممدُبنُأمحدُالشافعيُ)ت:ُ ،مشسُالدين ،الشربيين(ُاخلطيب3ُ)
 .4/52 ،هـ(0423ُ ،)القاهرة:ُمطبعةُبوالقُ)األمريية( كالم ربنا الحكيم الخبير،

ينتظرُللشدة.نصرُ وأنه ،حيتسب ال حيث من حيصل قد الفرج :ُإنُاهللُحميطُعلمهُوقدرتهُوبالغُالعلمُبكلُعمل.ُأنفائدة (6)
 .0/463 ،مرجعُسابق ،واهلاليل

 .03/7 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)



 يوسف سورةحتقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 

 158 

وقدُتضمنتُاآليات:ُالبيانُعماُيوجبهُاإلقدامُعلىُظلمُالعظيمُالشأنُمنُرجوعُالوبالُُ(.0)عليهم
ُمنُاملصيبةُ ُيوجبهُاملكرُمنُالبكاءُألهنا ُأقدمُعليهُجبهله،ُوالبيانُعما علىُالظاملُحنيُتنكبُمبا

أنُصاحبهُُعلىُماُأتواُبهُمنُالتسلية،ُوالبيانُعماُيوجبهُحالُالتهمةُيفُاخلربُمنُتأكيدهُمباُيقتضي
حمقُفيه،ُوهوُمتخرصُفيماُأتىُبه،ُوالبيانُعماُيوجبهُحالُالتقيُمنُالصربُاجلميلُعندُاملصيبة،ُ

ُواالستعانةُباهللُعندماُي عرَّضُمنُاألمورُاهلائلة،ُوردُالصفةُاملزينةُمباُيقتضيهُمنُالتهمة.

: ُُالقوُل في الوقف  والتمام 

ع ر ونَُ} َُيشم ُُ،(4)متامُ{اَل ُيعقوب: ُأَممر ا}قال ُ{أَنـمف س ك مم ُيـَبمك ونَُ}كاف، ُ{ِعَشاء 

ُُ،(3)حسن َُتِصف ونَُ}وكذا ُُ،(3) {َصاِدِقنيَُ}وكذاُ،(2)ُ{َما ُمجَِيلُ }وكذا َواللَّه ُ}ُ،(6)ُ{َفَصبـمر 

ُُ(.7)حسنُ{َعِليم ُمبَاُيـَعمَمل ونَُ

ُوقولُُه عزَّ وجلَّ: 

                                                           

 .03/7ابنُجرير،ُمرجعُسابق،ُُ(0)

ُكافُعندُاألمشوين343ص ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُالداين4) .ُوهوُحسن054ُص ،مرجعُسابق ،.ُوهو
 .054ص ،مرجعُسابق ،المرشدالمقصد لتلخيص ما في  ،عندُاألنصاري

.054ُصُ ،مرجعُسابق ،.ُوهوُجائزُعندُاألمشوين343صُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُتامُعندُالداين3)
 .054ص ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،وهوُصاحلُعندُاألنصاري

ُكافُعندُاألمشوين343ص ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُتامُعندُالداين2)  .054صُ ،مرجعُسابق ،.ُوهو

المقصد لتلخيص ما في  ،.ُحسنُعندُاألنصاري343ص ،املرجعُالسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُتامُعندُالداين3)
 .054ص ،مرجعُسابق ،المرشد

ُاملرجعُالسابق6) ُالوقفُالكايفُمثُقالُاهلل331ص ،( ُمجَِيل {ُقالُفيجوزُُ}فصرباُ }َفصَُُ-جلُوعزُ-.قالُيعقوب:ُفهذا بـمر 
ُمجَِيل {ُويقرأُالثاينُ}فصربا ُمجيال {ُوالتمامُعندُغريُيعقوب. ُكعبُهذاُاألولُ}َفَصبـمر  وهوُوقفُتامُُمجيال {ُيفُحرفُأيبُابن

 .054ص ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُوهوُتامُعندُاألنصاري054ص ،مرجعُسابق ،عندُاألمشوين

 .سابقالرجعُامل ،.ُوهوُتامُعندُاألمشوين054ص ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،وافقهُاألنصاري(7ُ)
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ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ژ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې 

ې ې  ى ىائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی  

ُ ژپ     ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ   ٿ ٿ ٿٹ  ٹ     ٹ ٹ ڤ ڤ 

وقالُابنُمفزعُ (4){أَنـمف َسه مُمَولَِبئمَسَُماَُشَروماُِبِهُ}ومنهُقوله:ُُ،(0)يقال:ُشريتُأشريُإذاُبعت
ُ:(3)احلمريي

 (.4)م ْن قـَْبل  بـُْرد  كْنُت َهاَمْه  ***َوَشَرْيُت بـُْرًدا لَْيَتن ي 

                                                           

 .4/612 ،مرجعُسابق ،.ُالواحدي3/02 ،مرجعُسابق ،املاورديُ.03/2 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .014اآلية:ُ ،(ُسورةُالبقرة4)

الشعراءُوكانُأبوهُزيادُبنُربيعةُحدادا.ُوقيل:ُشعاباُبتبالة.ُوتبالةُبالفتح:ُقريةُُ(ُهوُيزيدُبنُربيعةُبنُمفرغُاحلمرييُمنُفحول3)
مُبن65ُ)ت:ُ ونظمهُسائر ،ومديح ،والبنُمفرغُهجوُمقذعُباحلجازُمماُيليُاليمن. هـ(.ُاجلمحي،ُأبوُعبدُاهللُحممدُبنُسال 

ُاهللُت ُدطبقات فحول الشعراء هـ،434عبيد ُ)جدة: ُحممدُشاكر، ُحممود ُت: ُاملدين(، ُالذهيب،4/625ُ،ار سير أعالم  .
منُبعدُ..قال:ُوشريتُبرد اُليتين. ،.ُويفُأبياتُيقوهلاُيفُغالمُلهُباعهُوندمُعلىُبيعهُوامسهُبرد3/343 ،،ُمرجعُسابقالنبالء

ُكنتُهامه َاَلَمهُمتكفيُُِواحلرُ ُ...الَعبد ُي قرَع ُبِالَعصاُ.برد
 .ُهُامل

ُكانُعليهُ،يفُهجاءُعبادُبنُزيادُ،(ُمنُقصيدةُله2) البنُمفرغُ،وقضىُالغرماءُ،حنيُباعُماُلهُيفُدين ُ،وكانُفيماُباعُغالماُ 
فإذاُُ،أيُقريبُهالكهُ،غدُوجاريةُيقالُهلا"أراكة".ُوقوله:ُ"كنتُهامة"ُأيُهالكا.ُيقال:ُفالنُهامةُاليومُأوُ،يقالُله"برد"

ُكاُ،هو"هامة" ُكالبومة(ُفتطري.ُوروايةُوذلكُزعمُأبطلهُاهللُباإلسالم نُيفُاجلاهلية:ُأنُعظمُامليتُأوُروحهُتصريُهامةُ)وهوُطري
الصحاح هـ(353ُأبوُنصرُإمساعيلُبنُمحادُالفارايبُ)ت:ُ ،.ُاجلوهري4/320ُ،مرجعُسابقُ،غريه:ُ"منُبعدُبرد".ُابنُجرير

 .4/227،(م0527-هـ0217 ،للمالينيُ)بريوت:ُدارُالعلم ،2ط ،ت:ُأمحدُعبدُالغفورُعطارُتاج اللغة وصحاح العربية
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ُبعتُبردا ُلهُ،(0)يعين: ُكان ُعبد ُبـُ{بَِثَمنٍُ}ُ،(4)وهو ُ{َشَرومهُ }متعلق نعتُُ{خَبمسٍُ}،

،ُ{وََكان واُِفيِهُِمَنُالزَّاِهِدينَُ}،ُ{َدرَاِهمَُ}نعتُلـُُ{َمعمد وَدةٍُ}ُ،بدلُمنُمثنُ{َدرَاِهمَُ}ُ،لثمن

ُكان،ُوُُ{ِمَنُالزَّاِهِدينَُ} وكانواُزاهدينُُ(3)متعلقُمباُدلُعليهُمنُالزاهدين،ُوالتقدميُ{ِفيهُِ}خرب

والُجيوزُمثلُهذاُيفُاملفعول،ُالُجيوزُُُ،(2)،ُوجازُهذاُيفُالظروفُللتوسعُفيها{ِمَنُالزَّاِهِدينَُ}فيهُ

ُزيداُ  ُمنُالظاملنيُكانوا ُظاملنيُزيدا ُكانوا ُكانواُ،(3)منُالظاملني،ُبتقدير: يعودُعلىُإخوةُُ والواوُيف

ُو ُواهلاءُيفُشروه ُ{ِفيهُِ}يوسف، رَأَتِهُِ}يعودانُعلىُيوسف، ُاِلمم َر ُِمصم تَـرَاه ُِمنم ُالَِّذيُاشم ُ{َوقَاَل

رَُ}ُ،رفعُبـُقالُ{الَِّذي} ُِمصم ُُ{ِمنم تَـرَاهُ }متعلقُبـ مصر:ُألهناُاسمُاملدينةُُ،ُوملُتنصرف{اشم

ُو َرأَتِهُِ}معر فة ُبـ{اِلمم تَـرَاهُ }متعلق رِِمي} ،(6)أيضاُ{اشم ُقطع{َأكم ُألف ُوألفه  ،(7)أمر،

                                                           

 .3/02ُ ،مرجعُسابق ،.ُاملاوردي3/412 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب0/472 ،مرجعُسابق ،(ُُالزجاج0)

 .0/415 ،مرجعُسابق ،.ُالسمعاينُأبوُاملظفر3/412 ،مرجعُسابق ،.الثعليب4/320 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير4)

 (ُيفُ)د(ُ"والتقدير".3)

 .0/32 ،مرجعُسابق ،الالمات ،.ُالزجاجي4/443 ،مرجعُسابق ،(ُابنُالسراج2)

جامعُالعلومُاأَلصمفهاينُ)ت:ُحنوُ ،أبوُاحلسنُنورُالدينُعليُبنُاحلسنيُبنُعلي ،.ُالباقويل3/52 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)
ُاإلبياري ،إعراب القرآن المنسوب للزجاج ،هـ(323 ُإبراهيم ُودراسة: ُالكتاب ،2ط ،ت: ُدار بريوت:ُ ،املصريُ)القاهرة:

 .0/634/706 ،هـ(0241ُ ،دارالكتبُاللبنانية

 (ُوجيوزُأنُيكونُمتعلقاُبـُ)قال(.6)

 (ُويقصدُواهللُأعلمُباهلمزةُ)القطع(.7)
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ُبـ{َمثـمَواهُ } ُنصب ُموضع رِِمي}يف ُألفُ{َأكم ُأخره ُألن ُاإلعراب، ُفيه ُيتبني ُواملثوىُ(0)ال ،

ُُ{َعَسى}يفُُ(4)اإلقامة

                                                           

ُالزجاج0) ُسابق ،( ُسابق ،.املاوردي3/52 ،مرجع ُسابق ،.اخلراط4/062 ،مرجع ُالدعاس4/256 ،مرجع ُسابق ،.  ،مرجع
4/24ُ. 

 ".(ُيفُ)د(ُ"اإلقامة4)
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ُكماُقيل:َُعَسىُ(0)فعلُترجُمشبهُبكان ُأَبـمؤ س ا، المغ َويـمر 
 ،ُو{َعَسى} يفُموضعُرفعُبـُ{َأنُم}و ُُ،(4)

ُ ُلتدلُعلىُاالستقبال، ُيلزمها ُنـَتَِّخَذهُ }َأنم َفَعَنا}عطفُعلىُ{َأوم ا} ،{يـَنـم مفعولُثان،ُ{َوَلد 

َرمضُِ} واهلاءُمفعولُأول، يهاُووجهُالتشبيهُبالتمكنيُلهُيفُاألرضُشبُ{وََكَذِلَكَُمكَّنَّاُلِي وس َفُيفُاألم

َرمضُِ}بالتوفيقُالذيُأصارهُإليهُبالنجاةُمنُاهلالكُواإلخراجُإىلُأجلُحاٍل،ُ يتعلقُُ{لِي وس َفُيفُاألم

ُاجلرُمبكناه ُدلُعليهُمعىنُالكالمُ{َولِنـ َعلَِّمهُ }،(3)حرفا ُكيُمتعلقةُمبا ُذلكُ(2)الم ُبتقدير:ُدبرنا ،

ُتَأمِويِلُ}لنمكنهُيفُاألرض، ََحاِديثَُِولِنـ َعلَِّمه ُِمنم ُنعلمه،ُ{ِمنُم}،ُو{األم ُ} متعلقةُبـ َواللَّه َُغاِلب 

                                                           

 .4/256 ،مرجعُسابق ،اخلراطُ.2/265 ،مرجعُسابق ،.ُدرويش210 ،04/214 ،مرجعُسابق ،(ُصايف0)

 ،0ط ،ت:ُالدكتورُعبدُاجمليدُقطامش ،األمثال ،هـ(442أبوُع بيدُالقاسمُبنُعبدُاهللُاهلرويُالبغداديُ)ت:ُ ،(ُابنُسال م4)
أبوُهاللُاحلسنُبنُعبدُاهللُبنُسهلُبنُسعيدُبنُ ،العسكري.ُابنُمهران0/311ُ ،م(0521-هـ0211ُ ،)دارُاملأمونُللرتاث

ُ ُحنو 353ُحيىيُ)ت: ُ( جمهرة األمثال،هـ( ُالفكر ُدار ُرفاعة4/30ُ،)بريوت: ُابن ُاهللُبنُُ،. ُعبد ُبن ُاهلامشيُزيد ُاخلري أبو
ُيَأميتُمنُ.َُومعىنُالممثل:َُلع0/70َُُ،هـ(0243ُُ،)دمشق:ُدارُسعدُالدينُ،0طُ،األمثالهـ(:211ُ)ت:ُبعدُُ،مسعود لَُّالشَّر 

ُالبغدادي ُتصغريَُغار5/341ٍُُ،مرجعُسابقُخزانة األدب ولب لباب لسان العرب،ُ،قبلُالغوير. ُالغ َويمر: ُمجعُُ،. واألبؤس:
وهوُالشدة.ُوأصلُهذاُاملثلُفيماُيـ َقالُمنُقولُالزبَّاءُحنيُقَالتُلقومهاُعندُرجوعَُقصريُمنُالعراَقُومعهُالرجالُوباتُُ،بـ ؤمس

ُيأتيكمُمنُقبلُالغار.ُوجاءُرجلُإىلُعمرُرضيُاهللُعنهُحيملَُلِقيطب ُأَبـمؤ س ا"ُأيُلعلُالشرَّ فـََقالُالغ َويرُعلىُطريقهُ"َعَسىُالمغ َويـمر  اُ 
ُأَبـمؤ س ا"ُقَالُابنُاألعرايب:ُإمناَُعرَّضُبالرجل معىنُقَال:ُونصبُ"أبؤسا"ُعلىُُ،أيُلعلكُصاحبُهذاُاللقيطُ،عمرُ"َعَسىُالمغ َويـمر 

ُيصريُأبؤسا ُأنُيكونُأبؤساُ،َعَسىُالمغ َويـمر  ه(ُجعلُعسىُمبعىن377ُُوقَالُأبوُعليُالفارسي)ت:ُُ،وجيوزُأنُيقدَّرَُعَسىُالمغ َويـمر 
ُجاءُمنُقبلك.ُامليداينُ،كان أبوُالفضلُأمحدُبنُحممدُبنُإبراهيمُالنيسابوريُ ،ونزله ُمنزلته.ُيضربُللرجلُيـ َقالُله:ُلعلَُّالشرَّ

 .4/07 ،)بريوت:ُدارُاملعرفة( ،ت:ُحممدُحمىيُالدينُعبدُاحلميد مجمع األمثال، ،هـ(302)ت:ُ

ُكذاُيفُاألصلُوالصوابُ"3)  "ُللنصُالقرآينُواهللُتعاىلُأعلم.بمكنا(

-0/465 ،م(0553-ه0206 ،)القاهرة:ُمؤسسةُالرسالة ،3ط ،ت:ُد.ُفخرُالدينُقباوة الجمل في النحو، ،(ُالفراهيدي2)
)لبنان:ُدارُ ،0ط ،ت:ُالشيخُعادلُأمحدُعبدُاملوجودُوالشيخُعليُحممدُمعوض اللباب في علوم الكتاب، ،كربي.ُالع471

)بريوت:ُ ،0ط ،ت:ُد.ُعليُبوُملحم المفصل في صنعة اإلعراب، ،.ُالزخمشري4/26 ،م(0552-هـ0205ُ،الكتبُالعلمية
 .0/343 ،م(0553 ،مكتبةُاهلالل
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رِهُِ ُُ{َعَلى}ابتداءُوخرب،ُو{َعَلىُأَمم ُيـَعمَلم ونَُ}،ُ{َغاِلبُ }متعلقةُبـ ُالنَّاِسُاَل ثـََر َُأكم ،ُ{َوَلِكنَّ

ُأن، ُمبنزلة ُتوكيد ُحرف ا} لكن َُوِعلمم  ا م  ُح كم َناه  َُآتـَيـم َُأش دَّه  ُبـََلَغ ُظرفُ{َوَلمَّا ُفيهُ،(0)ملا:  العامل

َناهُ } ُو{َآتـَيـم م ا}، ُلـُ{ح كم َناهُ }مفعولُثان ُُ{َآتـَيـم ُمفعولُأول، ا}اهلاء عطفُعلىُُ{َوِعلمم 

ا} م  ِسِننيَُ} ،{بـََلغَُ}نصبُبـُ{َأش دَّهُ }،ُو{ح كم أي:ُومثلُماُوصفناُُ{وََكَذِلَكُجَنمزِيُالمم حم

ُيوسف، ُتعليم ِسِننيَُ} من ُالمم حم ُُ{(4)جَنمزِي ُأطاع. ُمن ُكل ُبـَيمِتَها}أي: ُيف ُه َو ُالَّيِت ُ{َورَاَوَدتمه 

ُاملطالبة ُواملراودة: ُوروادا ، ُمراودة  ُراوده ُبــ{الَّيِتُ}ُ،(3)يقال: ُرفع ُموضع ُ يف رفعُُ{ه وَُ}رَاَوَدتمه ،

ُ ُُ{يفُبـَيمِتَها}باالبتداء، ِسهُِ}اخلربُمتعلقُباالستقرار، ُنـَفم ُُ{َعنم ُرَاَوَدتمه ، ُ{لََّقتَُِوغَُ}متعلقُبــ

ُ ُرَاَوَدتمه ، ُعلى َبـمَوابَُ}معطوف ُللتكثريُ{األم ُغلقت: ُيف ُواملضاعفة ُغل قت، ُبـ َهيمَتُ} ،(2)نصب

ُ{َلكَُ}،ُو(3)مبعىن:ُهلم،ُويقال:ُهيتُلالثننيُواجلماعة،ُواملذكرُواملؤنثُعلىُلفظُواحدُ{َلكَُ

ُ:ُ(6)ماُهوُلك،ُوأنشدُأبوُعمروُبنُالعالءُأي:ُتعالُإىل{َهيمتَُ} متعلقُبـ

                                                           

ُالعكربي0) ُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،( ُسابق ،.درويش0/221 ،مرجع ُسابق ،الدعاسُ.2/220 ،مرجع  ،مرجع
4/57. 

ِسِننَي{.4ُ) ُالمم حم ُكذلكُ}جَنمزِي ُكذلكُنعتُملصدرُحمذوفُتقديرهُجزاء  ُاجلزاءفائدة(ُيفُ)د(ُحاشية:  مؤمن كل يف عام :

 .0/457 ،مرجعُسابق ،اليلنصرُواهل. له الرب يكونُجزاء العبد إحسان فبقدر ،أحسن

ُمنظور3) ُابن ُسابق ،( ُالرازي3/072 ،مرجع ُالدين ُزين ُسابق ،. ُالزَّبيدي0/467 ،مرجع  ،سابقُمرجعتاج العروس،  ،.
2/044-040. 

 .4/226 ،مرجعُسابق ،.ابنُاجلوزي4/052 ،،ُمرجعُسابقإعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،ُ،2)

 .4/460 ،مرجعُسابق ،اجلوهريُ.4/013 ،مرجعُسابق ،ابنُمنظورُ.2/21 ،مرجعُسابق ،العين ،(ُالفراهيدي3)

كانُأعلمُالناسُُُ،هـ(037(ُأبوُعمروُبنُالعالءُبنُعمارُبنُالعريانُبنُعبدُاهللُبنُاحلصنيُاملازينُالتميميُالبصريُ)ت:6ُ)
مرجعُُ،امسهُوكنيتهُونسبه.ُاملزيُمسعُمنُأنسُبنُمالك.ُخمتلفُيفُ،أحدُاألئمةُالقراءُالسبعةُ،بالقرآنُالكرميُوالعربيةُوالشعر
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 إذا أتـَْيتا ( 0)أبل ْغ أميَر المؤمنين أخا الع راق  

ُ(6)إليك فَهْيَت َهْيَتا ( 2)وأهَله ُعُنق   الع راقَ  أنّ 

ُالقراءة، ُيف ُنذكرها ُلغات ُاللَّهُِ} وفيها ُومعاذاُ ُ{َمَعاَذ ُعياذا  ُباهلل ُأعوذ ُيقال: مصدر،

َسَنَُمثـمَوايَُ}،ُ(2)ومعاذةُ  َُأحم ُ{َريبُِّ}ألهناُبعدُالقول،ُواهلاءُاسمُإن،ُوُ،ُإنُمستأنفة،{إِنَّه َُريبِّ

َُمثـمَوايَُ}اخلرب،ُو َسَن عزُوجل،ُوجيوزُأنُيعودُُ-خربُبعدُخرب،ُواهلاءُعائدةُعلىُاسمُاهللُ{َأحم

ِلح ُالظَّاِلم ونَُ}ُ،(3)علىُالعزيزُملكُمصر،ُأي:ُأحسنُمقاميُعنده ُمستأنفُأيضا.ُ{ِإنَّه ُاَلُيـ فم

                                                                                                                                                                                     

ُالذهيب32/041ُ،سابق ُابنُاجلزري6/217ُ،مرجعُسابقُ،سير أعالم النبالءُ،. ، غاية النهاية في طبقات القراء، مرجع .
 .3/266،مرجعُسابقُ،.ُابنُخلكان0/422سابق، 

ُبنُأىبُطالب0) ُأنُالعددُوكذلكُلفظُ}َهيمَت{ُلالثننيُ ،أيُتعالُوتقر بُوادنه ،(ُيريدُعلى  واجلميعُمنُالذكرُواألنثىُسواءُإال 
وشهدتُأباُعمروُوسألهُأبوُأمحدُأوُأمحدُوكانُعاملاُبالقرآنُوكانُألألُ"بائعُاللؤلؤ"ُ ،فيماُبعدهاُتقول:ُهيتُلكماُوهيتُلكن

ُكربُفقعدُىفُبيتهُفكانُيؤخذُعنهُالقرآنُويكونُمعُالقضاة فقالُأبوُ ،مهزُالياءفسألهُعنُقولُمنُقال:ُهئتُفكسرُاهلاءُُو ،مث
 .313ُ ،0/316 ،مرجعُسابق ،مجاز القرآن ،بتصرف.أبوعبيدة..عمرو:ُنبسىُ]أيُباطل[.

كأهنمُلوواُ ،عنقُإليك"ُأيُمائلونُإليكُوقول ه :ُ")عنق(.ُ ،)هيت(ُولسان العرب ،0ُ:313أليبُعبيدةُُمجاز القرآن(4ُ)
 مجاعةُمنهمُعنق.ُ،أيُجاءواُفرقا ،وجاءُالقومُعنقاُأيُطوائف ،ةوالعنقُاجلماعةُالكثرُيُ،أعناقهمُإليكُشوق اُأوُترقب ا

 ،هـ(415معمرُبنُاملثىنُالتيمىُالبصريُ)ت:ُ ،.ُأبوُعبيدة4/746 ،مرجعُسابقُ،الشعر والشعراء ،(ُابنُقتيبةُالدينوري3)
 ،.ابنُجرير3/011 ،سابقُمرجع ،.الزجاج0/313 ،هـ(0320 ،)القاهرة:ُمكتبةُاخلاجنى ،ت:ُحممدُفوادُسزَكني ،مجاز القرآن
 .40/55 ،مرجعُسابق

(2،ُ ُالنَّحَّاس، ُسابقإعراب القرآن( ُمرجع ُاألخفش4/052 ،، ُالبصري ،. ُمث ُالبلخي ُبالوالء ُاجملاشعي ُاحلسن )ت:ُ ،أبو
ُقراعةُمعانى القرآن،ُ،هـ(403 ُهدىُحممود ُالدكتورة ُاخلاجني ،0ط ،ت: ُمكتبة .0/357ُ ،(م0551-هـ0200ُ ،)القاهرة:

 .0/323 ،مرجعُسابق ،القرآن مشكل إعراب ،القيسي

 .4/226 ،مرجعُسابق ،.ُابنُاجلوزي4/341 ،مرجعُسابق ،(ُاخلازن3)
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ُالقوُل في القراءة :

ُكثري:ُ َُلكَُ}قرأُابن بفتحُاهلاءُوضمُالتاء،ُنافعُوابنُعامر:ُبكسرُاهلاءُوفتحُالتاء،ُ{َهيمت 
ُباهلمزُوتركه(0)والباقونُبفتحها فمنُُُ،(4)بفتحُاهلاءُوكسرهاُعلىُأنُيكونُمبنزلةُاألصواتُُ،،ُويقرأ

ُوهوُمبين،ُ ُأينُوكيف، ُمثل: ُوفتحُالتاء ُالفتحُخبفته، ُاختار ُومنُفتح: ُالساكنني، ُفاللتقاء كسر:
بقبلُوبعد،ُوكانُالضمُعلىُ(3ُ)ألنه:ُصوت،ُواختارُالفتحُخلفتهُمعُثقلُالياء،ُوالضمُعلىُالتسبب

الساكنني،ُُ،ُفلماُحذفُماُأضيفتُإليهُضم،ُورويُبكسرُالياءُعلىُأصلُالتقاء(2)مضمرُلإلضافة
ورويُعنُهشامُعنُابنُعامرُهيتُبكسرُاهلاءُورفعُالتاء،ُواهلمزُأخذهُمنُهاءُيهيئُمثلُجاءُ

وتكونُالتاءُفاعله،ُواملعىن:ُحسنتُهيئتك،ُويكونُلكُمنُُ(6ُ)منُالصوتُفعال(3ُ)جيئُفكأنهُاشتق
ُكماُيقولُلكُأعينُوعلىُماُتقدمُمنُالقراءةُيكونُلكُتنبيهاُمثلُسعياُ لك،ُوعلىُذاُكالمُآخر

كأنهُخففُاهلمزة،ُوأرادُهذاُاملعىن،ُوفتحُاهلاءُوالتاءُأكثرُوأسريُُُتُ يجيوزُأنُتكونُقراءةُمنُقرأُه

ُكالمُالعرب،ُقرأُأهلُالكوفةُ َلِصنيَُ}يف بفتحُالالمُحيثُوقع،ُنافعُبالكسرُيفُُ وخم ملصاُ ُ{المم خم

ُوالفتحُيفُ َلِصنيَُ}خمملصاُ  ُُمجيعه،ُالباقون:ُبالكسرُيف(7ُ){المم خم

                                                           

 (ُيفُ)د(ُ"بفتحهما".0)

ُابنُجماهد،ُمرجعُسابق،ُص4) ،ُمعاني القراءات ،.ُاألزهريُاهلروي4/052 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن.النَّحَّاس،327ُ(
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح  ،هـ(354)ت:ُ ،وُالفتحُعثمانُاملويل.ُابنُجين،ُأب4/26مرجعُسابق،ُ

ُاإلسالميةعنها ُللشئون ُاألعلى ُاجمللس ُاألوقاف: ُ)وزارة ُسابق،0/377 ،م(0555-هـ0241،، ُمرجع ُزجنلة، ُابن .0/337-
332. 

 (ُيفُ)د(ُ"السببية".3)

 (ُيفُ)د(ُ"تضمنُاإلضافة".ُوهوُاألوىل.2)

 )د(ُ"استقى".(ُيف3ُ)

 (ُيفُ)د(ُ"فعال".6)

بشريُ-،ُت:ُبدرُالدينُقهوجيالحجة للقراء السبعةهـ(،377ُ(ُالفارسي ،ُأبوُعليُاحلسنُبنُأمحدُبنُعبدُالغفارُ)ت:7ُ)
النيسابورى ،ُمرجعُسابق،ُُ.421-205 -2/202 ،م(0553-هـ0203،)دمشق/بريوت:ُدارُاملأمونُللرتاث ،4جوجيايب،ُط
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ُكسرُماُفيه ديينُوالدين،ُفالكسرُعلىُإسنادُالفعلُإليهم،ُوشاهده:ُإمجاعهمُ(0ُ)واتفقواُعلى

ُلِلَّهُِ}على ُِدينَـه مم َلص وا 4ُ){َوَأخم ُأوُ( ُهلل، ُدينهم ُاملخلصني ُوالتقدير: ُوديين، ُالدين ُفيه ُما وعلى
ُالذينُ ُمن ُوالتقدير: ُاهللُتعاىل، ُاسم ُوهو ُالفاعل، ُعلىُتركُتسمية ُوالفتح: ُاهلل، املخلصنيُلطاعة

ُكلُحالُمذمومةُللقيامُبأمره،ُمثلُاملصطفنيُوشاهده:ُ ُخِبَاِلَصٍةُ}أخلصهمُاهللُمن َناه مم َلصم إِنَّاَُأخم

َرىُ ُواملخالفةُللجمعُبنيُلغتني.(،3ُ){الدَّارُِذِكم

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ُيوسفُيوسف ُباعُإخوة ُمبعىن: ُوشروه ُالبيعُ(2)املعىنُواهللُأعلم: ُوملُترد ُأردتُالشراء ُوإن ،
،ُوقالُقتادة:ُبلُالسيارةُباعواُ(7)منهم(6ُ)،ُوهذاُقولُجماهدُوابنُعباس،ُأي:ُباعوه(3)قلت:ُاشرتيه

ُكانُحراماُُ{بَِثَمٍنُخَبمسٍُ}:ُلُهُ وقو يوسف،ُ أي:ُباخسُمبعىن:ُناقص،ُوقيل:ُإمناُمسيُخبسا :ُألنه

أي:ُ{َدرَاِهَمَُمعمد وَدةٍُ}ُوقولُُه:ُ(5)قالهُالضحاكُوابنُعباس،ُملُحيلُهلمُأنُيأكلواُمثنه،ُ،(2)عليهم

                                                                                                                                                                                     

مرجعُ ،النشر في القراءات العشر.ابنُاجلزري،3/0442ُمرجعُسابق، ،جامع البيان في القراءات السبع.ُالداين،0/423ُ
 ُُ.453-452-4/453سابق،ُ

 (ُيفُ)د(ُ"ماُفيه".0)

 .026اآلية:ُ ،ةُالنساء(ُسوُر4)

 .26اآلية:ُ ،(ُسورةُص3)

)الباكستان:ُمكتبةُ ،ت:ُغالمُنيبُالتونسي ،ريالتفسير المظه ،حممدُثناءُاهلل ،.ُاملظهري03/31 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)
 .3/031 ،هـ(0204ُ ،الرشدية

 (ُيفُ)د(ُ"اشرتيته".3)

 .3/07 ،مرجعُسابق ،.ُالسمعاينُأبوُاملظفر3/553 ،مرجعُسابق َدرُْج الدُّرر في َتف سي ر اآلي  والسَُّور، ،(ُُاجلرجاين6)

 (ُيفُ)د(ُ"بينهم".7)

 .7/4003 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/34 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير2)

 .7/4007 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/32 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير5)
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فيه،ُوقيل:ُإمناُقيلُمعدودة:ُليعلمُبذلكُُ"كان"باعوهُبدراهمُغريُموزونة،ُناقصةُغريُوافيةُلزهدهمُ
ُأقلُمنُأربعنيُ ُكانُوزنه ُما ُيفُذلكُالزمانُالُيزِن ونم ُكانوا ُكانتُأقلُمنُأربعنيُدرمها،ُألهنم أهنا

ُكانُاألوقية،ُوكانتُاألوقيةُأربعنيُدرمها ُيفُزمانُأقلُأوزاهنمُوأصغرها: ُكانوا فدلُُ،(0)درمها،ُألهنم
،ُوابنُعباسُ(4)واختلفُيفُمعرفةُعددها،ُفقالُعبدُاهللُونوفُالنكايلمبعدودهُعلىُقلةُالدراهم،ُ

ُكانتُعشرينُدرمها ُكلُواحدُُ،(3)والسديُوقتادة: ُأخذ ُكانتُاثننيُوعشرينُدرمها، وقالُجماهد:
ُكانتُأربعنيُ،(2)منهمُدرمهنيُدرمهني وليسُعلىُذلكُتعينيُالُيفُُ،(3)وقالُعكرمةُوابنُإسحاق:

ُ(6)خربُوالُيفُنص ُولُهُ وق، ُالزَّاِهِدينَُ}: ُِمَن ُِفيِه ُيوسفُيفُيوسفُمنُُ{وََكان وا ُوكانُإخوة أي:
ُكرامتهُعلىُاهللُعزُوجل،ُوالُيعرفونُمنزلتهُعنده وهمُمعُذلكُحيبونُأنُُ،(7)الزاهدينُالُيعلمون

ُإىلُيوسفُدوهنمُ ُكانتُمصروفة ُاليت ُلتكونُاملنافع ُمنه، ُهلمُوجهه ُليخلوا ُوبنيُوالده، ُبينه حيولوا
ُ.(5)حنوُماُروَيُعنُالضحاكُوابنُعباسُوجريجُ،(2)مصروفةُإليهم

                                                           

ُجرير0) ُابن ُ ُسابق ،( ُسابق ،.الثعليب03/33 ،مرجع ُالقيسي3/413 ،مرجع ُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.  ،مرجع
3/3342. 

ُكعبُ(ُيفُ)د(ُ"البكايل".ُنوفُبنُفضالة4ُ) ُكانتُامرأة ُكنيتهُأبوُيزيدُويقالُأبوُعمروُوقدُقيلُأبوُرشيدُأمه البكايلُاحلمريي
ُعلي ُعن: ُروى ُالقصص ُيروي ُاألنصاري ،األحبار ُأيوب ُسابق ،وأيب ُمرجع ُحبان، ُابن ُالشامي. ُنوف ُنفسه ُوهو  ،وكعب

ُالب سيت3/223 ُ ،لتميميا ،أبوُحامتُحممدُبنُحبانُبنُأمحدُبنُحبانُبنُمعاذُبنَُمعمبدَُ ،. مشاهير علماء  ،هـ(332)ت:
 ،)املنصورة:ُدارُالوفاءُللطباعةُوالنشروالتوزيع0ط ،حققهُووثقهُوعلقُعليه:ُمرزوقُعلىُابراهيم األمصار وأعالم فقهاء األقطار،

 .0/056 ،م(0550-هـ0200

ُالثوري3) ُسفيان )، ُ ُالكويفُ)ت: ُمسروق ُبن ُسعيد ُبن ُاهلل ُعبد ُالكتبُ ،0ط تفسير الثوري، ،هـ(060أبو ُدار )بريوت:
 .03/37 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/032 ،م(0523-هـ0213العلمية

 .3/413 ،مرجعُسابق ،.الثعليب7/3006 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/02 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .7/4006 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/32 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

ُكذاُيفُاألصل.ُويف6ُ)  )د(ُ"واليقني".(

 .7/4007 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت03/35 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)

 .03/35 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 (ُيفُ)د(ُ"ابنُجريج".ُوهوُالصوابُإنُشاءُاهللُتعاىل.5)
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رِِميَُمثـمَواهُ } وقوله تعالى: َُأكم رَأَتِِه ُاِلمم َر ُِمصم تَـرَاه ُِمنم ُالَِّذيُاشم أي:ُقالُالذيُاشرتىُُ{َوقَاَل
وقيل:ُأنُامسهُِإطمِفريُبمنُُ،،ُروَيُذلكُعنُابنُعباس(0)يوسفُمنُبائعهُمبصر،ُوذكرُأنُامسهُِقطميِفر

ُكانُامللكُيومئذ:ُالريانُبنُالوليد،ُ روحيبُوهوُالعزيز،ُوكانُعلىُخزائنُمصر،ُوقالُابنُإسحاق:
ُكانُ(4)رجلُمنُالعماليق ُمبصر ُإنُالذيُباعه ُوقيل: َقاءَُُماِلكُبمنُذ عمر، 3ُ)بمنُثـ َويمبُبمنَُعنـم بمنُ(

يَان رَأَتِهُِ} كذاُروَيُعنُابنُعباس،(3ُ)بمنُِإبـمَراِهيم(2ُ)ِمدم َرُاِلمم ُِمصم تَـرَاه ُِمنم وامسهاُمماُُ،{َوَقاَلُالَِّذيُاشم

رِِميَُمثـمَواهُ }،(7)َرَعابيل(6ُ)ذكرُابنُإسحاق:ُرَاِعيلُبِنمت ُيـَثمِويُأي:ُموضعُإقامته،ُوذلُ{َأكم كَُحيمث 

َوي ِقيمُِفيهُِ
ا}وكينُباملوضعُعنهُاتساعا،ُألنهُمعلوم،ُُ،(2) ُنـَتَِّخَذه َُوَلد  َفَعَناُأَوم ُيـَنـم ذكرُأنُُ{َعَسىَُأنم

مشرتيُيوسفُقالُهذاُالقولُالمرأته،ُحنيُدفعهُإليها،ُألنهُملُيكنُلهُولد،ُوملُيكنُيأيتُالنساء،ُ
ُبعض ُيكفينا ُأن ُعسى ُأكرميه، ُهلا: ُأمورُفقال ُمن ُنعاين ُن َكلِّفَهاُ(5)ما ُاليت ُاألمور ُفهم ُإذا ،

(01ُ)َوَعَرفـََها
ونـََتبَـنَّاهُ 

(00)ُ،ُ

                                                           

 .7/4007 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت0)

 .7/4007 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/60 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

ُكانُمالكُبنُذعرُبنُب ويبُبنُعفقانُبنُمديانُبنُإبراهيم"ُهكذاُعند3ُ) (ُ)بويبُ(ُبدالُمنُ)ثويب(:ُ"إنُالذيُباعهُمبصر
 .03/02ُ ،مرجعُسابق ،ابنُجرير

 (ُيفُ)د(ُ"مدان".2)

 .03/60 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 (ُيفُ)د(ُ"ابنة".6)

 .03/64 ،رعائيل""بنتُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)

 .03/64 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 (ُيفُ)د(ُ"أمورنا".5)

 .03/63 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير01)

(00ُ ُاملعىن. ُلكمال ُاألصل ُيف ُاملثبت ُأعلم ُواهلل ُ"وتبيناه".والصواب ُ)د( ُيف ُظاهرةفائدة( عندُ مشروعأ كان التبين أن يف :
 .0/424 ،مرجعُسابق ،نصرُواهلاليلُوحرمه. عنهُاإلسالم هنى مث ،منه صدر ويف ،اإلسالم قبل العرب عند كان كما ،املصريني
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ُأفرسُالناسُثالثة ُالعزيزُحنيُتفرسُيفُيوسف،ُوقال(0)قالُعبدُاهللُبنُمسعود: :(4ُ ُ} المرأته:(

ا َُوَلد  ُنـَتَِّخَذه  َُأوم َفَعَنا ُيـَنـم َُأنم َُعَسى َُمثـمَواه  رِِمي ُواليتُ{َأكم ُعمر، ُيف ُتفرس ُحني ُالصديق ُبكر ُوأبو ،

ُ َِمنيُ }قالت: ُاألم ُالمَقِويُّ َتأمَجرمَت ُاسم َُمِن َر َُخيـم ُِإنَّ َتأمِجرمه  ُاسم ُأََبِت ُوقولُهُ ُ،(3){يَا َُمكَّنَّاُ}: وََكَذِلَك

َرمضُِ هُيقولُتعاىل:ُوكذلكُأنقذناُيوسفُمنُأيديُإخوته،ُوقدُمهواُبقتله،ُوأخرجناُ{لِي وس َفُيفُاألم
ُلهُيفُ ُكذلكُمكنا ُالرفيعةُعندُعزيزُمصر، منُاجلبُبعدُأنُألقيُفيهُفصريناهُإىلُالكرامةُواملنزلة

ُعلىُخزائنها ُفجعلناه ََحاِديثُِ}،(2)األرض، ُاألم ُتَأمِويِل ُِمنم ُِعَبارَةُُ{َولِنـ َعلَِّمه  ُي وس فُِمنم ُنـ َعلِّم أي:

يَا ُ،ُ(2)َيس وسه َُوي َدبِّره َُوحَي وطهُ  علىُأمرُيوسفُُ(7){َغاِلبُ َواللَّه ُ}ُ،(6)ومكناُلهُيفُاألرضُ،(3)الرُّؤم

                                                           

ُموقوف0) ُاحلديث )، ُ ُيف ُمنصور ُبن ُسعيد ُُسننهرواه ُيف ُاجلعد ُ ،370صُمسندهوابن ُيف ُاخلالل ُبكر ُكتاب السنةوأبو
كتاب شرح أصول والاللكائيُيفُ ،335صُكتاب االعتقادوالبيهقيُيفُ ،310واخلرائطيُيفُمكارمُاألخالقُصُ ،0/477

 ،وقالُاهليثمي:ُرواهُالطرباينُبإسنادين ،062 ،5/067 ،المعجم الكبيروالطرباينُيفُ ،7/0212اعتقاد أهل السنة والجماعة، 
ُكانُحممدُبنُكثريُهوُالعبدي ُكانُهوُالثقفي ،ورجالُأحدمهاُرجالُالصحيحُإن واحلاكمُ ،فقدُوثقُعلىُضعفُكثريُفيهُ" ،وإن

ُ ُ المستدرك،يف ُالتفسريكتاب ُومسلم ،4/376، ُالبخاري ُشرط ُعلى ُ ،وصححه ُيف ُالذهيب ُ التلخيص،ووافقه كتاب ويف
 ،مرجعُسابق ،.الزجاج03/63 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير7/232 المصنف،وابنُأيبُشيبةُيفُ ،وقالُصحيح ،3/56 المناقب،

 .7/4002 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت3/52

 (ُيفُ)د(ُ"فقال".4)

 .46اآلية:ُ ،(ُالقصص3)

 .2/446ُ ،مرجعُسابق ،.البغوي03/62 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

ت:ُالدكتورُحممدُعبدُالسالمُ تفسير مجاهد، ،ـ(هـ012أبوُاحلجاجُبنُجربُالتابعيُاملكيُالقرشيُاملخزوميُ)ت:ُ ،(ُجماهد3)
.ابن03/63ُ ،مرجعُسابق ،جريرُ.ُابن0/352 ،(م0525-هـ0201ُ- ،)مصر:ُارُالفكرُاإلسالميُاحلديثة ،0ط ،أبوُالنيل
 .7/3002 ،مرجعُسابق ،أيبُحامت

 .7/4002ُ ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.ابنُجرير ،(ُجماهد6)

 (ُيفُ)د(ُ"مستوٍل".7)

 .03/63 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)
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رِهُِ}:(0)قالُسعيدُبنُجبري َُعَلىُأَمم ثـََرُالنَّاِسُاَلُيـَعمَلم ونَُ}،(4)أي:ُفع ال{َواللَّه َُغاِلب  َُأكم ُ(3){وَلِكنَّ
أي:ُولكنُالذينُزهدواُيفُيوسفُفباعوهُبثمنُخسيس،ُوالذينُصارُبنيُأظهرهمُمنُأهلُمصر،ُ

ُ(.2)حىتُبيعُفيهم،ُالُيعلمونُماُاهللُبيوسفُصانع

ا} وقوله تعالى: َُوِعلمم  م ا َناه ُح كم َُآتـَيـم َُأش دَّه  ُبـََلَغ ُبلغُيوسفُشدتهُوقوتهُيفُُ{َوَلمَّا أي:ُملا
اينُعشرةُإيلُستنيُسنة،ُوقيل:ُأربعنيُسنة،ُمجعُملُيسمعُلهُواحدُمثلُشبابهُوحد ُذلكُفماُبني:ُمث

،ُوواحدُاألشرُشر،ُ(3)األضرُواألسر َُضر  ََضر  ُكماَُواِحدُاألم ،ُوجيبُيفُالقياسُأنُيكونُواحدهَُشد 
ُ(:6ُ)كماُقال

                                                           

ُالواليبُموالهمُاإلمام0) ُأبوُعبدُاهللُ-أبوُحممدُ،الشهيدُ،املفسرُ،املقرئُ،احلافظُ،(ُهوُسعيدُبنُجبريُبنُهشام ُ-ويقال:
قتلهُاحلجاجُيفُسنةُ -صلىُاهللُعليهُوسلمُ-ورأىُخلقا ُمنُأصحابُالنيب ،أحدُاألعالمُ،الكويفُ،الواليبُموالهمُ،األسدي

ُكثري،4/370ُ ،مرجعُسابق ،ه.ابنُخلكان53  ،ير أعالم النبالءس ،.ُالذهيب04/266 ،مرجعُسابق البداية والنهاية،.ُابن
 .ُ 2/340 ،مرجعُسابق

 أن أحد يقدر وال ،غ لب اهلل غالب :ُمنفائدة.7/4002ُ ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت03/63 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 .0/422 ،مرجعُسابق ،تعاىل.ُنصرُواهلاليل–اهللُوالُيعلمُالغيبُإالُاهللُ أمر يرد

اهلل:ُ بيد كله األمر أن الناس أكثر جهل"العلمي:ُ وحده.ُقال-تعاىل-اهلل بيد كله اهلل أمر بأن الناس أكثر :ُجهلفائدة(ُ(3
 يدركون أي:ُال يعلمون ال الناس وحده.ُثانيا:ُأكثر-تعاىل-اهلل بيد كله األمر أن يعلمون ال ومصر عصر كل يف الناس أوال:ُأكثر

ثـََرُالنَّاِسُاَلُيـَعمَلم وَن{ُُثالثا:ُوردتُ.صانع به اهلل ما يعلمون ال أو ،يريد ملا وتلطفهُوفعله ،خلقه يف حكمته  القرآن يف }َوَلِكنََُّأكم

 اهلل قدر نإونصارىُومسلمنيُوغريهم.ُ ويهود وثنيني من الناس أكثرية عن العلم تنفي السماء اهللُمن أنزهلا ،مرة عشرة إحدى

 ،...بتصرف يريد ما يتحقق لكي الظروف يهيء الذي هو واهلل ،حائل وقوعه حيولُدون فلن ،شيئا اهلل أراد فإن ،حمالة ال واقع
 .0/450 ،مرجعُسابق ،نصرُواهلاليل

 .03/66 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 (ُيفُ)د(ُ"األشر".3)

 .ُوملُأقفُعلىُقائله.6/007 ،مرجعُسابق التبيان في إعراب القرآن، ،(ُالعكربي6)
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ُر َأْن َكثـَُر األُشرُّ َوَأْهَلَكْت...َحْرُب الُمُلوك  َأَكاث َر اأَلْمَوال    (0)َهْل َغيـْ

َلِغ:ُاألشد،ُفقالُجماهد:ُثالثُوثالثونُسنة َبـم
وقالُابنُعباس:ُبضعُوثالثونُُ،(4)واختلفُيفُامل

وأنهُملاُبلغُأشدهُوهوُيفُقوتهُمنُاألقوالُاملذكورة:ُأعطاهُاهللُُ،(3)سنة،ُوقالُالضحاك:ُعشرونُسنة
هُبطاعتهُإيايُاحلكمُوالعلم،ُومكنتهُيفُتُ حكماُوعلما،ُيقولُتعاىل:ُوكماُجزيتُيوسفُفأثبُم

ُكذلكُأجزيُمنُأحسنُيفُعمله،ُفأطاعينُيفُ األرض،ُواستنقذتهُمنُأيديُإخوتهُالذينُأرادواُقتله،
هُيفُمعاصي،ُوهذاُوإنُكانُخمرجهُيفُظاهرهُعلىُكلُحمسنُفإنُاملرادُبهُأمري،ُوانتهىُعماُهنيت

ُكماُفعلتُهذاُُبيوسف،ُفكذلكُأفعلُبكُفأجنيكُمنُمشركيُُ-صلىُاهللُعليه-حممد يقولُله:
ألنُذلكَُجزَاِئيُأهلُاإلحسانُيفُأمريُوهنيي،ُقالُابنُُ(2)قومك،ُالذينُيقصدونكمُبالعداوة

ُُُ.(3)ملهتدينعباس:ُجيزيُاحملسننيُأي:ُا

ِسهُِ} وقوله تعالى: ُنـَفم أي:ُراودتُامرأةُالعزيز،ُوهيُاليتُكانُُ{ورَاَوَدتمه ُالَّيِتُه َوُيفُبـَيمِتَهاَُعنم
 ،(7)كماُرويُعنُابنُإسحاقُوالسديُوابنُجبريُُ،(6)يوسفُيفُبيتهاُعنُنفسهُأنُيواقعها

                                                           

الزاهر في معاني ُ،هـ(342)ت:ُُ،أبوُبكرُحممدُبنُالقاسمُبنُحممدُبنُبشارُ،.ُاألنباري03/44،مرجعُسابقُ،(ُابنُجرير0)
إبراهيمُبنُُ،.ُالبقاعي0/33ُ،(0554-هـ0204ُ،)بريوت:ُمؤسسةُالرسالةُ،0طُ،ت:ُد.حامتُصاحلُالضامنُكلمات الناس

)القاهرة:ُدارُالكتابُُ،0طُنظم الدرر في تناسب اآليات والسور،هـ(223ُعمرُبنُحسنُالرباطُبنُعليُبنُأيبُبكرُ)ت:ُ
 .01/33ُ،اإلسالمي(

 ُ.03/67ُ ،مرجعُسابق ،ابنُجريرُ.0/343 ،مرجعُسابق ،(ُجماهد4)

 ،مرجعُسابق ،.ُاملاوردي3/3334 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.ُالقيسي03/67 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
2/421. 

 يفُ)د(ُزيادة"وأمكنُلكُيفُاألرضُوأوتيكُاحلكمُوالعلم".ُ(2)

 .03/65 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .7/4041 ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.ُُابنُأيبُحامت ،(ُابنُجرير6)

ُ،مُصلىُاهللُعليهُوسلُ–ورأىُخلقا ُمنُأصحابُالنيبُُ،(ُسعيدُبنُجبريُبنُهشامُاألسديُالكويف:ُاملقرئُاملفسرُالفقيه7)
سير ُ،.ُالذهيب0/76ُ،،ُمرجعُسابقُتذكرة الحفاظ .ُالذهيب،4/370ُ،مرجعُسابقُ،ه.ُابنُخلكان53قتلهُاحلجاجُيفُسنةُ

 .2/344ُ،مرجعُسابقُأعالم النبالء،
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َبـمَوابَُ} بعدُُ{َوَغلََّقِتُاألم أي:ُغلقتُأبوابُالبيوتُعليهاُوعلىُيوسفُملاُراودته،ُباباُ 

َُهيمَتَُلكَُ}،(0)باب وقالُالسديُُ،(3)وقالُابنُعباس:ُهلمُلكُ،(4)يعين:ُتعالُواقرب{َوقَاَلتم
معناهاُتعال،ُُ،(7):ُهيُلغةُح ورَان(6)،ُوقالُالكسائيُوأبوُعبيدة(3):ُهيتُبالقبطيةُهلم(2)واحلسن

َُهيمَئة ِرُأَِهيئ  َمم وهئتُلالثننيُواجلمعُُ،(2)ومنُضمُالتاءُفاملعىن:ُتـََهيَّأمتُلكُمنُقولُالقائل:ُِهئمتُِلمأم
 ُُ.(5)والذكرُواألنثىُفيهُسواء

جلُثناؤه:ُقالُيوسفُإذُدعتهُاملرأةُإىلُنفسهاُوقالتُله:ُ-يقول{َمَعاَذُاللَّهُِ} وقوله تعالى:

ِإنَّهُ } وقوله تعالى: .(01)أعتصمُباهللُمنُالذيُتؤمئنيُإليه،ُوأستجريُبهُمنههلم ُإيل،ُقال:ُ

                                                           

 .06/43 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير0)

 .03/71 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير4)

 .7/4040 ،مرجعُسابق ،ابنُأيبُحامت03/70ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

وحربُاألمةُيفُزمنه،ُولدُباملدينةُُوهوُأحدُالعلماءُ ،كانُإمامُأهلُالبصرة ،أبوُسعيد،ُتابعي ،(ُاحلسنُبنُيسارُالبصري2)
ُولدُباملدينة.ُ) ُالشجعانُالنساك. ُالفصحاء ُالصفديُ،صالحُالدينُخليلُبنُأيبكُبنُعبدُاهللُ)ت:001ُ-40الفقهاء هـ(.

.04/051ُم(،4111ُ-هـ0241،)بريوت:ُدارُإحياءُالرتاث،ت:ُأمحدُاألرناؤوطُوتركيُمصطفىُ،لوفياتالوافي باهـ(.762ُ
 .7ُ/057مُ(،0570ُ،)بريوت:ُمؤسسةُاألعلميُللمطبوعات ،4،طلسان الميزانابنُحجر،ُ

 .06/47ُ،مرجعُسابقُ،(ُابنُجرير3)

ُمعمرُبنُاملثىن6) ُالتيميُالبصريُ،( ُاليتُماتُفيهاُُ،أَب وُعبيدة ُإنهُولدُيفُسنةُعشرُومائةُيفُالليلة ُيقال: النحويُالعالمة،
ُالسريايف ُُ،احلسنُبنُعبدُاهللُبنُاملرزبانُالسريايف،احلسنُالبصري. )مصر:ُُأخبار النحويين البصريين،ُ،هـ362أبوُسعيدُت:

 .3/433ُ،مرجعُسابقُ،.ُابنُخلكان33-34،م(0566ُ،مصطفىُالبايبُاحلليب

 .03/70 ،مرجعُسابق ،نُجرير(ُُاب7)

 .327ص ،مرجعُسابق ،(ُهذهُالقراءةُروايةُهشامُبنُعامر.ُابنُجماهد2)

 .03/74 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/313 ،مرجعُسابق ،(ُأبوعبيدة5)

 .3/32 ،مرجعُسابق ،.ُالسمعاينُأبوُاملظفر4/617 ،مرجعُسابق ،الواحديُ.03/72 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير01)
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َسَنُ}:ُوقولُهُ  قالُالسديُوجماهدُوابنُإسحاق.ُ،(0)يقول:ُإنُصاحبكُزوجكَُسيِِّدي{َريبُِّ َأحم

اهلاءُ:ُجيوزُأنُتكونُ(2)وقالُالزجاجُ،(3)،ُوأكرمينُوائتمنينُفالُأخونه(4)يقولُأحسنُمنزليت{ َمثـمَوايَُ

ِلح ُالظَّاِلم ونَُ}:ُقولُهُ ،ُو(3)أي:ُأنُاهللُريبُأحسنُمثوايُيفُطولُمقامي-عزُوجل-هلل ُ{إِنَّه ُاَلُيـ فم
يقول:ُإنهُالُينجحُمنُظلم،ُففعلُماُليسُلهُفعله،ُوهذاُالذيُتدعونينُإليهُمنُالفجورُظلمُ

بنُإسحاق.ُوقدُتضمنتُ،ُحنوُماُرويُعنُابنُعباسُوا(6)سيديُالذيُائتمنينُعلىُمنزلهلوخيانةُ
اآليات:ُالبيانُعماُيوجبهُاجلهلُمبقدارُاملبيعُالنفيسُمنُالزهدُفيه،ُمعُبيعهُبالثمنُاخلسيسُاحلقريُ

ُكانُحقيقاُللرفعة-جلُوعز-اليسريُالنزر،ُوالبيانُعماُيوجبهُحسنُتدبريُاهلل منُالتمكنيُيفُ(،7ُ)لو
ُكانُأمرُيوسفُفماُأعطيُمنُُالعلمُالذيُحيلُبهُالقدر،ُويعظمُبه(2ُ)األرضُوتعليم ُكما الشأن،

تلكُاحلال،ُومكنُبامللك،ُوكثرةُاملال،ُوالبيانُعماُيوجبهُحالُاحملسنُمنُاجلزاءُعلىُاإلحسان،ُ
وعطاء ُوكرامةُوكرميُجزاء،ُوالبيانُعماُيوجبهُاالمتناعُمنُ بإتيانهُاحلكمُوالعلم،ُوناهيكُهبماَُسناُ 

ُلشهوةُمنُاملدحُهبذهُاحلالُاجلميلة،ُوالفضيلةُاجلليلة.احلرامُيفُحالُشدةُاملنازعة،ُوقوةُا

: ُالقوُل في الوقف  والتمام 

                                                           

 .03/72ُ ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير352ص ،مرجعُسابق ،(ُجماهد0)

 (ُيفُ)د(ُ"مقوليت".4)

 .03/75 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

ُكتابُمعانُالقرآن2) ُبنُسهلُأبوُإسحاقُالز ج اجُالنحوى ُصاحب حسنُُ،كانُمنُأهلُالفضلُوالدينُُ،(ُإبراهيمُبنُالسرى 
ُكنتُأخرطُ.قالُأبوُحممحسان فى األدبولهُمؤل فاتُُ،االعتقاد فاشتهيتُُالّزجاج،دُبنُدرستويهُالنحوى :ُحد ثىنُالز جاجُقال:

ُُ،وكانُالُيعل مُجماناُ-لتعل مهُالمبّردفلزمتُُ،النحو ُ)ت: ُإالُعلىُقدرها ُبأجرة ُالقفطي،ُمرجعُسابق300ُوالُيعل مُ ُ،ه(.
 .0/21ُ،مرجعُسابقُ،.ُالزركلي0/052

 .3/010ُ،مرجعُسابقُ،(ُالزجاج3)

 .7/4044 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/21 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)

 (ُيفُ)د(ُ"بالرفعة".7)

 وكالمهاُصحيحُللمصدرية.ُ(ُيفُ)د(ُ"وتعلم".2)
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ُغ اَلمُ } َُهَذا َرى ُب شم ُحامتُ(0)كاف{يَا ُأيب ُُ،(4)عند ُِبَضاَعةُ }وكذا والتمام:ُُ،(3){َوَأَسرُّوه 

ُيـَعمَمل ونَُ} ُمبَا وََكان واُ}والتمامُعندُغريهُُ،(3)متامُ{َدرَاِهَمَُمعمد وَدةٍُ}وقالُنافع:ُُ،(2){َواللَّه َُعِليم 

ُالزَّاِهِدينَُ ُِمَن ُ(6){ِفيِه ا}، َُوَلد  ُنـَتَِّخَذه  ُُ،(7)كافُُ{َأوم ُعنده ََحاِديثُِ}وكذا ُاألم ُتَأمِويِل ُ،(2)ُ{ِمنم

ُ ُيـَعمَلم ونَُ}والتمام ُاَل ُالنَّاِس ثـََر َُأكم ِسِننيَُ}و،(5){َوَلِكنَّ ُالمم حم َوَغلََّقِتُ}ُ،(0)متامُ{جَنمزِي

                                                           

.ُوهو343ُص ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُالداين331ص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس0)
 .054ص ،مرجعُسابق ،األمشوين ،.وكذا054ص ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،حسنُعندُاألنصاري

ُكان422ُُسهلُبنُحممدُبنُعثمانُاجلشميُالسجستاينُ)ت:ُ (ُهو4) ُكبارُالعلماءُباللغةُوالشعر.ُمنُأهلُالبصرة هـ(ُمن
ُكتابا ُكتابُ) ،املرب دُيالزمُالقراءةُعليه.ُلهُنيفُوثالثون ُ،مرجعُسابقُ،(.ُاملزيما تلحن فيه العامة(ُو)النخلةوُ)(ُالمعّمرينمنها

 .3/023 ،مرجعُسابق ،.ُالزركلي04/462ُ،مرجعُسابقُسير أعالم النبالء،ُ،.ُالذهيب04/410

ُالداين3) ُوافقه ُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( ُص343ص ،مرجع ُسابق ُ،مرجع ُاألنصاري ُوكذا ُوكذا054. .، 
 .054ُص ،مرجعُسابق ،األمشوين

ُالنحاس2) ُسابق ،القطع واالئتناف ،( ُالداين331ص ،مرجع ُعند ُتام ُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. صُ ،مرجع
 املرجعُالسابق. ،.ُوكذاُاألمشوين054ص ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُوهوُحسنُاألنصاري343

 املرجعُالسابق. ،سنُعندُاألمشوينوهوُحُاملرجعُالسابق. ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس3)

وهوُوقفُحسنُُ.343ص ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.الداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس6)
 املرجعُالسابق. ،.ُاألمشوين054ص ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،عندُاألنصاري

ُكافُعندُأيبُحامت،ُوكذاُالداين330ص ،سابقُمرجع ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس7) مرجعُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،،
ُكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُوكذاُاألنصاري343ص ،سابق  املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.و

ُالنحاس2) ُالداين ،330ص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،( ُوكذا  ،كتفى في الوقف واالبتداالم ،كافُعندُأيبُحامت،
ُسابق ُاألنصاري343ص ،مرجع ُوكذا ُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. ُوقفُحسنُعند054ُص ،مرجع ُوهو .

 .054ص ،مرجعُسابق ،األمشوين

املرجعُالسابق.ُوهوُوقفُ ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألنصاري ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس5)
 املرجعُالسابق. ،حسنُعندُاألمشوين
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َبـمَوابَُ 4ُ)متامُ{األم )ُ ُالتمام: ُوقالُأمحدُبنُجعفر ُنافع، َُلكَُ}عند َُهيمَت ُُ،(3){َوقَاَلتم اَلُ}وكذا

ِلح ُالظَّاِلم ونَُ  (.2)ُ{يـ فم

ُوقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ     ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ    چچ ڇ  ژ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ک ک 

ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ     ک ک گ گ گ  گ       ڳ ڳ    ڳ  

ۀ ہ ہ      ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ         ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 

ُ ژۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې       ې ېې ى ى     ائ ائ

ُيفعله ُقاربُفعلهُوملا ُبالشيءُإذا ُُ{بِهُِ}،(3)َهمَّ ُهِبَا}،ُ{مَهَّتُم}متعلقُبـ متعلقُُ{َوَهمَّ

ُ ُ} ،{َوَهمَُّ}بـ َُأنم َُربِّهَُِلوماَل ُ{َلوماَلُ}يفُموضعُرفعُباالبتداء،ُوجوابُُ{َأنُم}،ُ{رََأىُبـ رمَهاَن

                                                                                                                                                                                     

ُكافُ ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.وكذاُاألنصاري ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس0) املرجعُالسابق.ُوهو
 املرجعُالسابق. ،عندُاألمشوين

 .330ص،ُمرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس4)

ُكافُعندُاألنصارياملرجعُالس ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس3)  ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،ابق.ُوهو

 054ص ،مرجعُسابق ،.ُوهوُحسنُعندُاألمشوين054ص

وهوحسنُُ.343ُصُ،مرجعُسابقُ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُوكذاُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس2)
ُكافُعندُاألمشويناملرجعُالسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،عندُاألنصاري  املرجعُالسابق. ،.ُوهو

 ،مرجعُسابق ،.ُاألصبهاين0/233 ،أليبُعبدُاهللُبنُأيبُنصرُاحلميديُتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم(3ُ)
ُالبغوي0/062 ُسابق ،. ُ ،.احلمريي2/432 ،مرجع ُ)ت: ُسعيد ُبن 373ُنشوان س العلوم ودواء كالم العرب من شمهـ(

 ،)بريوت:ُدارُالفكرُاملعار ،0ط ،د/يوسفُحممدُعبدُاهللُ-مطهرُبنُعليُاإلرياين-ت:ُدُحسنيُبنُعبدُاهللُالعمريُالكلوم
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ُكماُتقدمُجوابُالشرطُلقوةُالشرطُوقلبهُ حمذوفُلعلمُالسامع،ُوالُجيوزُأنُيتقدمُجواهباُعليها،

،ُ(4)الكافُللتشبيهُيفُموضعُنصبُ{َكَذِلكَُ}ُ،(0)للماضيُإىلُمعىنُاملستقبلُوقوةُالشرطُبالعمل
ُكذلك،ُوالنصبُأجود،ُملطالبةُأي:ُأرين ُكذلك،ُوقيل:ُيفُموضعُرفع،ُأي:ُأمرُالرباهني اهُالرباهني

ِرَفَُعنمهُ }ُ،(3)حروفُاجلرُباألفعالُأوُمعانيها ُكيُمتعلقةُبالفعلُاحملذوفُالذيُدلتُُ{لَِنصم الم

ُكافُالتشبيه، َلِصنيَُ}متعلقُبـُنصرف،ُُ{َعنمهُ }عليه ُِعَباِدنَاُالمم خم ُ{ِمنُم}ستأنفُومُ{ِإنَّه ُِمنم

ُو ُاالستقرار، ُمبعىن ُُ{المَبابَُ}متعلقة ُاستبقا، ُبـ ُد ب رٍُ}نصب ُبـُ{ِمنم ،ُ{َوَقدَّتُم}متعلق

ُُ{َسيَِّدَها}و ُألفيا، 2ُ)ظرفُ{َلَدىُالمَبابُِ}نصبُبـ )ُ ُ{َوأَلمَفَيا}العاملُفيه ،{ُ َُجزَاء َُمنم َما

ِلَكُس وء ا ُبَِأهم ُ{أَرَاَد ُُ{َما}، ُُ{َجزَاءُ }حرفُنفي، يفُموضعُخفضُ{َمنُم}رفعُباالبتداء،

ِلكَُ}إليها،ُ{َجزَاءُ }بإضافةُ ُ{إالَُّ}،{أَرَادَُ} نصبُبـُ{س وء ا}،ُ{َأَرادَُ}متعلقُبـُ{بَِأهم

ُ َجنَُ}إجياب، ُي سم ُوُ{أنُم} ،{َأنم ُاالبتداء، ُخرب ُعلى ُرفع ُموضع َجنَُ}يف ُبـُ{ي سم   نصب

ُأَلِيمُ }،ُ{َأنُم} َُعَذاب  ُ{ِهَيُرَاَوَدتميِنُ} السجنُأوُعذابُأليمُعطفُعلى"أن"التقدير:ُإال{َأوم

ُوخرب ُنـَفمِسي}،(3)ابتداء ُبـ{َعنم ُو{رَاَوَدتميِنُ} متعلق ُُ{َشاِهدُ }، ُبـ ُ{وَشِهدَُ}رفع ،{ُ ِمنم
                                                                                                                                                                                     

 ،مرجعُسابق ،.ُالبيضاوي3/354 ،مرجعُسابق ،.أبوحيان0/342 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعطية0/6220،م(0555-هـ0241
3/061. 

 .6/01 ،مرجعُسابق ،.ُأبوحيان0/36 ،مرجعُسابق ،.الباقويل4/745 ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،(ُالعكربي0)

 .0/2203 ،مرجعُسابق ،.ُاألبياري0/247 ،مرجعُسابق ،(ُاخلراط4)

ُالعكربي3) ُاأللوسي4/745 ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،( ُأبوحيان6/212 ،مرجعُسابق ،.  ،مرجعُسابق ،.
6/435. 

 ،اخلراطُ.0/43 ،م(0522 ،)بريوت:ُمؤسسةُالرسالة ،0ط ،ت:ُعليُتوفيقُاحلمد حروف المعاني والصفات، ،(ُالزجاجي2)
 .0/432 ،مرجعُسابق

 .4/22 ،مرجعُسابق ،.دعاس2/273مرجعُسابق ،.درويش04/213مرجعُسابق ،(ُصايف3)
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ِلَها ُقـ ب لٍُ}،ُ{َشِهدَُ و}متعلقُبـُ{أَهم ُِمنم َُكاَنَُقِميص ه ُق دَّ ُ{ق دَُّ}حرفُشرطُوُ{ِإنُم}،ُ{ِإنم

ُ ُ{َكانَُ}خرب ُقـ ب لٍُ}، ُبـُ{ِمنم ُالشرطُ{َفَصَدَقتُم} ،{ق دَُّ}متعلق ُ(0)جواب ُِمَنُ}، َوه َو

ُوخربُ{المَكاِذِبني ُو(4)ابتداء ُالمَكاِذِبنيَُ }، ُوُ{ِمَن ُباالستقرار، ُوكذاُُ{ِمنَُ}متعلق للتبعيض،

ِلَها} ُأَهم ُ{ِمنم ُالصَّاِدِقنيَُ}، ُِمَن َُوه َو َُفَكَذَبتم ُد ب ٍر ُِمنم ُق دَّ َُقِميص ه  َُكاَن ُماُ{َوِإنم تقدم،ُُمثل

ُد ب رٍُ}،ُ{رََأى}نصبُبـُ{َقِميَصهُ }الفاءُجوابُماُأخربُبهُوملاُظرف،ُُ{فـََلمَّا} ُِمنم ُ{ق دَّ

منُدبر،ُ َُكيمدِك نَُّ}يفُموضعُاحلال،ُأي:ُفلماُرأىُقميصهُمقدوداُ  متعلقةُُ{ِمنُم}،ُ{قَاَلُِإنَّه ُِمنم

ُ َُعِظيمُ }مبعىنُاالستقرار، َُكيمدَك نَّ ُواهلاءُمنُُ{ِإنَّ تعودُعلىُالكذب،ُُ{ِإنَّهُ }اسمُإنُوخربها،
ُ(.3)وجيوزُأنُتعودُعلىُالسوء

ُالقوُل في القراءة :

َلِصنيَُ}قرأُأهلُالكوفة:ُ وخمَلصاُبفتحُالالمُحيثُوقعُنافعُبالكسرُيفُخمَلصاُوالفتحُُ{المم خم
ُبالفتحُيفُمجيعه ُالباقون: ُديينُوالُ،(2)يفُخملصني، ُفيه ُعلىُما ُإسكانُواتفقوا ُعلى ُفالكسر دين،

ُلِلَّهُِ}الفعلُإليهم،ُوشاهدهُ ُِدينَـه مم َلص وا والفتحُعلىُتركُتسميتهُالفاعل،ُوهوُاسمُاهللُُ،(3){َوَأخم

                                                           

 .0/432 ،مرجعُسابق ،.اخلراط2/42 ،مرجعُسابق ،(ُالصبان0)

 .4/22 ،مرجعُسابق ،.الدعاس2/273 ،مرجعُسابق ،.ُدرويش4/215 ،مرجعُسابق ،(ُصايف4)

 .00/73 ،مرجعُسابق ،(ُابنُعادل3)

ُص2) ُسابق، ُمرجع ُابنُجماهد، ُابنُخالويه،322( ُسابق،ص ،كتاب السبعة في القراءات  . ُاألزهريُاهلروي،052مرجع . 
 ،4،ت:ُاوتوُتريزل،ُطالقراءات السبع.ُالداين،2/241،240ُمرجعُسابق،ُ.ُالفارسي ،4/26ُمرجعُسابق،ُ ،معاني القراءات

 .0/042م(،0522-هـ0212 ،)بريوت:ُدارُالكتابُالعريب

 .026اآلية:ُ ،ةُالنساء(ُسوُر3)
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ُ ُوشاهده: ُبأمره، ُللقيام ُكلُحالُمذمومة ُومنُالذينُأخلصهمُاهللُمن ُوالتقدير: ُوجل، ِإنَّاُ}عز

َناه مُم َلصم ُواخلالفُواجلمعُبنيُلغتني.ُ(0ُ) {َأخم

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

املعىنُواهللُأعلم:ُأنُامرأةُالعزيزُملاُمه تُبيوسف،ُوأرادتُمراودتهُعنُنفسه،ُجعلتُتذكرُلهُ
ُأحسنُشعرك!ُ ُيوسفُما ُيا ُقالتُله: ُرويُعنُالسديُقال: ُإىلُنفسها، ُوتشوقه حماسنُنفسه،

عينيك!ُقال:ُهيُأولُماُتسيلُقال:ُهوُأولُماُينتثرُمنُجسدي،ُقالتُله:ُياُيوسفُماُأحسنُ
إىلُاألرضُمنُجسدي،ُقالت:ُياُيوسفُماُأحسنُوجهك!ُقال:ُهوُللرتابُيأكله،ُفلمُيزلُحىتُ
أطعمته،ُفهمتُبهُوهمُهبا،ُفدخالُالبيت،ُوغلقتُاألبواب،ُوذهبُليحلُسراويله،ُفإذاُهوُبصورةُ

ُعلىُإصبعه،ُيقول:ُياُيوسفُتـ َواِقعُ  وإمناُمثلكَُماُملَمُيَواِقعمَهاُ َها!يعقوبُقائماُيفُالبيت،ُقدُعض 
ُيفُجوُالسماءُُالُيطاق،َُوَمثَلكُإنُواقعتهاَُمثَلهُإذاُماتُوقعُيفُاألرضُالُيستطيعُأنُ َمَثلُالطَّريم

َتدُ  فأدركته،ُفأخذتُمبؤخرُقميصهُمنُخلفهُُ،(4)يدفعُعنُنفسه،ُفربطُسراويله،ُوذهبُليخرجَُيشم
ومعىنُاهلم ُبالشيء:ُحديثُاملرءُنفسهُُ،(3)فُواشتدُحنوُالبابفخرقتهُحىتُأخرجتهُمنه،ُوطرحهُيوس

ُكانُمنُهم ُيوسفُباملرأة،ُومه هاُبهُفإنهُرويُعنُابنُعباسُمنُط رقُ مبواقعتهُماُملُيواقع،ُفأماُما
َيانُوجلسُمنهاُجملسُاخلاتن مم وعنُُ(.3)وقالُابنُأيبُم َليمَكة:ُاستلقتُله:ُوحلُثيابهُ،(2)قال:َُحلَُّاهلِم

                                                           

 .26اآلية:ُ ،(ُسورةُص0)

رََعُوَعَدا.ُفصلُالشنيُاملعجمة4) َتدَّ:َُأسم ِوَُشدًّاُواشم  .3/432ُ ،مرجعُسابق ،ابنُمنظور ،(َُُوَشدَُّيِفُالَعدم

 .3/404 ،مرجعُسابق ،الثعليبُ.7/4043 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/21 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .7/4044 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت0/340 ،مرجعُسابق ،(ُعبدُالرزاق2)

ُالثوري3) ُسابق ،( ُابنُجرير0/021ُ ،مرجع ُبه. ُابنُجريج ُسابق ،عن 03/23ُ ،مرجع ُاإلسرائيلياتُفائدة. ُوردتُهذه :
ُيوسفُماُينايفُعصمةُاألنبياءُعليهمُالسالمُوماُخيجلُ عنُُلسانُالعرباملكذوبةُاليتُالُتوافقُالعقلُوالُالنقلُيفُمعىنُهمِّ

همُالنطقُبهُويأىبُالقلمُأنُيسطره،ُويتناىفُمعُشرفُالرسالة،ُوعليناُأنُنبنيُونذبُالشبهُاليتُوقعتُمنافيةُلعصمةُاألنبياءُعلي
السالمُونقدُوبيانُالكذبُعلىُاهللُورسله،ُوهوُمنُالواجباتُعلىُأهلُالعلم،ُحىتُالُخندعُوتدخلُتلكُاإلسرائيلياتُاملكذوبةُ

منهاُماذكرهُاإلمامُاحلويفُعفاُاهللُعنُاجلميعُونقدُهذهُُتفسير الطبريإىلُعقولُعوامُالناس،ُفقدُجاءتُعشراتُالرواياتُيفُ
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ُكيفُجيوزُأنُيوصفُيوسفُصلىُ جماهدُمنُط رقُقال:ُحلُسراويلهُحىتُوقعُعلىُالسرير،ُويقال:
اهللُعليهُوسلمُهبذاُالفعلُوهوُهللُنيبُ؟ُقيل:ُإنُهذاُابتالءُخلطيئةُابتالهُهبا،ُليكونُمنُاهللُعلىُ

منها،ُوالُيتكلُعلىُسعةُعفوُاهللُ َوَجل ورمحته،ُوقيل:ُابتالهُاهللُِإَذاُذََكَرَها،ُفيجدُيفُطاعتهُاشفاقاُ 
بذلك:ُليعرفهُموقعُنعمتهُبصفحهُعنه،ُوتركُعقوبتهُيفُاآلخرة،ُوقيل:ُبلُابتالهُليجعلهُقدوةُألهلُ

وكذلكُمجيعُذنوبُاألنبياءُاليتُهيُالصغائر،ُُ،(0)الذنوب،ُيفُرجاءُرمحته،ُوتركُاإلياسُمنُعفوه
ُكبريةُجتريُأمورهمُيفُذلكُجمرىُيوس ف،ُوقدُاختلفُيفُالربهان،ُفقال:ُبعضهمُألهنمُالُيرتكبون

ُكالطريُوقعُُ،(4)نوديُبالنهيُعنُمواقعةُاخلطيئة قالُابنُعباس:ُنوديُياُابنُيعقوبُأتزين؟ُفتكون
وهوُقولُابنُأيبُم َليمَكةُوقتادة،ُوقالُابنُعباسُأيضا:ُملاُهمُُ،(3)ريشه،ُفذهبُليطريُفالُريشُله

فَضربُيفُصدره،ُفخرجتُشهوتهُمنُُ،(2)،ُوقيل:ُمث لُلهمبواقعةُاخلطيئة،ُصورُلهُيعقوبُيتوعده
وهوُمعىنُقولُسعيدُبنُجبري،ُوقالُاحلسن:ُزعمواُأنُسقفُالبيتُانفرج،ُفرأىُيعقوبُُ،(3)أنامله

علىُأصابعه ُكعبُالقرظيُ،(6)عاض اُ  :ُبلُالربهانُماُأوعدُاهللُعلىُالزناُأهله،ُقال:ُ(0)وقالُحممدُبن

                                                                                                                                                                                     

ُاللفظُالعريبُاملبنيُملُتنزلُعلىُأحدُقبلُنبيناُحممدُُاإلسرائيلياتُمنُاجلوانب ُاهللُصلىُ–التالية:ُ.نقولُإنُهذهُاآلياتُهبذا
ُمنُوسلمُعليه ُالكثري ُبسببها ُاحملدثون ُعللُمنع ُلوجود ُبينه ُالتوفيق ُميكن ُالرواياتُاضطرابُفاحشُال ُهذه ُيفُسند ُيوجد .

معُماُجاءُيفُالقرآنُالكرمي،ُُألنهُأمارةُمنُإماراتُالكذبُواالختالق.ُإن ،املرويات ماُجاءُيفُالرواياتُاإلسرائيليةُيتناقضُكلياُ 
ُراودتهُعنُنفسهُوأنهُمنُالصادقني.ُشهادةُالشاهدُمنُ وكيفُيوفقُبنيُقولهُتعاىل:ُيفُحقُيوسف.ُاعرتافُامرأةُالعزيزُبأهنا

ُالسالمُالصديقُالعفيفُالكرميُابنُالك ُإيثارُيوسفُعليه ُيوسف. ُبرباءة رميُالسجنُعلىُمعصيةُاهللُتعاىلُوهذهُمظاهرُأهلها
ُزهد ُالنبيلة. ُالعليا ُعلىُاألخالقُوالقيم ُالقائمة ُزهد ،النبوة ُالعبد تفسير ابن جرير الطبري لسورة اإلسرائيلياتُيفُ ،أد.عام

-2املوافق0234ُُذوُالقعدة2ُُ-7األربعاءُ-املنعقدُالثالثاءُيوسف عرض ونقد، مؤتمر خطر الروايات الواهية على اإلسالم 
ُكليةُأصولُالدين3/01/4100  .02ص ،اجلامعةُاإلسالميةُ( ،مُ)غزة:

 .06/32 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .3/43 ،مرجعُسابق ،املاورديُ.03/23 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 .06/20 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/340 ،مرجعُسابق ،(ُعبدُالرزاق3)

 .03/51 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/340 ،مرجعُسابق ،.عبدالرزاق4/345 ،مرجعُسابق ،(ُمقاتل2)

 .7/4043 ،مرجعُسابق ،ابنُأيبُحامتُ.03/51 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير0/340 ،مرجعُسابق ،(ُعبدُالرزاق3)

 .03/53 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)
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ُكتابُيفُحائطُالبيت،ُ َُكاَنُفَاِحَشةُ }ورفعُرأسهُإىلُسقفُالبيت،ُفإذا َرب واُالزِّنَاُإِنَّه  ت ا َواَلُتـَقم ُ(4)َوَمقم

َُسِبيال ُ ُوأنُيكونُغريهُ(3){َوَساَء ُذكروا ُفجائزُأنُيكونُما ُبرهانُزجره، ُاآلية: ُ(2)وظاهر وقوله ،

ُ} تعالى: ُالسُّوَء َُعنمه  ِرَف ُلَِنصم َشاءََُكَذِلَك 3ُ)ُ{َوالمَفحم ُعلىُالزجرُ( ُيوسفُبرهاننا ُأرينا ُكما يقول:
                                                                                                                                                                                     

ُكعبُالقرظيُأبوُمحزة0) ُك ،ويقال:ُأبوُعبدُاهلل ،(ُحممدُبن كانُأبوهُ ،ه(001ُعبُبنُحيانُبنُسليم.ُ)ت:ُوهوُحممدُبن
)اهلند:ُطبعةُ ،0ط ،الجرح والتعديل ،مرجعُسابق ،وولدُلهُهباُحممدُفيماُقيل.ُابنُأيبُحامت ،منُسيبُبينُقريظةُفنزلُالكوفة

.ُابنُعساكر،2/67ُ ،م(0534-هـ470ُ ،بريوت:ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب ،الدكن ،حبيدرُآباد ،جملسُدائرةُاملعارفُالعثمانية
 .33/037ُ،مرجعُسابق

ُيفُاألصل4) ُكذا ُِمَنُ ،( ُآبَاؤ ك مم َُنَكَح َُما ُتـَنمِكح وا ُتعاىل:ُ}َواَل ُبقوله ُالكرمية ُنصتُاآلية ُكما ت ا{ُوالصوابُبدوهنا زادتُ}َوَمقم
} ت اَُوَساَءَُسِبيال  َُكاَنُفَاِحَشة َُوَمقم َُسَلَفُإِنَّه  َُماَُقدم  .44اآلية:ُ ،ةُُالنساءسوُر ،النَِّساِءُِإالَّ

 .34اآلية:ُ ،(ُاإلسراء3)

 .03/52 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

ُكثريةُيفُتفسريَُهم ُسيدناُيوسفمسألة في هم يوسف عليه السالم(3ُ) وقدُأفادتُمبجموعهاُُ-عليهُالسالم-:ُوردتُروايات
وملُمينعهُمنُذلكُإالُ ،ادُأنُيرتكبُمعهاُالفاحشةوك ،وحلُالسراويل ،بلُجلسُمنُامرأةُالعزيزُجملسُالرجلُمنُزوجته ،أنهُعزم

علىُماُفسروهُأيضاُمنُرواياتُتتناىفُمعُالعصمةُوالسياق.فقدُذكرُبعضُاملفسرينُهذهُالرواياتُدونُردٍُّهلاُأوُبيانُُ،برهانُربه
والسمعاينُأبوُ ،والثعليب ،والبغوى ،والواحدي ،وابنُأيبُحامت ،والطربى ،والصنعاين ،ومنُهؤالءُاألئمة:ُمقاتلُبنُسليمان ،لزيفها
ُوغريهم. ،املظفر

ُكثريُمنُاملفسرينُإىلُهذهُاخلرافاتُواألباطيل ُوبينواُوجهُالصوابُيفُاملسألة. ،فردوها ،وقدُتنبه
ُالرازى ُاألئمة: ُكثري ،وابنُتيمية ،وابنُعطية ،والزخمشرى ،وأبوُحيان ،ومنُهؤالء ُالسعود ،وابن  ،والشنقيطى ،لوسىواأل ،وأبو

ُُ،والقامسى 02/235ُُمفاتيح الغيب :ينظروغريهم 233ُ ،4/234ُالكشاف ،3/452،453ُوالبحر المحيط. المحرر .
وروح  ،2/466ُ،تفسير أبي السعودو  ،312،313صُوقصص األنبياء، 276 ،2/272دقائق التفسير،  ،3/432 ،الوجيز

ُ.062 ،6/067ُومحاسن التأويل ،415 ،4/412 أضواء البيان ،406-04/403ُ،المعاني
ُ ،وجاءُبالقولُالفصلُيفُاملسألة ،فقدُأجادُوأفاد ،قالُاإلمامُأبوُحيان ونسبُ ،فقال:ُ"َطوَّلُاملفسرونُيفُتفسريُهذينُاهلمَّنيم

بلُهوُمنفيُلوجودُرؤيةُ ،والذيُأختاره:ُأنُيوسفُملُيقعُمنهَُهم ُهباُالبتة ،بعضهمُليوسفُماُالُجيوزُنسبتهُآلحادُالفساق
ُكانُالُيقومُدليلُعلىُامتناعُ ،ل:ُإنُجوابُ)لوال(ُمتقدمُعليهاتقوالُ ،كماُنقول:ُقارفتُلوالُأنُعصمكُاهلل ،الربهان وإن

ومنُأعالمُالبصرينيُ ،وقدُذهبُإىلُذلكُالكوفيون ،بلُصريحُأدواتُالشرطُالعاملةُخم مَتلفُيفُجوازُتقدميُأجوبتهاُعليها ،ذلك
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كماُيقولُمجهورُالبصرينيُيفُقولُ ،بلُنقول:ُإنُجوابُ)لوال(ُحمذوفُلداللةُماُقبلهُعليه ،أبوُزيدُاألنصارىُوأبوُالعباسُاملربد
ُعلىُ ،والُيدلُقوله:ُأنتُظاملُعلىُثبوتُالظلم ،فيقدِّرونه:ُإنُفعلتُفأنتُظامل ،العرب:ُأنتُظاملُإنُفعلت بلُهوُم ثمَبت 

ولكنهُ ،فكانُموجدُاهلمُعلىُتقديرُانتفاءُرؤيةُالربهان ،هَلَمَُّهباوكذلكُهناُالتقدير:ُلوالُأنُرأىُبرهانُربهُ ،تقديرُوجودُالفعل
ُ.432-6/437 ،مرجعُسابق .فانتفيُاهلَمُّ" ،وجدُرؤيةُالربهان

 ،وقدُانتصرُالشنقيطيُلرأىُأىبُحيانُُوقالُوهذاُالوجهُالذيُاختارهُأبوُحيانُوغريهُهوُأجرىُاألقوالُعلىُقواعدُاللغةُالعربية
ُكماَُعلََّقُالدكتورُأبوُشهبةُعلىُقولُألنُالغالبُيفُال ُكالمُالعرب:ُأنُاجلوابُاحملذوفُيذكرُقبلهُماُيدلُعليه قرآنُالكرميُويف
 ،ويدعوُإليهُالسابقُوالالحق ،فقال:ُ"وهذاُهوُالقولُاجلزلُالذيُيوافقُماُدلُعليهُالعقلُمنُعصمةُاألنبياء-اإلمامُأىبُحيان

ُكونُجوابُلوالُالُجيوزُأنُيتقدم إىلُالتفسرياتُاألخرىُ ،حىتُنعدلُعنُهذاُالرأيُالصواب ،عليهاُفهذاُأمرُليسُذاُخطرُوأما
ُيوسف ،الباطلة ُكونهُأسلوب اُعربي اُفصيح ا ،والقرآنُهوُأصلُاللغةُ،هِلَمِّ ويفُتأصيلُأيُ ،فورودُأيُأسلوبُيفُالقرآنُيكفيُيف

ُكهذا.ُالشنقيطيقاعدةُمنُالقواعدُالنحويةُفالُجيوزُألجلُاألخذُبقاعدةُحنويةُ  ،مرجعُسابق ،أنُنقعُيفُحمظورُالُيليقُباألنبياء
4/412، 415.ُ

 أيضاُهذهُالروايات.233ُ ،4/234 ،مرجعُسابق الكشاف، ،وقدَُردَُّاإلمامُالزخمشرى

ُاإلسرائيليات ُهلذه ُاملفسرين ُكثريُمن ُتصدى ُوهكذا ُتيمية: ُابن ُالنبوة ،فردوها ،وقال ُساحة ُ ،ونزهوا ُاآلية ُتأويالُ وأولوا الكرمية
ُ.473 ،4/474 ،يليقُمبقامُالنبوةُوعصمةُاألنبياءُويناسبُالسياقُالقرآينُالذيُوردتُفيهُاآليات.ُدقائقُالتفسري ،صحيح ا

 ،ومنُاملفسرينُمنُيرى:ُأنُاملرادُهبمهاُبه:ُاهلمُبضربهُنتيجةُعصيانهُألمرها.ُوأنُاملرادُهبمهُهبا:ُالدفاعُعنُنفسهُبردُاالعتداء
ُالرأيُمجاعةُمنُاملعاصرين.ُ)ُولكنه ُإىلُأنُمنُاملفسرينُتبىنُهذا ُبعدها04/477ُُتفسير المنارآثرُاهلرب.ُوأشريُهنا  ،وما

-موسوعة تفسير سورة يوسف ،32 ،37د.ُحممدُالطيبُالنجارُصُُ-تاريخ األنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
وذهبُالبعضُإىلُأنُاهلمُُوماُبعدها(.060ُألمحدُعزُالدينُعبداهللُصُ-يعقوبوماُبعدها.ُيوسفُبن4/603ُُلعليشُمتويلُ

ُ.4/070ُ،التفسير الواضح ،. الحجازي، محمد محمودالذيُحصلُإمناُهوُمبقتضىُالطبيعةُوالفطرةُاإلنسانيةُالبشرية
ُومنُناصره ُأبوُحيانُ ُاإلمام ُذهبُإليه ُما ُهو ُإليه ُوالذيُأميل ُالشنقيطي،ُمنُاألئمةُوالقوالُالراجحُ ُوهوُُ،كاإلمام وغريه

ُواألدلةُعلىُتقويةُهذاُالقولُهيُكالتايل:ُ-إنُشاءُاهللُتعاىلُ-الصواب
ُقوةُاألدلةُواحلججُالدامغةُملناقضه.ُُ -1
عليهمُالسالمُمنُُ-بأنُ"جوابُ)لوال(ُحمذوفُلداللةُماُقبلهُعليه"ُوهوُماُارتضيهُيفُتفسريُاآليةُولعصمةُاألنبياء -2

ُبتصرف.ُُ...ن()قولُأيبُحياُذلك
ُكتبُأهلُالكتابُإنُأكثرُأقوالُاملفسرينُها -3 فاإلعراضُعنهاُأوىلُبنا.ُوالذيُجيبُأنُيعتقد:ُ ،هناُمتنافيةُوهيُمن

ُ ،ونزههُعنُالفاحشةُومحاهُعنهاُوصانهُمنها ،أنُاهللُتعاىلُعصمهُوبرأه ُبِِهَُوَهمَُّهِبَاَُلوماَلُأَنم ُمَهَّتم وهلذاُقالُتعاىل:ُ}َُوَلَقدم
َلِصنَي{.َرأَُ ُِعَباِدنَاُالمم خم َشاَءُإِنَّه ُِمنم ِرَفَُعنمه ُالسُّوَءَُوالمَفحم َُكَذِلَكُلَِنصم  ىُبـ رمَهاَنُرَبِِّه
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ُكلُماُعرضُلهُمنُهمُيهمُبهُفيماُالُيرضاهُماُ ُكذلكُنسببُلهُيف عماُهمُبهُمنُالفاحشة،
ُ(.0)يزجرهُويدفعهُعنه،ُليطهرهُمنُدنسُذلك

َتبَـَقاُالمَبابَُ}: وقوله تعالى أماُيوسف:ُُ،(4)أي:ُواستبقُيوسفُامرأةُالعزيزُبابُالبيتُ{َواسم
منُركوبُالفاحشةُملاُرأىُمنُبرهانُربه ليوسفُلتقضيُحاجتهاُمنهُاليتُ(3)ففراراُ  ،ُوأماُاملرأة:ُفطلباُ 

ُالباب،ُ ُاخلروجُمن ُمن ُله ُمانعة ُإليها ُفجذبته ُمنُخلفه، ُفتعلقتُبقميصه ُفأدركته، ُعليها، أرادته

أي:ُوصادفُُ{َسيَِّدَهاَُلَدىُالمَبابَُُِوأَلمَفَيا}ُ،(2)وقدتهُمنُدبرُأي:ُشقتهُمنُخلف،ُالُمنُقدام

َجَنُ}:ُوقولُهُ ُ،(3)سيدها:ُوهوُزوجُاملرأة،ُعندُالباب ُي سم َُأنم ِلَكُس وء اُِإالَّ ُأَرَاَدُبَِأهم َُماَُجزَاء َُمنم قَاَلتم

ُأَلِيمُ  َُعَذاب  ُثوابُمنُأرادُُ{َأوم ُبالفجور:ُما ُملاُخافتُأنُيتهمها ُالعزيزُلزوجها أي:ُقالتُامرأة

ُ} وقوله تعالى:ُ(.6)أتكُالزنا؟ُإالُأنُيسجنُأوُعذابُمؤملُأي:ُموجعبامُر َُعنم ُرَاَوَدتميِن ُِهَي قَاَل

ُبلُهيُُ{نـَفمِسي ُعنُنفسها، ُرَاَودمهت ها ُأَنَا َُما ُبه، ُقذفته ُفيما ُهلا ُمكذبا ُقذفته ُمبا ُقذفته ُملا يقال:
ُ،(7)سيدهاُمباُقذفتهُبهراودتينُعنُنفسي،ُوقدُقيلُأنُيوسفُملُيردُذكرُذلك،ُلوُملُتقذفهُعندُ

                                                           

 .03/011 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .7/4046 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/010 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/344 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق4)

 العصمة على وفيهُدليل ،ممدوح أمر والفتنة الفاحشة من واهلروب ،األمور مجيع يف السوء العبد يقي اهلل من الربهان:ُفائدةُ(3)

 فعلى الرجال حياة يف كربى فتنة :ُاملرأةفائدة .342 ،0/345 ،مرجعُسابق ،يوسفُعليهُالسالم.نصرُواهلاليل وبراءة لمأنبياء

 فكره يرسلن وال ،بأجنبية خيلون وال ،حمرم اىل عينيه ميدن فال تقاته حق اهلل ويتقي ،النساء حبائل الوقوعُيفُمن حيذر أن املؤمن

 .0/333 ،مرجعُسابق ،عليه.نصرُواهلاليل حترم امراة حنو

 .3/402 ،مرجعُسابق ،.الثعليب03/010 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير2)

 .7/4047 ،مرجعُسابق ،ابنُأيبُحامت ،03/014 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير3)

 .03/013 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير6)

إذُليسُ ،جبرمها–عليهُالسالم-قالُالقشريي:ُأفصحُيوسفُ:ُليسُللفاسقُحرمة.فائدة.06/33 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير7)
 ،0/333 ،مرجعُسابق ،نصرُواهلاليلُللفاسقُحرمةُجيبُحفظها.
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ِلَها} وقوله تعالى: ُأَهم ُِمنم ُ(0)اختلفُيفُصفةُالشاهد،ُقالُابنُعباسُوأبوُهريرةُ{َوَشِهَدَُشاِهد 

ُكانُصبيا ُيفُاملهد واحلسنُُورويُأيضاُعنُابنُعباسُوعكرمةُوجماهدُوقتادةُ،(4)وسعيدُبنُجبري:
ُكانُرجال -ورويُعنُرسولُاهللُُ،(2)ورويُعنُجماهٍدُأيضاُقال:ُالشاهدُالقميصُاملقدودُ،(3)قال:
ُفيهم:ُشاهدُيوسفُ-صلىُاهللُعليه ُفذكر ُوهمُصغار، ُتكلمُأربعة فدلُذلكُعلىُأنهُُ،(3)قال:

َُوه َوُِمَنُالمَكاِذِبنيَُ}صيبُيفُاملهد،ُوقول ه :ُ ُقـ ب ٍلَُفَصَدَقتم ُِمنم َُكاَنَُقِميص ه ُق دَّ ألنُاملطلوبُإذاُُُ{ِإنم
ُكانُمنُق بلُملُيكنُهاربا،ُولكنُُ ُيؤتىُمنُقبلُدبره،ُفكانُمعلوما ُأنُالشقُلو كانُهاربا،ُفإمنا

ُكذبهأك على ممنوعا ُمدفوعا ،ُفكانُذلكُيكونُشاهداُ  فـََلمَّاُرََأىُ} وقوله تعالى:ُ(.6)نُيكونُطالباُ 

ُد ب رٍُ ُِمنم ُق دَّ ُاُ{َقِميَصه  ُوهو ُمنُخربُعنُزوجُاملرأة، ُأي: ُكيدكن، ُمن ُالفعل ُإنُهذا ُهلا: لقائل

َُعِظيمُ }ُ،(7)صنيعكن،ُأي:ُمنُصنيعُالنساء َُكيمدَك نَّ ،ُوقيل:ُإنهُخربُعنُالشاهدُإنهُالقائلُ{ِإنَّ

                                                           

ُروا0) ُالصحابة ُمنُأكثر ُالدوسي، ُعبدالرمحنُبنُصخر ُهو ُوسبعنيُ( ُآالفُحديثُوثالثُمائة ُحَنموُمنُمخسة ُرويَُله  ية،
 .3/312.ُالزركلي،ُمرجعُسابق،2/0762،ه(.ُابنُعبدُالرب،ُمرجعُسابق35-37حديث ا)ت:ُ

ُابنُجرير4) ُسابق ،( ُأيبُحامت06/33 ،مرجع ُابن ُسابق ،. ُالفراء7/4042 ،مرجع ُسابق ،. ُسابق4/20 ،مرجع  ،.مرجع
 .3/42 ،مرجعُسابق ،املظفر.ُالسمعاينُأبو3/402ُ

 .4/20.ُالفراءُ،ُمرجعُسابق،03/013 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير0/020 ،مرجعُسابق ،(ُسفيانُالثوري3)

 .06/32 ،مرجعُسابق ،.ُُابنُجرير353ص ،مرجعُسابق ،(ُجماهد2)

ُالتَّح ،المستدرك على الصحيحين للحاكم(3ُ) ُالرَّمحُمِبسُرميُِبابُتـَفمِسريُسورِة ُاللَِّه .3233ُرقمُاحلديث ،4/332 ،ِنُالرَِّحيمُِِم

َرَِّجاهُ  ُخي  ُوملَم َناِد ُاإلمِسم َُصِحيح  َُحِديث  َُهَذا ُمطوالُرواهُ«ُوقال: ُولكنُحديثُأيبُهريرة ُتعليقا : ُالذهيب.وقالُالشيخُشاكر ووافقه
بإسنادُُ.21-32ص- في المسندورواهُأمحدُ ،06ُ:016ُصحيحهومسلمُيفُ ،(322-6ُ:322ُلفتح)اُصحيحهالبخاريُيفُ

 .06/32 ،مرجعُسابق ،ابنُجريرُصحيح.

 رضي-،الصحابة وجعل ،ووصف ،وفعل ،قول من احلق يبني ما البينة :ُإذفائدة .06/35 ،مرجعُسابق ،(ُوبنحوهُابنُجرير6)

 ،الشهادة من أصدق احلبل جعلوا بلُ،أربعة عليها يشهد ومل ،تقر مل وإن ،املرأة به فحدوا ،الزنا على وآية عالمة احلبل-عنهم اهلل
 .0/363 ،مرجعُسابق ،نصرُواهلاليلُ.والشاهدينُاإلقرار مبنزلة ،شرهبا على وعالمة ،آية هلا وقيئه رائحةُاخلمر وجعلوا

 .03/003 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)
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ُمنُ(0)ذلك ُمنُاأللطافُاليتُيعتصمُهبا ُتوجبهُإخالصُالعبادة ُوقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعما .
ُمناُز ُيفُشدة ُوإنُوقعُصاحبها ُوالبيانُعناملعصية، ُوحالُخدعة، ُمنُُعٍة، ُالنساء ُمكر ُيوجبه ما

البهتُبطرحُاجلرمُعلىُغريُصاحبه،ُلتربئةُالنفسُمنُذلك،ُمعُإدعاءُأنُجزاءهُالسجن،ُوالعذابُ
ُالفاجر،ُ ُالتقيُمن ُاالستداللُمنُمتييز ُنفع ُيوجبه ُوالبيانُعما ُألزم، ُأحقُوله ُمبدعيه ُوهو األليم،

راءتهُفيماُقيلُفيه،ُونسبُإليه،ُعليهُالسالم،ُحىتُظهرتُب-واحلقُمنُالباطلُفيماُقذفُبهُيوسف
ُكماُأنُ والبيانُعماُيوجبهُداللةُالعادة،ُمنُأنُالذيُشقُقميصهُمنُدبره،ُهوُاهلاربُمنُاألمر،
الذيُتوحدُالضربةُيفُظهرهُهو:ُاملنهزمُمنُاحلرب،ُوالبيانُعماُأخرجهُالربهانُمنُإضافةُالفاحشةُ

 َئُمنهاُاملنزهُعنها.ُإىلُغريُصاحبهاُبالبهتانُفر دتُعلىُمقرتفها،ُوبرُِ

:  القوُل في الوقف  والتمام 

ُرََأىُبـ رمَهاَنُرَبِّهُِ}وقالُأبوُحامت:ُ،(4)كافُُ{َوَهمَُّهِبَا} إِنَّه ُ}وأجودُمنهُُ،(3)جيدُ{َلوماَلَُأنم

َلِصنيَُ ُالمم خم ُِعَباِدنَا ُحسنُ{ِمنم ُُ،(2)أي: ُأَلِيمُ }وكذا َُعَذاب  ُُ،(0){َأوم َُكيمدِك نَُّ}وكذا ُ،(4){ِمنم

ُ.ُ{َعِظيمُ }(3ُ)والتمام

                                                           

:ُأنُالبينةُفائدة .7/4031 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت3/010 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج06/61 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)
ُالصحابة ُجعل ُكما ُيبنيُاحلقُمنُقولُوفعلُووصف ُعلىُالزنا.-رضيُاهللُعنهم-ما ُوآية ُواهلاليلُاحلَبلُعالمة مرجعُ ،نصر

 .0/363 ،سابق

ُالنحاس4) ُسابق ،القطع واالئتناف ،( ُاألنصاري330ص ،مرجع ُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. صُ ،مرجع
 .054ص ،سابقمرجعُ ،.ُاألمشوين053

ُكافُالداينُ.334ص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس3) صُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،قال:
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُوكذاُعندُاألنصاري343

ُالنحاس2) ُ ،القطع واالئتناف ،( ُالدايناملرجع ُكاف ُقالُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،السابق.قال: ُالسابق. املرجع
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري
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ُوقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ەئ ەئ  وئ  وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ   ىئ ىئ   ی ژ   

ٱ ٻ ٻ  ی ی ی     جئ حئ   مئ ىئيئ جب حب خبمب ىب  يب جت حت خت مت  

ٻ ٻ  پ پ پ پ  ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ       ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ڦ   ڦ       ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ  

ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   

  ژک    کک گ گ گ گ       ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ      ڱ 

َُهَذا}نداءُمفرد،ُ{ي وس فُ } ُ{أَعمِرضُم}،ُوألفُ{أَعمِرضُم}متعلقةُبـُ{َعنُم}،ُ{َعنم

ُ{ِإنَّكُِ}متعلقُبـُاستغفريُواأللفُألفُوصل،ُُ{ِلَذنمِبكُِ}إشارةُإىلُماُجرى،ُ{َهَذا}قطعُو

ُ}مستأنف،ُ َاِطِئنيَُك نمِتُِمَن َاِطِئنيَُ}خربُإن ،ُوُ{اخلم ُاخلم ،ُوالتاءُامسها،ُ{ك نمتُِ}خربُُ{ِمَن

ُ(:3ُ)وقالُالشاعرُ،(2)متعلقةُمبعىنُاالستقرار،ُيقال:َُخِطَئُالرجل ُخيطئ ُِخطاء ُوَخطأُ ُ{ِمنَُ}و

                                                                                                                                                                                     

ُكافُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس0) ال:ُحسن.ُاملرجعُالسابق.ُق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.قال:
ُكافُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري  املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُقال:

ُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُقالُمتامُالكالمُعندُنافعُالنحاس4) مرجعُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُوكذا
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.جائزُعندُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُوكذاُاألنصاري343ص ،سابق

ُالداين3) ُاألنصاري ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( ُالسابق. ُالسابق.ُ ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجع املرجع
 املرجعُالسابق. ،األمشوين

 .3/51 ،مرجعُسابق ،.ُاحلمويُالفيومي0/27 ،قمرجعُساب ،.اجلوهري4/53 ،مرجعُسابق ،(ُابنُدريد2)

وعدهُاجلمحي ُيفُالطبقةُالثامنةُمنُُبيتا.40ُ(ُأوسُبنُغلفاءُاهلجيميُالتميمي:ُمنُشعراءُاملفضليات.ُلهُفيهاُقصيدةُميمية3ُ)
ُ.والبيتُله ُيفُ ،فحولُاجلاهلية ُسابق ،اجلمحي ،26صُالنوادركما 0/067ُ ،مرجع طه:ُخبُشرح المفضليات للتبريزي،.
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 َأْهَلْكــُت َمــالُ    (2)َعــَليَّ َوإ نََّمــا ***( 0)َلَعْمــُرَك إ نََّمــا َخـطَئ ي َوَصـْوب ي

 :ُ(3)وقالُأمي ة

                                                                                                                                                                                     

ُخزانة األدب ولب لباب لسان العرب،ُ،البغدادي. 602ُصوالشعر والشعراء .0372ُُ-0363ُومطبوعته432ُُالورقةُ
 .4/30ُ،مرجعُسابقُ،.ُالزركلي303ُ،3ُ/035ُ،مرجعُسابق

 .ُ)صُوُب(.0/332ُ ،مرجعُسابق ،(ُصويب،ُأي:ُصوايب.ُابنُمنظور0)

(4ُ "ُواهللُأعلم. َُمــال  ــت  َلكم ُأَهم َُمــا َُوِإنَّ ُيفُاألصلُولعلُالصوابُ"َعــَليَّ ُكذا ُنوادر أبي زيد( :ُطبقات فحول الشعراء ،27:
ُُمجاز القرآن ،021 0ُأليبُعبيدة ُقالُابنُمنظور420: ُ ُ"مال" ،. ُقوله: ُمنفصلة. ُكذا ُوإنُالذيُ ،بالرفع ،"وإنُما" أي:

ُ،021طبقاتُفحولُالشعراء:ُُ،27)صُوُبُ(.ُنوادرُأيبُزيد:ُُلسان العرب.0/333ُ ،جعُسابقمُر ،أهلكتُإمناُه َوُمالُ 
.ُابنُجريرُ،0ُ:420جمازُالقرآنُأليبُعبيدةُ ُأ َماَمة ُيـَومَمُغ ومٍل:ُ...ُتـََقطََّعُبِابِنَُغلمفاءُاحلِبال  ُ،منُأبياتُيقوهلاُالمرأته:َُأالُقاَلتم

 .06/60،مرجعُسابق

ُبنُحرثا3) ُأمية ُالليثيُالكناينُاملصري( ُاجلندعي ُُ،نُبنُاألسكر ُخمضرم41)ت: ُشاعر ُباملعجمة ُويقالُاألشكر أدركُُ،هـ(
ُفأسلم ُإىلُُ،املعمرينُ،ينظرُ،اإلسالم ُالطائفُانتقل ُمنُأهل ُوهو ُوفرساهنم. ُوكانُمنُساداتُقومه ُواإلسالم. أدركُاجلاهلية

ُ،.ُابنُحجرُالعسقالين0/025اهللُعنه.ُاجلمحي،مرجعُسابق،ُرضيُ-املدينة.ُوعاشُطويالُحىتُخرف.ُوماتُيفُخالفةُعمر
 .4/44،مرجعُسابقُ،.ُالزركلي0/462ُ،مرجعُسابقُاإلصابة في تمييز الصحابة،
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 (0)بكفَّيــــــــك المنــــــــــايا والُحتــــــــــُومُ ***ُُوأنـت َرب   عبادك ُيخط ئون
4ُ)قالُاألصمعي ُخيطئُإذاُ(: ُوأخطأ ُالذنبُفهوُخاطئ، ُتعمد ُإذا ُخطئُالرجلُخيطأ يقال:

ُاخلطأ ُمنه ُواالسم ُيتعمد، ُومل ُُ(.3)غلط ُتعاىل: َاِطِئنيَُ}وقال ُاخلم ُاخلاطئات،ُُ{ِمَن ُمن ُيقل: ومل

َوة ُيفُالمَمِديَنةُِ}ويقالُصوابُوصوبُمبعىن،ُُ،(2)ليغلبُاملذكرُعلىُاملؤنثُإذاُاجتمعا ،ُ{َوقَاَلُِنسم

ُقالُ{يفُ} ُبـ ُو(3)متعلقة َوةُ }، ُُ{ِنسم ُقال، ُبـ ِسهُِ}رفع ُنـَفم َُعنم ُفَـَتاَها ُتـ رَاِود  ُالمَعزِيِز  ،{اممرََأت 

ُُ{اممرََأتُ } ُباالبتداء، ُبـ{فـََتاَها}اخلرب،{تـ رَاِودُ }رفع ُفيهُُ{تـ رَاِودُ } نصب ُيسن  ُال ُأنه إال

                                                           

.واحلتوم:ُمجعُحتم،واحلتمُالقضاء،وقالُابنُسيده:ُاحلتمُإجيابُالقضاء.ويفُالتنزيلُالعزيز:ُ}َكاَنَُعَلىُرَبَِّك33ُصُديوانه(0ُ)

َُمقُم ُُ،ِضيًّا{مرميَحتمم ا ُِبَكُُ،)خطأ(،)حتم(ُلسان العرب.ُ.05اآلية: ُتَِليق  ُما ُبَرِيئ ا ...ُ ٍر َُفجم ُك لِّ ُيف ُرَبَّنا وقبلُالبيت:َُسالَمَك
ُبـَعمض ه ممُ...ُأالَُيَاليمَتُأ مَّك م َُعِقيم .ُابنُجرير  بتصرف....06/60،مرجعُسابقُ،الذًّم وم ُوبعده:َُغَداَةُيـَق ول 

ُب4) ُامللك ُعبد ُالباهلي( ُأصمع ُبن ُعلي ُبن ُقريب ُاألصمعي) ،ن ُسعيد ُوالشعرُُ،ه(406-044أبو ُباللغة ُالعلم ُأئمة حد
ُكثرية أبوُبكرُأمحدُبنُُ،منهاُ"ُاإلبلُ"ُو"ُاخلليلُ"ُو"ُالشاء.ُاخلطيبُالبغدادي ،والبلدان،ُومولدهُووفاتهُيفُالبصرة،ُوتصانيفه

ُبنُمهديُالبغداديُتُ ُثابتُبنُأمحد 263ُُعليُبن ُمعروفُطاريخ بغدادتهـ، ُعواد ُبشار ُت: ُالغرب4ُُ، ُدار )بريوت:
 .3/071 ،مرجعُسابق ،.ُابنُخلكان04/037ُ،م(4114ُُ-هـ0244ُاإلسالمي،ُ

-هـ0243ُ،)دارُابنُحزم:ُاجلفانُواجلايبُللطباعةُوالنشر ،0ط ،ت:ُبسامُعبدُالوهابُاجلايب عمدة الكتاب،(ُالنَّحَّاس،3ُ)
 .6/2051 ،مرجعُسابق ،عراب القرآنإ مشكل ،.ُالقيسي0/054 ،م(4112

 .4/222 ،مرجعُسابق ،.ُالبغوي403 ،3/406 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب60 ،64/ ،06 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

ُنظر3) ُيفُهذا َوة {ُأقوى ،( ُ}ِنسم ُبـ ُمصر ،ألنُتعلقها ُتعاىل:}يفُالمَمِديَنِة{أريدُهبا واجلارُواجملرورُيفُ ،قالُاأللوسي:ُيفُقوله
ُالصفةم ُاأللوسي-لنسوة-وضع "ُ ُبعضهم ُاستظهره ُما ُسابق ،على ُ ،.6/206 ،مرجع ُوغريه: ُعاشور ُبن ُالطاهر وقوله وقال

ُالمَمِديَنِة{صفةتعالى:  َوٍة{ }يِف ُ}ِنسم ُسابق ،لـ ُسابق ،والصايف ،2/221 ،مرجع سابق،ودرويش ،04/035 ،مرجع  ،مرجع
 التفسير الوسيط للقرآن الكريم،حممدُسيد:ُواجلارُواجملرورُمتعلقُمبحذوفُصفةُلنسوةُ"ُ ،وقالُالشيخُطنطاوي ،04/203
 .7/330 ،مُ(0552 -0557،دارُهنضةُمصرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع ،)القاهرة:ُالفجالة ،0ط



 يوسف سورةحتقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 

 188 

ِسهُِ}ُ،(0)إعراب،ُألنُآخرهُألف،ُواهلاءُواأللفُيفُموضعُخفضُبإضافةُفىت ُإليها ُنـَفم متعلقُُ{َعنم

َُشَغَفَها} ُ{تـ رَاِود ،} بـ نصبُعلىُُ{ح بًّا}،ُ{َشَغَفَها}اهلاءُواأللفُيفُموضعُنصبُبـُ{َقدم

ُم ِبنيٍُ}،ُ(4)ُالبيان ُلَنَـرَاَهاُيفَُضاَلٍل ُنرى،ُُ{ِإنَّا ُ{يفُ}الالمُالمُتوكيد،ُواهلاءُواأللفُنصبُبـ

رِِهنَُّ}،ُ{َضاَللٍُ} نعتُلـُ{م ِبنيٍُ} متعلقةُبـُنرى،ُو ُمبَكم الفاءُجوابُماُأخربُبهُ{فـََلمَّاُمسََِعتم

ُ ُالنسوة، ُقول ُُ{فـََلمَّا}من ُجُوُ{أَرمَسَلتُم}ظرف، ُُ{فـََلمَّا}اب ُالعامل، ُ{إِلَيمِهنَُّ}وهو

ُبـ ُ{أَرمَسَلتُم}متعلق ُم تََّكأُ }، ُهَل نَّ ُعلىُ{َوأَعمَتَدتم ُإذاُُ{أَرمَسَلتُم}معطوف ُيعتد ُاعتد يقال:

وهوُمفتعلُمنُوكأتُاألصل:ُ{أَعمَتَدتُم}نصبُبوقوعُُ{م تََّكأُ }أعدُوهيأ،ُوألفهُألفُقطع،ُو
ُالتاءُيفُاالفتعال،ُمؤتكا،ُمثل:ُمؤتذن،ُأبدلتُمنُالواوُ تاء،ُمثُأدغمتُالتاءُيفُالتاء،ُوقدُأبدلوا

ُتكأُ  ُيتكأ ُتكئ ُقلت:ُ(3)يقال: ُمجعته ُوإن ُاجلليس، ُمثل: ُواحد، ُولفظه ُمتكئا ُمجعا  ُتكون ُوقد ،

                                                           

ُمتييز0) ُو)حبا ( ُحبه ،( ُأنُيكونُحاالُمنُالضمريُيفُ ،واألصلُقدُشغفها ُمستأنفة.ُوجيوز «ُالفىت»أوُمنُ«ُودترا»واجلملة
ُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،العكربي ُسابق ،.صايف4/731 ،مرجع ُسابق ،.الدعاس04/203 ،مرجع  ،مرجع

ُالدعاس04/203 ،مرجعُسابق ،.ُصايف4/731 ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،العكربي4/23  ،مرجعُسابق ،.
4/23 

ُرمحهُاهلل.ُوحنوُقولُابنُمالكُيفُبابُالتمييز:ُُ-"وهذاُماُيعربُبه"ُيفُزمانُاملصنف:ُواملرادُبالبيانُ"التمييز"ُفائدة(4ُ)

َُفسَّـرَهُم ُمَتمِييز اُمبَاَُقدم (ُم ِبني َُنِكرَهم...يـ نمَصب  م ُمبَعمىَنُ)ِمنم ُاسم
َُومَتمرَاُ. َُكِشربمٍُارمض اَُوَقِفيٍزُبـ رَّا...َوَمنَـَويمِنَُعَسال 

ُويقالُعنهُمتييزُاملفردُوينعتُبتمييزُامللفوظُ.ُ،يزُذاتمتيُ-0والتمييزُنوعانُ:ُُ
ـُُاملميزُمرتُوهوُامللفوظ.ُ ُوينعتُبتمييزُامللحوظُ،ويقالُعنهُمتييزُاجلملةُ،متييزُنسبةُ-4مثال/عنديُمرت ُقماشاُ 

ُامللحوظُأيُنالحظه ُوينعتُبتمييز ُمتييزُمجلة ُـ ُشيبا  ُالنسبُ،مثال/اشتعلُالرأس  ُقولهُفنالحظُشيئاُيفُهذه ُوبنحوه ُأوُاجلملة ة
ُبالبيانُواهللُتعاىلُأعلم.  تعاىل:ُ}َشَغَفَهاُح بًّا{ُمتييزُملحوظُوهوُمباُعربُبهُاملصنف 

 .4/731 ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،.ُالعكربي4/364 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،(ُالنحاس3)



 يوسف سورةحتقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 

 189 

،ُ{َوَآَتتُم} نصبُبـ{ك لَُّ}وآتتُمبعىنُأعطت،ُ ،(0)متكئات،ُوإنُمجعتهُمكسرُلقلت:ُمواكي

ين ا}،ُ{َواِحَدةٍُ} متعلقُمبعىنُاالستقرار،ألنُمنهنُيفُموضعُالنعتُلـُ{ِمنـمه نَُّ}  نصبُبـُ{ِسكِّ

ُ{َوَآَتتُم} ُوتؤنث، ُتذكر ُوالسكني ُعليهنَُّ}. ر جم ُاخم ُبـ{َوقَاَلِت ر جُم}متعلق ُ{اخم فـََلمَّاُ}،

ُظرفُ{رَأَيـمَنهُ  ُوملا ُقوهلا، ُجواب بَـرمنَهُ }،(4)الفاء ُملا،ُ{َأكم ُيف ُالعامل ُوهو ُملا َقطَّعمَنُوَُ}جواب

ُ{أَيمِديـَه نَُّ ُعلى بَـرمنَهُ }معطوف ُو{َأكم ُبـ{أَيمِديـَه نَُّ}، معطوفُُ{َوقـ لمنَُ}،{َوَقطَّعمنَُ}نصب

ُوشددتُالنونُمن ُحبذاءُحرفنيُمنُ{َوَقطَّعمنَُ}وخففتُمنُُ{أَيمِديـَه نَُّ}أيضا، :ُألنُاملشددة

ُقلتُ ُقلت:ُأيديهم،ُواملخففةُبإزاءُحرفُواحدُمنُاملذكرُإذا َحاَشُ}:ُوقوله،(3)قطعوااملذكرُإذا

ُكانُفعالُ ُ{لِلَّهُِ منُقرأُباحلذفُدلُعلىُأنهُفعل،ُألنُاحلروفُالُحيذفُمنها،ُومعناهُاجملاوزة،ُوإذا
ُاللغةُ ُوأهل ُالقولني، ُعلى ُفعل ُأو ُحرف، ُوهي ُهذا، ُعن ُيوسف ُبعد ُوالتقدير: ُيوسف، ففاعله:

ُف ُأي:ُيفُناحية ُكنتُيفُحشىُفالن، ُهوُمشتقُمنُقولك: َحاَشُ}فاملعىنُيفُُ،(2)النيقولون:

،ُمنُالتنحيُأي:ُقدُحنىُاهللُيوسفُمنُهذا،ُفإذاُقلتُحاشىُلزيدُمنُ(3):ُبراءةُاهللُمنُهذا{لِلَّهُِ

ُ ُحباشى، ُمتعلقة ُمنه،والالم ُتباعد ُأو ُهذا ُمن ُزيد ُحنى ُقد ُفمعناه: َُهَذاُ}: وقوله تعالىهذا َما

مشبهةُبليس،ُُ{َما}خربها،ُوُ{َبَشر ا}،ُو{َما}اسمُُ{َهَذا}نفي،ُوُ{َما}،ُ{َبَشر ا

                                                           

 .3330 ،3/3333 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي4/410 ،،ُمرجعُسابقإعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،0ُ)

 .4/26 ،مرجعُسابق ،.ُالدعاس2/220 ،مرجعُسابق ،.درويش04/260 ،مرجعُسابق ،(ُصايف4)

ُالعكربي3) ُواإلعرابُ،( ُابنُهشام0/30ُ،مرجعُسابقُ،اللبابُيفُعللُالبناء مرجعُُ،مغني اللبيب عن كتب األعاريبُ،.
 .063ُ،0/253ُ،سابق

 .04/463 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعاشور3/425 ،مرجعُسابق ،.ُأبوحيان0/733 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجزي2)

 .3/47 ،مرجعُسابق ،الشوكاينُ.00/23 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعادل3/017 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)
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َُكرميُ } َُمَلك  ُِإالَّ َُهَذا ُوُ{ِإنُم} ،{ِإنم ُباالبتداء،ُ{َهَذا} مبعىنُما، َُمَلكُ } رفع خرب،ُُ{ِإالَّ

ُُ{َكرميُ }و ُِفيهُِ}نعتُله، تـ نَّيِن ُالَِّذيُل مم َُفَذِلك نَّ رفعُُ{َفَذِلك نَُّ} الفاءُجوابُقوهلن،ُ{قَاَلتم

ُو ُِفيهُِالَّذُِ}باالبتداء، تـ نَّيِن ُو(0)اخلربُ{يُل مم ُبـُ{ِفيهُِ} ، تـ نَّيِنُ}متعلق ُ،ُ{ل مم ُإىلُُ وذلكُإشارة
ُبإزاءُامليمُوالواوُيفُاملذكر،ُ يوسف،ُوالالمُلرتاخيُاإلشارةُإليه،ُوشددتُالنونُيفُاملوضعني:ُألهنا

ِسهُِ}و ُنـَفم ت هُ }متعلقُبـُ{َعنم ُملَمُيـَفمَعلمَُماَُآم ر ه ُ} ،{رَاَودم َجَننََُّولَِئنم المُُ{َولَِئنُم}الالمُيفُُ{لَي سم

ُحرفُالشرط ُعلى ُدخلت ُ(4)قسم َُآم ر هُ }، ُبـُ{َما}،{َما ُنصب ُموضع َعلُم} يف وهيُُ{يـَفم

ُ ُالشرط، ُجواب ُمن ُكاف ُوهو ُالقسم، ُجواب َجن ُالذي،لَي سم ُالصَّاِغرِينَُ}مبعىن ُِمَن ُ{َولََيك وَننم

ُعلى َجَننَُّ}معطوف ُالصَّاِغرِينَُ} ،و{لَي سم ُموضعُُ{ِمَن ُيف ُاالستقرار ُمبعىن متعلق

ُعلى{َولََيك وَننُم}خرب َجَننَُّ}،والوقف ُباأللف،ُ{لَي سم ُليكونا: ُوعلى ُالنون، ُلتشديد ُبالنون، :

بالتنوينُوكذاُ َفَعنُم}تشبيهاُ  ُُ،(2)يقفُباأللف(3ُ){لََنسم

ُمؤكدُبالنونُاخلفيفة:ُُ(3ُ)ومنهُقولُاألعشى

                                                           

 .0/245 ،مرجعُسابق ،اخلراط2/224 ،مرجعُسابق ،.درويش04/241 ،مرجعُسابق ،(ُصايف0)

ُلعلهُفيهُنظر4) ألنُالالمُاليتُتدخلُعلىُحروفُالشرطُالسيماُ)إن(ُهيُالالمُاملوطئةُللقسمُأوُاملمهدةُلهُُ،(ُيفُقولهُهذا
مغني اللبيب عن كتب  ،ابنُهشام ،مثالُ ينظر،وقدُفرقُبينهماُالنحاة ،وليستُهيُالمُالقسمُاليتُتدخلُعلىُجوابُالقسم

َعلمُ ،وقدُاجتمعاُيفُهذهُاآلية ،400ـ415ُُص ،مرجع سابق األعاريب، ُملَمُيـَفم األوىلُالالمُاملوطئةُللقسمُيفُقولهُتعاىل:ُ}َولَِئنم
َجَننَُّ{ ،َماَُآم ر ه {  .04/241 ،مرجعُسابق ،.ُوصايف2/224 ،مرجعُسابق ،درويشُ،المُجوابُالقسم.ينظر ،والثانية:ُ}لَي سم

 .03اآلية:ُ ،(ُسورةُالعلق3)

 .405ُ ،3/441 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب3/301 ،سابقمرجعُ ،(ُسيبويه2)

ُقـ رَّةُبمِنَُخاِلِدُالسُّدوسيَُوغ3َُ) د ُبمن  َثيِنَُخالَّ يـمر هُ (ُقالُابنُهشام:ُقصةُأعشىُبينُقيسُبنُثعلبة:ُقدومهُعلىُالرسولُومدحه:َُحدَّ
ُأَعمَشىَُبيِنُ ِلُالمِعلمِم:ُأَنَّ ُأَهم ِرُبمِنَُواِئٍلُِمنم َُمَشاِيِخَُبكم َخرََجُإىَلُُ،ُقـَيمِسُبمِنُثـَعمَلَبَةُبمِنُع كابةُبمِنُصعبُبنُعليُبنُبكرُبنُوائلِمنم
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ّيات  َوالُضحى   (0)َوال َتحَمد  الَشيطاَن َوالَلَه فَا حَمدا***َُوَصلِّ َعلى حين  الَعش 

ن ُ}نداءُمضاف،ُُ{قَاَلَُربُِّ} وقوله تعالى:ُ،(4)ُيقفُعليهُباأللفُمثل:ُ"لنسفع ا" السِّجم

ُِإيَلَُّ ع وَنيِنُإِلَيمهُِ}ابتداءُوخرب،ُُ{َأَحبُّ ُ{إِلَيمهُِ}وماُمبعىنُالذي،ُُ{َأَحبُُّ}منُمتعلقةُبـُ{ممَّاَُيدم

ُبـ ع وَنيِنُ} متعلق ُ{َيدم َُتصمِرفُم}، ُُ{َوِإالَّ ُنافية، ُوال ُشرط، ُحرف ُُ{َتصمِرفُم}إن ُُبإنجزم

 جوابُالشرط،ُ{َأصمبُ } ،{َتصمِرفُم}نصبُبـُ{َكيمَده نَُّ}،ُ{َتصمِرفُم}متعلقُبـُ{َعينُِّ}

ُبـ{إِلَيمِهنَُّ} ُ{َأصمبُ }متعلق ُ{َأصمبُ }عطفُعلىُ{َوَأك نُم}، َاِهِلنيَُ}، ُاجلم  (3)خربُ{ِمَن

ُمتعلقُمبعىنُاالستقرار.ُ{َوَأك نُم}

ُالقوُل في القراءة :

ُعمرو: ُأبو ُلِلَّهُِ}قرأ ُألفُ{َحاَش ُبغري ُالباقون: ُبألف، ُاملوضعني ُواإلثباتُُ،(2)يف فاحلذف
ُكماُتقول:ُملُيك،ُوالُأدر،ُومنُقوهلما:ُأصابُ لغتانُفصيحتان،ُومنُالعربُمنُحيذفُالمُالفعل
                                                                                                                                                                                     

ُ ُاللَِّه َُوَسلَّمَُ-َرس وِل اَلمَُُ-َصلَّىُاللَّه َُعَليمِه ُاإلمِسم ُُ،ي رِيد  ُاللَِّه َُرس وَل ُمَيمَدح  َُوَسلَّمَُ-فـََقاَل أبوُحممدُمجالُُ،ابنُهشامُ،َصلَّىُاللَّه َُعَليمِه
ُالنبويةُالبنُهشامُ،هـ(403)ت:ُُ،بدُامللكُبنُأيوبُاحلمرييُاملعافريالدينُع ُوإبراهيمُاألبياريُُ،السرية ت:ُمصطفىُالسقا

.ُلكن0/322ُُ،م(0533ُُ-هـ0373ُُ،)مصر:ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبايبُاحلليبُوأوالده،4ط،وعبدُاحلفيظُالشليب
ُ.031ُصُُديوانه.ُ)الطويل(42 ،وعددُأبياهتا ،منُحبرُالطويل ،بلفظُ"ُوسبِّحُ"ُبدالُمن"هذهُالقصيدةُمنُعصرُاملخضرمني

نصوَبُالُتَنس َكنَّه ...َوالُتَعب ِدُاأَلوثاَنَُوالَلَهُفَِاعب دا
َ
َُوذاُالن ص ِبُامل

 ُحَتمــَمِدُالشَّـيمطَاَنَُواللـَهُفـامحمَداَوَصـلَُِّعـَلىُِحنِيُالَعِشيَّاِتُوالضَُّحى...َوال

 .4/273 ،مرجعُسابق ،.ابنُمنظور06/27 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 فيهُتكرارُللمثالُالسابق.ُ.03اآلية:ُ ،(ُسورةُالعلق4)

 .4/27 ،مرجعُسابق ،الدعاس.2/223ُ ،مرجعُسابق ،.درويش04/243 ،مرجعُسابق ،(ُصايف3)

(2ُ ُمرجع ُجماهد، ُابن 322ُسابق،ص( ُالنَّحَّاس، ُسابق ،إعراب القرآن. ُخالويه،4/410 ،مرجع ُابن كتاب السبعة في .
 .053مرجعُسابق،ص ،القراءات
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ولوُترى،ُودليلُاحلذف:ُأهناُيفُاخلطُحمذوفة،ُوهلذاُالناسُجهد،ُولوُترُماُأهلُمكة،ُوإمناُهو:ُ
ُوقفُاجلميعُعليهاُبغريُألف.

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ذكرُعنُابنُعباس:ُأنُهذاُخربُمنُاهللُعنُقيلُالشاهدُأنهُقالُللمرأةُوليوسف،ُيقول:ُياُ
َُتذمكُ  ُرَاَوَدتمكُعليهُواَل ُإلَيمكُِفيَما ُكانُمنها تَـغمِفرِييوسفُأعرضُعنُذكرُما َُواسم أَنمِتُ ُ رمه ُأِلََحٍد،

ُيـ َعاِقبكَُعَلىَُذنمبكُالَِّذيُأَذمنـَبمت ُاَل َُأنم َُسِليِه ُعليكُ،َزومجك، ه  ُفـََيسمرت  َُيصمَفحَُعنمه  ِإنَِّكُُ}ُ،(0)َوَأنم

َاِطِئنيَُ ُنـَفمسهُ{ك نمِتُِمَنُاخلم نِِبنَيُيفُم رَاَوَدتكُي وس فَُعنم يـَق ول:ُِمَنُالمم ذم
(4.)ُ

ِسهُِ} وقوله تعالى: ُنـَفم ُالمَعزِيِزُتـ رَاِود ُفـََتاَهاَُعنم َوة ُيفُالمَمِديَنِةُاممرََأت  يـَق ولُتـََعاىَل:َُوحَتَدََّثُُ{َوقَاَلُِنسم
ر ُِمصم ُيفَُمِديَنة ُالمَعزِيز رَأَة ُامم ُي وس فَُوأَممر ِر ُبَِأمم َُكانَُُ،النَِّساء َُما ُِفيَها ُأَممرمهَا ُِمنم ُيـَنمَكِتمُ،َوَشاَع ُ،فـََلمم

َرأَةُالمَعزِيزُتـ رَاِودَُعبمدَها َُكاَلمُُ(3ُ)َوقـ لمَن:ُامم ُنـَفمسه،ُحنوُماُرويُعنُابنُاسحاق.ُوالمَعزِيزُالمَمِلكُيف َعنم
ُُ(2ُ)المَعَرب؛َُوِمنمه ُقـَوملَُأيبُد َؤاد

ر   (5)ُدرَّة  غَـــاصَ  َهـــا تَــاج  ْنــَد ***َُُعَليـْ  َعز يـز  يَـْوَم طَـلِّ ُجــل َيْت ع 

                                                           

 .7/4031 ،مرجعُسابق ،مرجعُسابق ،،ابنُأيبُحامت03/003 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .3/012 ،مرجعُسابق ،.الزجاج06/60 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير4/330 ،مرجعُسابق ،(ُمقاتل4)

 .7/4030 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت03/002 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير4/330 ،مرجعُسابق ،(ُمقاتل3)

وهوُأحدُنعاتُاخليلُاجمليدينُابنُ ،ق.ُهـُجاريةُبنُاحلج اجُبنُحذاقُاإليادي ُشاعرُجاهلي75ُ-026(ُأبوُدؤادُاإليادي2ُ)
 .07/52 ،،مرجعُسابقَُوَوفيات المشاهير َواألعالم تاريخ اإلسالم.ُالذهيب،37/32ُ ،عساكر،ُمرجعُسابق

مرجعُ ،التبيان في إعراب القرآن ،.ُوالعكربي06/64 ،مرجعُسابق ،(ُملُأجدُهذاُالبيتُيفُمكانُآخرُسوىُيفُابنُجرير3)
ُالدخولُيفُاملاء.6/042 ،سابق ُالنزولُحتتُاملاء،وقيل: ُوجللسان العرب.والغوص: يُعنه:ُُ.)غُوُص(،ُوجالُاألمرُوجاَله

ُوجالءُصقلهما. )جُلُو(،ُوالطل:ُاملطرُالصغارُالقطرُلسان العربكشفهُوأظهره،ُوجالُالصيقلُالسيفُواملرأةُوحنومهاُجلوا
 .7/64 ،مرجعُسابق ،)طُلُل(.ُابنُمنظورلسان العربالدائم.
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ُ ُوقولُهُ وهوُمأخوذُمنُالعزة، ُح بًّا}: َُشَغافُقـَلمبَهاُ{َشَغَفَها ُي وس فُِإىَل ُح ب  َُوَصَل َُقدم ُ،يـَق ول:
َُعَلىُقـَلمبَها َُغَلَب َُحىتَّ ُحَتمته ُِفيهُِ(0)َفَدَخَل ُالَِّذيُه َو َُوِغاَلفه ُِحَجابه َُوَشَغافُالمَقلمب: َُعىَنُُ(4). َوإِليه

بـمَياينُّالنَّابُِ ُقـَومَله:ُُ(3ُ)َغة ُالذُّ

ل   (4)َخالَ  َوَقدْ   ***َهم  ُدوَن َذل َك َداخ 

 .(7)تـَْبَتغ يه  األَصاب عُ  (3)الَشَغاف—(5)ُدُخوَل الَشَغاف 

 

                                                           

 .06/63. ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير0)

 عىنُولثبوهتاُيفُديوانُالنابغةُواملراجعُاألخرى..)َحاَل(ُالستقامةُامل03/003 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

ُبنُضبابُالذبياين ُالغطفاين ُاملضري3) ُبنُمعاوية ُزياد ُأمامة:ُ)حنوُ،( شاعرُجاهليُمنُالطبقةُُ،م(612ُقُهُ=حنو02أبو
انُاألعشىُاألوىلُومنُأهلُاحلجازُوكانتُتضربُلهُقبةُمنُجلدُأمحرُبسوقُعكاظُفتقصدهُالشعراءُفتعرضُعليهُأشعارها.ُوك

ُالنابغة ُعلى ُيعرضُشعره ُممن ُواخلنساء ُالدينوريُ،وحسان ُقتيبة ُابن ُالذبياين. ُبالنابغة ُسابقُالشعر والشعراء،ُ،ومسى ُ،مرجع
 .3/32ُ،مرجعُسابق،.ُالزركلي0/30.ُاجلمحي،ُمرجعُسابق،0/064ُ

ُتصحيفُمنُالناسخُوالصوابُواهللُأعلم2) ُولعله ُبباألصل"خال" ُكذا ُاألَصاِبع .ُُ،( َُشَغاٍفُتـَبمَتِغيِه ُد خ وَل َُهم ... ُ"َحاَل" َوَقدم
أىُوقدُحالُهمُدونُالتغزلُيفُاحملبوبةُوغريهُمنُاللذاتُداخلُُ،يعتذرُإىلُالنعمانُملكُالعربُعماُقذفهُبهُالواشونُ،النابغة

ُكولوجه«ُدخولُالشغاف»مكانُالشغاف.ُويروىُ فتبتغيهُُ،ُخترجهُاألطباءُبأصابعهموالشغاف:ُداءُيفُالقلبُجهةُاليمنيُ،أى
 بتصرف....4/264،مرجعُسابقُالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،ُ،األصابع:ُمنُصفتهُعلىُأنهُحالُمنه.ُالزخمشري

ُكلمة)الشغاف(ُالثانيةُمثُتركُبياضاُ األوىلُ(ُضربُالناسخُعلىُاأللفُوالالمُمنُلفظُ)الَشَغاف(3ُ)  .مثُأعادُنسَخ

ُكذاُيفُاألصل6)  ولعلهُتصحيفُمنُالناسخُ.والصوابُ)َشَغاٍف(ُلثبوتهُيفُديوانُالنابغةُوالستقامةُاملعىنُواهللُأعلم.ُ(

َُحاَلَُهم ُد وَنَُذِلَكَُداِخل ُ...ُد خ وَلَُشَغاٍفُتـَبمَتِغيِهُاألَصاِبع "7ُ) أليبُعبيدةُُمجاز القرآن ،32:ُديوانه(ُوالبيتُبتمامهُ"َوَقدم
َُوازِع ُ؟ُ ،الفُيفُروايتهمعُاخت ،وغريمها ،0ُ:312 ُوالشَّيمب  :ُأََلمَّاَُتصمح  ِشيَبَُعَلىُالصَِّباُ...َُوقـ لمت 

َ
ُامل وقبله:َُعَلىُِحنَيَُعاتـَبمت 

وهوُداءُ ،واللغويونُجيعلونهُمن"ُالشغاف"ُ)بضمُالشني" ،و"األصابع"ُيعينُأصابعُاألطباء.ُوجعلهُالطربيُمن"ُالشغاف"ُبالفتح
 ،الشقُاألمين.ُوإذاُاتصلُبالطحالُقتلُصاحبه.ُوهذاُأجودُالكالميني.ُتعليقُالشيخُشاكرُابنُجريريأخذُحتتُالشراسيفُمنُ

 بتصرف....06/63 ،مرجعُسابق
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غ وف(:0ُ)وقالُالشعيب ،َُوالمَمشم غ وف:ُالمم ِحب  ن ونُُ(4ُ)المَمشم َُبطَنَـَهاُح بًّاُ،(3)المَمجم ُ،(2)وقالُاحلسن:َُقدم
زِقُبِالمَقلمبُِ وقالُالضحاك:ُ ُالالَّ ُوقدُقيلُبالعني:ُشعف.ُُ،(3)ه َوُاحلم ب 

ُوأنشدُامرؤُالقيس:ُ

 َكما َشَعَف الَمْهُنوءَة الرَّجُل الطَّال ي  ***ُُوقْد َشَعْفُت ُفؤادَها (3)لتَـْقُتلن ي

ُبالقطران ُاملطلية ُوهيُالناقة ُمنُاحلبُواملهنوءة ُاحلبُوجواهُ (7)فشعفُاملرأة ُلوعة ُفشبه منُالدبر،

رَأَةُالمَعزِيزُوم رَاَوَدهتَاُفـََتاَهاُُ{إِنَّاُلَنَـرَاَهاُيفَُضاَلٍلُم ِبنيٍُ} وقوله تعالى:بذلك،ُ أي:ُقـ لمَن:ُِإنَّاُلَنَـَرىُامم

ُتََأمََّله َُوَعِلَمهُ  َُقصمدُالسَِّبيلُم ِبنيُِلَمنم ُنـَفمسهَُوَغَلَبةُح ب هُعليهاَُلِفيَُخطَأُِمَنُالمِفعملَُوَجومرَُعنم أَنَّه َُُعنم
َُصَوابَُواَلَُسَداد،َُوِإمنََُّ َُذِلكََُضاَللَُوَخطَأَُغريم َُماُقـ لمَنُِمنم َُكاَنُِقيل ه نَّ ُُُ،ا ثمَنُبِِهُِمنم ُمبَاُحَتَدَّ ثـ ه نَّ َوحَتَدُّ

ُِمنـمه نَُّ ر ا ُي وس َفَُمكم َُوَشأمِن ُ،َشأمهِنَا َوةُُ ُالنِّسم ِر ُمبَكم ُالمَعزِيز َرأَة ُامم ُمسََِعتم ُفـََلمَّا ُي وس َف، ِيِهنَّ ُِلرت  ُذ ِكَر ِفيَما
يتُقـ لمَنُيفُالمَمدُِ َُعنـمه نَّ،ُقالُابنُإسحاق:ُمكرنُلرتيهنُيوسف،ُوكانُالالَّ َُوَجلَّ يَنةَُماُذََكَره ُاللَّهَُعزَّ

                                                           

ولدُلستُسننيُخلتُمنُُ،(ُهوُعامرُبنُشراحيلُبنُعبدُأبوُعمرُاهلمدانُمثُالشعيبُوهوُمنُمحريُوعدادهُيفُمهدان0)
وقيلُتويفُبالكوفةُسنةُمخسُومائةُوهوُابنُسبعُوسبعنيُسنة.ُابنُُ،وع دُمنُالتابعنيُ،خالفةُعمرُبنُاخلطابُعلىُاملشهور

 .02/42ُ،مرجعُسابقُ،.ُاملزي02/023،مرجعُسابق ،.ُاخلطيبُالبغدادي6/435ُ،سعد،ُمرجعُسابق

تبةُالرتاثُيفُت:ُمك ،القاموس المحيط ،(ُاملشعوف:ُاجملنون،ُومنُأصيبُشعفُقلبهُحببُأوُذعرُأوجنون.ُالفريوزآبادى4)
م(4113ُ-هـ0246ُ ،)بريوت:ُمؤسسةُالرسالةُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع ،2ط ،مؤسسةُالرسالةُبإشراف:ُحممدُنعيمُالعرقس وسي

ومنُقرأهاُبالغنيُاملعجمةُأيُُوالغني،فمنُقرأهاُبـالعنيُاملهملةُفمعناهاُتيمها، :ُقرئتُبـالعنيلسان العرب)شُعُف(ُوجاءُيفُ
 5/077 ،مرجعُسابق ،نُمنظورأصابُشغافها.ُاب

 .3/23 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب7/4030 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/006 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .7/4030 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/62 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .03/002 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

تـ ل يِن33ُُ(ُيفُديوانه:ُص6ُ) ن وَءةُالرَّج ل ُالطَّايل(.)أَتـَقم َهم
ُفـ َؤاَدَهاُ....َكَماَُشَعَفُامل َُشَعفمت   َوَقدم

ُالبارعة ،وغريها ،"ُشعف". 03/37 ،مرجع سابق ،ابن جريرُ.024:ُصديوانه (7) يقولُوقدُذكرُصاحبتهُ ،منُقصيدة
ءَُ َبَحُبـَعمل هاَُُعَليمهُالَقتام َُسيِّ َُمعمش وق اَُوَأصم َُوالباِل".ُابنُمنظورُوبعلها:ُ"فََأصمبحمت   .5/072 ،مرجعُسابق ،الظَّنِّ
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ُم تََّكأُ }يوصفُهلنُباحلسنُواجلمال. ُهَل نَّ َُوأَعمَتَدتم ُإِلَيمِهنَّ ُأَرمَسَلتم رِِهنَّ ُمبَكم ُِمَنُُ{فـََلمَّاُمسََِعتم فَعَلتم
(0ُ)المَعَتاد،َُوه َوُالمِعدَّةُ

مفتعلُُ،:ُأيُجَممِلس اُلِلطََّعامَُِوَمعمَناهُ  َوَماُيـَتَِّكئمَنُعليهُِمَنُالنََّمارِقَُوالمَوَساِئد،ُمتكئاُ 
ُيتكئنُعليهُ،(3)قالُسعيد:ُاختذتُطعاما ُوشرابا ُومتكئاُ،(4)منُاتكأت وقالُُ،(2)وقالُالسدي:ُما

وأترج ا، وشراباُ  ين اَُُوَآَتتُم} ابنُعباسُواحلسن:ُجملسا،ُوقيل:ُاختذتُطعاماُ  ُِسكِّ ُ{ك لََُّواِحَدٍةُِمنـمه نَّ

ُكماُوردُقالهُالضحاك،ُوقالُأبوُعبيدة املتكأُاألترج،ُمثُقال:ُوالفقهاءُ :(5)لتقطعُبهُاألترج،ُوقيل:
ُاألترج،ُ ُفهو ُشاذة: ُوهيُقراءة ُمتَّكأ ُومنُقرأ ُالطعام، ُفهو ُمتكأ ُمنُقرأ ُقالُجماهد: أعلمُبذلك،

ُ} وقوله تعالى: ر جم بَـرمنَهُ َوقَاَلِتُاخم ُفـََلمَّاُرَأَيـمَنه َُأكم ُ}أي:ُقالتُامرأةُالعزيزُليوسف:ُُ{عليهنَّ ر جم اخم

                                                           

 .3/407 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب06/65 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .6/202 ،مرجعُسابق ،.األلوسي2/470 ،مرجعُسابق ،.ُأبوُالسعود03/043 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 .03/043 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/344 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق3)

 .03/043 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

ُمعمرُبنُاملثىنُ)ت:442ُ(ُولعلهُأبوعبيدُالقاسمُبنُسالمُاهلروي)ت:3ُ) ُعبيدة ُكالمُاملؤلف415(ُوليسُأبا ُ-(ُالستقامة
ُاملُ،03/042ُ،روىُالطربي«:ُمتكأ..ُيأكلونه»-رمحهُاهلل ُمعمرُبنُاملثىن: ُقائال:ُوقالُأبوُعبيدة ُهوُقولُأىبُعبيدةُهذا تكأ

ُأبطلُباطلُىفُاألرض ُأنهُاألترجُقالُوهذا ُعليهُوقال:ُزعمُقوم ُأترجُيأكلونه ،النمرقُيتكأ  ،ولكنُعسىُأنُيكونُمعُاملتكأ
ُكالمُ ،وحكىُأبوُعبيدُالقاسمُبنُسالمُقولُأىبُعبيدةُمثُقال:ُوالفقهاءُأعلمُبالتأويلُمنه مثُقال:ُولعلهُبعضُماُذهبُمن

ُكانُيق ُكثريالعربُفإنُالكسائي ُكالمُالعربُشىء والقولُىفُأنُالفقهاءُأعلمُبالتأويلُمنُأىبُ ،انقرضُأهله ،ول:ُقدُذهبُمن
ُكماُقالُأبوُعبيدُالُشكُفيه ُكماُقالُمنُأنُمنُقالُ ،عبيدة غريُأنُأباُعبيدةُملُيبعدُمنُالصوابُىفُهذاُالقولُبلُالقول

كأُوالذيُمنُأجلهُأعطنيُالسكاكنيُألنُالسكاكنيُمعلومُأهناُالُتعدُاملتكأُهوُاألترجُإمناُبنيُاملعدُىفُاجمللسُالذيُفيهُاملت
ُإالُلتخريقه ُيبنيُصحةُذلك ،للمتكأ ُهوُ ،وملُيعطنيُالسكاكنيُلذلكُومما ُمنُأنُاملتكأ ُعنُابنُعباس: القولُالذيُذكرناه

معمرُبنُاملثىنُ ،.ُأبوُعبيدة2/471وعزاهُابنُحجرُالعسقالينُإىلُأىبُعبيدةُىفُفتحُالباري3/403ُُ،اجمللس.وأخذهُالبخاري
 .0/315 ،هـ(0320،)القاهرة:ُمكتبةُاخلاجنى ،ت:ُحممدُفوادُسزَكني ،مجاز القرآن ،هـ(415التيمىُالبصريُ)ت:ُ
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َ،ُورويُعنُعبدُالصمدُبنُعلىُ{عليهنَُّ ْتم َللمَنه َُوهبِ  َنهَُوَأجم ،ُفخرجُعليهن ،ُفلماُرأينُيوسف،ُأعظمم

ُسُمبعروف:ُ،ُعنُأبيه،ُعنُجده:ُأكربنه،ُقال:ُِحضمَن،ُوينشدُيفُهذاُاملعىنُبيتُلي(0)اهلامشي

 تْأت ي النَِّساَء إ َذا َأْكبَـْرَن إ ْكَبارَا  ***ُالنَِّساَء َعَلى َأْطَهار ه نَّ َوال (2)تأتي  

ُُ{َوَقطَّعمَنُأَيمِديـَه نَُّ} أي:ُإذاُِحضمَن، َ ُحَيمَسبم َُوه نَّ َُحَززمَنُبِالسِّكِّاكنِيُيفُأَيمِديهنَّ قالُبعضهم:ُأَنَـّه نَّ

ُ،ُقالهُجماهدُوالسديُوابنُزيدُوابنُعباسُ(3)أَنَـّه نَُّيَقط عمَنُاألم تـمر جُ 

                                                           

ُاملهديُ ُ،(ُهوُعبدُالصمدُبنُعليُبنُعبدُاهللُبنُالعباسُاهلامشيُاألمريُعنُأبيه0)  ،أبوُحممد،ُروىُعنُأبيهُوحدثَُعنه:
ُب ُماتُبالبص رةُسنةُمخٍسُومثاننيُومائةوماتُقبله ُالربعي ،دهر، ُاخلطيبُالبغدادي0/205،مرجعُسابق ،عنُمثاننيُسنة. .، 
 .2/40ُ،مرجعُسابقُلسان الميزان،ُ،.ُابنُحجرُالعسقالين6/023 ،مرجعُسابق

ُكذاُيفُاألصلُولعلهُتصحيفُمنُالناسخُلثبوهتاُُيفُاملراجعُالتاليةُبـ"نأيت"ُوليسُ"تأيت"4ُ) )ُ
ُنأيتُالنَِّساءُعلىُأَطمَهارِهنَّ....َُواَلُنأيتُالنِّساَءُِإذاُأكبَـرمَنُإكبمارا.

ُ.01/041ُُ،مرجعُسابقُ،.ُاألزهريُاهلروي06/77 ،مرجعُسابق ،ابنُجرير
ُخمرجُحسنفائدة ُاللفظةُيفُاللغةُمبعىنُاحليضُفلها ُوإنُصحتُهذه ُقالُأبوُمنصور: ُحتيضُفقدُُ،: ُأولُما وذلكُأنُاملرأة

فقيلُهلا:ُأكربتُأيُحاضتُفدخلتُيفُحدُالكربُاملوجبُعليهاُاألمرُوالنهي.ُورويُُ،رجتُمنُحدُالصغرُإىلُحدُالكربخ
ألكُزوجة؟ُقال:ُالُواهللُماُتزوجتُوقدُوعدتُيفُابنةُعمُُ،عنُأيبُاهليثمُأنهُقال:ُسألتُرجالُمنُطيءُفقلت:ُياُأخاُطيء

ُكربتُ،يل ُسنها؟ُقال:ُقدُأكربتُأو ُالطائيُتصححُأنُُ،قلت:ُوما ُفلغة ُأكربت؟ُقال:ُحاضت.ُقالُأبوُمنصور: قلت:ُما
فالصحيحُأهننُملاُرأينُيوسفُراعهنُمجالهُُ،إكبارُاملرأةُأولُحيضهاُإالُأنُهاءُالكنايةُيفُقولهُتعاىل:ُأكربنهُتنفيُهذاُاملعىن

قالُأبوُمنصور:ُفإنُصحتُالروايةُُ،قال:ُحضنُ،فأعظمنه.ُوروىُاألزهريُبسندهُعنُابنُعباسُيفُقولهُتعاىل:ُفلماُرأينهُأكربنه
ُِكَنايَةٍُ  .3/046 ،مرجعُسابق ،واهللُأعلمُمباُأراد.ُابنُمنظورُ،عنُابنُعباسُسلمناُلهُوجعلناُاهلاءُيفُقولهُأكربنهَُوقـمَفٍةُاَلَُهاَء

:ُهذهُمنُفائدة.04/372ُ ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/77 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير0/356 ،مرجعُسابق ،(ُجماهد3)
اإلسرائيلياتُيفُقصةُامرأةُالعزيزُمعُالنسوةُوهذهُالروياتُملُتثبتُملاُيلي:ُيوجدُيفُسندهاُبعضُالرواةُاجملهولنيُأمثالُإمساعيلُ
ُكثرياُيفُخمطوطته(:ُملُجندُلهُترمجةُ بنُسيفُالعجليُحيثُقالُاحملققونُيفُ)تفسريُجامعُالبيانُللطربيُالذيُاعتمدُعليهُاإلمام

هذاُالقولُالُمعىنُُتفسيرهفيماُبنيُأيديناُمنُمراجعُالطربي.ُالروايةُاليتُتذكرُأهننُحضنُعندماُرأينهُوأكربنهُفقالُالطربي:ُيفُ
منُالشعرُيفُأكربنُمبعىنُحضن.ُوقالُهذاُالبيتُالُأحسبُأنُلهُ لهُ،ُوردُعلىُمنُزعمُمنُالرواةُأنُبعضُالناسُأنشدهُبيتاُ 
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والتخديشُأوىل،ُألنهُرمباُخفيُُ،(4)وابنُإسحاق،ُوقيل:ُتقطيعهن:ُختديش،ُوقيل:ُأيديهنُ(0)وقتادة
ُكذلك،ُقالُابنُعباس:ُأعطيُيوسفَُوأ م هُثـ ل ثُاحلم سمن ،ُورويُ(3)علىُاإلنسانُساعه،ُوليسُالقطع

                                                                                                                                                                                     

ُكالمُالعربُأصال ُ،ُألنهُليسُباملع روفُعندُالرواةُُوقالُالقرطيب:ُأنكرُأبوُعبيدةُوغريهُمنُأقطابُاللغةُ،ُقالوا:ُليسُذلكُمن
 .03ص ،مرجعُسابق ،بتصرفُمن"ُزهد...5/021 ،مرجعُسابق ،وأنُهذاُالبيتُمصنوعُوخمتلق.القرطيب

ُاألكمه0) ُاخلطابُاملزيُالضرير ُأبو ُوهو ُالدوسي: ُبنُدعامة ُقتادة ُكتابُُ،( ُالبصرةُ،اهللمفسر ُأهل ماتُبواسطُيفُُ،عامل
 .0/044ُ،،ُمرجعُسابقُتذكرة الحفاظ .ُالذهيب،3/033يفُسنةُسبعُعشرةُومائة.ُاملزي،ُمرجعُسابق،ُ،"الطاعون"

 ي:ُإبانة.أ(4ُ)

ُه َو؟ مصنف ابن أبي شيبة، (3) َُما ِن ُاحلم سم ُيِف ُقَال وا بزوائد  إتحاف الخيرة المهرة.07354ُرقمُاحلديث ،2/24 ،بابَُما
ُي وس َفَُعَليمِهُالصَّاَلة َُوالسَّاَلمُ  المسانيد العشرة للبوصيري، ر  رمحهُاهلل:ُهذاُإسنادُُ-.وقال6343رقمُاحلديث ،7/021 ،بابُذِكم

ُ ُثقات. ُرجاله َُوَسلَّمَُ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي،موقوف َُعلَيمِه ُاللَّه  َُصلَّى ُي وس َف ِر ُذِكم ُرقم ،2/413 ،بَاب 
ُأَن03772َّاحلديث ِن.َُوالظَّاِهر  َُوأ مُّه ُثـ ل َثُاحلم سم َواللَّه ُأَعمَلم .ُ ،ه َُوِهمَُ.ُوقالُرمحهُاهلل:َُوَرَواه ُالطَّبَـرَاينُُّأَيمض اُفـََقاَل:ُ"ُأ عمِطَيُي وس ف 

ُحجر ُالبن ُالثمانية ُاملسانيد ُبزوائد ُالعالية ُوالس ،املطالب ُالصالة ُعليهما ُويوسف ُيعقوب رقمُ ،02/423 ،المبَاب 
.ُ-.ُوقال3230ُاحلديث َُمومق وف  َناد َُصِحيح  المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على رمحهُاهلل:َُهَذاُِإسم
 .ُوقالُرمحهُاهلل:ُُوسندهُأيضاُصحيح.0/042 ،بابُحرفُاهلمزة ،للسخاويُاأللسنة
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نُُِ(0ُ)ثابت َُوأ مُّه َُشطمَرُاحلم سم :ُوقولُهُ (4ُُ)عنُأنسُعنُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُقال:ُأ عمِطَيُي وس ف 

هللُ{َحاَشُلِلَّهُِ} ُكأنهُقال:ُمَعاَذُاهللأي:ُتنزيهاُ  ُُ،حاشاُهللُُُ،قالهُجماهدُواحلسن (3)،

                                                           

منُالطبقةُالرابعةُمنُطبقاتُرواةُاحلديثُالنبويُُ،تابعيُثقةُ،وُحممدُالبصرىأبُ،(ُثابتُالبناينُ"امسهُثابتُبنُأسلمُالبنان"0)
ُكانُرأساُ ُكتبُعلمُالرتاجمُيعتربُثقةُعابدُ،وعندُاإلمامُمشسُالدينُالذهيب ورتبتهُعندُأهلُاحلديثُوعلماءُاجلرحُوالتعديلُويف

 .3/441ُُ،مرجعُسابقُالنبالء،سير أعالم ُ،.ُالذهيب42/327ُ،مرجعُسابقُ،يفُالعلمُوُالعمل.ُاملزي

ُاللَِّهَُعَليمِهَما ،للحاكمُُالمستدرك على الصحيحين(4ُ) ُي وس َفُبمِنُيـَعمق وَبَُصَلَوات  ر  .2124ُرقمُاحلديثُ ،4ُ/644 ،بابُِذكم
 ،للحاكمُُالمستدرك على الصحيحينوقال:ُهذاُحديثُصحيحُعلىُشرطُمسلمُوملُخيرجاهُوقالُالذهيب:ُعلىُشرطُمسلم.ُ

َُعَليمِهَماب ُاللَِّه ُيـَعمق وَبَُصَلَوات  ُي وس َفُبمِن ر  .ُوقالُ:ُهذاُحديثُصحيحُعلىُشرط2124ُرقمُاحلديثُ ،4ُ/644 ،ابُِذكم
فقال:ُ ،ويبدوُأنهُمنُأيبُإسحاق ،مسلمُوملُخيرجاهُوقالُالذهيب:ُعلىُشرطُمسلم.ُإالُأنُمْتُاحلديثُاضطربُعلىُأحدُرواته

ُاحلسن. ُثلثي ُيوسفُوأمه ُعلىُأعطي ُفيحمل ُاضطراب ُففيه ُاحلسن. ُشطر ُيوسف ُأعطي ُالصحيح: ُللحديث ُخمالف  ُهو مث
 ضعفه.

 .4/334 ،مرجعُسابق ،(ُمقاتل3)
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ُملَمُيـََريمَنُيفُح سمنُص وَرتهُِمَنُُ{َماَُهَذاَُبَشر ا}:ُوقولُهُ ،ُ(0)معاذُاهلل أي:ُقـ لمَن:َُماَُهَذاُبَبَشٍر؛ُأِلَنَـّه نَّ
ُص ورَةُالمَبَشر،َُوَلِكنَّه ُِمَنُالُم َُكبَـعمِضُمنُرَأَيـمَناُِمنم َُكاَنُِمَنُالمَبَشرَُلَكاَن ا،ُفـَق لمَن:َُلوم َماَلِئَكةُاَلُالمَبَشرَُأَحد 

ُِمَنُالمَبَشر.

ُِفيهُِقَالَُ} وقوله تعالى: تـ نَّيِن ُل مم ُالَِّذي َُفَذِلك نَّ َُقطَّعمَنُُ{تم يت ُالالَّ َوِة ُلِلنِّسم ُالمَعزِيز رَأَة ُامم ُقَاَلتم أي:
ُإِلَيمِهَُماَُأَصابَُ َُنظَرمت نَّ ُِإيَّاه ُيفَُنظمَرٍةُِمنمك نَّ يَِتك نَّ َُذَهابُالمعَُأَيمِديـَه نَّ،ُفـََهَذاُالَِّذيَُأَصاَبك نَُّيفُر ؤم ُِمنم قملُك نَّ

ُقطعن َُحىتَّ ُإِلَيمِه َُوهَل ا م َوغ ر وبُالمَفهم
(2)

َُوَشَغفُفـ َؤاِديُِبهُُِ،أَيمِدَيك نَُّ  ُِإيَّاه  ُيفُح يبِّ تـ نَّيِن ُالَِّذيُل مم ُ،ه َو
رَأََةُالمَعزِيزُفـََتاَهاُح بًّاُ َُشَغَفُامم َّ:َُقدم ُ{إِنَّاُلَنَـرَاَهاُيفَُضاَللُم ِبني}فـَق لمْت  أَقـَرَّتم ُرَاَوَدتمهُ .ُمث َُّ ُبِأَنَـَّهاَُقدم هَل نَّ

ُنـَفمسه َُعنـمَهاُيفُأَممرهَُحقُ ُ،َعنم ُِبِه ُالَِّذيُحَتَدَّثمَن تَـعمَصمَُ} فـََقاَلتُمُ،َوَأنَّ ُفَاسم ِسِه ُنـَفم ُرَاَودمت ه َُعنم ُ{َوَلَقدم
له،ُوقالُُأي:ُامتنعُممَّاُرَاَودمته ُعليه،ُقالُالسد ي:ُاستعصمُبعدُماُأحلُالسراويل،ُالُأدريُماُبدا

َجَننَُّ َُحاَجيِتُإِلَيمِهُلَي سم قتادة:ُفاستعصم،ُوقالُابنُعباس:ُفامتنعُوإنُملُي طَاِوعميِنُإىلَُماُأَدمع وه ُإِلَيمِهُِمنم
ن َبمِسَُوالسَّجم لَّةُبِاحلم لُالصََّغارَُوالذِّ ُأَهم َوأَل ِهينَـنَّهُ ُ،يفُالسجن،َُولََيك ونَاُِمنم

(3).ُ

ع وَنيِنُإِلَيمهُِقَاَلُ} وقوله تعالى: ُِإيَلَُّممَّاَُيدم ن َُأَحبُّ ُالسِّجم َُعَلىَُأنَُُّ{َربِّ رَبُِمَنُاللَّهُتعاىلَُيد ل  َهَذاُاخلَم
ُنـَفمسه ُي وس فُيفُالمم رَاَوَدةَُعنم َُعاَوَدتم رَأَةُالمَعزِيزَُقدم َعلَُماَُدَعتمهُ ُ،امم ُملَمُيـَفم َبمسُِإنم ِنَُواحلم َوتـََوعََّدتمه ُبِالسَّجم

ُُ،إِلَيمهُِ َتاَر ُعليه-فَاخم ُاهلل َُعاَوَدتمهُ ُ-صلى َُتك نم ُملَم َُلوم ُأِلَنَـَّها َُذِلَك، ُِمنم ُإِلَيمِه َُدَعتمه  َُما َُعَلى ن السَّجم

ُيـَق ول:ُُُ،َوتـََوعََّدتمه ُِبَذِلكَُ َُأنم ع وَنيِنُِإلَيمهُِ}َكاَنُحم َاال  ُِإيَلَُّممَّاَُيدم نَُأَحبُّ ُالسِّجم َعىَُوه َوُاَلُيُ  ،{َربِّ دم
ن:ُاحمَلبمسُنـَفمسه ءَُواَلُخي َوَّفُحِبَبمٍس.َُوالسِّجم َبمس،ُوتأويلُالكالم:ُقالُيوسف:ُُ،ِإىَلَُشيم َوه َوُبـَيمتُاحلم

                                                           

 .7/4036 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/23 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

ُكذاُيفُاألصل4) ُكماُهوُظاهرُالسياق.( "  "قطعن"ُوالظاهرُواهللُأعلمُ"قطعْتم

ُجرير3) ُابن ُسابق ،( ُالرازي06/27،26 ،مرجع ُالدين ُفخر ُسابق ،. ُالشوكاين02/012 ،مرجع ُسابق ،. .3/31ُ ،مرجع
 وحده فهو  العاملني رب حصن من له خريا أنواعها علىُاختالف للفْت تعرضه عند به يعتصم معتصماُ  املؤمن جيد :ُالفائدة

 .0/212مرجعُسابق،ُ ،معتصمهُالوحيد.ُنصرُواهلاليل
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َنيِنُعليهُِمَنُالمَفاحُِ َُمعمِصَيتكَُويـ رَاِودم ع وَنيِنُإِلَيمِهُِمنم ُِإيَلَُّممَّاَُيدم نَُأَحب  َبمسُيفُالسِّجم ُاحلم َشة،ُقالُيَاَُرب 

ُ ُإِلَيمهُِ}السدي: ع وَنيِن َُيدم ُالزِّنَاُ{ممَّا ُوقال:ُ(0)ِمنم ُبِِه، ُنـََزَل ُممَا ُرب ه تَـَعاَن ُاسم ُإسحاق: ُابن ُقال ،

ع وَنيِنُإِلَيمهُِ} ُِإيَلَُّممَّاَُيدم َُأَحبُّ ن  َرهُ{السِّجم ُآيتََُماَُتكم َُأنم ُِإيَلَُِّمنم ُيَاُ(4) أي:ُأَحب  َفعَُعينِّ ُملَمَُتدم ،َُوِإنم

ُفُِ ُأَنـمف ِسِهنََُّرب  َُعَلى ُِإيَّاَي ُم رَاَوَدهِتِنَّ ُيف ُيب َعلمَن ُيـَفم ُالَِّذي ُإِلَيمِهنَُّ}عمَله نَّ ُإِلَيمِهنَُُّ{َأصمب  ُأَِميل ُ،أي:
ُِمينُِّ ُي رِدمَن َُما َُعَلى َُكَذاُ،َوأ تَاِبع ه نَّ ُِإىَل ُف اَلن َُصَبا ُالمَقاِئل: ُقـَومل ُضب ةُُُُ(3)ِمنم ُبن ُيزيد ُقال: كما

ُ:ُُُُُُُُُ(2)الثقفي

ْلب ي  ْند  َصَبا قـَ ثْـُلَها ُيْصب ي ***إ َلى ه  ْند  م   (5)َوه 

ُِمنمكُأَنمَتُالمَعومنَُوالمَمنَـَعة َُيك نم ُِإالَّ ُِعنمِدي،ُُ،قال: َُواَل ُِمينِّ َُيك نم َاِهِلنَيُأي:ُوقولُهُ اَل ُاجلم ُِمَن َُوَأك نم :

يك.ُ ُِمَنُالَِّذيَنَُجِهل واَُحق كَُوَخاَلف واُأَممركَُونـَهم ُِبَصبـمَويتُإِلَيمِهنَّ َتَجاَبُلَه َُربُّهُ } وقوله تعالى:َأك نم فَاسم

َُكيمَده نَُّ َُعنمه  ُالعزيزُ{َفَصَرَف ُامرأة ُمنه ُأرادت ُما ُعنه ُفصرف ُدعاءه ُليوسف ُاهلل فاستجاب
،ُويقال:ُماُوجهُ(6)حباهتاُمنُمعصيةُاهلل،ُقالُابنُاسحاق:ُ"ُأي:ُجن اهُمنُأنُيركبُاملعصية"وصوا

                                                           

 .7/4032 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت4/334 ،مرجعُسابق ،(ُمقاتل0)

 .03/022ُ ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير7/4032 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت4)

ُابنُدريد3) ُعبدُالسالمُحممدُهارون ،االشتقاق ،( ُدارُاجليل ،0ط ،حتقيقُوشرح: .0/243ُ ،م0550-ه0200 ،)لبنان:
 .04/075 ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،األزهريُاهلروي

ُمواليهم2) ُالثقفي.من ُِمقمَسٍم ُبن ُيزيد ُهو ُكبري ،( ُشاعر ُأمه: ُكتابُ،وضبة ُيف ُِحبان ُابن  ُالطائفُ "الثقات" ذكره ُأهل من

فكانُالُيفارقه.ُوملاُأفضتُ ،فنسبُإليها.ُانقطعُإىلُالوليدُبنُيزيدُبالشام ،فحضنتهُأمه ،)باحلجاز(ُماتُأبوهُوخلفهُصغرياُ 
فأدناهُوضمهُإليهُ ،فوفدُعليه ،فأقامُإىلُأنُويلُالوليد ،فخرجُإىلُالطائف ،التصالهُبالوليد ،أبعدُابنُضبة ،اخلالفةُإىلُهشام

ُ ُفدخلتُىفُأشعارها.ُماتُبالطائف.ُ)ت: ُالعربُوانتحلتها ُشعراء ُاقتسمتها هـ(.031ُُوأكرمه.ُوأنُالبنُضبةُألفُقصيدة
 .2/025 ،مرجعُسابق ،.الزركلي00/364 ،مرجعُسابق تهذيب التهذيب، ،.ُابنُحجر34/431،مرجعُسابقُ،املزي

 .0/300 ،مرجعُسابق ،مجاز القرآن ،(ُأبوُعبيدة3)

 .7/4035 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت03/026 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)
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َتَجاَبُلَه َُربُّهُ }قوله:ُ ُ{فَاسم أََلةُمنهُتـََقدََّمتم ُُ،لَِربِّهُِ َواَلَُمسم نَُأَحب  ُالسِّجم بَـَرَُرب هَُأنَّ َاَُأخم َواَلَُدَعا،َُوِإمنَّ

َُمعمِصَيتهُِقيَل: َبارهُِبَذِلَكُِشَكايَة ُِمنمه ُِإىَلَُرب هُإِلَيمِهُِمنم ُ}،ُويفُقوله:ُ(0)يفُِإخم َُكيمَده نَّ َُعينِّ َُتصمِرفم َوِإالَّ

ُإِلَيمِهنَُّ أََلةُِمنمه ُرَب ه،ُفلذلكُقالُاهللُتعاىل:ُ {َأصمب  َتَجاَبَُله َُربُّهُ }موضعُد َعاءَُوَمسم َوَذِلَكُُُ {فَاسم
ُتـَز رمينُأ ِهنمك ُاَل ُِإنم ُالمَقاِئل: ُتـَز رمينُأ ِهنمكُ،َكَقومِل ُاَل ُِإنم ُيفُقـَومله: ُأِلَنَّ ُأَز وركُ؛ ُِإَذنم َخر: ُ،فـَي ِجيبه ُاآلم

ُ ُبِالزِّيَاَرِة، َممر ُاألم ُالمَعِليمُ } وقوله تعالى:َمعمىَن ُالسَِّميع  ُه َو ُدعاءُُ(4){ ِإنَّه  ُالسميع ُهو ُربه ُإن أي:

ُكلُداعُمنُخلقه،ُ مبطلبهُوحاجتهُوماُيصلحه،ُوحباجةُمجيعُخلقهُوماُُ{المَعِليمُ }يوسف،ُودعاء
ُكاالجتهادُ يصلحهم.ُوقدُتضمنتُاآليات:البيانُعماُيوجبهُعملُالفاحشةُمنُاالجتهادُيفُسرتها،

جبهُظهورُحبُيفُإبطاهلا،ُواالستغفارُبالتوبةُمنهاُمباُميحوُأثرهاُويسقطُالتبعةُهبا،ُوالبيانُعماُيُو
الفاحشةُمنُالفضيحةُلصاحبهاُوالعَنتُهبا،ُوالضاللُعنُطريقُالرشدُبلزومها،ُوالبيانُعماُيوجبهُ
ُمنُجهتهُ ُبطلبُالرشد ُالداعيُإىلُصاحبها ُوجاللة ُواحلسن، ُواهليبة ُالبهاء ُمن اللطيفُيفُالنبوة

ُإليهُاجلهالةُمعُشدةُالشهوةُمنُمحلُا ُتدعوا لنفسُعلىُالظلمُبإيقاعُواحلقُمنُقبله،ُوالبيانُعما
املكروهُمبنُالُيستحقهُالمتناعهُمنُفعلُماُالُجيوزُله،ُوالبيانُعماُيوجبهُإخالصُاإلميانُباهللُمنُ
الفزعُإىلُدعائهُبكشفُماُقدُأظلُمنُالبلية،ُواعرتىُمنُاآلفة،ُمعُاالعرتافُبأنهُإنُملُيعصمُمنُ

 املعصيةُصاحبهاُوقعُفيهاُوهلكُمبوجبها.ُ

:القوُل في ا ُلوقف  والتمام 

                                                           

 .03/026ابنُجرير،ُمرجعُسابق،ُُ(0)

(4ُ ُإنفائدة( ُوغريمها الكيد يسمع ،ويعلم يسمع الذي هو اهلل :  والتعبري ،الدعاء وراء وما الكيد وراء ما ويعلم ،والدعاء

 يكل وإمنا الغرور درجة إىل بإميانه املؤمن يعتد وفيهُإثباتُصفةُاهللُتعاىلُبالعلمُوالسمعُوال.عليها الدعاء تقدم تقتضىب باالستجابة

 يلزم ما الرب من الدعاء مع يلزم أنه وبيانالصرب.ُ ويسأله الفْت أمام والصمود اخلطوب مواجهة يف العون منه اهللُويستمد إىل أمره

 ،يأس.ُنصرُواهلاليل يف ورجاء ،عسر يف وشر ،نقمة يف ونعمة ،عنف يف لطف بني أحوال يف يتقلب املؤمن امللح من الطعام
 .207-202-0/201 ،مرجعُسابق
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َُهَذا}    َُعنم ُأَعمِرضم ُُ،(0)متامُ{ي وس ف  َاِطِئنيَُ}وكذا ُاخلم ُ{ِمَن ُوكذا ُم ِبنيٍُ}، ُ،(4)ُ{يفَُضاَلٍل

ُ ُنافع: َُبَشر ا}وقال َُهَذا ُالتمامُ،(3)متامُ {َما ُغريه: 2ُ)وقال َُكرميُ }ُ( ُحامت:ُ{َمَلك  ُأبو ُوقال ،

تَـعمَصمَُ} ُِمَنُ}،(3)كافُُ{فَاسم َاِهِلنيَُ}وكذاُُ،(6)حسن{الصَّاِغرِينََُولََيك وَننم ُ(.7){ِمَنُاجلم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ     ۀ ۀ      ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ژ    

ۓ  ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ   ۈ    ٴۇ ۋ   ۋۅ ۅ ۉ ۉ  

ې ې ې  ې ى ى ائ    ائەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ 

خب   مب ىب يب  جت حت ېئ ىئ ىئ  ىئ    ی     ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئجب حب 

ٱ ٻ ٻ ٻ       ٻ پپ پ پ         ڀ  ڀ ڀ ڀ خت مت ىت يت جث  

ُ  ژٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ 

                                                           

ُالنحاس0) ُسابق ،القطع واالئتناف ،( ُالداين334صُ ،مرجع ُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. .346ُصُ ،مرجع
 .053ص ،مرجعُسابق ،.قال:ُحسنُاألمشوين053صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

ُكافُاألنصاري ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس4)  ،املرجعُالسابق.ُقال:
 املرجعُالسابق.. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد

ُكافُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس3) املرجعُالسابق.ُوهوُجائزُعندُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.قال:
 املرجعُالسابق. ،األمشوين

ُكافُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس2) املرجعُالسابق.ُقال:ُحسن.ُ ،ي الوقف واالبتداالمكتفى ف ،املرجعُالسابق.ُقال:
 املرجعُالسابق.ُ ،جائزُعندُاألمشوينُاملرجعُالسابق..ُوهو ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

ُكافُوقيلُتامُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس3) املرجعُالسابق.ُقال:ُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.قال:
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق..ُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاريُحسن.

ُكافُعندُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُقال:ُتامُاألنصاري6)  املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوهو

ُكافُاألنصاري7)  املرجعُالسابق. ،األمشوينُحسنُوكافاملرجعُالسابق.قال:ُ ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُوقال:
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ُأخربُبه،ُوُ(0)الفاءُجوابُُُ ُاستجاب،ُ{لَهُ }ما ُقبله،ُُ{َفَصَرفَُ} متعلقُبـ ُعلىُما معطوف 

ه َوُالسَِّميع ُ}مستأنف،ُُ{ِإنَّهُ }نصبُبـُصرف،ُُ{ َكيمَده نَُّ}،ُ{َفَصَرفَُ}متعلقُبـُ{َعنمهُ }

علىُيوسف،ُ{َلهُ }ابتداءُوخربُيفُموضعُخربُإن ،ُواإلضمارُعائدُعلىُالر ب،ُواهلاءُيفُُ{المَعِليمُ 

ُُ{مث َّ} ُعطف، ُهَل مُم}حرف ُبـُ{هَل مُم}ُ{َبَدا ُُ{َبَدا} متعلق ُرََأو اُ}وكذا َُما ُبـَعمِد ِمنم

َيَاتُِ َيَاتُِ}ُ ،{اآلم معُماُبعدهاُبتقديرُاملصدر،ُوالتقديرُمنُُ{َما}وُُ{رََأو ا} نصبُبـُ{اآلم

المُقسمُمؤكدُبالنونُالشديدة،ُويفُُ{لََيسمج نـ نَّهُ }   ،(4)بعدُرؤيةُاآليات،ُولكُأنُتقدرهاُمبعىنُالـذي

ُمعىنُالقسمُوليسجننهُجوابُالقسم إىلُأنُُ(2)فذهبُسيبويهُ{َبَدا}واختلفُيفُفاعلُُ،(3)هذا

ُدلُعليهُ 3ُ)أي:ُظهرُهلمُأنُيسجنوه،ُوقالُاملربدُ{لَيسج نن ه}الفاعل:ُما "الفاعلُمضمرُدلُ(:

                                                           

 .5/323 ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان2/22 ،مرجعُسابق ،.ُالنسفي5/267 ،مرجعُسابق ،(ُفخرُالدينُالرازي0)

 .3/43 ،مرجعُسابق ،.ُالشوكاين3/441 ،مرجعُسابق ،(ُالثعليب4)

مرجعُ ،.الشوكاين6/472 ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان4/341 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعطية00/472 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
 .3/43 ،سابق

ُكتابُُ،ولدُيفُإحدىُقرىُشريازُ،إمامُالنحاةُ،أبوُبشرُ،(ُعمروُبنُعثمانُبنُقنربُاحلارثيُبالوالء2) ُكتابهُاملسمى" وصنف
ه.القفطي،ُمرجع023ُ-021وقيل:ُوفاتهُوقربهُبشرياز،ُويفُمكانُوفاتهُوالسنةُاليتُماتُهباُخالفُت:ُُ،سيبويهُ"ُيفُالنحو

 .01/076،مرجعُسابقُالبداية والنهاية،.ُابنُكثري،3/065ُُ،سابق

ُالعباس3) ُببغدادُيفُزمنه426ُ-401املعروفُباملربد.ُت: ،(ُحممدُبنُيزيدُبنُعبدُاألكربُأبو ُالعربية ُإمام حدُأئمةُوأ ،هـ،
ُكتبه:ُ" أبوُاحملاسنُ ،".ُالتنوخيالمقتضب"ُوُ"المذكر والمؤنث"ُوُ"الكاملاألدبُواألخبار،ُمولدهُبالبصرةُووفاتهُببغداد،ُمن

ت:ُالدكتورُعبدُ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، ،هـ224املفضلُبنُحممدُبنُمسعرُاملعريُت:ُ
ُاحللو ُحممد ُواإلعالن) ،4ط ،الفتاح ُوالتوزيع ُوالنشر ُللطباعة ُهجر ُخلكانُ.63-0/33،م(0554-هـ0204،القاهرة:  ،ابن

 .0/235 ،مرجعُسابق
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ُهلمُبداء" ُبدا ُبتقديره ُبدا 0ُ)عليه ُيعرفونهُوحذفُُ( ُملُيكونوا ُهلمُرأي  ُأيُبدا ُالفاعلُرأي: وقيل:
ُعليه ُالكالم ُوكانُهذاُُ،(4)لداللة ُحمذوف، ُملُيقدر ُالظاهر ُوجدنا ُإذا ُألن ُقالُسيبويه ُما والوجه

ُكأنهُهوُالفاعلُ{سمج نـ نَّهُ لَيَُ}الظاهرُالذيُهو ُعليه وأماُقولُاملربدُفإنُُ،(3)ملاُقامُمقامُالفاعلُودل 

ُيطلبه"و ُإمنا ُالفاعل ُعلى ُلفظه ُمن ُيدل ُال ُِحنيٍُ}الفعل ُغاية{َحىتَّ 2ُ)حىت ُبـُُ( متعلقة

َنُفـَتَـَيانُِ}ُ ،{لََيسمج نـ نَّهُ } نَُ}وُ متعلقُبـُدخلُ{َمَعهُ } ،{َوَدَخَلَُمَعه ُالسِّجم نصبُُ{السِّجم

ُ ُدخل، ُللفتوةُُ{فـَتَـَيانُِ}بـ ُبقوهلم ُيعتد ُوال ُالياء، ُذوات ُمن ُوفىت ُفىت  ُتثنية ُومها ُبفعلهما رفع

3ُ)لشذوذه ُأَرَاينُ}ُ( ُالقول{ِإينِّ ُبعد ُألهنا ُبـُ{مَخمر ا}ُ،(6)كسرت ُ{أَعمِصرُ }نصب فـَومَقُ}،

ُخ بـمز ا ُ{رَأمِسي ُُ{فـَومقَُ}، ُفيه ُالعامل لُ }ظرف ُو{َأمحِم ُُ{خبزاُ }، ُبـ لُ }نصب  ،{َأمحِم

ُِمنمهُ } َناُبَِتأمِويِلهُِ}،{تَأمك لُ }متعلقُبـُ{ِمنمهُ }،ُو(7)يفُموضعُالنعتُخلبزُ{تَأمك ل ُالطَّيـمر  ُ{نـَبِّئـم

ُبـ نا، ُخرب  ُأي: ُبـُ{تأمِويِلهُِ} أمر، َنا}متعلق ُ{نـَبِّئـم ِسِننيَُ}، ُالمم حم ُِمَن ُنـَرَاَك ُمتعلقةُُ{ِإنَّا من

                                                           

ُالنحاس0) ُابنُعطية4/413ُ،إعرابُالقرآنُ،( مرجعُ ،.أبوُحيان4/023 ،مرجعُسابق ،النسفى3/434ُ ،مرجعُسابق ،.
 .3/316 ،سابق

 .6/330ُ ،مرجعُسابق ،.القنوجي3/004 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،4ُ)

شهابُالدينُأمحدُبنُحممدُبنُعمرُاملريُُ،.ُاخلفاجي0/4571ُ،مرجعُسابقُ،.ُابنُعادل5/026ُ،مرجعُسابقُ،(ُالقرطيب3)
ُ،ىَُعَلىُتفمسرِيُالَبيَضاويالمم َسمَّاة:ُِعَناية ُالَقاِضىُوِكَفاية ُالرَّاضُُِ،َحاِشية ُالشَِّهاِبَُعَلىُتفمسرِيُالَبيَضاِويُ،هـ(0165احلنفيُ)ت:ُ

 .3/073ُ،)بريوت:ُدارُصادر(

 .04/021 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعاشور0/324 ،مرجعُسابق ،.ُاأللوسي42/443 ،مرجعُسابق ،(ُفخرُالدينُالرازي2)

ُابنُجرير3) ُالزجاج41/302 ،مرجعُسابق ،( ُالقرطيب0/030 ،مرجعُسابق ،. ُالنَّحَّاس،5/022ُ ،مرجعُسابق ،.  إعراب.
 .4/413 ،مرجعُسابق ،القرآن

 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعطية03/024 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير7/2640 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،(ُالقيسي6)
3/53. 

 .4/27 ،مرجعُسابق ،.الدعاس2/253 ،مرجعُسابق ،(ُدرويش7)
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ُ}،{نـَرَاكَُ}بـ ُيَأمتِيك َما ُُ{تـ رمَزقَانِهُِ}ُ{طََعامُ اَل ُلطعام، ُنفي،ُُ{ِإالَُّ}نعت ُبعد إجياب

ُبَِتأمِويِلهُِ} ُبـُ{نـَبَّأمت ك َما ُ{نـَبَّأمت ك َما} متعلق ُيَأمتَِيك َما}، َُأنم ُُ{قـَبمَل ُظرف 0ُ)قبل ُفيهُ( العامل

ُ{نـَبَّأمت ك َما} ُُ{َأنُم}، ُإليها، ُقبل َُريبُِّ}يفُموضعُخفضُبإضافة َُعلََّميِن ُممَّا ابتداءُُ{َذِلك َما

ُِملََّةُقـَوممٍُ}نباء،ُومنُمتعلقةُباالستقرار،ُوذلكُإشارةُإىلُاإلُ،(4)وخرب،ُوماُمبعىنُالذي ُتـَرَكمت  ُ{ِإينِّ

ُ ُُ{ِملَّةَُ}مستأنف، ُبـ تُ }نصب ُ{تـَرَكم ُُ{قـَوممٍُ}، ُبإضافة ُ{ِملَّةَُ}خفض ُُ اَلُ}إليهم،

َُكاِفر ونَُ}،{يـ ؤمِمن ونَُ}متعلقُبـُُ{بِاللَّهُِ}يفُموضعُالنعتُلقوم،ُُ{يـ ؤمِمن ونَُ َِخَرِةُه مم ُبِاآلم ُ{َوه مم

ُ ُوخربُو َِخرَةُِ}ابتداء ُُ{بِاآلم ُبـ ُتوكيدا ُعلىُطريقةُُ{َكاِفر ونَُ}متعلق ُالثانية ُأنُيكونُهم جيوز

ُُ(3)التكرير ُُ{ِملَّةَُ}و ُاتبعت، ُُ{َآبَاِئي}نصبُبـ ُ{ِملَّةَُ}خ ِفضُبإضافة ِإبـمرَاِهيَمُ} إليهم،ُ

َحاَقَُويـَعُم رَِكُبِاللَّهُِ}ُ(3ُ)حرفُنفي{َما}،ُ{َآبَاِئي}منُ(2ُ)بدلُُ{ق وبََُوِإسم ُن شم ُ{َكاَنُلََناَُأنم

ُُ{َأنُم} ُ ُاسم ُرفع ُمبوضع ُفيه ُعملت ُما 6ُ){َكانَُ}و ُمبعىنُُ{لََنا}وُ( ُمتعلق ُكان خرب

ُو رِكَُ}متعلقُبـُ{بِاللَّهُِ}االستقرار، ُ{ن شم ءٍُ}، َُشيم ُُ{ِمنم رِكَُ}متعلقُأيضا ُبـ وهيُيفُُ{ن شم

ُ ُشيئا  ُباهلل ُنشرك ُأن ُوالتقدير ُنصب، ُعلينا}موضع ُاللَِّه ِل َُفضم ُِمنم ُ{َذِلَك رفعُُ{َذِلكَُ}،

                                                           

 .0/455ُ ،مرجعُسابق ،.ابنُعادل0/55 ،مرجعُسابق ،.السمني0/030 ،مرجعُسابق ،(ُأبوُحيان0)

مرجعُ ،.ابنُأيبَُزَمِنني3/33 ،مرجعُسابق ،.السمرقندي2/301 ،مرجعُسابق ،.الزجاج0/247 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)
 .4/465 ،سابق

ُالزركشي3) ُاخلراط0/327 ،مرجعُسابق ،( ُكمالُالدينُعبدُالرمحنُبنُ ،.ابنُاألنباري4/261 ،مرجعُسابق ،. أبوُالربكات
 .0/400انظرُاالنصافُ ،هـ(377)ت:ُ ،بيدُاهللُاألنصاريحممدُبنُع

 .4/22 ،مرجعُسابق ،.ُالدعاس2/252 ،مرجعُسابق ،(ُدرويش2)

 .4/30 ،مرجعُسابق ،.ُالسمني0/347 ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان02/324 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .4/22 ،مرجعُسابق ،.ُالدعاس4/314 ،سابقمرجعُ ،.ُاخلراط0/327 ،مرجعُسابق ،عراب القرآنمشكل إ ،(ُالقيسي6)
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ِلُاللَّهُِ}باالبتداء،ُ َُفضم إشارةُإىلُماُتقدمُمماُأخربُُ{َذِلكَُ}اخلربُمتعلقُمبعىنُاالستقرار،ُوُ{ِمنم

ُُ{علينا}ُ،(0)به ُبـ ُاللَّهُِ}متعلق ِل ُ{َفضم ُالنَّاسُِ}، ُ{َوَعَلى ُالنونُُ{النَّاسُِ}، ُعلى عطف

ُالنَّاِسُاَلُ}ُ،(4)واأللفُبإعادةُاخلافض،ُألنُاملضمرُالُيعطفُعليهُإالُبإعادةُالعامل ثـََر َُأكم َوَلِكنَّ

ك ر ونَُ ُ{َيشم ُُ{َوَلِكنَُّ}، ُناصبُلـ ُالنَّاسُِ}توكيد ثـََر ُو{َأكم ك ر ونَُ}، َُيشم ُوقدُُ{اَل ُلكن  خرب

(3)تقدمُالقولُيفُياءُالنفس
يفُحتريكهاُوإسكاهناُفمنُأسكنهاُفالستثقالُاحلركةُفيهاُومنُحركهاُ 

واختارُالفتحةُخلفتهاُمعُثقلُالياءُ ُ.(2)فعلىُاألصلُألنُالُيكونُاسمُعلىُحرفُواحدُساكناُ 

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

يزُوصواحباهتاُواهللُأعلم:ُفاستجابُاهللُليوسفُدعاءهُفصرفُعنهُماُأرادتُمنهُامرأةُالعُز-املعىنُُُ
ُوقدُنزلُبهُبعضُماُحذرُ منُمعصيةُاهلل،ُقالُابنُاسحاق:ُأيُ"جن اهُمنُأنُيركبُاملعصيةُمنهن 

                                                           

 .4/412 ،مرجعُسابق ،.درويش3/216 ،مرجعُسابق ،(ُابنُمال0)

(ُوهذاُعلىُمذهبُسيبويهُواجلمهورُوأمَّاُالكوفيونُفاحتجواُجبوازُالعطفُعلىُالضمريُاجملرورُدونُإعادةُالعاملُلورودهُيف4ُ)
ُتعاىل:ُ﴿ ُقوله ُالَّ القرآنُومنه ُاللََّه َرمَحامَُِواتَـّق وا َُواألم ُبه ُالنساء﴾ُسوُر ذيَُتَساَءل وَن ُُ،ة ُباخلفض0اآلية: ُأحدُالقراءُ ،. وهيُقراءة

ُالزَّيَّات ،السبعة ُإبراهيمُالنخعي ،وهوُمحزة ُ ،واألعمش ،وطلحةُبنُمصرف ،وحيىيُبنُوثاب ،وقتادة ،وقراءة األصفهاينُورواية
 يفُاأللفيةُبقوله:ُُ-رمحهُاهلل-.ُوإىلُاملسألةُأشارُحممدُبنُمالك446ُُ،مرجعُسابق،صابنُجماهد واحلليبُعنُعبدُالوارث.

ُج ِعالَُ َقدم َُوَعومد َُخاِفٍضَُلَدىَُعطمٍفَُعَلىُ...َضِمرِيَُخفمٍضُاَلزَِماُ 
ُأََتىُ...ُيفمُالنَّظمِمَُوالنَّثمِرُالصَِّحيِحُم ثمَبَتا ِإذمَُقدم ُاَلزَِماُ  َُولَيمَسُِعنمِديم

ُسابق ،لقرآنإعراب ا ،النحاس ُاألنصاري2/477 ،مرجع ُسابق ،العظيمُإعراب القرآن ،.  ،.الزخمشري0/454 ،مرجع
 .0/360 ،مرجعُسابق ،.درويش0/223 ،مرجعُسابق ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

ُ(ُيعينُ"ياءُاإلضافة"ُيفُمصطلحُالقراءُوكماُقالُابنُمالكُرمحهُاهلل:3ُُ)
ُمعُالفعِلُ ُن ِظمم.ُُالتزمم...وقبَلُياُالنفس   نوَنُوقايٍةُوليسيَُقدم

 .0/454 ،مرجعُسابق ،العظيمُإعراب القرآن ،.ُاألنصاري2/477 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،(ُالنحاس2)
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ُكلُداعُمنُُ{السَِّميعُ }أي:ُإنُربهُهوُ {ِإنَّه ُه َوُالسَِّميع ُالمَعِليمُ }(0ُ)منهن دعاءُيوسف،ُودعاء

مث َُّ} وقوله تعالى:ُ،(4)مبطلبهُوحاجتهُوماُيصلحه،ُوحباجةُخلقهُوماُيصلحهمُ{المَعِليمُ }خلقه،ُ

ُِحنيٍُ َيَاِتُلََيسمج نـ نَّه َُحىتَّ ُبـَعمِدَُماُرََأو اُاآلم ُِمنم ُهَل مُم}أي:ُُ{َبَداُهَل مم َبَداُ}للعزيز،ُوقدُقيل:ُُ{َبَدا

ُِإنَُّ}له:ُوهوُواحد،ُألنهُملُيذكرُبامسهُويقصدُبعينه،ُوذلكُنظريُقُوُ{هَل مُم ُالنَّاس  الَِّذيَنُقَاَلُهَل م 

ُمَجَع واَُلك مُم ُكانواُ(3){النَّاَسَُقدم ُكانُواحدا ،ُومعىنُمثُبداُهلمُيفُالرأيُالذي ،ُوقيل:ُإنُقائلُذلك
رأوهُمنُتركُيوسفُمطلقا،ُورأواُأنُيسجنوهُمنُبعدُماُرأواُاآلياتُبرباءتهُمماُقذفتهُبهُامرأةُالعزيز،ُ

ُكا ُوقولُهُ ُ،(2)قدُالقميصُمنُدبر،ُومخشاُيفُالوجهُوقطعُأيديهنُ،نتوتلكُاآليات لََيسمج نـ نَّهُ }:

ُِحنيٍُ أي:ُإىلُالوقتُالذيُيرونُفيهُرأيهمُوجعلُاهللُذلكُاحلبسُليوسفُعقوبةُلهُمنُمههُ {َحىتَّ
باملرأةُوكفارةُخلطيئته،ُرويُعنُابنُعباسُأنهُقال:ُعثرُيوسفُثالثُعثرات،ُحنيُهمُهبا،ُوحنيُ

ِإنَّك ممُ}قالُاذكرينُعندُربكُفلبثُيفُالسجنُبضعُسنني،ُوأنساهُالشيطانُذكرُربه،ُوقالُهلم:ُ

ُقـَبملُ }فقالوا:ُُ{رِق ونََُلَسا َُسَرَقَُأخ َُله ُِمنم ُفـََقدم رِقم َُيسم ،ُوذكرُأنُسببُحبسهُيفُالسجنُكانُ{ِإنم
َرَهاُ َره َُوأَمم قالتُاملرأةُلزوجهاُإنُهذاُالعبدُالعرباينُ:ُقالُالسديُ(3ُ)شكوىُامرأةُالعزيزُإىلُزوجها،ُأَمم

عنُنفسه،ُولستُأطيقُأنُأعتذرُبعذري،ُفإماُقدُفضحينُيفُالناسُيعتذرُإليهمُوخيربهمُأينُراودتهُ

                                                           

 .7/4035 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/51 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .03/027 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 .073ة:ُاآلي ،(ُسورةُآلُعمران3)

 .06/50 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .7/4021 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت03/025 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
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ُكماُحبستين،ُفذلكُقولُاهللُعزُوجل:ُ ُ{مث ََُّبَداُهَل مُم}أنُتأذنُيلُفأخرجُوأعتذر،ُوإماُأنُحتبسه
ُ.(0)اآليةُوقيل:ُاحلنيُمعينُبه:ُسبعُسنني:ُقالهُعكرمة

ُفـَتَـَيانُِ}وقوله تعالى:ُ َن ُالسِّجم َُمَعه  ُالكالمُُ{َوَدَخَل ُويف ُفتيان، ُالسجن ُيوسف ُمع ُدخل أي:

ُوالتقدير:ُ ُِحنيٍُ}حذف، يَاِتُلََيسمج نـ نَّه َُحىتَّ ُاآلم ُرََأو ا َُما ُبـَعمِد ُِمنم ُهَل مم ُفأدخلوهُ{مث َُّبََدا ،ُفسجنوه
ُأحدمهاُ رب، ُاأَلكم ُذ كرُغالمنيُمنُِغلمانُملكُمصر ُوكانُالفتيانُفيما ُفتيان، السجنُودخلُمعه

،ُواآلخرُنـَب وُ(4)اآلخرُصاحبُطعامه،ُقالُابنُاسحاقصاحبُشرابه،ُُو ُكانُاسمُأحدمهاُجَممِلث  :
ُكانُعلىُالشراب ُعلىُُ،(3)الذي ُساقيه ُواآلخر ُامللكُعلىُطعامه، ُخباز ُكانُأحدمها قالُقتادة:

قالُالسدي:ُغضبُعلىُخبازه،ُبلغهُأنهُيريدُأنُيسَّمهُفحبسهُوحبسُصاحبُشرابه،ُُ،(2)شرابه
ُعلىُذلك،ُفحبسهماُمجيعا.ُ(3)ظنُأنهَُماأَلَهُ 

ُمَخمر ا} وقوله تعالى: ُأَرَاينَُأعمِصر  َاُِإينِّ ذكرُأنُيوسفُعليهُالسالمُملاُدخلُالسجن،ُُُ{قَاَلَُأَحد مه 
َبِسنيَُ ُفيهُِمَنُالمم حم َنم

ُ(7)فقالُأحدُالفتينيُالذينُ،(6)،ُملاُسألوهُعنُعلمهُقال:ُإينُأعربُالرؤياقالُمل
هذاُالعبدُالعرباينُنرتائىُله،ُفسأالهُُ(2)أدخالُمعهُالسجنُلآلخر:ُتعالُلنختربهُأي:ُهلمُفلنحد ث

                                                           

 .2/435ُ ،مرجعُسابق ،البغويُ.7/4045 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/52 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .7/4024 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/53 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 املرجعُالسابق. ،ابنُأيبُحامت ،03/030 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .4/346 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُزمنني7/4020 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)

باه ه.ُُ(3) ويفُحديثُعلي،ُواهللُماُتتابعواُبرأيهمُعلىُأمرُقدُُمَتاَلؤ واُعليه.ُابنُاألعرايب:َُماأَلَهُإذاُعاونه،ُوَماأَلَهُإذاَُصِحَبهَُأشم
ُعلىُقتله.ُابنُمنظور،ُمرجعُسابق،ُ  ،مرجعُسابق ،ابنُأيبُحامتُاملرجعُالسابق. ،ابنُجريرُ.0ُ/061قتلتُعثمان،ُوالَُماأَلمت 

 .4/603 ،مرجعُسابق ،الواحديُ.4023 ،7/4024

ها(ُعربُالرؤياُيعربها6ُ) وِعبارة ُوعربَّ اُ   .2/345 ،مرجعُسابق ،ابنُمنظورُمرها.:ُفسرهاُوأخربُمباُيؤولُإليهُأَعربم

 ومعنامهاُواحد.ُ(ُيفُ)د(ُ"اللذين"7)

 واهللُأعلم.ُ-(ُيفُ)د(ُ"فلنخترب"ُوهذاُهوُالصواب2)
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ُشيئا ُفـَومَقُرَأمِسيُخ بـمز ا}فقالُاخلباز:ُ،(0)منُغريُأنُيكوناُرأَيَا ل  ُأَرَاينَُأمحِم ُِمنمهُ ُِإينِّ ُالطَّيـمر  ،ُ{تَأمك ل 

ُمَخمر ا}وقالُاآلخر:ُ ُأَرَاينَُأعمِصر  َاُُ قالُعبدُاهللُبنُمسعود:ُ"ُ{ِإينِّ َماُرََأىَُصاِحَباُي وس َفَُشيمئ ا،َُوِإمنَّ
(3)َعِلَمهُ ُ(4)َكانَاُحَتَاَلَماُلِي َجرِّبَا

ُرُ  َياِنَُعنم َاَُسأَلَه ُالمِفتـم َُكانَاُرَأَيَاَهاَُعَلىُ"ُوقالُابنُاسحاقُوجماهد:ُ"ِإمنَّ يَا ؤم
ِديٍقُِمنـمه َماُلِي وس َفَُلَعِلِمِهُبِتَـعمِبريَِها"ُقال:ُأنُيوسفُملاُقاالُلهَُواللَِّهُيَاُ فـَىَتُِصحٍَّةَُوَحِقيَقٍة،َُوَعَلىَُتصم

َناَكُِحنَيُرَأَيـمَناَك،ُفقالُهلماُحنيُقاالُلهُذلك:ُأناشدكماُاهللُأنُ"ال " َببـم َُأحم ب اين،ُفواهللُماُحتُ ُ(2)َلَقدم
ُيفُحبهاُبالء،ُمثُلقدُ َُباَلء ،ُلقدُأحبتينُعميتُفدخلَُعَليَّ ُح بِِّه ُِمنم ُقطُإال ُدخلَُعَليَّ أحب ينُأحد 
ُحببهاُإيايُبالء،ُ ُحببهُبالء،ُمثُلقدُأحبتينُزوجةُصاحيبُهذاُفدخلَُعَليَّ أحبينُأيبُفلقدُدخلَُعَليَّ

ُكان،ُوجعالُيـ عمِجبـ ه َماُمافالُحتب اينُباركُاهللُفيكما،ُقالُفأب ُح بَّه ،َُوإِلمَفه ُحيث يـَرَيَاِنُمنُُ(،3)ياُإال 
ُأنهُحيملُفوقُرأسهُخبزا ُتأكلُ ُفرأىُجَممِلث  يَا، ُرأَياُحنيُأ دخالُالسجنُر ؤم ُكانا فهمهُوعقله،ُوقد

ِتَياه ُفيهاُوقاالُله: تَـفم فَاسم َناُبِتَُ}الطريُمنه،ُورأىُنـَب وُأنهُيعصرُمخراُ  ِسِننيَُنـَبِّئـم ُ{أمِويِلِهُِإنَّاُنـَرَاَكُِمَنُالمم حم

ُمَخمر اُ} وَعىنُبقوله:ُ،(6)إنُفعلت ُأَرَاينُأَعمِصر  ومساهُُ،(7)أيُإينُأرىُيفُنوميُأينُأعصرُعنباُ{ِإينِّ
مباُيصريُإليهُأمره ُ.(2)مخراُ 

 (١)اْلع يَدان  َصاَر الثَّر يُد ف ي رُُءوس  ***ُُاْلَحْمُد ل لَّه  اْلعلى اْلَمنَّان  
                                                           

 .3/444 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب7/4023 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/53 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 (ُيفُ)د(ُ"ليختربا".4)

 .3/444ُ ،مرجعُسابق ،.الثعليب06/56 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

ُجرير2) ُابن ُوذكرها ُبدوهنا ُيستقيم ُال ُاملعىن ُألن ُاألصل ُيف ُليست ُ"ال" ُسابق ،( ُسابق ،.الثعليب06/56 ،مرجع  ،مرجع
3/444. 

 (ُيفُ)د(ُ"يعجبانُمما".ُوكالمهاُصوابُحمتمل.3)

 .4023 ،7/4024 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/414 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)

 .7/4024 ،مرجعُسابق ،تعليقا.ُابنُأيبُحامت0/472ُ،473ُُتاريخه،(ُأخرجهُالبخاريُيف7ُ)

ُويفُ)د(ُزيادةُ"كماُقالُالشاعر".ُوهذاُهوُالصوابُالستقامةُاملعىنُواهللُأعلم.2) ُكذاُيفُاألصلُبياض  ) 

 .03/026 ،مرجعُسابق ،القرطيبُوُ.3ُ/243ُمرجعُسابق،ُمعاني القرآن، ذكرهُالنحاس،ُ(ُملُأقفُعلىُقائله.5)
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ُمخراُ ُالعنب ُيسمون ُعمان ُبلغة ُالضحاك:"هو ُوقال ُأمره، ُإليه ُيؤول ُملا ُثريدا ُالسنبل 0ُ)فسمى )ُ"

َناُبَِتأمِويِلهُِ}مباُيؤولُإليهُماُأخربناكُبهُإناُرأيناهُيفُمنامناُورجعُإليه،ُأي:ُُ(4)أخربنا ،ُقالُأبوُ{نـَبِّئـم
3ُ)عبيد ُإ(: ُالرؤيا ُتأويل ُومنه ُواختلفُيفُمعىنُاإلحسانُ"إنُتأويلُالشيء ُإليه" ُالذيُيؤول ُهو منا

ُكانُيعودُمريضهمُويعز يُحزينهم،ُوإذاُاحتاجُمنهمُ الذيُوصفُالفتيانُبهُيوسفُفقالُبعضهم:
2ُ)إنسانُمَجَعُله قاله:ُالضحاكُبنُمزاحم،ُوقالُقتادة:ُيفُشيءُذكره:ُفقالوا:ُمنُأنتُياُفىت؟ُُ(

ُاهللُيعقوبُبنُذبيحُاهللُإسحاقُبنُإبراهيمُخليلُاهلل،ُوكانتُعليهُحمبة،ُ قال:ُأناُيوسفُبنُصفي 
وقال:ُلهُعاملُالسجنُياُفىت:ُواهللُلوُاستطعتُخلل يتُسبيلك،ُولكنُسأحسنُجوارك،ُوأحسنُ

نبأتناُبتأويلُُ(7):ُإناُنراكُمنُاحملسنني(6)وقالُاآلخرونُ،(3)ُأيُبيوتُالسجنُشئتإساركُفكنُيف
إليناُيفُإخباركُ رؤياناُهذه،ُقالهُابنُاسحاق.ُوقيل:ُأهنماُقاال:ُلهُنبأناُبتأويلُرؤياناُفإناُنراكُحمسناُ 

يفُسائرُأفعالك، ُكماُنراكُحمسناُ  ِسنُِ} إياناُبذلك، قَاَلُاَلُ} وقوله تعالى:.ُ{نيَُِإنَّاُنـَرَاَكُِمَنُالمم حم

ُيَأمتَِيك َما ُنـَبَّأمت ك َماُبَِتأمِويِلِهُقـَبمَلَُأنم ُِإالَّ أي:ُقالُيوسفُللذينُاستعرباهُالرؤيا:ُُ{يَأمتِيك َماُطََعام ُتـ رمَزقَانِِه

ُيَأُم} ُنـَبَّأمت ك َماُبَِتأمِويِلِهُقـَبمَلَُأنم يفُيقظتكماُقبلُأنُيأتيكما،ُحنوُ{تَِيك َمااَلُيَأمتِيك َماُطََعام ُتـ رمَزقَانِِهُِإالَّ
                                                           

 ،.ُاملاوردي7/4024 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت4/054 ،مرجعُسابق ،.السمرقندي03/033 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)
 .4/603ُُ ،مرجعُسابق ،.ُالواحدي3/36 ،مرجعُسابق

 (ُيفُ)د(ُ"خربنا".4)

َاِرثُ 3) يَاقَاَلُأَب وُع بَـيمٍد:ُيـَعميِنُ ،(ُ"قَاَلُاحلم ء .ُقَاَل:َُوِمنمه ُتَأمِويل ُالرُّؤم ِء:ُه َوُالشَّيم ُتَأمِويَلُالشَّيم ُ ،جم َاِهَد:ُأَنَّ ء ُالَِّذيُتـَئ ول  َاُه َوُالشَّيم ِإمنَّ
 .06/52 ،مرجعُسابق ،ِإلَيمِه"ُابنُجرير

ُ ،(ُسعيدُبنُمنصور2) دراسةُ يد بن منصور،التفسير من سنن سعُ،هـ(447أبوُعثمانُبنُشعبةُاخلراساينُاجلوزجاينُ)ت:
.3/353ُ ،م(0557-هـ0207 ،)الرياض:ُدارُالصميعيُللنشرُوالتوزيع ،0ط ،وت:ُدُسعدُبنُعبدُاهللُبنُعبدُالعزيزُآلُمحيد

 .7/4023 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/52 ،مرجعُسابق ،ابنُجرير

ُريقُآخرُعنُقتادة.منُط7/4023ُ ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/55 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
 .4/265ُ ،مرجعُسابق ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،.ُالزخمشري4/254 ،مرجعُسابق ،البغويُ

 (ُيفُ)د(ُ"آخرون".6)

 ولعلُيفُاألصلُالصوابُالستقامةُاملعىن.ُ(ُيفُ)د(ُزيادةُ"إن".7)
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.ُويعىنُبتأويله:ُماُيؤولُإليهُويصريُماُرأياُيفُمنامهماُمنُالطعامُ(0)ماُروىُالسديُوابنُإسحاق

ُ{ممَّاَُعلََّميِنَُريبُِّ}هذاُالذيُأذكرُأينُأعلمهُمنُتعبريُالرؤيا:ُُ{َذِلك َما}الذيُرأيانهُأتامهاُفيه.ُ

ُُر ُعلمينُذلك ُألين(4)يبفعلمته، ُبِاللَّهُِ}، ُيـ ؤمِمن وَن ُاَل ُقـَومٍم ُِملََّة ُمبتدأ:{تـَرَكمت  ُاخلرب ُوجاء  ِإينُِّ} ،

ُِملََّةُقـَوممٍُ : وقوله (3)وإمناُابتدأُبذلك،ُألنُيفُاالبتداءُالدليلُعلىُمعناهُ،واملعىن:َُماُِملمتُ ُ،{تـَرَكمت 

ُبِاللَّهُِ} ُيـ ؤمِمن وَن ُاَل ُقـَومٍم ُِملََّة ُتـَرَكمت  ُبوحدانيته،ُ{ِإينِّ ُويقر  ُباهلل ُيصدق ُال ُمن ُملة ُمن ُبرِئمت  أي:

َِخَرةُِ} ُبِاآلم ُُ،(2)معُتركهمُاإلميانُبوحدانيةُاهللُالُيقر ونُباملعادُوالبعث،ُوالُبثوابُوالُعقابُ{َوه مم

ُُ(6)همُمرتنيُ(3)"ـــــــــــــــــــــــ" ُبينهما َِخَرةُِ}ح جر ُُ{بِاآلم ُقال: ُكما َُُوه مُم}فحس نُالت وكيد ُه مم َِخَرِة بِاآلم

ُُ(7){ي وِقن ونَُ ُقال: ُخم مَرج ونَُ}وكما ُأَنَّك مم َُوِعظَام ا ُتـ رَاب ا ُوَك نمت مم ُِمتُّمم ُِإَذا ُأَنَّك مم فإنُقالُُ(2){أَيَِعد ك مم
قائل:ُأينُجوابُيوسفُللفتينيُعماُسأالهُمنُتعبريُرؤيامهاُمنُهذاُالكالم؟ُقيل:ُأنُيوسفُعليهُ
ُكرهُأنُجييبهماُعنُتأويلُرؤيامهاُملاُعلمُمنُمكروهُذلكُعلىُأحدمها،ُفأعرضُعنُذكره،ُ السالم

ُكره ُجريج: ُابن ُقال ُذلك، ُعن ُسأاله ُمبا ُاجلواب ُمسألته ُعن ُليعرضا ُغريه ُيف ُهلماُُوأخذ العبارة
هماُأنُعندهُعلما،ُوكانُامللكُإذاُأرادُقتلُإنسانُصنعُلهُطعاماُيوأخربمهاُبشيءُملُيسأالهُعنهُلرُي

                                                           

 .3/3362 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي7/4022 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت0)

اُ) من شيء على اهلل يطلعهم قد األنبياء :ُأنفائدة(4ُ) َُعَلىَُغيمِبِهَُأَحد  المَغيمِبَُفاَلُي ظمِهر  46ُالغيب.ودليلهُقولهُتعاىل:ُ}َعامِلُ  (ُِإالَّ
اُ{ُ َُخلمِفِهَُرَصد  ُِيََديمِهَُوِمنم ُبـَنيم ُِمنم ل ك  َيسم َُرس وٍلُفَِإنَّهُ   شريك ال وحده هلل كله .ُوالفضل47-46اآلية:ُ ،سورةُاجلنَمِنُارمَتَضىُِمنم

 بتصرف....234 ،0/233 ،مرجعُسابق ،نصرُواهلاليلُوعمل. علم فضل ،له

 .010/ ،06 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .03/06 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

ُكذاُ"فراغُأبيضُيفُاألصل"ُولعلُاحملذوفُكلمةُ"وك ررت"ُالستقامةُاملعىن3ُ)  .06/010 ،مرجعُسابق ،ولثبوهتاُيفُابنُجرير(

ُكذاُيفُاألصل.ُويفُ)د(ُزيادة"ملا".ُولعلهاُالصوابُالستقامةُاملعىنُولثبوهتاُيفُابنُجرير6)  املرجعُالسابق.ُ،(

 .3اآلية:ُ ،(ُسورةُالنمل7)

 .33اآلية:ُ ،(ُسورةُاملؤمنون2)
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ُنـَبَّأمت ك َماُبَِتأمِويِلهُِ}،ُفقالُيوسف:ُ(0)معلوماُفَأرَسلُبهُإليه ُِإالَّ إىلُقوله:ُُ{اَلُيَأمتِيك َماُطََعام ُتـ رمَزقَانِِه

ك ر ونَُ} ُهلماُفعَدلُهبما،ُوقال:ُُ،{َيشم فلمُيدعاهُيعدلُهبما،ُوكرهُالعبارةُهلماُفلمُيدعاهُحىتُي عرب 

ُالُم} ُاللَّه  ُأَِم َُخيـمر  ُم تَـَفرِّق وَن ُأَأَرمبَاب  ِن ُالسِّجم َُصاِحيبَِ ُالمَقهَّارُ يَا ُ{َواِحد  ُقوله: فلمُُ{يـَعمَلم ونَُ}إىل

ُهلماُفقال:ُ ُ}يدعاهُحىتُعرب  ُفـَي صمَلب  ََخر  َُوأَمَّاُاآلم ِقيُرَبَّه ُمَخمر ا ِنُأَمَّاَُأَحد ك َماُفـََيسم ُالسِّجم يَاَُصاِحيبَِ

ُرَأمِسهُِ ُِمنم ُالطَّيـمر  ُ(4)قاال{فـََتأمك ل  ُقال: ُنلعب، ُكن ا ُإمنا ُشيئا، ُرأينا ُما ُِفيِهُ}: ُالَِّذي َممر  ُاألم ق ِضَي

ِتَيانُِ تَـفم ُ.(3){َتسم

ُيَأمتَِيك َما}:ُوقولُهُ ُ ُقـَبمَلَُأنم ُنـَبَّأمت ك َماُبَِتأمِويِلِه ُِإالَّ معناه:ُالُيأتيكماُطعامُُ{اَلُيَأمتِيك َماُطََعام ُتـ رمَزقَانِِه
ترزقانهُيفُاليقظةُالُيفُالنوم،ُوإمناُأعَلَمهما،ُعلىُهذاُالقولُأنُعندهُماُيؤولُإليهُأمرُالطعامُالذيُ
ُكانُعالمةُلقتلُمنُأتاهُ يأتيهماُمنُعندُامللكُومنُعندُغريه،ُألنهُقدُعلمُالنوعُالذيُإذاُأتامها،

ُكانُعالم ُُ(.2)ةُلغريُذلك،ُفأخربمهاُأنهُعندهُِعلممُذلكذلكُمنهما،ُوالنوعُالذيُإذاُأتاه

َُويـَعمق وبَُ} وقوله تعالى: َحاَق َُوِإسم َُآبَاِئيُِإبـمرَاِهيَم ُِملََّة ُاتبعتُدينهمُالُدينُأهلُُ{َواتَـّبَـعمت  أي:
ُكانُلناُأنُجنعلُهللُشريكا ُيفُعبادتهُوطاعته،ُبلُالذيُعليناُإقرارناُباأللوهيةُوالعبادةُلهُ الشرك،ُما

ُعليناذَُ} ُاللَِّه ِل َُفضم ُوتركيُ{ِلَكُِمنم ُآبائيُعلىُاإلسالم، ُإتباعيُملة ُيـ ؤمِمن وَنُ}أي: ُاَل ُقـَومٍم ِملََّة

َُكاِفر ونَُ َِخرَِةُه مم ُبِاآلم منُفضلُاهللُالذيُتفضلُبهُعلينا،ُفأنعمُإذُأكرمناُُُ{َواتَـّبَـعمتُ }ُ{بِاللَِّهَُوه مم

                                                           

 .3/37 ،مرجعُسابق ،املاورديُ.3/3363 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،(ُالقيسي0)

 (ُيفُ)د(ُ"فقاال".4ُ)

 .7/4027 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت3)

 .06/014 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.almaany.com%2Fquran-b%2F%25D9%258A%25D9%258E%25D8%25B4%25D9%2592%25D9%2583%25D9%258F%25D8%25B1%25D9%258F%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258E%2F&ei=fLd7U_7bNaOf0QWS-IGYDQ&usg=AFQjCNGjvN1UAVQOwTRBx4pwXQkkiSovyg&sig2=YyitqskdEiGmlXVlVR1Wfw
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ُإليهمُدعاةُإىلُتوحيدهُوطاعتهبه،ُوذلكُأيضا ُمنُفضلُاهللُعلىُالناس،ُإذُ ،ُولكنُمنُ(0)أرسلنا
فرُباهللُالُيشكرُذلكُمنُفضلهُعليهُألنهُالُيعلمُماُأنعمُاهللُبهُعليه،ُوذكرُأنُأباُالدرداء ُُ(4ُ)يكم

ٍهَُغريمَُِفِقيهٍُ َُحاِمِلُِفقم رِي،َُور بَّ َعٍمَُعَليمِهُاَلَُيدم ُم نـم َُشاِكِرُنِعمَمٍةَُغيـمر  .ُوقدُتضمنتُ(3)ُكانُيقول:ُيَاُر بَّ
ُفيهُمنُاملصلحةُواخلريُ ُتوجبهُإخالصُالدعاءُهللُجلُوعزُمنُاإلجابةُعلىُما اآلياتُالبيانُعما
ُعلىُالشيءُ ُاهلوىُمنُاإلقدام ُيوجبه ُوالبيانُعما ُبدالُمنُاملعصية، ُيؤديُإىلُالطاعة ُمبا والربكة،

عماُيوجبهُلطفُاهللُعزُوجلُالذيُيزجرُعنهُالعقلُمعُالرؤيةُلآلياتُووضوحُالدالالت،ُوالبيانُ
فماُسببهُلنجاةُيوسفُبالعملُمنُإجيابُاحلقُعلىُمنُعربُلهُالرؤياُوأحسنُيفُجوابهُعنُالف تيا،ُ
والبيانُعماُيوجبهُلزومُالطاعةُهللُجلُوعزُمنُالتفضيلُبالعلمُالذيُجيلُبهُالقدرُوحيياُبهُالقلبُ

هُالدعاءُإىلُاحلقُبالدليلُالواضحُمنُاإلتباعُلهُوتعلوُاملنزلةُويستحقُبهُالرئاسة،ُوالبيانُعماُيوجب
ُواالعتقادُبصحتهُيفُأمورُالدينُاليتُهيُأكربُاألمورُوأجلُاملطلوب.

: ُالقوُل في الوقف  والتمام 

ُالمَعِليمُ } ُالسَِّميع  ُ(2)حسنُ{ِإنَّه ُه َو ُِحنيٍُ}،ُوكذا ُيَأمتَِيك َما}،ُ{َحىتَّ َُأنم عندُُ(0)كافُُ{قـَبمَل
ُأيبُحامت،ُ

                                                           

 .7/4023 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/013 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

صلىُاهللُُ–علىُعهدُالنيبُ ،حفظاُ  ،نُمجعواُالقرآنوهوُأحدُالذي ،هــ.ُصحايب34ُتُ ،(ُعوميرُبنُمالكُبنُقيسُاألنصاري4)
أسماء من يعرف بكنيته من  ،هـ(372ُاحلافظُأبوُالفتحعبدُاألزديُ)ت:ُ ،بالُخالف.ُماتُبالشام.ُاملوصليُ-عليهُوسلم

مرجع  .ُابنُعبدُالرب،0/42ت:ُودراسةُوتعليق:ُأنورُحممودُزنايت،جامعةُعنيُمشسُُأصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم،
 .3/532سابق،

ُابنُجرير3) ُالبدر،يفُالشكرُوابن أبي الدنيا.7/4023 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/012 ،مرجعُسابق ،( ُبدر ُ،ت:
مرجعُُ،.ُواملزي27/042،دارُالفكرُ،ت:ُعمروُبنُغرامةُالعمرويُتاريخ دمشق،(ُوابنُعساكرُيف60ُ)رقمُ،املكتبُاإلسالمي

 وربُحامِلُفقٍهُغرِيُفقيٍه".ُُُ،ومنعٍمُعليهُالُيدريُ،غريهُ.ُ"ربُشاكِرُنعمة44/273ُُِ،سابق

ُكافُالداين2)  ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُاألنصاري346ص ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُقال:
ُكافُاألمشوين053صُ ،مرجعُسابق  .053ص ،مرجعُسابق ،.ُقال:
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رَِكُبِاللَِّهُ}وهوُقولُنافع،ُُُ،(3):ُمتام{َذِلك َماُممَّاَُعلََّميِنَُريبُِّ}:ُ(4)قالُاألخفشُو ُن شم َُكاَنُلََناَُأنم َما

ءٍُ َُشيم ُُ،(2)كافُُ{ِمنم ُنافع، ُعند ُمتام ُالنَّاسُِ}وهو َُوَعَلى ُُ(3)كافُُ{علينا ُغريمها، اَلُ}عند

ك ر ونَُ ُ.(6)متامُ{َيشم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ ڃ چ چ چ    چ ژ    

ڇ ڇ    ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ    ڈ   ژ ژڑ  ڑ ک ک ک       کگ گ 

گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

                                                                                                                                                                                     

.ُقال:346ُص ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُالداين333ص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس0)
 سابق.الرجعُامل ،.ُاألمشويناملرجعُالسابق ،أحسنُمنُالوقفُعلىُمنُاحملسننيُاألنصاري

ُه(ُشيخُاملقرئنيُيفُوقتهُبدمشق311ُ(ُهارونُبنُموسىُبنُشريكُاألخفشُأبوُعبدُاهللُالتغليبُالدمشقيُاملقرئ.)ت:4ُ)
 .02/224 ،،ُمرجعُسابقُتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمي:ُهشامُبنُعمارُوعبدُاهللُبنُذكوان.ُالذهيبُ،ُقرأُعل

 ،346صُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.قال:ُالداين333ص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس3)
ُكتابُاهللُعزُوجل ،ه(342)ت:ُُأبوبكرُحممدُبنُقاسمُبنُبشار ،كافُعندُاألنباري ت:ُحميُ ،إيضاحُالوقفُواالبتداُيف

ُالعربية ُاللغة ُجممع ُمطبوعات ُرمضان)دمشق: ُعبدالرمحن ُحسن4/744 ،م(0570-ه0350 ،الدين ُقال:  ،األنصاري ،.
 .053ص ،مرجعُسابق ،.ُوهوُعنداألمشوينُكاف053صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد

ُكاف2ُ) ُقال: ُالداين333صُ ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،عندُأيبُحامت(  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.
مرجعُ ،.ُاألمشوين053صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُقال:ُحسن.ُاألنصاري346ص ،مرجعُسابق

 .053ص ،سابق

ُالنحاس3) ُسابق ،القطع واالئتناف ،( ُأكف333ص ،مرجع ُقال: ُالداين. ُالوقفُعلىُباهللُمنُشىء ُمن المكتفى في  ،ى
.ُقالُاألمشوين:ُليسُبوقفُلتعلقُماُبعدهُالمرجع السابق ،.ُقال:ُحسن.ُاألنصاري346صُ ،مرجعُسابق ،الوقف واالبتدا

وعطفاُ   .املرجعُالسابق ،األمشوينُ.استدراكاُ 

 .المرجع السابق ،.ُاألمشوينالمرجع السابق ،.ُاألنصاريالمرجع السابق ،.ُالداينالمرجع السابق ،(ُالنحاس6)
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ۀ   ہ ہ ہ    ہ ھھ ھ ھ    ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ        ڭ ڭ  ۇ 

ُژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې 

نُِ}    ُالسِّجم َُصاِحيبَِ ُ{يَا ُمضاف، ُلإلضافةنداء ُالنون ُفكسرتُُ،(0)وحذفت ُصاحبني، واألصل:

ُالساكنني، ُاللتقاء ُم تَـَفرِّق ونَُ}الياء ُللتقريرُُ{أَأَرمبَاب  ُاالستفهام ُألف ُودخلت ُوخرب، ابتداء

ُاللَّهُ }ُ،(4)والتوبيخ ُالمَقهَّارُ }نعتُهلل،ُوالتقدير:ُ{المَواِحدُ }معطوف،ُ {أَِم ُاللَّه ُالمَواِحد  خربُ{أَِم

ُمعطوف ُمجــلةمجلة ُعلى ُمَسَّيمت م وَها} ة َاء  َُأمسم ُِإالَّ ُد ونِِه ُِمنم ُتـَعمب د وَن ُنفي{َما} ،{َما  ،(3)حرف

ُد ونِهُِ} ُ{ِمنم ُبــــ َاءُ } اجياب،ُ{ِإالَُّ} ،{تـَعمب د ونَُ}متعلق ُ{َأمسم ُبــــ  ،{تـَعمب د ونَُ}نصب

ُلـــُ{مَسَّيمت م وَها} ُالنعت ُموضع َاءُ }يف ُوامليمُ{أَنـمت مُم} ،{َأمسم ُللتاء ُ(2)توكـيد ُ(3){َوَآبَاؤ همُم}،

ُواأللفُمفعولُأولُلـ(6)عطفُعلىُالضمريُاملتصل ُواهلاء والثاينُُ{مَسَّيمت م وَها}،ُوحسـنُللتوكيد،

ُ ُ(7)ءآهلةُ{مَسَّيمت م وَها}حمذوفُتقديره ُس لمطَانٍُ}، ُِمنم ُهِبَا ُاللَّه  ُأَنـمَزَل حرفُنفـي،ُ{َما}ُ،{َما

ُبـُ{هِبَا} ُُ{أَنـمَزلَُ} متعــلق ُس لمطَانٍُ}وكـذا ُ{ِمنم ُلِلَّهُِ}، ُِإالَّ م  ُاحلم كم ُ{ِإِن مبعىنُُ{ِإنُِ}،

                                                           

 .4/22 ،مرجعُسابق ،الدعاس.2/252ُ ،مرجعُسابق ،درويشُ.04/230 ،مرجعُسابق ،(ُصايف0)

 املراجعُالسابقة.ُينظر،ُ(4)

 .2/253 ،مرجعُسابق ،(ُدرويش3)

 (ُاملرجعُالسابق.2)

ُكذاُيفُاألصل.ُوالصوابُ}َُوآبَاؤ ك ممُ{ُللنصُالقرآينُواهلل3ُ)  أعلم.(

ُدرويش6) ُسابق ،( ُالعكربي4/413 ،مرجع ُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،. ُالباقويل4/733 ،مرجع ُسابق ،.  ،مرجع
4/355. 

 .4/345 ،مرجعُسابق ،اخلازنُ.0/347 ،مرجعُسابق ،.السمرقندي03/063 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)
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مُ }،ُو(0)مـا ُلِلَّهُِ}رِفعُباالبتداء،ُوُ{احلم كم ُ}اخلربُمتعلقُمبعىنُاالستقرار،ُُ{ِإالَّ ُتـَعمب د واُِإالَّ أََمَرَُأالَّ

ُ(4)ُ{تـَعمب د وا}ُ{ِإيَّاهُ 

                                                           

 .الناسخُريفُمنولعلهُحتُ"زائدةُالُيتعلقُبشيء".ُ(ُيفُ)د(ُزيادة0)

ُكذاُيفُاألصلُوالصوابُ}إِيَّاه {ُبـُ}تـَعمب د وا{،ُالستقامةُاملعىن4)  واهللُتعاىلُأعلم.ُ،ولعلهُتصحيفُمنُالناسخُ.ُ(
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ُالمَقيِّمُ َُذِلكَُ}،ُ{تـَعمب د وا}بـُ(0)نصب ينُ }نعتُلـُُ{المَقيِّمُ  } ابتداءُوخرب،ُوُ{الدِّين   ،ُو{الدِّ

ُُ{َذِلكَُ} ُبه، ُأمر ُإىلُما ُيـَعمَلم ونَُ}اسمُإشارة ُالنَّاِسُاَل ثـََر َُأكم ُُ{َوَلِكنَّ ُ ُتقدم، أَمَّاُ}مثلُما

ِقيَُربَّه ُمَخمر ا ُ{َأَحد ك َما}الشرط،ُ،ُأي:ُوفيهاُمعىنُ(4)تفصيلُماُجلملته{أَمَّا}ُ{َأَحد ك َماُفـََيسم

ِقي}رفعُباالبتداء،ُ نصبُبـُُ{رَبَّهُ }اخلرب،ُودخلتُالفاءُملاُيفُالكالمُمنُمعىنُالشرط،ُو{فـََيسم

ُفـَي صمَلبُ }مفعولُثان،ُ{مَخمر ا}يسقى،ُ ََخر  ُ}معطوفُمثلُماُتقدم،ُُ{َوأَمَّاُاآلم ُِمنم فـََتأمك ل ُالطَّيـمر 

ُعلىُ{رَأمِسهُِ ُو{فـَي صمَلبُ }معطوف ُُ{رَأمِسهُُِِمنُم}، ُتأكل، ُبـ رُ }متعلق َمم ُاألم ،ُ{ق ِضَي

ُ{ق ِضيَُ} ُملُيسمُفاعله، رُ }فعلُما َمم ُُ{األم ُملُيسمُفاعله، ِتَيانُِ}اسمُما تَـفم َُتسم ،ُ{الَِّذيُِفيِه

ِتَيانُِ}متعلقُبـُ{ِفيهُِ} نعتُلمأمر،ُوُ{الَِّذي} تَـفم ُأَنَّه ُنَاٍجُِمنـمه َما}،ُ{َتسم ُ{َوقَاَلُلِلَِّذيَُظنَّ

خرب،ُُ{نَاجٍُ}وُ،واهلاءُاسمُأنُ ُ،(2)لوقوعُالظنُعليهُ(3ُ)"فنجيان"{أَنَّه ُنَاجٍُ}علقةُبـُقال،ُالالمُمت
ُالتنوين ُوبعدها ُفسكنت ُفحذفت، ُالياء ُعلى ُالضمة ُاستثقلت ُناجي ُاللتقاءُُ(3)واألصل فحذفت

                                                           

ُإِيَّاه {ُنصب".0)  (ُيفُ)د(ُزيادةُ"بأنُ}ِإالَّ

 (ُيفُ)د(ُ"أمجلته".4)

ُكذاُيفُاألصلُ"فنجيان"ُولعلهُحتريفُمنُ"فتحُأن"ُألنُمهزةُ"أن"ُتفتح3) إذاُسدُمصدرُمؤولُمسدهاُمعُامسهاُوخربهاُلقولُُ(
ُأصل ُاملكسورة ُ"إن" ُويفُسوىُذاكُاكسر. ُمسد ها ُمصدر... ُافتحُلسد  ُ"إن " ُومهز ُمالك: ُعلىُأصحُ ،ابن ُفرعها واملفتوحة

ُكسرهاُماُملُتؤولُهيُومعموهلاُمبصدرُفتفتحُوجوباُإنُلزمُالتأويلُحنوُ"بلغينُأنكُفاضل" ،األقوال  ،أي:ُفضلكُفلذلكُيستدام
أبوُحممدُبدرُالدينُحسنُبنُعبدُاهللُبنُ ،وجوازاُإنُملُيلزم،ُواحرتزُبالبدءُمنُحنو:ُ"جاءُالذيُيفُظينُأنهُفاضل".ُابنُقاسم

ُاملراديُاملصريُاملالكيُ)ت:ُ شرحُوحتقيق:ُعبدُالرمحنُ ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،هـ(725علي 
.ُوالستقامةُاملعىنُواهلل0/342ُ ،م(4112-ه0242 ،)دارُالفكرُالعريب ،0ط ،غوياتُيفُجامعةُاألزهرأستاذُالل ،عليُسليمان
 تعاىلُأعلم.ُ

 .3/426 ،مرجعُسابق ،(ُابنُعطية2)

 (ُيفُ)د(ُزيادةُ"ساكن".3)
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ُوجناء(0)الساكنني ُجنوا ُجنا ُيقال: ،(4)ُ ُبـُ{ِمنـمه َما}، ُ{نَاجٍُ} متعلق َُربِّكَُ}، متعلقُ{ِعنمَد

َرَُربِّهُِ}،ُ{اذمك رمينُ}بـ ُذِكم يفُ}الفاءُعاطفة،ُُ{فـََلِبثَُ}الفاءُجوابُاألمر،ُُ{َفأَنمَساه ُالشَّيمطَان 

نُِ َعُِسِننيَُ}يفُمتعلقةُبـُ"لبث"،ُُ{السِّجم تعودُعلىُُ{َفأَنمَساهُ }"لبث"،ُواهلاءُيفُ نصبُبـُ{ِبضم
ُ.(3)يوسف،ُوقيل:ُعلىُالساقي

ُوالتفسير :القوُل في المعنى 

ُم تَـَفرِّق ونَُ} ُأَأَرمبَاب  ِن ُالسِّجم َُصاِحيبَِ ُالقولُللفتينيُُ-عليهُالسالم-،ُذكرُأنُيوسفُ{يَا قالُهذا
ُكانُمشركا،ُفدعاهُهبذاُالقولُإىلُاإلسالم،ُفقال:ُياُمنُهوُ اللذينُدخالُمعهُالسجن،ُألنُأحدمها

ُكماُقالُتعاىلُل َنَِّةُ}سكانُاجلنة:ُيفُالسجن،ُوجعلهماُصاحبيهُلكوهنماُفيه، ُاجلم أ ولَِئَكَُأصمَحاب 

ُِفيَهاَُخاِلد ونَُ ُوكذلكُقالُألصحابُالنار.ُ،(3)ُفسماهمُأصحاهباُلكوهنمُفيهاُ(2ُ){ه مم

ُم تَـَفرِّق ونَُ}  وقوله تعالى:ُ ُمتفرقونُواآلهلةُالُتنفعُوالُتضرُخري،ُُ{أَأَرمبَاب  يقولُأعبادةُأربابُشىت 
ُفذلُلـهُوسخ ره ُكلُشيء ُالذيُقهر ُوسلطانه ُالواحدُالذيُالثاينُلهُيفُقدرته ُعبادة فأطاعهُُُأم

                                                           

 .0/332ُ ،مرجعُسابق ،.ابنُالوراق3/72 ،مرجعُسابق ،.ُابنُالسراج0/430 ،مرجعُسابق ،(ُسيبويه0)

(4ُ ُسابق ،العين ،الفراهيدي( ُسيده-.026 ،027/ ،مرجع ُاحلسن ،ابن ُ ،أبو ُ)ت: ُاملرسي ُإمساعيل ُبن  ،هـ(232علي
ُط المخصص، ُجفال ُإبراهم ُخليل ُالعريب0ت: ُالرتاث ُإحياء ُدار ُأبو4/023ُ ،م(0556-هـ0207 ،)بريوت: ُفارس ُابن .

ُالقزويينُالرازي ،احلسني ُ ،أمحدُبنُزكرياء ُالسالمُحممدُهارون اللغة، معجم مقاييس ،هـ(353)ت: ُعبد ُالفكر ،ت:  ،)دار
 .3/355 ،م(0575-هـ0355

 .6/421 ،مرجعُسابق ،.ُأبوحيان2/422 ،مرجعُسابق ،.ُالبغوي0/332 ،مرجعُسابق ،(ُالكرماين3)

 .43اآلية:ُ ،.سورةُهود46اآلية:ُ ،.ُسورةُيونس24اآلية:ُ ،.ُسورةُاألعراف04اآلية:ُ ،(ُسورةُالبقرة2)

 .06/012 ،مرجعُسابق ،جرير(ُابن3ُ)
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ُكرهاُ  ُأو َُوَآبَاؤ ُ}. ثم قال: (0)طوعا  ُأَنـمت مم ُمَسَّيمت م وَها َاء  َُأمسم ُِإالَّ ُد ونِِه ُِمنم ُتـَعمب د وَن ُماُُ{ك مُمَما أي:
ُعلىُ ُمثلهما ُومنُهو ُأرادمها ُأنه ُفالوجه: ُواملخاطبُاثنان، ُفجمعُتعبدون، تعبدونُمنُدونُاهلل،

،ُوجيوزُأنُيكونُجعلُالتثنيةُمجعا،ُألهناُضمُشيءُإىلُ(4)الشركُباهللُممنُهوُمقيمُمبصرُمنُأهلها

ُكماُقال:ُ ُيَأمتَِييِنُهِبِمُم}شيء، ُ}يوسفُوأخاه،ُفقال:ُوإمناُيريدُُ{َعَسىُاللَّه َُأنم ُتـَعمب د وَنُِمنم َما

َُوَآبَاؤ ك مُم ُأَنـمت مم ُمَسَّيمت م وَها َاء  َُأمسم ُِإالَّ ُيفُُ{د ونِِه ُهلا ُتشبيها ُوأربابا ُآهلة ُاألصنام ُأنتمُجعلتمُهذه أي:

ُ ُكانُدهلمُعلىُتوحيدُاهللُبقوله: ُوقد ُأوُمثل، ُباهللُتعاىلُعنُأنُيكونُلهُشبه ُ}أمسائها أَأَرمبَاب 

ُأَِمُاللَّه ُالمَواِحد ُالمَقهَّارُ  ُ{.م تَـَفرِّق وَنَُخيـمر 

ُثم قالُ ُس لمطَانٍُ}: ُِمنم ُهِبَا ُاللَّه  ُأَنـمَزَل ُمسيتموهاُ{َما ُتلكُ(3)يقول: ُعلىُأن ُهلم ُوالَُوضَع ُهبا ،

ُلِلَّهُِ}ُ،(2)األمساءُأمساؤهاُدليالُوالُحجة،ُولكنهاُاختالقُمنهمُهلاُوافرتاء م ُِإالَّ أي:ُوماُُ{ِإِنُاحلم كم

ُ ُالذي ُوهو ُهلل، ُإال ُوالنهي ُواألمر ُواالستعباد ُاخللق ُيف ُِإيَّاهُ }القضاء ُِإالَّ ُتـَعمب د وا َُأالَّ أنتمُُُ{أََمَر

ُ ُالمَقيِّمُ }ومجيعُخلقه، ُســوىُُ{َذِلَكُالدِّين  ُالذيُدعوتكمُإليـهُمنُالرباءةُمنُعبـادةُما أي:ُهذا
ولكـنُأكثرُأهـلُالشركُباهللُجيهـلونُذلكُوالُيعلمونُُ،(3)هاهلل،ُهوُالدينُالقيـمُالذيُالُاعوجـاجُفي

                                                           

 مبيناُ  جاء :ُالشرعفائد.0/327 ،مرجعُسابق ،.الواحدي3/442 ،مرجعُسابق ،.الثعليب03/062 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

الوثنيةُوإثباتُ القبط بديانة التارخيية احلقائق احلسنُوكذلكُتقرير حمدث فهوُليس نفسها يف حسنة بصفاته اهلل معرفة يف للواقع
 .236 ،0/274 ،مرجعُسابق ،القهرُوالوحدانيةُوالربوبيةُواأللوهيةُهللُتعاىلُواملعبودُحبقُعزيزُقهار.ُنصرُواهلاليلصفةُ

 .3/33 ،مرجعُسابق ،.ُالشوكاين06/013 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

ُ".فائدة بأمساءُملُيأذنُاهللُلكمُأن زيادةُيفُ)د(ُ"(3ُ) يفُ هوادة ال الشرك وأنُ،منه بد ال أمر التوحيد إىل :ُالدعوةتسموها
 .0/223ُ،ويداهنُيفُدينه.نصرُواهلاليل،مرجعُسابق حيايب أن ملسلم جيوز فالُ،حماربته يف مداهنة وال إنكاره

 .03/063 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

الصابوينُللطباعةُُ)القاهرة:ُدار ،0ط ،حممدُعلي ،.الصابوين3/3365 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،(ُالقيسي3)
 .4/26 ،م(0557-هـ0207 ،والنشرُوالتوزيع
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ِقيَُربَّه ُمَخمر ا}،ُ(0)حقيقته ِنُأَمَّاَُأَحد ك َماُفـََيسم ُالسِّجم عنُيوسفُللذينُ{يَاَُصاِحيبَِ يقولُتعاىلُخمرباُ 

ُ ُالسجن: َُأَحد ك َما}دخالُمعه ُأَمَّا ِن ُالسِّجم َُصاِحيبَِ ُفيسقيُُ{يَا ُمخرا ُيعصر ُالذيُرأىُأنه وهو
:ُوأماُاآلخر،ُالذيُرأىُأنُعلىُرأسهُ(4)سيده،ُوهوُملكهمُفإنهُيكونُصاحبُشرابه،ُقالُابنُزيد

ُتأكلُالطريُمنهُفيصلبُ َُرأمِسهُِ}خبزا ُِمنم ُالطَّيـمر  ُأخرباهُأهنماُ{فـََتأمك ل  ُما ُهلما ،ُفذكرُأنهُملاُعرب 

رُ }ناُشيئا،ُفقالُهلما:ُرأياهُيفُمنامهماُقاالُله:ُماُرأي َمم أي:ُفرغُمنُاألمرُالذيُفيهُُ{ق ِضَيُاألم
ُابنُمسعود ُرويُعن ُما ُحنو ُبه ُبالذيُأخربتكما ُاهللُعليكما 3ُ)استفتيتماينُووجبُحكم وابنُُ(

ُ.(2)إسحاقُوابنُجريجُوجماهد

ُأَنَّه ُنَاٍجُِمنـمه َماُاذمك رمينُِعنمَدَُربِّ}ُ:وقولُهُ   قالُيوسفُللذيُعلمُأنهُناجُمنُُ(3){كََُوقَاَلُلِلَِّذيَُظنَّ
ُعند ُاذكرين ُالرؤيا: ُاستعرباه ُاللذين ُجرمُ(6)صاحبيه ُبغري ُحمبوس ُوإين ُمبظلميت ُوأخربه ،ُ(7)سيدك

ُ:ُ(2)والعربُتسميُالسيدُربا،ُقالُاألعشى

                                                           

 .03/066 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .06/017 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

وهوُأكثرُأصحابُالنيبُصلىُُ،كينُبأيبُعبدُالرمحنُُ،(ُعبدُاهللُبنُمسعودُبنُاحلارثُبنُهذيل،ُع د ُسادسُرجلُيفُاإلسالم3)
للقرآنُالكرميُمنُفمه وهوُابنُبضعُوستنيُسنة.ُابنُسعدُ،مرجعُُ،ودفنُبالبقيعُ،هــُباملدينة34تويفُسنةُُ،اهللُعليهُوسلمُأخذاُ 

 .4/331 ،مرجعُسابق ،.ُاخلازن2/423 ،مرجعُسابق ،.ُالبغوي3/527ُ،.ُابنُعبدُالرب،ُمرجعُسابق4/461ُ،سابق

 .4/27 ،مرجعُسابق ،.ُالدعاس2/253 ،مرجعُسابق ،.ُدرويش04/247 ،سابقُمرجع ،(ُصايف2)

 (ُيفُ)د(ُزيادةُ"أي".3)

 .7/4022 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت356ُُ،357صُ ،مرجعُسابق ،(ُجماهد6)

 .3/3371ُ ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.ُالقيسي03/065 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)

(2ُ ُاألزهري ُسابق ،تهذيب اللغة ،اهلروي( ُاجلوهري3/435 ،مرجع ُسابق ،. ُمنظور4/522 ،مرجع ُابن ُسابق ،.  ،مرجع
3/244. 
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ُر ن ْعَمةً  َد بالمهارق ***ُرَبِّي َكر يم  اَل ُيَكدِّ  أَْنَشَدا (0)َوإ َذا تـُُنوش 

ُ(4ُُ)ويقال:ُسقىُوأسقىُمبعىنُُ

ُ(:3ُ)كماُقالُلبيد

ًرا والقبائَل من هالل   ***َسَقى قومي بني َمْجد  وأْسَقى   (4)نَُميـْ

َُماء ُفـ رَات ا}،ُقالُاهللُعزُوجل:ُ(3)ويقال:ُسقاهُناولهُفشربُوأسقاهُجعلُلهُسقياُ َقيـمنَاك مم ُ (6){َوَأسم
7ُ)وكانُقتادة ُ ُاملوضعُ( ُكذلكُأمرُيوجهُالظنُيفُهذا إىلُالذيُهوُخالفُاليقني،ُوقالُغريهُليس

ُكائنُمثُالُيكون ُكائنُمثُ(2)األنبياء،ُوإنهُيقنيُألنهُغريُجائزُأنُختربينُخبربُعنُأمرُأنه ،ُوأنهُغري

                                                           

ُالنحاس0) ُالقرى0ُت:ُحممدُعليُالصابوينُ،طُمعاني القرآن الكريم ،( ُأم ُاملكرمة:ُجامعة ُ(3/242 ،هـ(0215 ،،)مكة
ُنوشدُمباُيفُالكتبُأجاب ُسئلُأعطى.ُواملهُر ،يقول:ُإذا ُ،مرجعُسابقُتهذيب اللغة،ُ،ق:ُالصحيفة.ُاألزهريُاهلرويأيُإذا

 .5/052ُ ،مرجعُسابق ،.ُالقرطيب01/362،فصلُاهلاءُ،مرجعُسابقُ،.ابنُمنظور3/432ُ،بابُاهلاءُوالقافُوالراء

 .6/475 ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان3/415 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج4)

ربيعُ»هـ.ُأحدُالشعراءُيفُاجلاهلية،ُمنُأهلُعاليةُجند،ُوكانُيقالُألبيه20ُُُأبوُعقيلُالعامريُت:،(ُلَِبيدُبنُربيعةُبنُمالك3)
ُ،وهوُأحدُأصحابُاملعلقات.ُوقتلتهُبنوُأسدُىفُحربُبينهمُوبنيُقومه.ُابنُقتيبةُالدينوري ،لسخائه.ُأدركُاإلسالم«ُاملقرتين

 .0/043مرجعُسابق،ُ.ُاجلمحي،6/017 ،.ُابنُسعدُ،مرجعُسابق0/466ُ،مرجعُسابقُالشعر والشعراء،

ُكانُمنُبطونُاألنعام4/364 ،مرجعُسابق ،(ُاألخفش2) ومنُالسََّماءُأوُهنرُجيري:ُ ،.ُقالُاألزهري:ُ"العربُتقولُلكلُما
َيا ُأي:ُجعلتُشرب اُلهُوجعلتُلهُمنهُس قم ُكانُللشفةُقالوا:ُسقىُوملُيقولوا:ُأسقى"ُاألزهريُاهلروي ،أسقيت   ،تهذيب اللغة ،فإذا

 .0/023ُ ،مرجعُسابق أسرار البالغة، ،.ُاجلرجاين5/442 ،قمرجعُساب

َُمعمىَنَُسَقاه ُنَاَوَله َُفَشِرب4/364َُ ،مرجعُسابق ،(ُاألخفش3) ُأَنَّ ِلُاللَُّغِة ُأَهم ثـَر  َُأكم :ُالَِّذيَُعَليمِه ُاملاَءُيِفُ ،.قَاَلُالنَّحَّاس  َُصبَّ أَوم

يُ  َقاه َُجَعَلَُله ُس قم َُوَمعمىَنَُأسم َُماء ُفـ رَات ا{ ،اَحلمِقِه َناك مم َقيـم ُاللَّه ُتـََعاىَل:ُ}َوَأسم  ،مرجعُسابقُ،القرطيبُ،47:ُاآليةُاملرسالت،ُسورةقَاَل
5/053. 

 .47اآلية:ُ ،(ُسورةُاملرسالت6)

 .6/475 ،مرجعُسابق ،(ُأبوحيان7)

 .03/070 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)
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ِتَيانُِ}عليهُالسالمُ-يكون،ُودليلُذلكُيفُهذا:ُقولُيوسف تَـفم ُالَِّذيُِفيِهَُتسم َممر  ،ُولذلكُ{ق ِضَيُاألم

ُأَنَّه ُنَاٍجُِمنـمه َماُاذمك رمينُِعنمَدَُربِّكَُلِلَُّ} قال  .(0){ِذيَُظنَّ

ُوقولُهُ   َُربِّهُِ}: َر ُذِكم ُالشَّيمطَان  َُعَرضتُليوسفُمنُقبلُُ{َفأَنمَساه  خربُمنُاهللُعزُوجلُعنُغفلة
الشيطانَُنِسَيُهلاُذكرُربهُالذيُلوُأنهُاستغاثُبهُألسرعُمماُهوُفيهُخالصه،ُولكنهُزلُهباُفأطالُ

،ُورويُعنُابنُعباسُقال:ُقالُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلم:ُ"لوُملُ(4)منُأجلهاُيفُالسجنُحبسه
لُماُلبثُيفُالسجنُطولُماُلبث،ُحيثُابتغىُالفرجُمنُعندُيوسفُالكلمةُاليتُقاُ،يقلُيعينُ

ُ".(3)غريُاهلل
                                                           

 .06/000 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير0)

 .03/074 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير4)

.ُقال:ُوفيهُإبراهيم0012ُرقمُاحلديثُ ،7/21 ،عليهُالسالمُ-بابُسورةُيوسف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي،(3ُ)
ُالعلمية ُط ُكثري ُابن ُمرتوك.تفسري ُوهو ُاملكي ُالقرشي ُيزيد ُالسالم ،بن ُعليه ُيوسف ُسورة ُتفسري ُ ،باب  ،23اآليات:

ُكثريُالبداية والنهايةُ،ضعيفُجدا.قال:ُوهذاُاحلديث2/333ُ .ُقال:ُواحلديث0/417ُ ،ذكرُماُوقعُمنُاألمورُالعجيبة ،البن
ُكلُوجهُُتفردُبإسنادهُإبراهيمُبنُيزيدُاخلوزيُاملكيُوهوُمرتوك.ُووافقهُالشيخُ الذيُرواهُابنُجريرُيفُهذاُاملوضعُضعيفُمن

 ،مرجعُسابق ،مرتوكُمنكرُاحلديثُابنُجرير ،يزيدُاخلوزيُالقرشي"أمحدُالشيخُشاكرُقالُتعليقا ُعليُالطربي:ُ"ُإبراهيمُبنُ
ُ.2/362 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت0/343 ،مرجعُسابق ،عبدالرزاقُ.بتصرف...06/004

:ُهذهُمنُُاإلسرائيلياتُعنُسببُلبثُيوسفُعليهُالسالمُيفُالسجنُلعدةُأسبابُمنها:ُُألهناُصورتُسجنُيوسفُفائدة
ُأَنَّه ُنَاٍجُِمنـمه َما{أثناءُتعبريهُُعلىُأنهُعقوبةُمن ُللساقيُالذيُ}َُظنَّ َُربَِّك{أيُقاهلا اهللُألجلُالكلمةُاليتُقاهلا:ُ}اذمك رمينُِعنمَد

ألنُذلكُحمالُيفُحقُاألنبياءُ ،للرؤياُلكلُمنهماُ،ُمعُأنهُعليهُالسالمُملُيقلُاذكرينُعندُربكُيبتغيُالفرجُمنُعندُغريُاهلل
َتِعني {ُسورةُالفاحتةواملؤمننيُواملخل َُوِإيَّاَكَُنسم  ،صنيُفاالستعانةُوطلبُالفرحُالُتكونُإالُمنُاهللُسبحانهُلقولهُتعاىل:ُ}إِيَّاَكُنـَعمب د 

َُأيبُه رَيـمرَة3َُاآلية:ُ ُ ،.ُُوأمرُرسولناُالكرميُحممدُصلىُاهللُعليهُوسلمُباختاذُاألسبابُفقالُفيماُرواهُمسلمَُعنم قَاَل:ُقَاَلَُرس ول 
َُوَسلََّم:ُ َُصلَّىُاهلل َُعَليمِه ُالمَقِويُُّ»اهلِل ُالضَِّعيفُِ ،المم ؤمِمن  ُالمم ؤمِمِن ُِمَن ُاهلِل ُِإىَل َُوَأَحبُّ َفع كَُ ،َخيـمر  ُيـَنـم َُعَلىَُما ِرصم ُاحم َُخيـمر  ُك لٍّ  ،َويِف

ُبِاهلِلَُواَلُتـَعمَجزُم َتِعنم ءُ  ،َواسم َُأَصاَبَكَُشيم َُأينُِّ ،َوِإنم َُكَذاُوََكَذاَُفاَلُتـَق لمَُلوم َُكاَن ُاهلِلَُوَماَُشاَءُفـََعلَُ ،فـََعلمت  ُق لمَُقَدر  َتح ُ ،َوَلِكنم ُتـَفم فَِإنََُّلوم
وِيِضُالمَمَقاِديِرُلِلَّهُِ صحيح مسلم،«.َعَمَلُالشَّيمطَانُِ ِتَعانَِةُبِاهلِلَُوتـَفم ِزَُوااِلسم ِرُبِالمق وَِّةَُوتـَرمِكُالمَعجم َمم ُيِفُاألم األخذُ.ُإن2/4134ُ ،بَاب 

باألسبابُاليتُتؤديُإىلُالنجاةُوتؤديُإىلُإظهارُوأسبابُالرباءةُواحلقُالُيضرُوالُينايفُقطُالتوكلُعلىُاهللُ،ُويوسفُعليهُ
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ُقوله ُِسِننيَُ}: َع ُِبضم ِن ُللناجيُمنُصاحيبُالسجن:ُُ{فـََلِبَثُيفُالسِّجم يقولُفلبثُيوسفُلقيله

َعُِسِننيَُ} اذكرينُعندُسيدك، ،ُواختلفُيفُالبضعُفقالُبعضهم:ُماُ(0)عقوبةُمنُاهللُلهُبذلك{ِبضم
،ُوقالُاألصمعي:ُالقولُالصحيحُمابنيُالثالثةُ(3):ُإىلُالسبع(4)الثالثةُإىلُاخلمس،ُوقالُقطرببنيُ

:ُالُ(3)،ُوهوُمشتقُمنُبضعتُالشيءُأي:ُقطعته،ُفمعناهُقطعهُمنُالعدد،ُوقالُالفراء(2)إىلُالتسع

                                                                                                                                                                                     

ُحدثُ ُإنُما ُوأنهُدخلُالسجنُظلما ُوعدوا . ُالقبيلُوهوُإظهارُبراءته ُكانُمنُهذا ُعندُربه ُطلبُبأنُيذكره ُعندما السالم
ُكانُدخولهُالسجنُلرفعةُدرجاتُوليكونُاألسوةُليوسفُعليهُالسالمُهوُابتال ُكماُتصورُالرواياتُاإلسرائيليةُوإمنا ءُوليسُعقوبة

َمُم َنمِبَياء ُمث َُّاألم ُالنَّاِسَُباَلء ُاألم َممَثل (.ُوهذاُوالقدوةُيفُالصربُوالرضاُبالقضاءُوالقدرُقالُالرسولُصلىُاهللُعليهُوسلمُ:ُ)َأَشدُّ َثل ُفَاألم
ُكثريُلوجودُيفُسندهُسفيانُبنُوكيعُوهوُضعيفُوإبراهيمُبنُيزيدُوهوُاحلديثُضعيفُج دا ُقالُعنهُاإلمامُاحلافظُالناقدُابن

ُكلُمنهماُ،ُوهذهُاملرسالتُهناُالُتقبلُمنُقبلُاملرسل،ُيفُغريُهذاُ ،ُوقدُروىُعنُاحلسنُوقتادةُمرسال ُعن أضعفُمنهُأيضاُ 
ُيوجدُتكل ُيتعلقُباألنبياء. ُيوسفُتفسيرهفُواضحُيفُاملوطنُفكيفُفيما ُرَبِِّه{ُسورة َر ُِذكم ُالشَّيمطَان  ُ}فَأَنمَساه  اآلية:ُ ،النص:

.ُُعندماُجعلُبعضُاملفسرينُالضمريُيفُأنساهُيعودُعلىُيوسفُعليهُالسالمُوهوُغريُصحيحُ،ُوإمناُالذيُجيبُأنُنعتقده24ُ
يذكرُيوسفُعندُامللكُلكيُينظرُيفُقضيتهُاليتُسجنُأنُالضمريُيعودُعلىُالناجيُمنُاالثننيُوهوُالساقيُهوُالذيُنسيُأنُ

منُأجلهاُوهوُبريءُفأنسىُالشيطانُذلكُالناجيُتذكريُامللكُبقضيةُيوسفُ،ُوكانُالنسيانُمنُمجلةُمكائدُالشيطانُ،ُحىتُ
ةُوســــــــاوسُالشيطان،ُفلبتُيفُالُخيرجُنيبُاهللُيوسفُمنُالسجنُلزاولُالدعوةُإىلُالتوحيدُوعبادةُاهللُومقاومةُالشركُوحماربــــــــــــ

ُسنني ُبضع ُمظلوما  ُمنسيا  ُاملفسرين ،السجن ُأغلب ُعليه ُالذي ُوأرجحهُوهذا ُإليه ُأميل ُزهدوالذي ُسابق ،.  ،مرجع
 بتصرف....41ص

 .06/003 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

ُكتبهُ ،دبُواللغةعاملُباأل ،هـُحنوي416ُالشهريُبقطربُت:ُ ،أبوُعلي ،(ُحممدُبنُاملستنريُبنُأمحد4) منُأهلُالبصرة،ُمن
شهابُالدينُأبوُعبدُاهللُياقوتُبنُ ،.ُاحلموي0/24 ،مرجعُسابق ،".التنوخيغريب الحديث"ُوُ"لنوادر"ُوُ"امعاني القرآن"

ُإحسانُعباسُمعجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديبهـ،646ُعبدُاهللُالروميُت:ُ ُدارُ ،0ط ،،ت: )بريوت:
 .6/4626 ،(م0553-هـ0202ُ ،اإلسالميالغربُ

 .3/21 ،مرجعُسابق ،.ُاملاوردي4/052 ،مرجعُسابق ،.السمرقندي3/004 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)

 .3/443 ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.ُالثعليب ،املرجعُالسابق.السمرقندي ،(ُالزجاج2)

ُالديلميُ 3) ُاهللُبنُمنظور ُبنُعبد ُحيىيُبنُزياد ُزكرياءموىلُبينُأُ،( ُأبو ُبينُمنقر( ُالكوفينيُ،سدُ)أو ُإمام ُ،املعروفُبالفراء:
ُكانتُاللغة.)ت:ُ ُكالمُثعلب:ُلوالُالفراءُما ُكانُيقال:ُالفراءُأمريُاملؤمننيُيفُالنحو.ُومن وأعلمهمُبالنحوُواللغةُوفنونُاألدب.
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يهُبضع،ُوقدُيذكرُالبضعُإالُمعُعشر،ُوهوُمعُالعشرينُإىلُالتسعني،ُوماُزادُعلىُاملائةُالُيقالُف
تضمنتُاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُاالستبصارُيفُالدينُمنُالدعاءُإىلُاحلقُبدليلُأنُالقادرُمباُيقهرُُ
ُمنُ ُاحلكمة ُتوجبه ُوالبيانُعما ُوالضعيفُاحلقري، ُمنُالذليلُاملقهور ُأحقُباإلهلية ُسواه كلُشيء

ُ ُعليها ُاليتُالُيقدر ُبنعمه ُهللُوحده ُوإخالصها ُالعبادة ُتفاريق ُوالبيانُعماُبطالن ، ُوعزَّ ُجلَّ غري ه
يوجبهُالعلمُمنُحسنُالفتياُيفُعبارةُالرؤياُمعُالفوزُباهلدىُيفُالدينُمباُهوُخريُيفُاآلخرةُواألوىل،ُ
والبيانُعماُتوجبهُاحلكمةُمنُالتدبريُللخالصُمنُأيديُالظلمةُبرفعُاحلالُإىلُامللكُُاملعظمُليزيلُ

ُلعلمُوالرشاد.ُالفسادُوحيضُعلىُالصالحُوالسدادُأهلُا

: ُالقوُل في الوقف  والتمام 

ُرَأمِسه}،ُ(4){اَلُيـَعمَلم ونَُ}،ُوكذاُ(0)كافُُ{المَواِحد ُالمَقهَّارُ } ُِمنم ُ{فـََتأمك ل ُالطَّيـمر 

ِتَيانُِ}عندُاألخفش،ُُ(3)متامُ تَـفم َعُِسِننيَُ}،ُوكذاُ(2)حسنُ{الَِّذيُِفيِهَُتسم ُ.(3){ِبضم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

                                                                                                                                                                                     

 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،املرجعُالسابق.ُالقيسي ،.الثعليب06/003 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير2/023ُ،(417
5/3633. 

 .053ص ،مرجعُسابق ،.ُاألمشوين053صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،(ُقال:ُحسن0)

ُالداين333صُ ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُقال:ُتامُالنحاس4)  ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُوكذا
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذااألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،وكذاُاألنصاريُ.346صُ

املرجعُالسابق.ُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُقالُالنحاس:ُمتامُعندُاألخفش3)
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،قال:ُحسن.ُاألنصاري

.ُوكذا347ُصُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُقال:ُتامُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس2)
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

 ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألنصاري ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُقال:ُتامُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس3)
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد
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ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ     وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ژ 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ   ۈئۈئ  ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ   ی        ی  ی ی  

پ  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ    چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ       ڈ ژ ژ 

ُ ژڑ 

ُالقول    ُبعد ُألهنا ُإن  ُ}،(0)كسرت ُبـُ{بـََقرَاتٍَُسبمَع ُ{أََرى}نصب ُ(4)نعتُ{مِسَانٍُ}، لـُُ

ُ{بـََقرَاتٍُ} ُُ{يَأمك ل ه نَُّ}، ُلـ ُنعت ُمستقبل ُنصبُ{بـََقرَاتٍُ}فعل ُوالنون بـُُ(3)واهلاء

ُ{يَأمك ل ه نَُّ} ُِعَجافُ }، ُُ{َسبمع  ُبـ ُ{يَأمك ل ه نَُّ}رفع ُُ{ِعَجافُ }، ُلـ ،ُ{َسبمعُ }نعت

ُس نمب اَلتٍُ} ُ{َوَسبمَع ُعلى ُاألُ{َسبمعَُ}عطف ُُ{س نمب اَلتٍُ}وىل، ُبإضافة ُ{َسبمعُ }خفض

ُ رٍُ}إليهن، ُُ{خ ضم ُلـ ُ{س نمب اَلتٍُ}نعت ُُ{َوأ َخرَُ}، ُعلى ُالُ{س نمب اَلتٍُ}عطف ُأنه ُإال ،

ُ ُُ{يَاِبَساتٍُ}ينصرف، ُأخر، ُلـ ُأمري}نعت ُُ(2){يف ُبـ ُقطع،ُُ{أَفـمت وينُ}متعلق ُألف وألفه

                                                           

 ،مرجعُسابق ،.ُالشوكاين3/264 ،مرجعُسابق ،.ُالبقاعي6/5 ،مرجعُسابق ،القرطيبُ.0/055 ،مرجعُسابق ،ابنُعطيةُ(0)
4/322. 

(4)ُُ ُسابق، ُمرجع ُالقرآن، ُإعراب ُيف ُالتبيان 4/733ُالعكربي، ُسابق، ُمرجع ُصايف، ُسابق،04/237ُ. ُمرجع ُدرويش، .
2/313. 

 0/421.اخلراط،ُمرجعُسابق،04/237ُالعكربي،ُالتبيانُيفُإعرابُالقرآن،ُاملرجعُالسابق.ُصايف،ُمرجعُسابق،ُُ(3)

ُيفُاحلاشيةُ"التالوة"ُ}ر ؤميَاَي{.ُولعل}أَممرِي{ُسبقُقلمُمنُاملؤلفُأوُالناسخكذاُيفُ(2) وذلكُُ،ُاألصل"ُأَممرِي"ُوعليهُتعقيب 
 .34ملاُوردُيفُقولهُتعاىل:ُ}أَفـمت وينُيِفُأَممرِي{ُسورةُالنمل،ُاآلية:ُ
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ُك نمت مُم} ُ{ِإنم ُُ{ِإنُم}، ُشرط، ُ}حرف يَا ُُ{تـَعمبـ ر ونَُلِلرُّؤم ُبـ ُمتعلقة وجازُُ{تـَعمبـ ر ونَُ}الالم

،ُ{ك نمت مُم}خربُُ{تـَعمبـ ر ونَُ}،ُو(0)دخولُالالمُمعُتعديُالفعلُلتقدمها،ُوجوابُالشرطُماُتقدم

اَلمٍُ} َُأحم اَلِمُِبَعاِلِمنيَُ}ابتداءُوخرب،ُُ{َأضمَغاث  َحم ُبَِتأمِويِلُاألم ُ{حَنمنُ }ماُحرفُنفيُوُ{َوَماُحَنمن 

اَلمُِ}اخلربُمتعلقُمبعىنُاالستقرار،ُوُ{ِبَعاِلِمنيَُ}و،ُ(4)امسها َحم ،ُُ{ِبَعاِلِمنيَُ}متعلقُُ{بَِتأمِويِلُاألم

ُ{َوادََّكرَُ}،ُ{جَنَا}متعلقُبـُ{ِمنـمه َما}رفعُبـُقال،ُوُ{الَِّذي}،ُ{َوقَاَلُالَِّذيُجَنَاُِمنـمه َما}

مهموسة،ُفلمُجيزُإدغامُالذالُ،ُواألصل:ُاذتكرُالذالُمعجمةُجمهورة،ُوالتاءُ{جَنَا}معطوفُعلىُ

ُمثُ ُاذدكر، ُالدالُيفُاجلهرُفصار ُِشبه ُجمهورا ُمنُالتاءُحرفا ُفأبدلوا يفُالتاءُألنُالُيذهبُاجلهر،
،ُوجيوزُيفُالعربيةُاذََّكرُبالدالُاملعجمةُعلىُأنُنقلتُالدالُذاالُ(3)أدغمواُالدالُيفُالذالُفصارُادَّكر

ُالدال ُيف ُالذال ُأجُو(2)وتدغم ُواألول ،ُ ُأ مَّةٍُ}د، ُفيه"ادَّكر"،ُ(3)نعتُ{بـَعمَد ُالعامل أَنَاُ}ظرف

ُبَِتأمِويِلهُِ الفاءُجوابُماُُ{َفَأرمِسل ونُِ}،ُ{أ نـَبِّئ ك مُم}متعلقُبـُُ{بَِتأمِويِلهُِ}ابتداءُوخرب،ُوُ{أ نـَبِّئ ك مم

ُ ُمفرد،ُ{ي وس فُ }أخربُبه، ُِعجَُ} نداء َُسبمع  ُيَأمك ل ه نَّ ُمِسَاٍن ُبـََقَراٍت ُس نمب اَلٍتُيفَُسبمِع َُوَسبمِع اف 

ُيَاِبَساتٍُ َُوأ َخَر ٍر ُُ{خ ضم ُتقدم، ُما ُمثل ُفيه ُالنَّاسُِ}الكالم ُِإىَل ُأَرمِجع  ُلعلي{َلعلي ترجُُ(6)،

                                                           

 .3/004ُُ ،بقمرجعُسا ،.ُالزجاج03/02 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير4/267 ،مرجعُسابق ،األخفشُ(0)

 (ُيفُ)د(ُ"اسمُما".4)

 .4/412ُ ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن.ُالنَّحَّاس،0/355ُ ،مرجعُسابق ،(ُاألخفش3)

 .3/333 ،مرجعُسابق ،.ُاألبياري04/423 ،مرجعُسابق ،.ابنُعاشور6/224 ،مرجعُسابق ،(ُاأللوسي2)

 (ُيفُ)د(ُ"بعد".3)

 (ُيفُ)د(ُ"لعل".6)
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مصدرُأيُتدائبونُُ{َدأَب ا}،ُ{تـَزمَرع وَنَُسبمَعُِسِننَيَُدأَب ا}،ُقَاَل:ُ{أَرمِجعُ }متعلقُبـُُ{ِإىَلُ}و

ُوهوُ ُاحللق ُحرف ُأجل ُمن ُوالفتح ُاملصدر، ُأصل ُفاإلسكان ُوإسكاهنا، ُاهلمزة ُبتحريك ُيقرأ دأبا
 ،ُومنهُقولُامرئُالقيس:ُ(0)اهلمزة،ُوالدأبُالعادةُواملالزمة

 
َلَها  ( 6)من  أُّم اْلُحَوْير ث ( 2)َكَدْأب ك بـْ ـَمــْأَســل   ***قـَ  وَجـــــــــــارَت َها أُّم الرَّبَــــــــــــاب بـ 

ُ ُكعادتك ُس نمب ِلهُِ} وقوله:أي ُيف َُفَذر وه  مت م َُحَصدم ُوُ{َفَما ُشرط، مت ُم}ما ُبه،ُُ{َحَصدم مشروط

ُمتعلقُبـُ{يفُس نمب ِلهُِ}جوابُالشرط،ُواهلاءُمنصوبةُبـُ"ذروه"،ُواهلاءُعائدةُعلىُما،ُُ{َفَذر وهُ }

ُ ُقَِليال ُ}"ذروه"، ُ{ِإالَّ ُالضمري، ُمن ُتَأمك ل ونَُ}استثناء ُمتعلقةُُ{ممَّا ُومن ُالذي، ُمبعىن "ما"
ُباالستقرارُيفُموضعُالنعتُلـ"قليل".

 

ُالقوُل في القراءة :

                                                           

 ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،.ُاألزهريُاهلروي0/313 ،مرجعُسابق ،.ُابنُدريد2/23 ،مرجعُسابق ،العين ،(ُالفراهيدي0)
02/024ُ. 

(4ُ ُديوانه( ُدريد043ُ: ُابن ُاملشهورة. ُمعلقته ُسابق ،من ُاخلطاب4/622 ،مرجع ُسابق ،جمهرة أشعار العرب ،.  ،مرجع
0/006ُ. 

وأمُالربابُمنُُُ،وكانُامرؤُالقيسُيشببُهباُيفُأشعاره ،كاليب(ُأمُاحلويرث:ُهي"ُهر"ُأمُاحلارثُبنُحصنيُبنُضمضمُال3)
ُالبغدادي ُسابقُخزانة األدب ولب لباب لسان العرب،ُ،كلبُأيضا ُلقيتُمن4/443ُُ،مرجع ُيقول: ُموضع. ُومأسل: .

ُالدي ُهذه ُعلى ُأهلـوقوفك ُوتذكرك ُكمـار ُاحلـها ُأم ُمن ُلقيت ُوجـا ُشـويرث ُ)عن ُاملعلقـارهتا. ُسابقــم ،رطيبـالقُات(.ـرح  ،رجع
2/43. 
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ُُُ ،ُفاإلسكانُأصلُاملصدر،ُوالتحريكُ(0)فإنهُفتحهاُبسكونُاهلمزةُإالُحفصاُ ُ{دأمبا}كلهمُقرأُُ

،ُوالفتحُمثلُقوهلمُهنمرُوهنَرُومسمعُ{َكَدأمبُِ}منُأجلُحرفُاحللق،ُودليلُاإلسكانُقولهُتعاىل:ُ
ُوإمناُيقالُدأمب.ُ(3)أنُالفتحُمصدرُِدئمبُوليسُيعرفُِدئمبُ(4)ومَسعُلغتان،ُوذكرُابنُأيبُحامت

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ُالبقرُُُُ ُمن ُيأكلهنُسبع ُبقراتُمسان ُسبع ُإينُأرىُيفُاملنام ُملكُمصر ُوقال: املعىنُواهللُأعلم
ُ"بينهما" ُالعرب ُلتعارف ُغريه ُيف ُوال ُمنامه ُيف ُرأى ُأنه ُيذكر ُومل ُأرى، ُإين ُوقال: 2ُ)عجاف، يفُُ(

ُكذاُوكذاُأنهُخرب ُعنُرؤيةُذلكُيفُُ(3)كالمها،ُإذاُقال:ُالقائلُمنهمُإينُأرىُأن منامهُفأخرجُأفعل
اخلربُعلىُماُجرىُبهُاستعمالُالعرب،ُوالتقدير:ُفأرىُسبعُسنبالتُخضرُيفُمناميُوسبعا ُأخرُ

ُكنتمُللرؤياُعرَبة ُ.(6)يابسات،ُياُأيهاُاألشرافُمنُرجايلُوأصحايبُأفتوينُيفُرؤيايُفأعربوهاُإن

                                                           

ُخالويه،0) ُابن ُسابق،ص ،كتاب السبعة في القراءات  ( ُاهلروي053مرجع ُاألزهري مرجعُ ،تهذيب اللغة ،.
ُ،ُمرجعُسابق،243ُ ،2/246.الفارسي ،ُمرجعُسابق،4/26سابق، .0/335ُ.ُابنُزجنلة،ُمرجعُسابق،0/426.ُالنيسابورى 

الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار هـ(،226ُيزدادُ)ت:ُُاألهوازي،ُأبوُعليُاحلسنُبنُعليُبنُإبراهيمُبن
.ُابن4/732ُ ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،.ُالعكربي0/402م،4114ُ–،0ُ،ُت:ُدريدُحسنُأمحد،ُطالخمسة

 .4/453مرجعُسابق،ُ ،النشر في القراءات العشراجلزريُ،ُ

ُكبارهمُاإلمامُُ،أبوُحممد:ُحافظُللحديثُ،نُإدريسُبنُاملنذرُالتميميُاحلنظليُالرازي(ُعبدُالرمحنُبنُحممدُأيبُحامتُاب4) من
ُلهُتصانيف ُكثرية ُالبخاريُومنُطبقته،ُومناقبه ُ)ُ،احلافظُالناقدُشيخُاحملدثنيُالثبت.ُوهوُمنُنظراء -الجرح والتعديل منها

ُالتفسير ُ)ت ُوغريمها ُيعلى377ُ( ُأيب ُابن ُُ،ه(. ُبن ُحممد ُاحلسني ُأبو ُت ُُ،هـ346حممد ُ)بريوت ُاحلنابلة دارُ-طبقات
 .33/337ُ،.ُابنُعساكر،ُمرجعُسابق4/33م(0534ُُ-هـ0370،املعرفة

 (ُيفُ)د(ُ"دإب".3)

 املعىنُواهللُتعاىلُأعلم.ُالستقامة 06/006 ،مرجعُسابق ،ابنُجريرُكماُعندُ"بينهمكذاُباألصلُوالصوابُ"(2ُ)

 وهيُالصوابُالستقامةُاملعىن.ُُ(ُيفُ)د(ُ"أين".3)

 .03/077 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)
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اَلمٍُ} وقوله: َُأحم ياه:ُهذهُأضغاثُأحالم،ُأي:ُقالُاملمأُالذينُسأهلمُملكُمصرُعنُرُؤُ{َأضمَغاث 
ُكاذبةُالُحقيقةُهلاُ(0)يعنونُأهناُأخالط ،ُوهوُغريُمتشاكلُوالُ(3)،ُوالضغثُخلطُقمشُاليد(4)رؤيا

وذلكُمتقارب،ُوأضغاثُمجعُ(2ُ)متالئم،ُفشبهواُاخللطُاملنامُبه،ُوقيلُالضغثُاحلزمةُمنُاحلشيش
ُ:ُ(6)قالُابنُمقبلُُ،(3)ضغث،ُواألحالمُمجعُحلم،ُوهوُماُملُيصدقُمنُالرؤيا

َعْت ب ه   (8)َكَأنَّ برأسها  ( 7)َخْود    (١)َأْضَغاُث رَْيَحان  َغَداَة َشَمال   ***ُُوض 

                                                           

أنواع:ُ :ُالرؤيافائدة.06/007 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير3/004 ،مرجعُسابق ،.الزجاج0/342 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق0)
 قد ،خمتلطة غري واضحة تكون أن الصادقة الرؤيا شروط اهللُمن من هو ما النفسُومنها من ماُهو ومنها الشيطان أهاويل منها

 من حلما يراه ما كان إن تأويله.أما على يقدرون من عنه فليسأل ،قابالُللتأويل يراه ما كان وأحالماُفإن رؤى االنسان يرى

 .340 ،343 ،346 ،مرجعُسابق ،ألحد.نصرُواهلاليل يذكره وال ،عنه فليتجاوز ،الشيطان

 .7/4030ُ ،مرجعُسابق ،أيبُحامت.ُابن03/072ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 (ُيفُ)د(ُ"املد".3)

 .2/366 ،مرجعُسابق ،.درويش06/007 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .3/0113 ،مرجعُسابق ، َدرُْج الدُّرر في تَف سي ر اآلي  والسَُّور،.ُاجلرجاين03/072 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

ُكعب)بعدُُ،منُعامرُبنُصعصعةُ،منُبينُالعجالنُ،(ُمتيمُبنُأيب ُبنُمقبل6) ُ=ُُبعد37ُُأبو ُ،م(:ُشاعرُجاهلي637ُهـ
ُيفُاملخضرمني.ُلهُ)ديوانُشعر(ُوردُفيهُذكرُوقعةُُ،أدركُاإلسالمُوأسلم فكانُيبكيُأهلُاجلاهلية.ُعاشُنيفا ُومئةُسنة.ُوعد 

66ُومسطُالآليل32ُُوابنُسالم0ُ/003ُُُ،مرجعُسابقُخزانة األدب ولب لباب لسان العرب،ُ،هـ.ُالبغدادي37ُصفنيُسنةُ
 .4/27،مرجعُسابقُ،.ُالزركلي0ُ:053واإلصابة62ُُُ-

 ،مرجعُسابق ،،ُوقيل:ُاجلاريةُالناعمة،ُواجلمعُخوداتُوخود.ابنُدريدَنَصفاُ َُتِصرُملَُما(ُاخلود:ُالفتاةُاحلسنةُاخللقُالشابة7ُ)
ُسابق ،.اجلوهري7/400 ُفارس4/271 ،مرجع ُسلطانُدراسة ،مجمل اللغة ،.ابن ُاحملسن ُعبد ُزهري )بريوت:ُ ،4ط ،وت:

 .0/316 ،(م0526-هـ0216ُ ،مؤسسةُالرسالة

ُباملخطوط2ُ) مرجعُُ،الصوابُواهللُأعلمُالستقامةُاملعىنُولثبوهتاُيفُاملراجعُاألخرى.ُابنُجريروهوُيفُالديوان"ِفرَاَشَها".ُُو(كذا
 .3/422،مرجعُسابقُ،.ُابنُعطية3/446ُ،مرجعُسابقُ،.الثعليب06/002ُ،سابق

 .043/303 ،مرجعُسابق ،(ُالشمال:ُالريحُاليتُهتبُمنُناحيةُالقطب.ُابنُمنظور5)
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اَلِمُِبَعاِلِمنيَُ} وقوله تعالى: َحم ُبَِتأمِويِلُاألم يقولون:ُوماُحننُمباُتؤولُإليهُاألحالمُالكاذبةُُ{َوَماُحَنمن 
ُ.(4)أخالطُغريُملتمةإمناُهيُأضغاثُأحالمُأي:ُ(0ُ)بعاملني

أي:ُقالُالذيُجناُمنُالقتلُمنُصاحيبُالسجنُالل ذينُُ{َوقَاَلُالَِّذيُجَنَاُِمنـمه َما} وقوله تعالى:
ُكانُسألهُأنُ ُكانُنسَيُمنُأمرُيوسف،ُوذََكرُحاجتهُللملكُالذي استعرباُيوسفُالرؤيا،ُوَتذَك رُما

أَنَاُ}:ُوقولُهُ .ُ(2)أي:ُبعدُحني(3ُ){بـَعمَدُأ مَّةٍُ}:ُوقولُهُ ،ُ{اذمك رمينُِعنمَدَُربِّكَُ}يذمك َرهاُلهُبقوله:ُ

ُبَِتأمِويِلهُِ ُ،(3)أي:ُأناُأخربكمُبتأويلهُيقول:ُفأطلقوينُأمضيُآلتيكمُبتأويلهُمنُعندُالعاملُبهُ{أ نـَبِّئ ك مم
ُالكثريُ ُأي: ُالصديق ُأيها ُيوسف ُيا ُله: ُفقال ُيوسف ُفأتى ُفَأرَسلوه ُوالتقدير: ُحذف ُالكالم ويف

ُكانُباملدينة ُكماُرويُعنُابنُعباس.(6ُ)الصدق،ُوقال:ُأرسلوينُألنُالسجنُما

                                                           

 .03/021 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير0)

ُأضغاثُأحالٍمُأِلَنَـَّهاُخمتلطة4) َاُمس ِّيتم يَا.ُا ،(ُيفُ)د(ُ"ملتئمة".َوِإمنَّ ُكالصحيحةُمنُالرُّؤم ألزهريَُفدخلُبـَعمضَهاُيفُبعضَُولَيمَست
نَـه َماَُوَواَفَق.ُوَتالَءَمُالشَّيمَئاِنُوالمَتَأماُمبَعمىن 2/25ُ ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،اهلروي ُِإذاُمَجََعُبـَيـم ِ ُالشَّيمئَـنيم َ :ُأَلََمُواَلَءَمُبـَنيم .ُ.يـ َقال 

ُوِشبهه َُأيُمثل ه ُولَِئام ه ُفالٍن ُلِئمم  ُابنُمنظور ،وفالن  ُولَِئام . َُأآلم  ع  مم ُوالصوابُواهللُأعلمُملتئمة04/330ُ ،مرجعُسابق ،َواجلَم .
 وليستُملتمةُلعدمُورودُاألخرية.

 ،(ُوقدُرويُعنُمجاعةُمنُاملتقدمنيُأهنمُقرءواُذلك:ُ)بعدُأمه(ُبفتحُاأللفُ،ُوختفيفُامليمُوفتحهاُوتنوينُاهلاءُمكسورة3)
ُابنُعباسُوزيدُبنُعليُواحلسنُوالضحاكُ ُقراءة ُوالضبعيُوربيعةُبنُمبعىن:ُبعدُنسيانُوهذه ُوأبورجاءُوشبيلُبنُعزرة وقتادة

ُابنُخالويه ،عمرو ُجُبراجسرتاسر مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع، ،وهىُشاذة. ُاملطبعةُ ،0ط ،عينُبنشره )مصر:
 .061ص ،،ُالبناء،ُمرجعُسابق3/302 ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان62ص ،م(0532 ،الرمحانيةنُمجعيةُاملستشرقنيُاألملانية

 .7/4030ُُ ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت0/342 ،مرجعُسابق ،.ُعبدالرزاق0/023 ،مرجعُسابق ،(ُسفيانُالثوري2)

 .3/3377 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.ُالقيسي03/027 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير3)

 .7/4034ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت6)
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ُمِسَانٍُ}وقولُُه:  ُبـََقرَاٍت َُسبمِع ُيف ِصبةُ{أَفمِتَنا ُاملخم ُالسُّنوَن ُأهنن ُالسمان ُالبقرات ُأن ،ُ(0)ففسر
ُشيئا ُتنبت ُال ُاليت ُاجملمِدبة ُالسُّنوَن ُأيضا ،ُ(4)والعجاف ِصبة ُاملخم ُالسُّنوَن ُخضر ُسنبالت ُوسبع ،

أَرمِجع ُ} وقوله تعالى:ُ،(2)،ُوالعجافُاملهازيلُشبهُالسننيُهبا(3)واليابساتُالسُّنوَنُاجملمِدبةُالمم ح ول

ُيـَعمَلم ونَُ ،ُ(3)أي:ُأرجعُإىلُالناسُفأخربهمُليعلمواُتأويلُماُسألتكُعنهُمنُالرؤياُ{ِإىَلُالنَّاِسَُلَعلَّه مم

ُ ُفقال: ُالسجن ُمن ُوخيرجوك ُمبوضعك ُيعلمون ُلعلهم َُدأَب ا}وقيل: ُِسِننَي َُسبمَع أي:ُُ{تـَزمَرع وَن
ُكنتمُتزرعونُسائرُالسننيُقبلهاُعلىُعادتكم،ُوالدأبُالعادة ُكما مباُُ(6ُ)تزرعونُهذهُالسبعُالسنني

ُممَّاُتَأمك ل ونَُ} ،(7)منُرزقكمُحصدمت ُقَِليال  قالُهذهُمشورةُأشارُهباُيوسفُُ{َفَذر وه ُيفُس نمب ِلِهُِإالَّ
طعامهمُملاُفسرُهلمُحديثُاجلدب،ُفقال:ُُ(2)علىُالقوم،ُورأيُرآهُهلمُصالحا،ُفأمرهمُباستبقاء

عماُيوجبهُحالُالعاملُجنعلُاخلصبُعربةُللجدبُليبقىُللحاجةُإليه.ُوقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُ
مماُاليهتدونُإىلُطريقهُوالُيعرفونُوجهُالصوابُفيه،ُفيجدونُعندُُينبئهممنُحاجةُامللوكُإليهُفيماُ

العاملُماُيزيلُاحلريةُويشفيُالنفسُعندُاملسألة،ُوالبيانُعماُيوجبهُحسنُالتدبريُيفُالتنبيهُعلىُالعاملُ
يلجأُإليهُفيظهرُفضلهُبالعلمُعلىُاجلميع،ُوالبيانُاجلليلُمنُسدُالطرقُعلىُغريهُيفُالتأويلُحىتُ

عماُيوجبهُذكرُالوصيةُمباُتدعوُإليهُاحلكمةُمنُفرجُاملوصيُبتخليصهُمنُيدُالظاملُوفرجُاملستفيتُ
بالبيانُعماُاحتاجُإليهُمنُالعاملُوالبيانُعماُيوجبهُسؤالُالعاملُمنُإخراجُالفائدةُمماُيشتدُاحلاجةُ

                                                           

 .06/042ُ ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير0/342 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق0)

 .0/342 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق4)

 .7/4034ُ،4033 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/043 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .3/0114 ،مرجعُسابق َدرُْج الدُّرر في تَف سي ر اآلي  والسَُّور، ،املرجعُالسابق.ُاجلرجاين ،(ُابنُجرير2)

 املرجعُالسابق. ،(ُابنُجرير3)

 .3/063ُ ،مرجعُسابق ،معاني القرآن الكريمُ،.ُالنحاس3/002 ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.ُالزجاجُ،(ُابنُجرير6)

 (ُيفُ)د(ُ"فماُحصدمتُمنُزرعكم".ُوهوُاألوىل.7)

 .7/4033ُ ،مرجعُسابقُ،(ُابنُأيبُحامت2)
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احلريةُوإجيابُالبصريةُيفُاملعىنُالذيُيطلبُبهُاملعرفة،ُوالبيانُعماُيوجبهُجوابُوتعظمُاملنفعةُبإزالةُ
ُالعاملُمنُالفائدةُفيماُوقعتُبهُاملسألةُفيماُحيتاجُإىلُالعملُعليهُوالُغناءُباإلنسانُعنه.ُ

: ُ(3)متامُ{َفَأرمِسل ونُِ}،ُ(4)كافُُ{ِبَعاِلِمنيَُ}،ُو(0)حسنُ{تـَعمبـ ر ونَُ}القوُل في الوقف  والتمام 

ُيـَعمَلم ونَُ}،ُ(2)وغريهُعندُنافع ُممَّاُتَأمك ل ونَُ}ُ،(3)حسن{َلَعلَّه مم ُقَِليال  ُ.(6)كاف{ِإالَّ

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: ُ

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

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ     ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ  

ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ  ەئ 

وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ    ىئ   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  

  ژمئ ىئ  يئ  جب حب خب مب ىب يب جت حت خت           مت ىت  

ُُ{مث َّ} ُعطف، َُذِلكَُُِمنُم}حرف ُ{بـَعمِد ُبـ{ِمنُم}، ُ{يَأميتُ}متعلقة خفضُُ{َذِلكَُ}،

،ُ{يَأميتُ}رفعُبـُ{َسبمعُ }إشارةُإىلُماُذكرُمنُاخلصب،ُُ{َذِلكَُ} إليه،ُوُ{بـَعمدُِ}بإضافةُ

                                                           

 .053ُص ،مرجعُسابق ،(ُوعندُاألمشوينُكاف0)

 املرجعُالسابق.ُ ،(ُاألمشوين4)

.052ُص ،مرجعُسابق المقصد لتلخيص ما في المرشد، ،.ُاألنصاري333ص ،مرجعُسابق القطع واالئتناف، ،(ُالنحاس3)
 املرجعُالسابق. ،األمشوين

 (ُعندُأيبُعبدُاهللُوأمحدُبنُجعفرُقاال:ُمثُابتدأُالنداءُفقالُيوسفُأيهاُالصديق.2)

ُكافُالنحاس3)  ،.ُوكذاُاألنصاري342ص ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُوكذاُالدايناملرجعُالسابق ،(ُقال:
 .املرجعُالسابق ،.ُوكذاُاألمشوينالمرجع السابق

 .سابقالرجعُامل ،.ُوعندُاألمشوينُجائزالمرجع السابق ،األنصاري ،(ُُقال:ُصاحل6)
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نعتُأيضاُوجعلهنُيأكلنُُ{يَأمك لمنَُ}والتقديرُسبعُسننيُشداد،ُُ{َسبمعُ } نعتُلـُ{ِشَدادُ }
ُ.(0)لوقوعُاألكلُمنهن

ُ:ُ(4)كماُقال

ُلَك نـَْوم ، َوالرََّدى لك اَلز مُ  ***ُنـََهاُرَك يَا َمْغُروُر َسْهو  َوَغْفَلة    (6)ولَيـْ

ُوذلكُلعلمُُ ُيفُالليل، ُوينام ُفيه ُويغفل ُيسهو ُوإمنا ُبالنوم، ُوالليل ُوالغفلة، ُبالسهو فوصفُالنهار

متعلقُبـُ{هَل نَُّ}مبعىنُالذيُُ{َما}،ُو{يَأمك لمنَُ}يفُموضعُنصبُبـــــُُ{َما} (2)املخاطبنيُبه

ت مُم} ُقَِليال ُ}،ُ{َقدَّمم منُيفُموضعُُ{ممَّاُحت مِصن ونَُ}نصبُعلىُاالستثناء،ُمماُقدمتمُهلنُُ{ِإالَّ

ُاالستقرار، ُمبعىن ُمتعلقة ُ"قليل" ُلـ ُحت مِصن ونَُ} النعت ُالذيُُ{ممَّا ُمن ُوالتقدير ُالذي، ُمبعىن ما

ُبـُ{َعامُ }ُ،(3)حيصنونه ُ{يَأميتُ}رفع ُيـَعمِصر ونَُ}، َُوِفيِه ُالنَّاس  ُيـ َغاث  ُ{ِفيِه نعتُُ{يـ َغاثُ }،

ُ{َعامُ }لـ ُُ{وِفيهُِ}، ُبـ ُ{يـ َغاثُ }متعلق ُوكذا ُيـَعمِصر ونَُ}، ُبـُ{َوِفيهُِ} ،{َوِفيِه متعلقة

                                                           

ُالثعليب0) ُسابق ،( ُسابق ،مرجع ُسابق ،.القرطيب3/47 ،مرجع ُسابق ،.الشوكاين5/412 ،مرجع .ابن35ُ-3/32 ،مرجع
 .05/057 ،مرجعُسابق ،عاشور

ُينتهيُنسبهُإىلُمرةُمنُبينُشيبان.ُشاعرُأموي4) كانُوالدهُمنُالذينُُُ،(ُعبدُاهللُبنُعبدُاألعلىُالشيباينُأبوُعبدُامللك.
ُكسرىُيومُذيُقار ُينشدُُ،اإلسالمأرسلهُاخلليفةُعمرُبنُعبدُالعزيزُإىلُأليونُيدعوهُإىلُُ،ارهتنهم ُكثريا ُما وكانُاخلليفةُعمر

ُكثريُأكثرهُيفُالزهد ُكثريُاألمثال.ُابنُحجرُالعسقالينُ،شعره.ُلهُشعر ُكان ابنُُ.4/518، مرجعُسابقُلسان الميزان،ُ،وقد
ُالدينوري06/046 ،مرجعُسابق ،جرير .،ُُ ُعبدُاملنعمُعامراألخبار الطوال، هـ(424ُأبوُحنيفةُأمحدُبنُداودُ)ت: ُ-ت:

.0/330ُ،م(0561ُ،عيسىُالبايبُاحلليبُوشركاهُ،)القاهرة:ُدارُإحياءُالكتبُالعريب،0ط،مراجعة:ُالدكتورُمجالُالدينُالشيال
 .5/416ُ،مرجعُسابقُالبداية والنهاية،ُ،ابنُكثري

 .0/351 ،مرجعُسابق ،.القشريي3/447 ،مرجعُسابقُ،(ُالثعليب3)

 .0/351 ،مرجعُسابق ،.ُالقشريي03/050 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .4/316 ،مرجعُسابق ،.ُاخلراط4/50 ،مرجعُسابق ،.الدعاس04/223 ،مرجعُسابق ،(ُصايف3)
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ُ{يـَعمِصر ونَُ} ُتقدم، ُما ُعلى ُعطف ُوهو ُبـُ{المَمِلكُ }، ُ{قَالَُ} رفع ُبـُُ{ِبهُِ}، متعلق

َُجاءَُ}،ُ{ائـمت وينُ} ُ{الرَّس ولُ }الفاءُجوابُاألمر،ُواهلاءُراجعةُإىلُيوسف،ُُ{ه ُالرَّس ولُ فـََلمَّا

ُ ُبـ ُ{َجاَءهُ }واهلاءُيفُُ{َجاَءهُ }رفع ُعلىُ ُ(0){المَمِلكُ } عائدة َُربِّكَُ}، ُ{ِإىَل ُ{ِإىَلُ}،

ُبـ ُظرفُالعاملُفيهُ{ارمِجعُم}  متعلقة ُارمِجعُم}وملا ُ{قَاَل أَلمهُ }، ُجوابُاألمرُ{فَاسم يفُُ(4)الفاء

يتَُقطَّعمَنُأَيمِديـَه نَُّ}،ُ{ارمِجعُم} ُالالَّ َوِة ُالنِّسم ِإنَُّ}،ُ{َقطَّعمنَُ}نصبُبـُ{أَيمِديـَه نَُّ}،ُ{َماُبَال 

َُعِليمُ  ُِبَكيمِدِهنَّ َوةُِ}،ُ{َعِليمُ } الباءُمتعلقةُبـُ{َريبِّ ُالنِّسم استفهامُعلىُطريقُُ{َما}،ُ{َماُبَال 

ُو ُباالبتداء، ُرفع ُموضع ُيف ُ{ بَالُ }التقرير ُوكذا ُ}اخلرب، َُعنم ُي وس َف ُرَاَودمت نَّ ُِإذم َُخطمب ك نَّ َما

ِسهُِ ُُ{ِإذُم} ،{نـَفم ُبإزاءُُ{َخطمب ك نَُّ}وشددتُالنونُمنُُ{َخطمب ك نَُّ}ظرفُالعاملُفيه ألهنا
،ُ(3)امليمُوالواوُيفُاملذكر،ُوكذلكَُماُشاكله،ُوقدُتقدمُذكره،ُواملراودةُاملفاعلةُمنُراودُيراودُمراودة

ُ ُبـويوسف ُ{رَاَودمت نَُّ}نصب ُإىلُُ{قـ لمنَُ}، ُالواو ُحركة ُنقلت ُقولن ُواألصل ُاالستفهام جواب
ُاللتقاءُ ُالواو ُفحذفت ُساكنان ُفالتقى ُبالضمري ُالتصاهلا ُالالم ُوسكنت ُالواو ُفسكنت القاف

ألهناُبإزاءُجوابُحرفُواحدُمنُضمريُاملذكرُيفُقالواُُ{قـ لمنَُ}،ُوخففتُالنونُمنُ(2)الساكنني

ُقد ُهلل ُفيه،ُحاش ُالقول ُس وءٍُ} تقدم ُِمنم ُعليه َنا َُعِلمم ُ{َما ُُ{َما}، ُنفي، ُ}حرف ُِمنم عليه

                                                           

ُالسالمُوليسُعلىُامللك.ُمقاتلك(0) ُفوقُالعبارةُ"نسخة"ُوالصوابُواهللُأعلمُأنُاهلاءُتعودُعلىُيوسفُعليه  ،تبُالناسخ 
 .3/002 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج4/335 ،مرجعُسابق

 .4/53 ،مرجعُسابق ،.الدعاس3/6 ،مرجعُسابق ،(ُدرويش4)

 .4/232،مرجعُسابق مقاييس اللغة، ،.ُابنُفارس4/272 ،مرجعُسابق ،(ُاجلوهري3)

جنمُالدينُحممدُبنُاحلسنُالرضيُ)ت:ُ ،.ُاإلسرتاباذي4/326 ،مرجعُسابق اللباب في علل البناء واإلعراب، ،(ُالعكربي2)
ُالبغداديُصاحبُ جب،شرح شافية ابن الحاُ،هـ(626 ُالقادر ُعبد ُاجلليل ُللعامل ُشرحُشواهده تُعامُخزانة األدب مع

 .4/714 ،م(0573-هـ0353 ،)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية ،ت:ُجمموعةُمنُاحملققني ،ه0153
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ُبـُ{س وءٍُ َنا} متعلق ُو{َعِلمم ُاجلحدُ{ِمنُم}، ُلتوكيد َنَُ}ُ،زائدة ُالعاملُُ{اآلم ظرف

قُُّ} ،{قَاَلتُِ}فيه ،ُواشتقاقهُمنُاحلصة،ُأي:ُبانتُحصةُ(4)وظهرُ(0)أي:ُتبنيُ{َحصمَحَصُاحلَم
ُ ُالباطلأيُبانتُحصة 3ُ)احلقُمنُحصة ُاستأصل( ُإذا ُمنُحصُشعره 2ُ)وأصله ُومنهُ(3)قطعةُ( ،

ُالدمعُ  ُوََكَف ُوَكبمَكب وا، ُكبُّوا ُونظريه ُفاملعىنُالقطعُعنُالباطلُبظهوره، ُمنُالشيء، ُالقطعة ُ(6)احلصة

ُ ُوردََّد، َكَفه،ُوردَّ ت هُ }وَكفم ُرَاَودم ُ{أَنَا ت هُ }رفعُباالبتداءُو{ أَنَا}، ُاخلربُ{رَاَودم ِسهُِ}، ُنـَفم ُ{َعنم

ُبـ ت هُ }متعلق ُ{رَاَودم ُالصَّاِدِقنيَُ}، َُلِمَن ُبفعلُُ{َوِإنَّه  ُمتعلقة ُو"من" ُتوكيد ُالم ُوالالم مستأنف

ُلصادقُمنُالصادقني ُ(7)حمذوفُتقديره ُُ{َذِلكَُ}، ُباالبتداء، ُكي،ُُ{لِيَـعمَلمَُ}رفع نصبُبالم

                                                           

 .0/342 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق0)

مرجعُ ،تهذيب اللغة ،األزهريُاهلروي0/027،026ُمرجعُسابق ،.ابنُدريد3/02،03 ،مرجعُسابق ،العين ،(ُالفراهيدي4)
 .3/435 ،سابق

 .0/402ُمرجعُسابقُ ،مجمل اللغة ،.ُابنُفارس3/0135،0133 ،مرجعُسابق ،(ُاجلوهري3)

ُابنُسيده2) ُابنُمنظور3/200 ،مرجعُسابق المخصص، ،(  ،مرجعُسابق ،.ُزينُالدينُالرازي7/06،03 ،مرجعُسابق ،.
0/72ُ. 

 واهللُتعاىلُأعلم.ُ-ولعلهُتصحيفُمنُالنساخ.ُوكالمهاُصوابُوقطعه".(ُيفُ)د(ُ"استأصله3ُ)

 .5/364 ،مرجعُسابق ،(ُابنُمنظور6)

مرجعُ ،إعراب القرآن.ُالنَّحَّاس،4/315ُ ،مرجعُسابق مشكل إعراب القرآن، ،.ُالقيسي3/027 ،مرجعُسابق ،(ُسيبويه7)
 .4/413 ،سابق
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ُحمذوف ُبفعل ُمتعلقة 0ُ)وهي )ُُ ُخرب ُفيها ُعمل ُوما ُوالالم ُليعلم ُرديُالرسول ،ُ{َذِلكَُ}تقديره

ُُ(4)يفُموضعُنصبُأي:ُفقلتُُ{َذِلكَُ}إىلُالردُوجيوزُأنُيكونُُ{َذِلكَُ}واإلشارةُبـ

                                                           

يُالناصبةُللفعلُمنُغريُتقدير"أن"ُحنو"جئتكُلتكرمين".ُوذهبُالبصريونُإىلُ:ُذهبُالكوفيونُإىلُأنُالمُ"كي"ُهفائدة(0ُ)
ُبعدها ُمقدرة ُ"أن" ُللفعل ُالناصب ُُ،أن ُتكرمين. ُألن ُجئتك ُوالتقدير: ُسابق، ُمرجع ُالربكات، ُأبو ُاألنباري 4ُابن /265ُ.

 .4/733 ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،العكربي

 (ُيفُ)د(ُ"فعلت".4)
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ُاللََّهُاَلُ}،ُ{َأخ نمهُ }متعلقُبـُُ{بِالمَغيمبُِ}ُ يفُموضعُنصبُبـُيعلمُ(4ُ")"أنُ،(0)ذلكُليعلم َوَأنَّ

ُ َُكيمَد ِدي َائِِننيَُيـَهم ُ{اخلم ُوُ"َأنَُّ"، ،ُواألصلُيفُ{يـَهمِدي}نصبُبـُ{َكيمدَُ}معطوفةُعلىُاألوىل،

ُ.(2)اللتقاءُالساكننيُ(3)أخونهُفلماُسكنتُالنونُللجزمُوقبلهاُالواوُساكنةُحذفتُالواوُ{َأخ نمهُ }

ُالقوُل في القراءة :

ُوالكسائيُُُُ ُمحزة ُيـَعمِصر ونَُ}قرأ ُوالباقونُاليُ{َوِفيِه ُمنهم،ُ(3)اءبالتاء، ُإىلُالناسُلقرهبا ُمردودة  ،

ُ ُقوله ُيف ُاملتقدم ُاخلطاب ُعلى ُحممولة مت ُم}ُ{تـَزمَرع ونَُ}والتاء َُحَصدم ُ{حت مِصن ونَُ}وُ{َفَما

ُ.{تَأمك ل ونَُ}و

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

املعىنُواهللُأعلمُمثُجييءُمنُبعدُالسننيُالسبعُس نوَنُسبعُشدادُجدوبَُقِحطةُيؤكلُفيهنُماُُُُُ
ُالسننيُ ُووصف ُواألقوات، ُالطعام ُمن ُاخلصبة ُالسبع ُالسنني ُيف ُهلم ُأعددمت ُما ُإعداد ُيف قدمتم

ُممَّا}،ُ(6)باألكلُألنُاألكلُفيهنُأي:ُأهلُتلكُالناحيةُيأكلونُفيها ُقَِليال  املعىنُإالُُ{حت مِصن ونَُُِإالَّ

                                                           

 .03/6 ،مرجعُسابق ،(ُصايف0)

{ُللنصُالقرآين.4)  (ُيفُاألصلُ"أن".ُوالصوابُ}َأينِّ

 (ُيفُ)د(ُ"األوىل".3)

 (ُاملرجعُالسابق.2)

ُسابق،ص3) ُمرجع ُجماهد، ُابن ُخالويه،ُ.325( ُسابق،ص ،كتاب السبعة في القراءاتابن ُمرجع056ُمرجع ُاألزهري، .
 .4/26سابق،

 .06/046 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)
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ُحترزونه ُمما :ُحترزون،ُ(4)ُتصريونهُيفُحصنُأي:ُيفُحرزُقالُابنُعباسُ{حت مِصن ونَُ}،ُو(0)يسريا
ُ:ُترفعونُوهوُماُينبت.(3)وقالُالسدي

َُوِفيِهُيـَعمِصر ونَُ} وقوله تعالى: ُالنَّاس  ُبـَعمِدَُذِلَكَُعام ُِفيِهُيـ َغاث  نُيوسفُوهذاُخربُمُ{مث َُّيَأميتُِمنم
عليهُالسالمُللقومُمباُملُيكنُيفُرؤياَُمِلِكهم،ُولكنهُمنُعلمُالغيبُالذيُآتاهُاهللُوذلكُداللةُعلىُ

ُ}فقال:ُُ،(3)،ُقالُقتادة:ُمثُزادهُاهللُعلمُُماُملُيسألوهُعنه(2)نبوتهُوحجةُعلىُصدقه مث َُّيَأميتُِمنم

َُوِفيِهُ ُالنَّاس  ُ(7)وأصلُالغيث:ُالىقطعُ،(6)أي:ُيغاثُالناسُباملطرُ{يـَعمِصر ونَُبـَعمِدَُذِلَكَُعام ُِفيِهُيـ َغاث 
الذيُيأيتُعلىُشدةُحاجةُينفيُاملضرة،ُيقال:ُغاثهمُاهللُيغيثهمُغيثا،ُوالكمأُوهوُالنباتُمنُماءُ

،ُقالُابنُ(2)العنبُوالسمسمُوماُأشبهُذلكُ{َوِفيِهُيـَعمِصر ونَُ}السماءُيسمى:ُغيثاُومجعهُغ ي وث،ُ
ُ،ُ(5)نُاألعناب،ُوالدهنعباس:ُيعصرُو

                                                           

 .06/047 ،مرجعُسابق ،جريرُ(ُابن0)

 .01/026 ،مرجعُسابق ،.ُاأللوسي03/012 ،مرجعُسابق ،.ُالقرطيب02/263 ،مرجعُسابق ،(ُفخرُالدينُالرازي4)

 .4/322 ،مرجعُسابق ،.ُالشنقيطي4/21 ،مرجعُسابق ،.البغوي03/054 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .06/042 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .06/042 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/342 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق3)

 اهلل :ُإنفائدةبلفظ:ُ"يغاثُالناسُباملطر.7/4032ُُ ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/045 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)

 .0/360 ،مرجعُسابق ،وعدله.نصرُواهلاليل حبقه عليهم وشق شاءُألعنتهم ولو وفضله برمحته عنهم ويفرج الناس يغيث

 .وكالمهاُحيتملُالصوابُواهللُأعلمُيفُ)د(ُ"ُالنفع".كذاُباألصلُولعلهاُ"القطع"ُُو(7ُ)

 .3/3375 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.ُالقيسي03/052 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

ن ا5) ُد هم ِسَم َُوالسِّمم ُالمِعَنَبُمَخمر ا ُِلَكثـمَرهِتَاوَُ ،(ُوروىُحجاجُعنُابنُجريحُقَاَل:ُيـَعمِصر وَن َلمَباِن َُحلمَبُاألم ُأَرَاَد َُوِقيَل: ُزَيـمت ا.  ،الزَّيـمت وَن
َُكثـمَرِةُالنََّباِت.ُالقرطيب َُذِلَكَُعَلى  .5/413 ،مرجعُسابق ،َويَد لُّ
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ُ.(4)أيضا:ُيعصرونُحيلبونُ،ُورويُعنُابنُعباس(0)وقالُقتادة:ُاألعنابُوالثمار

ُائـمت وينُِبهُِ} وقوله تعالى: ُالمَمِلك  أي:ُملاُرجعُالرسولُالذيُأرسلوهُإىلُيوسفُفأخربهمُُ{َوقَاَل
ُأفتاهُبهُيوسف،ُوقالُامللكُائتوينُ ُامللك،ُعِلمُامللكُحقيقةُما ُاليتُرأها عنُيوسفُوتأويلُالرؤيا

ُرؤيايُهذه ُالرَّس ولُ }،(3)بالذيُعرب  َُجاَءه  ُإىلُُ{فـََلمَّا ُجاءُرسولُامللكُيوسفُيدعوه ُفلما أي:

يتَُقطَّعمَنُأَيمِديـَه نَُّ}ارجعُإىلُسيدكُفاسألهُُامللكُقالُيوسفُللرسول: َوِةُالالَّ ُالنِّسم ،ُواملرأةُ{َماُبَال 
وأىبُأنُخيرجُمعُالرسول،ُقالُابنُعباس:ُلوُخرجُيوسفُقبلُأنُيعلمُاملِلكُُ،(2)اليتُسجنتُبسببها

عنُأيبُُ(6ُ)رج.ُوروىُاألع(3)بشأنهُمازالتُيفُنفسُالعزيزُمنهُحاجة،ُيقول:ُهذاُالذيُراودُامرأته
ُاحملبوسُ ُكنتُأنا ُلو ُأناة ُكانُذا ُ)يرحمُاهللُيوسفُإذ ُقالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليه: ُقال: هريرة

ُكانُحلليماُذاُأناة( قال:ُقالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليه:ُُوعنُعكرمةُ،(7)وأ رسلُإيلُخلرجتُسريعاُإن
بقراتُالعجافُوالسمانُفلوُُ)لقدُعجبتُمنُيوسفُوصربهُوكرمه،ُواهللُيغفرُلهُحنيُسألُعنُال

                                                           

 .0/342 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق0)

.ابنُأيب06/031ُ ،مرجعُسابق ،.بلفظ:ُ"تعصرون"،ُو"حتتلبون"ُبالتاء.ُابنُجرير3/356 ،مرجعُسابق ،(ُسعيدبنُمنصور4)
 .7/4003ُ ،مرجعُسابق ،حامت

ُابنُجرير3) مرجعُ ،.ابنُاجلوزي0/325 ،مرجعُسابق ،.الواحدي3/442 ،مرجعُسابق ،.الثعليب03/052 ،مرجعُسابق ،(
 .4/223 ،سابق

 .03/414 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .3/442 ،مرجعُسابق ،.الثعليب7/4033 ،سابقمرجعُ ،.ُ،ابنُأيبُحامت06/032 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

ُالقرآن،ُوكانُثقةُثبتاُ  ،أبوَُداو دُاملَدين ،(ُعبدُالرمحنُبنُهرمزُاألعرج6) انتقلُيفُآخرُأيامهُإىلُ ،وكانُيكتبُاملصاحفُويقرِئ 
.7/421ُ ،سابق.ُابنُحبانُ،ُمرجع3/406ُ ،وتويفُغريباُباإلسكندريةُسنةُسبعُعشرةُومائة.ُابنُسعدُ،مرجعُسابق ،مصر

 .3/473،ُمرجعُسابق،ُتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمالذهيب،ُ

.05356ُرقمُاحلديثُ ،06/032 ،(31البابُ) تفسير ابن جرير الطبري،.0/343ُ ،مرجعُسابق ،عبدالرزاق ،(ُوبنحوه7)
ُحديثُضعيفُاإلسناد ُالزخمشريُ.وقالُالشيخُأمحدُشاكرُتعليقا ُعلىُالطربي:ُهذا الكشاف عن حقائق غوامض  ،وبنحوه

 .4/062 ،مرجعُسابق ،التنزيل
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كنتُمكانهُماُأخربهتمُحىتُأشرتطُأنُخيرجوينُولقدُعجبتُمنُيوسفُوصربهُوكرمهُواهللُيغفرُلهُ

ُكنتُمكانهُلبادرهتمُالباب،ُولكنهُأرادُأنُيكونُلهُالعذر ِإنَُّ}:ُوقولُهُ ،ُ(0)حنيُأتاهُالرسول،ُولو

َُعِليمُ  ُِبَكيمِدِهنَّ ر هُذوُعلمُبصنيعهنُوأفعاهلنُاليتُفعلنُيبُالُخيفىُعليهُُ{َريبِّ يقول:ُإنُاهللُتعاىلُِذكم
ُاليتُراودتينُعنُنفسيُقدُعلمُ ُكله،ُوقيلُإنُمعىنُذلك:ُإنُسيديُإطفريُالعزيزُزوجُاملرأة ذلك

َوةُِ}،ُوقيلُيفُقولهُتعاىل:ُ(4)براءيتُمماُقذفتينُبهُمنُالسوء ُالنِّسم أةُالعزيزُفيهنُوملُيذكرُامُرُ{َماُبَال 
ُحسنُعشرةُمنهُوأدباُفخلطهاُبالنسوة.

ِسهُِ} وقوله تعالى: ُنـَفم ُي وس َفَُعنم ُرَاَودمت نَّ ُِإذم يفُهذاُحمذوفُقدُاستغيَنُبداللةُماُُ{َماَُخطمب ك نَّ
ُالاليتُقطعنُ ُامللكُالنسوة ُفدعا ُالرسولُإىلُامللكُمنُعندُيوسفُبرسالته، ُفرجع ُوهو: ُعنه ذ كر

ُ ُوامرأة ُأيديهن ُهلن: ُفقال ِسهُِ}العزيز ُنـَفم َُعنم ُي وس َف ُرَاَودمت نَّ ُِإذم َُخطمب ك نَّ ُابنُُُ{َما ُروى كما

3ُ)إسحاق ُكانُشأنكنُ{َماَُخطمب ك نَُّ}بقوله:ُُ(2)ومعىنُ( ُكانُأمركنُوما 3ُ)أي:ُما ُرَاَودمت نَُّ}( ِإذم

ِسهُِ ُنـَفم ُ}أي:ُمعاذُاهللُوتنزيهاُهللُُ{قـ لمَنَُحاَشُلِلَّهُِ}،ُفأجبنه:ُ{ي وس َفَُعنم َناُعليهُِمنم َماَُعِلمم

ُُ{س وءٍُ ُالمَعزِيِز: رَأَة  ُامم قُُّ}قَاَلِت ُاحلَم َُحصمَحَص ََن ُُ{اآلم ُوظهر، ُوانكشف ُاحلق ُتبني  أَنَاُ}تقول:

                                                           

ُكتابُقراءاتُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُمماُملُخيرجاهُوقدُصحُ ،المستدرك على الصحيحين للحاكم(ُولهُشاهدُيف0ُ) من
َجابََةُ».ُبلفظ:4522ُرقمُاحلديث ،4/463 ،سنده ُاإلمِ َرعمت  ُبـََعَثُِإيَلَُّأَلَسم رََُلوم ُالمع ذم قال:ُهذاُحديثُصحيحُعلىُ«َُوَماُابـمتَـَغيمت 

وقالُ مسند اإلمام أحمد،وملُخيرجاهُووافقهُالذهيبُعلىُشرطُمسلم.ُوكذاُوافقهُشعيبُاألرنؤوطُوآخرونُعلىُ ،شرطُمسلم
 :ُهذاُحديثُمرسل.تفسيرهتعليقا :ُهذاُحديثُصحيحُوهذاُإسنادُحسن.ُوقالُابنُكثريُيفُ

{ُيعينُبه03/414 ،عُسابقمرج ،(ُابنُجرير4) تعاىلُوليسُ-اهلل-.ُولعلُالصوابُمنُكالمُسيدناُيوسفُعليهُالسالمُ}ِإنََُّريبِّ
 .2/422 ،مرجعُسابق ،.ُالبغوي4/056 ،مرجعُسابق ،إطفري.السمرقندي

 .2/422 ،مرجعُسابق ،.ُالبغوي4/607 ،مرجعُسابق ،.ُالواحدي06/037 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

ُكذاُعندُابنُجرير(ُيفُ)د(2ُ)  .06/032ُ،مرجعُسابقُ،"ويعين".

 .06/032 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
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ِسهُِ ُنـَفم َُعنم ُُ{رَاَودمت ه  ُقوله: ُيف ُالصادقني ُملن ُيوسف ُنـَفمِسي}وإن َُعنم ُرَاَوَدتميِن وقالُُ،(0){ِهَي

ُس وءٍُ}سدي:ُال َناُعليهُِمنم ولكنُامرأةُالعزيزُأخربتناُأهناُراودتهُعنُنفسه،ُُ{قـ لمَنَُحاَشُلِلَِّهَُماَُعِلمم

ََنُ}ودخلُمعهاُالبيتُوحلُسراويلهُمثُشدهُبعدُذلك،ُوالُتدريُماُبداُله،ُفقالتُامرأةُالعزيز:ُ اآلم

قُُّ ُ(.4){َحصمَحَصُاحلَم

ُأَُ} وقوله تعالى:ُ ُلِيَـعمَلَم ُبِالمَغيمبَُِذِلَك َُأخ نمه  ُملَم ُُ{ينِّ ُبقول َُأخ نمه ُ}يعين: ُملَم َُأينِّ ُلِيَـعمَلَم َذِلَك

ُالفعلُالذيُفعلتهُمنُرد يُرسولُامللكُإليهُوتركيُإجابته،ُواخلروجُإليه،ُومسأليتُُ{بِالمَغيمبُِ هذا
ليعلمُالعزيزُأينُملُإياهُأنُيسألُالنسوةُالاليتُقطعنُأيديهنُعنُشأهننُإذُقطعنُأيديهن،ُإمناُفعلتهُ

َُكيمَدُ}،ُ(3)أخنهُبالغيبُيفُزوجتهُأينُملُأركبُمنهاُفاحشةُيفُحالُغيبتهُعين ِدي ُاَلُيـَهم ُاللََّه َوَأنَّ

                                                           

 .7/4036 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/032 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير357صُ ،مرجعُسابق ،(ُجماهد0)

 عباده من اهلل السالمُويصطفيعليهُ يوسف وبراءة لمأنبياء العصمة على :ُدليلفائدة.06/035ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 العصمة على دليل ،اهلل بذكر ألسنتهم ورطبوا ،األخالق بكرمي وحتلوا الطاعات فأداموا معارجُالكمال على عرجوا ممن يشاء من

 بآالئه عليهم وأفاء ،لنفسه فاستخلصهمُاهلل وتقواه اهلل خبشية قلوهبم وامتمأت ،النهار وأطراف الليل أناء.يوسف وبراءة لمأنبياء
 .345 ،333 ،مرجعُسابق ،سخطهُوغضبه.نصرُواهلاليل شر ووقاهم ،معاصيه عنهم وصرف

نَُُالمَعزِيزُُِاممرََأتُ ُقَاَلتُِ:ُ}تعاىلُقولهُعند :كثريُابنقالُ :فائدة 06/021 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3) قَُُُّحصمَحصَُُاآلم ُقال{ُاحلَم
ِسهَُُِعنُمُرَاَودمت هُ ُأَنَا}ُ،وبرزُوظهرُاحلقُتبني:ُالعزيزُامرأةُتقول:ُواحدُوغريُوجماهد،ُعباس،ُابن ُيف:ُأي{ُالصَّاِدِقنيََُُلِمنََُُوإِنَّهُ ُنـَفم
ُنفسي،ُعلىُهبذاُاعرتفتُإمنا:ُتقول{ُبالغيبُأخنهُملُأينُليعلمُذلك[{ُ}46:ُيوسف{ُ]ُنـَفمِسيَُعنُمُرَاَوَدتميِنُُِهيَُُقَالَُ:ُ}قوله
ُاعرتفتُفلهذاُفامتنع؛ُمراودة،ُالشابُهذاُراودتُوإمناُاألكرب،ُاحملذورُوقعُوالُاألمر،ُنفسُيفُأخنهُملُأنُزوجيُليعلمُذلك
ِديُاَلُُاللَّهََُُوأَنَُّ}ُُبريئة،ُأينُليعلم َائِِننيََُُكيمدَُُيـَهم ُاملرأةُتقول{ُنـَفمِسيُأ بـَرِّئُ َُوَما(ُُ}34)ُاخلم ُالنفسُفإنُنفسي،ُأبرئُولست:

ُِإنَُّ}}ُتعاىل،ُاهللُعصمهُمنُإال:ُأي[{33ُ:ُيوسف{ُ]َريبَُُِّرِحمََُُماُِإالَُّ}}ُُبالسوء،ُأمارةُألهناُراودتهُوهلذاُوتتمىن؛ُُتتحدث
ُحكاهُوقد.ُالكالمُومعاينُالقصةُبسياقُواألنسبُواألليقُاألشهرُهوُالقولُوهذا[{33ُُ:ُيوسف({ُ]33)َُرِحيمُ َُغف ورُ َُريبُِّ

ُينظرُاهلل،ُرمحه-تيمية،ُابنُالعباسُوأبُالعالمةُاإلمامُلنصرهُوانتدبُتفسريه،ُيفُاملاوردي ُتيميةُالبنُالفتاوىُجمموع:
ُ.وأرجحهُإليهُأميلُالذيُالقولُوهذا:ُقلت(.01/452ُ)
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َائِِننيَُ يقولُفعلتُذلكُليعلمُسيديُأينُملُأخنهُبالغيب،ُوألنُاهللُالُيهديُكيدُاخلائننيُأي:ُُ{اخلم

َذِلَكُ}،ُواتصلُقوله:ُ(0)ماناتُوالُيرشدُأفعاهلمالُيسددُصنيعُاخلائننيُأي:ُصنيعُمنُخانُاأل

ُملَمَُأخ نمه ُبِالمَغيمبُِ ِسِهَُوِإنَّه َُلِمَنُالصَّاِدِقنيَُ}بقولُامرأةُالعزيز:ُُ{لِيَـعمَلَمَُأينِّ ُنـَفم ملعرفةُُ{أَنَاُرَاَودمت ه َُعنم

ُ ُتعاىل: ُاهلل ُقول ُكاتصال َعل ونَُ}السامعنيُمبعناه ُيـَفم ُاملُ{وََكَذِلَك ُبقول ِلَهاُ}رأة: ُأَهم ُأَِعزََّة َوَجَعل وا

4ُ){أَِذلَّةُ  ُتَأمم ر ونَُ}وكذلكُقولُفرعونُألصحابه:ُ( ُ}:ُ(3)وهوُمتصلُبقولُاملمأُ{َفَماَذا َُأنم ي رِيد 

ُأَرمِضك مُم ُِمنم .ُوقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُتفصيلُاحلكمُللمعىنُمنُحسنُ(2){خي مرَِجك مم
قررُيفُالنفسُمرتبةُبعدُمرتبةُبأحسنُماُيقعُبهُاإلبانة،ُوالبيانُعماُتليُاإلفصاحُملاُوقعُبهُالسؤال

يوجبهُتكميلُجوابُالعاملُمنُمتامُالفائدةُاملتصلةُمباُسئلُعنهُمماُفيهُالبشارةُمباُيؤولُإليهُاحلالُمنُ
ُيوجبهُطلبُامللُِ كُللعاملُاجلليلُمنُمتكنيُالسالمةُمعُإدرارُاخلريُيفُالسنةُاملخصبة،ُوالبيانُعما

أسبابُامللكُللمطلوبُعلىُماُيرىُمنُبينةُحىتُتظهرُبراءتهُمماُقذفُبهُوحبسُبسببه،ُوالبيانُ
ُوالتنزيهُعنُحلاقُ ُالساحة ُبراءة ُيوجبهُبطالنُاالنتفاعُبالكذبُمنُاإلقرارُبالصدقُالذيُفيه عما

اإلبانةُعنُفحشهاُوماُيؤديُإليهُمنُحرمانُمنهاُُوُاالنتفاءالريبة،ُوالبيانُعماُيوجبهُقبحُاخليانةُمنُ
ُاهلدايةُمنُاهللُوإجيابُالعقوبة.

: ُالقوُل في الوقف  والتمام 
                                                                                                                                                                                     

ُإمنا:ُأيُاآليتني{ُبالغيب}ُزوجتهُيف{ُأخنهُملُأينُليعلمُذلك:ُ}قولهُمنُالسالم،ُعليهُيوسف،ُكالمُمنُذلكُإن:ُقيلُوقد
ِديُاَلُُاللَّهََُُوأَنَُّ{ُ}}ُبالغيب}ُزوجتهُيف{ُأخنهُملُأين}ُالعزيزُوليعلمُبراءيتُامللكُليعلمُالرسولُرددت َائِِننيََُُكيمدَُُيـَهم َُوَما}ُاخلم

ُ]ُبِالسُّوءُُِأَلَمَّارَةُ ُالنـَّفمسَُُِإنَُُّنـَفمِسيُأ بـَرِّئُ  ُ)اآلية{ ]33ُ .ُسواهُحامتُأيبُابنُوالُجريرُابنُحيكُملُالذيُهوُالقولُوهذا(
 .2ُ/353ُسابق،ُمرجعُ،ُكثريُابن...بتصرف

 .06/020 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .32اآلية:ُ ،(ُسورةُالنمل4)

 .4/256 ،مرجعُسابق ،.ُالبغوي3/445 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب06/024 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .33اآلية:ُ ،(ُسورةُالشعراء2)
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ُممَّاُحت مِصن ونَُ}     ُقَِليال  َُعِليمُ }،ُ(4)ُ{يـَعمِصر ونَُ}،ُوكذاُ(0)كافُُ{ِإالَّ َماُ}،ُ(3)متامُ{ِبَكيمِدِهنَّ

ُس وءٍُ َناُعليهُِمنم ُ{َعِلمم

                                                           

صُ ،مرجعُسابق ،.ُقال:ُجائزُاألمشوين052صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،(ُقال:ُصاحل0)
052. 

 ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُقالُالداين333صُ ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،(ُقال:ُصاحل4)
ُاملرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،.ُقال:ُحسن4/743 ،مرجعُسابق ،:ُتامُورجحُقولُاألنباري347ص

 .052صُ ،مرجعُسابق ،السابق.قال:ُجائزُاألمشوين

 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُاألنصاري3)
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قُُّ}،ُوكذاُ(0)حسن َائِِننيَُ}،ُوكذاُ(4){َلِمَنُالصَّاِدِقنيَُ}،ُوكذاُ{َحصمَحَصُاحلَم ُ.(3){منُاخلم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ     ڀ ڀ   ڀٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ژ     

ٹ    ٹڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ    چ 

چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ  ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک   

ک ک گ  گ  گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ       ڱ ڱ ں 

  ژں ڻ ڻ    ڻ ڻ 

ُنـَفمِسي}        ،ُ{أ بـَرِّئُ } يفُموضعُنصبُبــُ{نـَفمِسي}وُضوعفُالفعلُمبعىنُالتكثري،ُ{َوَماُأ بـَرِّئ 

َُماَُرِحَمَُريبُِّ}متعلقُبأمَّارة،ُُ{بِالسُّوءُِ} 2ُ)مبعىنُالذيُيفُموضعُنصبُ{َما}،ُ{ِإالَّ علىُُ(

ُاملنقطع ُ(3)االستثناء َُرِحيمُ }، َُغف ور  َُريبِّ ُ{ِإنَّ ُخرب، ُبعد ُبـ{ِبهُِ} أمر،ُ{ائـمت وينُ}خرب  متعلق

ُ{ائـمت وينُ} ُلِنَـفمِسي}، ه  ِلصم َتخم ُاألمر،ُ{َأسم ُبـُ{لِنَـفمِسي} جواب هُ }متعلق ِلصم َتخم ،ُ{َأسم

ُامللكُ{فـََلمَّا} ُمنُقول ُأخربُبه ُجوابُما ُظرفُزمانُمضافُإىلُُ،(6)الفاء  ،{َكلََّمهُ }وملا

  ،{ِإنَُّ}الكافُاسمُُ{ِإنََّكُالميَـومَمَُلَديـمَناَُمِكني ُأَِمنيُ }، "ملا"وهوُالعاملُيفُُ"ملا"جوابُ{قَالَُ}
                                                           

ُكافُالداين0)  .347ص ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُقال:

 .052ُصُسابق،ُمرجع ،(ُقال:ُتامُاألمشوين4)

 ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُقال:ُتامُاألنصاري332صُ ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُقال:ُمتامُالنحاس3)
 .052صُسابق،ُمرجع

 .3/2 ،مرجعُسابق ،.ُدرويش03/01 ،مرجعُسابق ،.ُصايف4/733 ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،(ُالعكربي2)

 .7/2 ،مرجعُسابق ،.ُاأللوسي5/401 ،مرجعُسابق ،.القرطيب06/024 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .2/425 ،مرجعُسابق ،(ُالبغوي6)
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ُوُ{َمِكنيُ }و ُوُ{أَِمنيُ }اخلرب، ُخرب، ُبعد ُمتعلقان{َلَديـمَنا}وُ{الميَـوممَُ}خرب 0ُ)ظرفان  بـ(

ُ{َمِكنيُ } َرمضُِ}، ُاألم َعلميِنُ} متعلقُبـُ{َعَلىَُخزَاِئِن ُ{اجم َُعِليمُ }، ُ،{ِإنَُّ}خربُُ{َحِفيظ 

َرمضُِ}وإنُشئتُجعلتُعليما ُنعتا ُحلفيظ،ُُ،خربُبعدُخرب الكافُُ{وََكَذِلَكَُمكَّنَّاُلِي وس َفُيفُاألم
ُإليهُ ُبذلك ُوالتشبيه ُله ُواإلكرام ُبه ُاللطف ُتقدم ُمن ُاملعىن ُعليه ُدل ُما ُفيها ُوالعامل للتشبيه

ُُ{َمكَّنَّا} متعلقُبـُ{لِي وس فَُ} َرمضُِ}وكذا ُ{يفُاألم َها}، فعلُمستقبلُيفُموضعُ{يـََتبَـوَّأ ُِمنـم

َُيَشاءُ }ُ.وسفُمتبوأاحلال،ُالتقديرُمكناُلي َهاَُحيمث  حرفُاجلرُوالظرفُوهوُحيثُيتعلقانُ:ُ{ِمنـم

 :ُقولهمنُُ(4)التحيزُمنُمنزلُيرجعُإليهُ:والتبوء.ُ{يـََتبَـوَّأُ } بـ

ُُُ،(3){َوبَاء واُِبَغَضٍبُِمَنُاللَّهُِ}

ُ:ُ(2)قالُالشاعر

                                                           

 3/04ُ ،مرجعُسابق ،.ُدرويش03/00 ،مرجعُسابق ،.ُصايف4/53 ،مرجعُسابق ،(ُالدعاس0)

أبوُع بيدُالقاسمُبنُعبدُاهللُاهلرويُالبغداديُ)ت:ُ ،.ُابنُسال م4/452 ،مرجعُسابق ،معاني القرآن الكريم(ُالنَّحَّاس،4ُ)
ُخان ،هـ(442 ُاملعيد ُعبد ُد/حممد ُالعثمانية ،0ط ،ت: ُاملعارف ُدائرة ُمطبعة ُآباد: ُحيدر  ،م(0562-هـ0322 ،)الدكن:

 .0/037 ،مرجعُسابق ،.ُالزبيدي4/430

 .004اآلية:ُ ،(ُسورةُآلُعمران3)

ُكعب2) ُابن ُاهللُبنُالرحالُبنُشداد َيِليَّة.وهيُليلىُبنتُعبد ُلَِليملىُاأَلخم ُهو ُشاعرةُُاألخيليةُ،( ُبنُصعصعة: منُبينُعامر
فصيحةُذكيةُمجيلة.ُاشتهرتُبأخبارهاُمعُتوبةُبنُاحلمري.ُقالُهلاُعبدُامللكُبنُمروان:ُماُرأيُمنكُتوبةُحىتُعشقك؟ُفقالت:ُ

فكانُيكرمهاُويقرهبا.ُوطبقتهاُيفُالشعرُتليُطبقةُُ،ماُرأيُالناسُمنكُحىتُجعلوكُخليفة!ُووفدتُعلىُ"ُاحلجاجُ"ُمرات
ُمهاجاة.ُماتتُودفنتُبالري)حنوُاخلنس ُوبنيُالنابغةُاجلعدي  ُ=ُحنو21ُُاء.ُوكانتُبينها َُتك ِن711ُُهـ ُفإنم م(.ُويفُديواهنا"

ُآَلَُعومِفُبِنُعاِمِر"ُبنُذيُالرحالةُبنُشدادُبنُعبادةُوكانتُهتوىُتوبةُبنُاحل َُُُُفىت ُماُقـَتَـلمت مم مريُالعقيلي:ُالَقتملىُبَواء ُفإنَّك مم
ُ ُه21)ت: ُ)ت: ُطاهر ُأيب ُبن ُأمحد ُالفضل ُأبو ُطيفور ُابن  ، بالغات النساء،صححه وشرحه: أحمد األلفي،هـ(421(.
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 (2)فَتًى ما قـَتَـْلُتْم آَل َعْوف  بن  عام ر   ***ُفإنَُّكمْ  (0)فإْن َتُكن  الَقْتلى َبواءً 

َُنَشاءُ } َِتَناَُمنم ُِبَرمحم َِتَنا}،ُ{ن ِصيب  ُ}أي:ُحننُنصيبُبرمحتنا،ُُ{ن ِصيبُ }متعلقُبـُ{ِبَرمحم َمنم

ُ{َنَشاءُ  ُُ{َمنُم}، ُ{ن ِصيبُ }مبعىنُالذيُيفُموضعُنصبُبـ ُن ِضيعُ }، معطوفُعلىُُ{َواَل

ِسِننيَُ}نصيب،ُ َرُالمم حم ُلِلَِّذيَنَُآَمن وا}،ُ{ن ِضيعُ } نصبُبـُ{َأجم َِخَرِةَُخيـمر  ُاآلم ر  ُُ،المُقسمُ{َوأَلَجم

رُ }وأجرُرفعُباالبتداء،ُو ُُ{لِلَِّذيَنَُآَمن وا}اخلرب،ُُ{َخيـم رُ }متعلقُبـ ُيـَتـَّق ونَُ}،ُ{َخيـم ُ{وََكان وا

َوة ُي وس فَُ}،ُ{َآَمن وا}معطوفُعلىُ َوةُ }،ُ{َوَجاَءُِإخم خفضُُ{ي وس فَُ}رفعُبـُجاء،ُوُ{ِإخم

َوةُ }بإضافةُ جوابُُ"عرفهم"الفاءُجوابُماُأخربُبهُمنُاجمليء،ُوالفاءُيفُُ{َفَدَخل وا}إليه،ُُ{ِإخم

َُله ُم نمِكر ونَُ}الدخول،ُ ُ.{م نمِكر ونَُ} متعلقُبـُُ{لَهُ }ابتداءُوخربُوُ{َوه مم

ُالقوُل في القراءة :

ُالبزيُوقالونُُُ ُِإالَُّ} (3)قرأ ُبالتشديدُبتكريرُاألوىلُوحتقيقُالثانيةُ{بِالسُّوِء الباقونُميضونُعلىُ.
ُكقوهلمُيفُادغإ،ُفالتشديدُعلىُقلبُاهلمزةُف(0)أصوهلمُيفُحذفُاألوىلُوتبينيُالثانيةُأوُحتقيقها مها

                                                                                                                                                                                     

ُاألول ُعباس ُوالدة ُمدرسة ُمطبعة ُالدينوري0/22ُ،م(0512-هـ0346ُ،)القاهرة: ُقتيبة ُابن مرجعُُالشعر والشعراء ،.
 .0/53،54،سابق

 .0/37 ،مرجعُسابق ،.اجلوهري0/36 ،مرجعُسابق ،ابنُمنظورُ(ُيقالُقدُباءُفالنُبفالنُإذاُقتلُبهُوهوُيبوءُبه.0)

ُاملربد4) ُالعريب ،3ط الكامل في اللغة واألدب، ،( ُالفكر ُدار ُدريد4/074 ،م(0557-ه0207 ،)القاهرة: مرجعُ ،.ابن
 .03/232 ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،.ُاألزهريُاهلروي0/445 ،سابق

ُأمحدُبنُحممدُبنُعبدُاهللُالبزي3) ُ)،ُ ُكبارُالقراء،ُمنُأهلُمكةُ ُ،أبوُاحلسنُ،ُمن ُ.قالونُعيسىُبنُِمينَا431ُ)ت:ُ ه(
ُالنَّحموي ُاملقرئ وهوُالذيُلقبهُقالونُجلودةُُ،معل مُالعرب ية،ُيقال:ُإنهُربيبُنافعُ،ه(441-400)ت:ُُ،الزَُّرق ي،ُأبوُموسىُاملدين 

ُ ُالذهيب، ُُ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمقراءته. ُسابق، 3/246ُمرجع ُاجلزري، غاية النهاية في طبقات .ابن
 .3/012ُ،مرجعُسابقُالقراء،
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ُكثريُ َُيَشاءُ }خطيئةُخطية،ُقرأُابن َهاَُحيمث  رُعلىُإخباُ(4)الباقونُبالياء،ُفالياءُ.بالنونُ{يـََتبَـوَّأ ُِمنـم
ُعنُنفسه.ُُ-عزُوجل-اهلل

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ِإنَُّالنـَّفمَسُأَلَمَّاَرة ُ}منُاخلطأُوالزللُفأزكيها،ُُ{َوَماُأ بـَرِّئ ُنـَفمِسي}املعىنُواهللُأعلمُيقولُيوسفُُُُ

ُكانُهواهاُيفُغريُماُفيهُرضىُاهلل،ُُ{بِالسُّوءُِ َُماُِإالَُّ}أي:ُإنُنفوسُالعبادُتأمرهمُمباُهتواه،ُوإن

َُرِحيمُ }إالُأنُيرحمُريبُمنُيشاءُمنُخلقهُفينجيهُمنُإتباعُهواه،ُ{َرِحَمَُريبُِّ َُغف ور  أي:ُ{ِإنََُّريبِّ
ُُ،(3)رحيمُبهُبعدُتوبتهُأنُيعذبهُ،عقوبتهُعليهاُهبرتكُ،إنُاهللُذوُصفحُعنُذنوبُمنُتابُمنُذنوبه

ُملَمَُأخ نمه ُبِالمَغيمبُِ}ُ:وذكرُأنُيوسفُقالُهذاُالقولُمنُأجلُأنُيوسفُملاُقال ُ{َذِلَكُلِيَـعمَلَمَُأينِّ

ُنـَفمِسي}ُ:فقالُيوسفُحينئذُقال:ُ(2)قالُلهُملكُمنُاملالئكة:ُوالُيومُمهمتُهبا ُأ بـَرِّئ  ُ{َوَما
ُالعزيزُعنُفحللتُسراويلكُمهمتإنُالقائلُليوسفُوالُيومُ"ُ:وقدُقيل .ُفأجاهباُيوسفُ(3)امرأة

ُوقيلُإنُيوسفُ ُاجلواب، ُمنُقبلُنفسههبذا ُلهُ،"قالُذلكُابتداء ُاملَلكُقال ابنُُ،وممنُقالُإن
ُُ(2)واحلسنُ(7)وسعيدُبنُجبريُ(6)عباس

                                                                                                                                                                                     

 .0433ُ-0434-3/0430مرجعُسابق، ،جامع البيان في القراءات السبع.ُالداين،325ُ(ُابنُجماهد،ُمرجعُسابق،ص0)

 (ُيفُ)د(ُزيادةُ"علىُإسنادُالفعلُليوسفُوالنونُعلى".4)

 اهلل السوءُومنُرمحه تصرف اليت هي اهلل رمحة :ُإنفائدة.لكنُ"بلفظُأنُيعذبهُعليها".06/023ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .0/650 ،مرجعُسابق ،السوءُوفيهُإثباتُصفةُالربوبيةُواملغفرةُوالرمحةُهللُربُالعاملني.نصرُواهلاليل من حفظه

 .7/4037 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)

 ُ.06/023الستقامةُاملعىنُولثبوهتا.ُابنُجرير،ُمرجعُسابق،ُُ."ُامرأةُهوولعلُالصواب:ُ"ُ".ُامرأةُعنكذاُباألصلُ"(3ُ)

 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير3/010 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج0/034 ،مرجعُسابق ،.ُالثوري4/321 ،مرجعُسابق ،(ُمقاتل6)
06/023. 

 .7/4032 ،مرجعُسابق ،حامت.ابنُأيب06/022ُ ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير3/010 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج7)

 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.ُابنُجرير ،(ُالزجاج2)
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إنُيوسفُقالُُ:،ُومنُقال(2)قائلُذلكُاملرأةُالسديُ:،ُومنُقال(3)وعكرمةُ(4)وقتادةُ(0)وأبوُصاحل

ُعباس ُابن ُعن ُمروي ُفقول ُنفسه ُمن ُ} :وقوله تعالى.(3)ذلك ُالمَمِلك  ه َُوقَاَل ِلصم َتخم َُأسم ُبِِه ائـمت وين

حنيُتبنيُعذرُُ(7ُ):ُهوُالوليدُبنُالريان(6)األكربُقالُابنُإسحاقُ-أي:ُوقالُملكُمصرُ{لِنَـفمِسي
ُائتوينُبهُأجعلهُمنُخلصائيُدونُغريهُ-يوسفُوعرفُأمانتهُوعلمه ُفلماُُُ،(2)ألصحابه ُبه، فأتوه

                                                           

(ُامسهُباذام.ُويقالُباذان.ُموىلُأمُهانئُبنتُأيبُطالب.وهوُصاحبُالتفسريُالذيُرواهُعنُابنُعباسُورواهُعنُأيبُصاحل0ُ)
ُ ُهانئ، ُموىلُأم ُالسائب. ُبن ُطَبَـَقِةُالكليبُحممد ُِمنم ُالرَّج ل  َُوَهَذا ُمعرفة. ُأدن ُله ُمن ُعلى ُالتابعنيُالُخيفىُذلك ُيف مشهور

رِيمَنَُسَنة .ُابنُسعدُ،مرجعُسابقُ،السَّمَّانُِ ُِعشم د6/455ُ ،َلِكنَّه َُعاَشُبـَعمَده ُحَنموا ُِمنم َمامَُأمحم ََساِميُوالكىنُلإلمِ .ُابنَُحنمَبلُ،ُ،)األم
َُصاحل( ُابمنه ُُ،رَِوايَة ُسابق، ُالعسقالين0/32مرجع ُحجر ُابن ُسابقُاإلصابة في تمييز الصحابة،ُ،. ُلويس3/207ُ،مرجع .

)بريوت:ُمطبعةُاآلباءُاملرسلنيُُشعراء النصرانية،م(،0547ُشيخو،ُرزقُاهللُبنُيوسفُبنُعبدُاملسيحُبنُيعقوبُشيخوُ)ت:ُ
 .3/37ُُ،مرجعُسابقُ،سريُأعالمُالنبالءُ،.ُالذهيب7/022م(،0251ُ،اليسوعيني

 .03/402ُ ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير3/07 ،مرجعُسابق ،.الزجاج0/343 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق4)

 .7/4032 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت3/010 ،مرجعُسابق ،.الزجاج06/023 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

:ُفتأملُماُأعجبُهذهُاملرأة!ُفائدة.7/4037ُ،4032ُ ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/026 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)
مثُختمتُذلكُبالطمعُ ،مثُذكرتُالسببُاحلاملُهلاُعلىُماُفعلت ،مثُاعتذرتُعنُنفسها ،واعتذرتُعنُحمبوهبا ،أقرتُباحلق

 .0/327 ،مرجعُسابق ،وإالُفهوُعرضةُللشر.نصرُواهلاليل ،وأنهُإنُملُيرحمُعبده ،يفُمغفرةُاهللُورمحته

 .7/4037 ،مرجعُسابق ،بنُأيبُحامت(ُا3)

 .03/403 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)

ُ،)صلةُتاريخُالطربيُلعريبُبنُسعدُالقرطيبُ،تاريخ الرسل والملوك ،(ُ"الريانُبنُالوليد".ُقدُاختلفُيفُامسه.ُابنُجرير7)
أبوُزكرياُحمييُالدينُحيىيُبنُشرفُ)ت:ُُ،.ُقالُالنووي0/333،363 ،هـ(0327ُ ،)بريوت:ُدارُالرتاث ،4ط،هـ(365ت:ُ
ُواللغاتُ،هـ(676 ُالطباعةُ،هتذيبُاألمساء ُإدارة ُمبساعدة ُالعلماء ُشركة ُأصوله: ُومقابلة ُوالتعليقُعليه ُوتصحيحه عنيتُبنشره

ُالكتبُالعلمية( ُدار ُماتُالريانُبنُالوليد4/005ُ،املنريية)بريوت: ُملا ُقالُأهلُالتاريخ: صاحبُُ،وهوُفرعونُمصرُاألولُ،:
ُخزائنُاألرضُوأسلمُعلىُيديه ُوأىبُأنُي سلمُ،يوسفُالذىُواله ُجبار ُآخرُ،ملكُبعده ُجبار وتوىفُُ،مثُماتُفملكُبعده

 .2/447 ،مرجعُسابق ،.ابنُاجلوزي5/032،407 ،مرجعُسابق ،وأقامتُبنوُإسرائيلُمبصر.ُالقرطيبُ،يوسف

 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي7/4035 ،بقمرجعُسا ،.ابنُأيبُحامت06/027 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)
3/3326. 
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ُ،أمانتهُقالُلهُياُيوسف:ُإنكُاليومُعندناُمتمكنُمماُأردتُيوسفُوعرفُبراءتهُوِعَظمَُُكلمُامللكُ 

ُ ُلدينا، ُومنزلتك ُمكانك ُلرفعة ُِقَبلنا، ُحاجة ُمن ُلك ُمنُُ{أَِمنيُ }وَعَرَض ُعليه ُاؤمتنت ُما على

ه ُلِنَـفمِسي}قالُامللك:ُُقال:ُ(4)،ُورويُعنُأيبُاهلذيل(0)شيء ِلصم َتخم َُأسم ُلهُقال:ُفقالُ{ائـمت وينُبِِه
صلىُاهللُعليه:ُأناُُ-ريدُأنُأخلصكُلنفسيُغريُأينُآنفُأنُتأكلُمعي،ُفقالُيوسفامللك:ُإينُأ

ُأوُقالُابنُإمساعيل ُابنُإسحاق، ذبيحُاهللُابنُإبراهيمُخليلُاهللُوابنُيعقوبُ-أحقُأنُآنفُأنا
ُ.(3)الذيُابيضتُعيناهُمنُاحلزن

ُ}ُوقولُُه:ُ َُحِفيظ  َرمِضُِإينِّ ُاألم َُعَلىَُخزَاِئِن َعلميِن ُاجعلينُعلىُُ{َعِليمُ اجم ُقالُيوسفُللملك: أي:
خزائنُأرضك،ُفهذهُمسألةُمنُيوسفُللملكُأنُيوليهُأمرُطعامُبلدهُوخراجها،ُوالقيامُبأسبابُ

ُكماُرويُعنُابنُزيدُوشيبةُالضيب قالُابنُإسحاقُوقتادة:ُحفيظُملاُُ(2ُ)بلده،ُففعلُذلكُامللك،
ُ.(3)استودعتين،ُعليمُمباُوليتين

                                                           

 .03/406 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

.ُهو7/4057ُ ،مرجعُسابق ،.ُوابنُأيبُحامت03/336 ،مرجعُسابق ،ذكرهُابنُجريرُ،واملثبتُ،واهللُأعلم (ُليسُأباُاهلذيل4)
 ،وعمرُمرسال ،منُالثانيةُماتُيفُواليةُخالدُالقسريُعلىُالعراقُروىُعنُأيبُبكرعبدُاهللُابنُأيبُاهلذيلُالكويفُأبوُاملغريةُثقةُ

 .0/347ُ ،مرجعُسابق تقريب التهذيب،ُ،)رُمُتُس(.ُابنُحجر ،وأيبُهريرة ،وخبَّاب ،وابنُمسعود ،وأ يبُ  ،وعمار ،وعنُعلي

 .3/443ُ ،مرجعُسابق ،رقندي.ُالسم7/4035 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/037 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

ُمعني:ُضعيفُاحلديث.ُابنُمعني31ُ-020أَب وُنـََعاَمَةُالضَّيبُُّالمك ويِفُّ.ُ)ت:ُُ،(ُشيبةُبنُنعامة2) أبوُزكرياُحيىيُ ،هـــ(.ُقَاَلُابمن 
ت:ُ ،)روايةُالدوري(ُتاريخ ابن معين ،هـ433البغداديُت:ُ ،بنُمعنيُبنُعونُبنُزيادُبنُبسطامُبنُعبدُالرمحنُاملريُبالوالء

.ابن2/22ُ ،م(0575-ه0355 ،)مكةُاملكرمة:ُمركزُالبحثُالعلميُوإحياءُالرتاثُاإلسالمي ،0ط ،د.ُأمحدُحممدُنورُسيف
تاريخ أسماء الضعفاء ه(،323ُشاهني،ُأبوُحفصُعمرُبنُأمحدُبنُعثمانُبنُأمحدُبنُحممدُبنُأيوبُبنُالبغداديُ)تُ

 .0/017م(،0525-هـ0215 ،)بريوت:ُمؤسسةُالرسالة0دُأمحدُالقشقريُط،ُت:ُعبدُالرحيمُحممُوالكذابين

ُابنُجرير3) 3/434ُ ،مرجعُسابق ،.الثعليب7/4061 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/025 ،مرجعُسابق ،( ُمنُفائدة. :
ُكاهناُ  ،عهاأوُيتناىفُم ،خيلُبالعقيدة-أنُيتوىلُمنصباُ -خصوصأُالداعية-األحكامُالشرعيةُالُجيوزُأنُيكونُاملسلم أوُأنُيكون

ألصنامهمُفإنُفعلُذلكُكانُمنُاملشركنيُالضالني.نصرُواهلاليل ،منُالكهنةُاملشركني  .0/602 ،مرجعُسابق ،أوُسادناُ 
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َُيَشاءُ } وقوله تعالى: َُحيمث  َها ُيـََتبَـوَّأ ُِمنـم َرمِض ُلِي وس َفُيفُاألم َُمكَّنَّا ُوهكذاُُ{وََكَذِلَك يقولُتعاىل:
ُمنزالُحيثُشاء ُمنُأرضُمصر ُيتخذ ُأرضُملكُمصر، ُليوسفُيفُاألرضُيعين: بعدُُ(0)وطأنا

ُوالضيق ُ(4)احلبس َُنَشاءُ }، َُمنم َِتَنا ُِبَرمحم ُيُوُ{ن ِصيب  ُهبا ُأصبنا ُكما ُخلقنا ُالعبودةُمن ُبعد سف
ُأمرهُبه،ُقالُابنُ واإلسارُواإللقاءُيفُاجلب،ُوالُنبطلُجزاءُعملُمنُأحسنُفأطاعُربهُوعملُمبا
ُزو جُيوسفُامرأةُ ُالوليد ُبن ُامللكُالريان ُوأن ُيفُتلكُالليايل، ُإطفريُهلك ُإن ُذكر إسحاقُفيما

ُكماُترىُُقالتُله:ُأيهاُالصديقُالُتلمينُ(3)راعيل،ُوأهناُحنيُدخلتُعليهُ،إطفري ُكنتُامرأة فإين
ُيفُ ُاهلل ُجعلك ُكما ُوكنت ُالنساء، ُيأيت ُال ُصاحيب ُوكان ُودنيا، ُم لك ُيف ُناعمة  ُومجيلة، حسناء

نفسيُعلىُماُرأيت،ُويزعمونُأنهُوجدهاُعذراءُفأصاهباُفولدتُلهُرجلني:ُُتغبلينحسنكُوهيئتكُ
وابنُزيد:ُمكناهُفيهاُيكونُحيثُيشاءُيصنعُُ(2)إفراميُبنُيوسفُومنساُبنُيوسف،ُوقالُالسدي

فيهاُماُيشاء،ُولوُشاءُأنُجيعلُفرعونُحتتُيديهُوجيعلهُفوقهُلفعل،ُورويُعنُجماهدُأنهُقال:ُأسلمُ

ُكانُمعهُيوسف ُيـَتـَّق ونَُ} وقوله تعالى:. (3)ُامللكُالذي ُوََكان وا َُآَمن وا ُلِلَِّذيَن َُخيـمر  َِخَرِة ُاآلم ر  ُ{َوأَلَجم

                                                           

ُكثري}حيثُنشاء{ُوفيهاُعلىُالقراءتنيُإثباتُاملشيئةُهللُ اهلل ملشيئة تابعة اإلنسان :ُإنُمشيئةفائدة(0ُ) تعاىلُعلىُقراءةُابن
 .0/642 ،مرجعُسابق ،ولعباده،ُوأنُمشيئةُالعبدُتابعةُملشيئةُالربُتباركُوتعاىل.نصرُواهلاليلتعاىلُ

 ،يرفعُمقامُاملؤمنُماُدامُاملؤمنُمتحليا ُباألخالقُ-سبحانهُوتعاىل-:ُإنُاهللُفائدة.03/441ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)
ُالشرع ُاهلل ،عامال ُبأحكام ُكلمة ُونشاطُإلعالء ُبكلُمهة ُواهلاليل ،ساعيا ُسابق ،مستمرا ُيفُالطاعاتُليالُهنارا .نصر  ،مرجع

0/700. 

ُكنِتُتريدينُفيزعمونُأهنا".3)  (ُيفُ)د(ُزيادةُ"قالُأليسُهذاُخريُمما

 ُ.7/4060 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)

ُابنُجرير3) ُسابق ،( ُافائدة.03/444 ،مرجع ُمعززا ُويشريُإىلُمتابعة ُفيها ُتقلبه ُإىل ُفيشري ُالطبيعة: ُعلى ُاملصرية ُ،ألحوال
ُندرك ُوباملشاهدات ُنرى ُالبشرية ُبالتجربة ُألن ُلمأقاليم ُامليدانية ُشخصيةُ ،والزيارات ُوال ُوراءهامتابعة ُليس ُخطة ُتنفع ُال أنه

 .0/642 ،مرجعُسابق ،متابعة.نصرُواهلاليل
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وََكان واُ} :ُولثوابُاهللُيفُاآلخرةُخريُللذينُصدقواُاهللُورسولهُمماُأعطىُيوسفُيفُالدنيا،يقولُتعاىل

ُ.(0)اهللُفيخافونُعقابهُيفُخالفُأمرهُواستحاللُحمارمه،ُفيطيعونهُيفُأمرهُوهنيه{يـَتـَّق ونَُ

َُله ُ} وقوله تعالى: َُوه مم َوة ُي وس َفَُفَدَخل واُعليهُفـََعَرفَـه مم أي:ُدخلواُعلىُيوسفُُ{م نمِكر ونََُوَجاَءُِإخم

ُيعرفونه ُال ُوهم ُ(4)فعرفهم ُم نمِكر ونَُ}، َُله  ُبالدُُ{َوه مم ُأصاب ُالسدي: ُقال ُجميئهم ُسبب وكان
ُعلىُ ُدخلوا ُفلما ُبنيامني، ُيوسف ُوأمسكُأخا ُمصر، ُإىل ُبنيه ُفبعث ُاجلوع، ُهبا ُهو ُاليت يعقوب

ُماُأمركم؟ُفإينُأنكرُشأنكم!ُقالوا:ُيوسفُعرفهمُوهمُلهُمنكرون،ُفلماُنظرُإليهمُقال:ُأخربوين
ُكمُ ُكذبتمُأنتمُعيون! ُقال ُمنتارُطعاما، ُجئنا ُجاءُبكم؟ُقالوا ُقالُفما حننُقومُمنُأرضُالشام،
ُإناُ ُقالوا: ُكلُرجلُمنكمُأمريُألفُفأخربوينُخربكم! ُآالف، ُأنتمُعشرة ُقال: ُقالوا:ُعشرة، أنتم؟

ُكناُاثينُعشر،ُوكانُأبُو ناُحيبُأخاُلنا،ُوإنهُذهبُمعناُالربيةُفهلكُمناُإخوةُبنوُرجلُصديقُوإنا
أيُوكانُأحبناُإىلُأبينا،ُقال:ُفإىلُمنُسكنُأبوكمُبعده؟ُقالوا:ُإىلُأخُلناُأصغرُمنه،ُقال:ُُفيها،

ظرُأنوكيفُختربوينُأنُأباكمُصديقُوهوُحيبُالصغريُمنكمُدونُالكبري!ُائتوينُبأخيكمُهذاُحىتُ

ُ} إليه، ُتَأمت وين ُملَم َرب ونُِفَِإنم ُتـَقم َُواَل ُِعنمِدي َُلك مم َُكيمَل َُفاَل َُوِإنَّاُ} ،{بِِه ُأَبَاه  َُعنمه  َُسنـ رَاِود  قَال وا

.ُوقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُ(3)،ُقالُفضعواُبعضكمُرهينةُحىتُترجعوا،ُفوضعواُمشعون{َلَفاِعل ونَُ
رُبهُليكونُالتحذيرُمنهُعماُيوجبهُدعاءُالنفسُإىلُالسوءُمنُالتقدمُيفُمعرفةُموقعهُعلىُاالستضرا

                                                           

ُواآلخرة عبده على جيود ،والكرم اجلود واسع اهلل السعدي:ُإن والتقوىُقال اإلميان :ُفضيلةفائدة(0ُ)  خري وأن خبرييُالدنيا

 اهلل لثواب ويشوقهاُ نفسه يدعو أن له ينبغي العبد وأن ،وملكها ثوابُالدنيا من خري وأنه ،والتقوى سببان:ُاإلميان له االخرة

 دروس العظيم. وفضله ،اآلخرة يف اهلل بثواب بلُيسليها عليها قادرة غري وهي ولذاهتا الدنيا أهل زينة رأت إذا حتزن واليدعها

 .36صُ يوسف سورة من مستفادة

 .0/343 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق4)

ُجرير3) ُابن ُسابق ،( ُحامت033 ،06/032 ،مرجع ُأيب ُابن ُسابق ،. ُسابق ،.البغوي4063،4062-7 ،مرجع  ،مرجع
ُنظر،ُألنهُأحسنُإليهم4/311ُ ُبعضكمُرهينة".ُيفُهذا ُكثريا،ُوهذاُحلرصهُعلىُرجوعهم.ُابنُُ.ُوقول ه :ُ"قال:ُفضعوا ورغبهم

 .2/343ُ ،مرجعُسابق تفسير القرآن العظيم، ،كثريُيف
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حبسبُماُيؤديُإليهُيفُعاقبةُأمره،ُوالبيانُعماُيوجبهُحالُالعاملُاجلليلُمنُاستخالصُامللوكُلهُ
عنهُمنُالغناءُالذيُالُجيدونهُعندُغريه،ُوالبيانُعماُيوجبهُحالُاحلفيظُجيدونُحباجتهمُإليهُُمباُ

بطهُملاُيقومُمبراعاتهُفالُأحدُأحقُبذلكُمنُجعلهُعلىُخزائنُاألرضُحبسنُتدبريهُوضُ{المَعِليمُ }
منه،ُوالبيانُعماُيوجبهُحالُالعاملُالتقيُمنُالتمكنُيفُاألرضُمباُفيهُمنُالصالحُيفُالتدبريُوماُ
يتأتىُمنُحسنُالتقدير،ُوالبيانُعماُيوجبهُعظمُأجرُاآلخرةُمنُالطلبُلهُواحلرصُعليهُواستفراغُ

ُاهللُعزُوجلُوا ُبلزومُطاعة ُيوجبهُحالُالصابرُعلىُاحملنُاجملهودُفيه ُوالبيانُعما جتنابُمعصيته،
ُطاعةُلربهُمنُحاجةُمنُظلمهُإليهُبتملكهُعليهُوبسطُيدهُإىلُضرهُونفعه.ُ

: ُالقوُل في الوقف  والتمام 

َُرِحيمُ }     َُغف ور  َُريبِّ ُ(0)كاف{ِإنَّ ُوكذا ُ(4){َمِكنيُ }، ُوكذا َُعِليمُ }، ُوكذاُ(3){َحِفيظ  ،

ِسِننيَُ} ُ.{َفَدَخل واُعليه}،ُوكذاُ(2){المم حم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھھ ے   ے   ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ    

ۆ ۈ ۈ   ٴۇ         ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې    ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ   ۆئ ۈئ  ۈئ   ېئ ېئ    ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

                                                           

مرجعُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُقال:ُتامُالداين332ص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،(ُقال:ُحسن0)
ُاألنصاري053صُ ،مرجعُسابق ،.ُوكذاُاألمشوين347صُ ،سابق  ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُوكذا

 .053ص

 .السابق المرجع ،األنصاري ،(ُقال:ُحسن4)

المقصد  ،.ُاألنصاري053صُ ،مرجعُسابق ،.ُاألمشوين342صُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُالداين3)
 .السابقُاملرجع ،لتلخيص ما في المرشد

 .سابقالرجعُامل ،األنصاري ،قال:ُحسن.053ُصُ ،مرجعُسابق ،(ُاألمشوين2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  مب ىب  

  ژٺٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ   پ پ پ پ ڀ   ڀڀ ڀ ٺ

ُزمانُ{َوَلمَّا}    ُُ(0)ظرف ُإىل ُ{َجهََّزه مُم}مضاف ُُ{جِبََهازِِهمُم}، ُبـ ،ُ{َجهََّزه مُم}متعلق

ُُ{بَِأخٍُ} ُ"أٍخ"يفُموضعُالنعتُُ{َلك مُم}،ُ{ائـمت وينُ}متعلقُبـ متعلقُمبعىنُاالستقرار،ُوكذاُُلـ

ُأَبِيك مُم}  نصبُبـُ{المَكيملَُ}،ُ{تـََرومنَُ} يفُموضعُنصبُبـُ{َأينُِّ}،ُ(4)تنبيهُ{َأاَلُ}،{ِمنم

،ُواألصلُ(3)وحذفتُالياءُيفُاللفظُلسكوهناُوسكونُالالمُمنُالكيل،ُيقال:ُويفُيفيُ{أ ويفُ}

ُالمم نمزِِلنيَُ } ،(2)يويفُحذفتُالواوُلوقوعهاُبنيُياءُوكسرةُاستثقاالُلذلك َُخيـمر  ابتداءُوخرب،ُُ{َوأَنَا

ُتَأمت وينُ} ُملَم ُتأتونينُ{ُِبهُِفَِإنم ُبأتياهنمُبأخيهم،ُواألصلُ حذفتُالنونُاألوىلُُ،الفاءُجوابُاألمر

ُِعنمِدي}وإنُحرفُشرط،ُُ{تَأمت وينُ} متعلقُبـُ{ِبهُِ}،ُ(3)للجزم َُكيمَلَُلك مم الفاءُجوابُُ{َفاَل

ُِعنمِدي}مبينُمعُالُيفُموضعُرفعُباالبتداء،ُوُ{َكيملَُ}الشرط،ُو اخلربُمتعلقُالالمُوعندُُ{َلك مم

َرب ونُِ}مبعىنُاالستقرار،ُ هني،ُوالنونُاألوىلُحمذوفةُللنهي،واألصلُتقربونين،ُوحذفتُالياءُُ{َواَلُتـَقم

ُآية ُرأس ُأهنا ُمع ُعليها، ُالكسرة ُأَبَاهُ }ُ،(6)لداللة ُبـُ{أَبَاهُ } ،{َعنمه  ،ُ{َسنـ رَاِودُ } نصب

                                                           

 .01/063 ،مرجعُسابق ،.ُالبقاعي3/703 ،مرجعُسابق ،.ُأبوحيان0/023 ،مرجعُسابق ،(ُابنُعطية0)

 .3/402 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعطية3/3451 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،(ُالقيسي4)

 .0/534ُ ،مرجعُسابق ،مجمل اللغة ،.ُابنُفارس4/573 ،سابقمرجعُ ،.ُابنُدريد2/215 ،مرجعُسابق ،(ُالفراهيدي3)

 .4/576 ،مرجعُسابق ،.اإلسرتاباذي4/203 ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،(ُالعكربي2)

 .4/333 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن.ُالنَّحَّاس،03/446ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .6/223 ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان40/220 ،مرجعُسابق ،الرازيُ.ُفخرُالدين2/313 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج6)
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َيانِهُِ}الالمُالمُالتوكيدُيفُموضعُخربُإن ،ُ{َوِإنَّاَُلَفاِعل ونَُ}متعلقةُبه،ُُ{َعنمهُ } متعلقُُ(0){لِِفتـم

ُ{قَالَُ} بـ ُبـُ{ِبَضاَعتَـه مُم}، َعل وا}نصب ُيـَعمرِف ونـََها} ،(4){اجم ُترٍج،ُ{َلَعلَّه مم ِإَذاُ} لعل

ُبـُ{ِإَذا}،{انـمَقَلب وا ُبـ{يـَعمرِف ونـََها} متعلقة ُمتعلق ُِإىَل ُفىت{انـمَقَلب وا}، ُمجع ُوفتيان ُوفتيته ،(3)ُ،

ُقالوا} ُأَبِيِهمم ُِإىَل َُرَجع وا ُظرفُ{فـََلمَّا 2ُ)ملا )ُ ُقالوا، ُفيها ُبـُ{ِإىَلُ}العامل ،ُ{َرَجع وا}متعلق

َُمَعَناُ}،ُ(3){م ِنعَُ}اسمُماُملُيسمُفاعلهُيفُُ{المَكيملُ }،ُ{م ِنعَُ} متعلقُبـُ{ِمنَّا} َفَأرمِسلم

َتلُم متعلقُبـُُ{َمَعَنا}وألفُأرسلُألفُقطع،ُُالفاءُجوابُماُأخربواُبهُمنُمنعُالكيل،ُ{َأَخانَاَُنكم

ُ ُُ{َأَخانَا}أرسل، ُبـ ُ{َفَأرمِسلُم}نصب َتلُم}، ُوزنُُ{َنكم ُعلى ُنكتيل ُواألصل ُاألمر، جواب
ُفصارُنكتال،ُفلماُجزمتُالالمُجلوابُاألمرُ ُقلبتُألفا ُقبلها نفتعل،ُفلماُحتركتُالياءُوانفتحُما

ُا ُاللتقاء ُاأللف ُحذفت ُساكنة ُاأللف ُوقبلها ُ(6)لساكننيوسكنت ُحَلَاِفظ ونَُ}، ُلَه  الالمُُ{َوِإنَّا

 متعلقُبـُ{عليه}،ُ(2)حرفُاستفهامُفيهُمعىنُالنفيُبتقريرُوتوبيخُ{َهلُم}،ُ(7)متعلقةُبـُحافظون

                                                           

ُكثري قرأ القراءةُاملتواترةُ)اجلمهور(.ُوقالُلفتيته ،(ُيفُاألصل"لفتيته"ُوذلكُحسبُقراءةُاإلمام0) وأبوُ ،وأبوُعمرو ،ونافع ،ابن
 بكرُعنُعاصم.ُيستفادُمنهاُيفُالدراسة

َعل وا{.ُ(ُيفُ)د(ُزيادة"ُ}يِفُرَِحاهلِِمم{ُُمتعلق4)  بـُ}اجم

 .02/433 ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،.ُاألزهريُاهلروي2/037 ،مرجعُسابق ،العين ،(ُالفراهيدي3)

 .01/063 ،مرجعُسابق ،.ُالبقاعي3/703 ،مرجعُسابق ،.ُأبوحيان0/023 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُعطية2)

 .03/05 ،مرجعُسابق ،.ُصايف3/341 ،مرجعُسابق ،(ُُأبوُحيان3)

 .4/53 ،مرجعُسابق ،.ُالدعاس4/333 ،أبوُشامة،مرجعُسابق(6ُُ)

 .4/53 ،مرجعُسابق ،.الدعاس4/377 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُُالنَّحَّاس،7ُ)

خالدُبنُعبدُاهللُبنُأيبُ ،.ُاألزهريُالوقاد02/022 ،مرجعُسابق ،.فخرُالدينُالرازي3/321 ،مرجعُسابقُ،(ُالواحدي2)
ُامل  شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، ،هـ(513صريُ)ت:ُبكرُبنُحممدُاجلرجاوي 

 .0/473 ،م(4111-هـ0240 ،)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية ،0ط
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ُُ{ِإالَُّ } ،{َآَمن ك مُم} َُأِخيهُِ}إجياب، َُعَلى ُأَِمنمت ك مم ُللتشبيهُ{َكَما 0ُ)الكاف ُأمن،ُ( ُبـ متعلقة

ُ ُإالُأمن ا َُعَلىَُأِخيهُِ}والتقدير ُأَِمنمت ك مم ُ{َكَما ُُ{َعَلى}، ُبـــ ُ{َآَمن ك مُم}متعلقة َُخيـمر ُ}، فَاللَّه 

،ُجيوزُأيضاُأنُيكونُمتييزا ،ُ{َحاِفظ ا}نصبُعلىُالتمييزُوُ{َحاِفظ ا} ابتداءُوخرب،ُوُ{َحاِفظ ا

ُابتداءُوخرب.ُ{الرَّامِحِنيََُوه َوُأَرمَحم ُ}،ُوالفاءُجوابُلالستفهامُ(4)وأنُيكونُنصبُعلىُاحلال

ُالقوُل في القراءة :

ُوالكسائيُُُ ُمحزة َيانِهُِ} (3)قرأ ُلِِفتـم ُونونُ{َوقَاَل ُألف ُغري ُمن ُبتاء ُالباقون ُومهاُ(2)بألفُونون، ،

ُ ُفتية: ُأهنم ُاحلذف ُوشاهد ُوصبية، ُوصبيان ُوغلمة، ُغلمان ُمثل: ُِإىَلُ}مجعان َية  ُالمِفتـم َُأَوى ِإذم

اإلثبات:ُأهناُيفُمصحفُعبدُاهللُكذلك،ُوألنُامللوكُتأمرُعبيدهاُباألمرُوإنُوشاهدُُ(3){المَكهمفُِ

ُمحزةُوالكسائيُ ُلهُمجيعهم.ُقرأ ُيكتل}ملُتنِو ُالباقونُبالنون،ُفالنونُعلىُُ{َأَخانَا بالياءُتوضع،
والثاني: :ُانفرادهُبالكيلُلقربهُمنُالفعل.ُأحدهاوجهُدخوهلمُمعهُيفُالكيل،ُوالياءُحيتملُوجهني:ُ

ُكالنون،ُويدلُعليهُقولهُتعاىل:ُ ُِعنمِدي}اشرتاكهمُفيه َُكيمَلَُلك مم ُملَمُتَأمت وينُبِِهَُفاَل ،ُأوُحتتملُ{فَِإنم

َخيـمر ُ}ُيكتلُمعنا.ُقرأُمحزةُوالكسائيُوحفصُ{َأَخانَا}علىُالتقدميُوالتأخري،ُوالتقدير:ُفأرسلُ

                                                           

 .4/452 ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان0/302 ،مرجعُسابق ،(ُابنُعطية0)

ُكذاُيفُاألصلُوفيهاُتكرار.ُفخرُالدينُالرازي4) مرجعُ ،.ُالنسفي5/442 ،مرجعُسابق ،القرطيبُ.02/275 ،مرجعُسابق ،(
 .4/050 ،سابق

ُكذلك.ُابنُاجلزريُ،ُُ(3) وروايته  .4/453مرجعُسابق، ،النشر في القراءات العشروملُيذكرُاملؤلفُحفصاُ 

ُص2) ُسابق، ُمرجع ُجماهد، ُابن )325ُ ُالنَّحَّاس، ُسابق ،إعراب القرآن. ُخالويه،4/417 ،مرجع كتاب السبعة في   .ابن
 .056مرجعُسابق،ُص ءات،القرا

 .01اآلية:ُ ،(ُسورةُالكهف3)
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لىُاملصدر،ُوالنصبُعلىُالتمييز،ُوالتقدير:ُخريُ،ُفاحلذفُع(0)بألف،ُالباقونُبغريُألفُ{َحاِفظ ا
ُوالتقدير:ُخريُ ُعلىُاحلال، ُاسمُالفاعلُونصبه ُعلىُأنه ُوقيلُعلىُاحلالُواإلثبات، ُمنكم، حفظا

ُ،ُوجيوزُأنُيكونُمتييزاُعلىُتقدير:ُخريكمُحافظا.(4)شيءُولهُيفُحالُحفظه

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ُمحَّاملعىنُواهللُأعلمُيقولُتعُُُ ُوملا ُاىل: ُأباِعرهمُمنُالطعام 3ُ)فأوقرلُيوسفُإلخوته لكلُواحدُُ(

ُأَبِيك مُم}منهمُبعريه،ُقالُهلم:ُ ُِمنم ُبهُمحلُُُ{ائـمت وينُبَِأٍخَُلك مم كماُأمحلُلكمُبعريا ُآخر،ُفتزدادوا

ُأ ويفُالمَكيملَُ}ُ،(2)بعريُآخر َُأينِّ ُتـََرومَن ُخريُمَُُ{َأاَل ُوأنا ُأحدا، ُعلىُنفسهُُنُأنزلفالُأخبسه ضيفا

ُ} وقوله: ،(6)،ُقالُجماهد:ُأناُخريُمنُيضيفُمبصر(3)هبذهُالبلدة،ُفأناُأضيفكم ُِمنم ائـمت وينُبَِأٍخَُلك مم

ُ.(7)قالُقتادة:ُيعينُبنيامنيُوهوُأخوهُألبيهُوأمهُ{أَبِيك مُم

ُِعنمِديَُواَلُ} وقوله تعالى:  َُكيمَلَُلك مم ُملَمُتَأمت وينُِبِهَُفاَل َرب ونُِفَِإنم أي:ُهذاُقولُيوسفُإلخوتهُُ{تـَقم
ُ.(2)فإملُتأتوينُبأخيكمُمنُأبيكمُفليسُلكمُعنديُطعامُأكيلهُلكم،ُوالُتقربواُبالدي

                                                           

ُسابق،ص0) ُمرجع ُجماهد، ُابن ُخالويه،331( ُابن ُسابق،ص ،كتاب السبعة في القراءات. ُمرجع057ُمرجع ُزجنلة، ُابن .
 .0/336سابق،

ُكذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُخريُشيئُلهُيفُحالُحفظه.4) ) 

 .3/425 ،مرجعُسابق ،ثقيال.ُابنُمنظور(ُأوقرُفالنُالدابةُإيقارا:ُمحلهاُمحال3ُ)

 .06/032 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .03/332 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .3/433 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب4/334 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبَُزَمِنني06/033 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)

 .7/4063 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت7)

ُابنُجرير2) )، ُ ُابنُأيبُحامتاملرجع ُسابق ،السابق. ُالسابق.ُ ،.ولكنُبلفظُ)بلدي(.الثعليب7/4063،4062 ،مرجع املرجع
 .3/3354 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،القيسي
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ُأَبَاهُ } وقوله تعالى:  َُعنمه  َُسنـ رَاِود  ُأنُُ{قَال وا ُونسأله ُأباه ُيوسفُليوسفُسنراود ُقالُإخوة أي:

ُ ُإليك، ُبه ُمعناُحىتُجنيء ُ}خيليه ُُماُ{َلَفاِعل ونََُوِإنَّا ُواملراودةُوقلنا املنازعةُمنُالقادرُُ،جمتهدون،
،ُ(0)وفتيانه:ُغلمانهُُ،بدعائهُإىلُماُيرادُمنهُفعله،ُوأصلُذلكُالطلبُومنهُاإلرادة،ُوهيُطلبهُالفعل

:ُوقولُهُ ،ُ(3)جعلتُيفُرحاهلمُوهمُالُيعلمونُ:،ُوقالُابنُإسحاق(4)وقالُقتادةُبضاعتهم:ُأرزاقهم

ُيـَرمِجع ونَُ} ُبضاعةُإخوتهُيفُ(2)أي:ُيرجعونُإيلُ{َلَعلَّه مم ،ُويقال:ُأليةُعلةُأمرُيوسفُأنُجيعلوا
ُحيتملُأوجها ُقيل: ُ(3)رحاهلم؟ ُكانتُأحدها: ُإذ ُدراهم، ُأبيه ُأنُيكونُخشيُأنُالُيكونُعند :

أنُُانيوالثذلكُمنهمُبه،ُفأحبُأنُيرجعُإليهُويتسعُهباُأبوه.ُُ(6)السنةُسنةُجدبُوقحط،ُفيضر
ُمنُوالدهُ،ماُويكونُرأىُل ُمعُحاجتهمُإليهُ،أخذُمثنُطعامه فردهُعليهمُمنُحيثُالُُ،وإخوانه

ُو ُوتفضال، ُتكرما ُالوعدُيفُالرجوعُإذاُُالثالثيعلمونُرده وهوُأنُيكونُأرادُبذلكُأنُالُخيلفوه
ُمنُ ُويتحرجوا ُطعامه، ُمن ُعوضا ُغريهم ُعليهم ُوملكه ُقبضوه ُقد ُطعام ُمثن ُرحاهلم ُيف وجدوا

ُإمساكهمُمنُطعامُقدُقبضوهُحىتُيردوهُعلىُصاحبه،ُفيكونُذلكُأدعىُهلمُإىلُالعودةُإليه.

َتلُمفـََلمَّاَُرَجع واُِإىَلُ} وقوله تعالى:ُ َُمَعَناَُأَخانَاَُنكم ُقَال واُيَاُأَبَانَاُم ِنَعُِمنَّاُالمَكيمل َُفَأرمِسلم أي:ُُ{أَبِيِهمم

َتلُم}فلماُرجعُإخوةُيوسفُإىلُأبيهمُقالوا:ُ َُمَعَناَُأَخانَاَُنكم الكيلُُ{يَاُأَبَانَاُم ِنَعُِمنَّاُالمَكيمل َُفَأرمِسلم

بنيامنيُيكتلُ{َفَأرمِسلمَُمَعَناَُأَخانَا}مناُإالَُكيلُبعري،ُفوقُالكيلُالذيُكيلُلنا،ُوملُي كلُلكلُرجلُ

                                                           

 .7/4063 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت4/312 ،مرجعُسابق ،.البغوي06/037 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 السابق.املرجعُ ،(ُابنُأيبُحامت4)

 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُابنُأيبُحامت ،(ُابنُجرير3)

 املرجعُالسابق. ،.الثعليب7/4063 ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.ُابنُأيبُحامت ،(ُابنُجرير2)

 .4/310 ،مرجعُسابق ،.البغوي06/032 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 (ُيفُ)د(ُزيادة"أخوهُأخذه".6)
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ُكيلُأباعرنا،ُ ُكيلُبعريُآخرُزيادةُعلى ُُ،(0)منُأنُينالهُمكروهُيفُسفرهُ{َوِإنَّاَُله ُحَلَاِفظ ونَُ}لنفسه
كماُرويُعنُالسديُفيماُذكرهُُقال:ُوقالُهلمُيعقوب:ُإذاُأتيتمُملكُمصرُفأقرؤهُمينُالسالم،ُ

ُكانُمنزهلمُفيماُذَكرُيلُ(4)وقولواُله:ُإنُأباناُيصليُعليكُويدعوُلكُمباُأوليتنا ،ُوقالُابنُإسحاق:
ُبالعربات ُوبعضُيقولُ(3)بعضُأهلُالعلم ُالشام، منُناحيةُُ(2)باألوالجُ:منُأرضُفلسطنيُبغور

ُ.(6)شاءُوإبلُ،،ُوكانُصاحبُبادية(3)الشعبُأسفلُمنُجشم

ُقـَبملُ } وقوله تعالى:ُ ُِمنم َُأِخيِه َُعَلى ُأَِمنمت ك مم َُكَما ُِإالَّ ُعليه َُآَمن ك مم َُهلم ُأبوهمُُ{قَاَل ُقال أي:
ُأمنتكمُعلىُأخيهُيوسفُمنُقبلهُ:يعقوب ُكما ؟ُوأصلهُ(7)هلُآمنكمُعلىُأخيكمُمنُأبيكمُإال

نا ُوائـمَتَمَنهُيأممَتَِنهُائمِتَمانا ،ُومنهُقوله:ُ َنُأََمانـََتهُ }االطمئنان،ُيقال:ُأِمنهُيأمَمن ه ُأَمم ُالَِّذيُاؤممتِ  .ُ(2){فـَلميـ َؤدِّ
وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُصحةُالتدبريُمنُالوفاءُيفُاملكاييلُوغريهُمنُاألمورُللوصولُ

ايةُاملأمول،ُوالبيانُعماُيوجبهُتركُماُدعىُإليهُاحلكيمُمنُحرمانُاحملبوبُإىلُاملطلوبُيفُبلوغُغ
ُفعلُيوسف ُكما ُوبعدمه ُوالبيانُُ-منُحياته ُدعاهمُإليه، ُالسالمُبإخوتهُحنيُدعاهمُإىلُما عليه

ُأراد،ُ ُأحبُوفعلُما ُكونُما ُيف ُعلىُاالجتهاد ُالعزم ُمن ُإليه ُدعا ُالداعيُفيما ُطاعة ُيوجبه عما
وجبهُاإلحسانُمنُطلبهُبالرجوعُإىلُصاحبهُابتغاءُاخلريُمنُقبلهُالسيماُإذاُتلطفُيفُوالبيانُعماُي

                                                           

 .03/445 ،سابقُمرجع ،(ُابنُجرير0)

إىلُقوله:ُ"ُفال7/4066،4063ُُ ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت0/325،331 ،يفُتارجيه ،مرجعُسابق ،(ُأخرجهُابنُجرير4)
 تقربواُبالديُ".

 .3/634ُ ،مرجعُسابق ،.ُياقوتُاحلموي06/035 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .0/217 ،مرجعُسابق ،ياقوتُاحلموي.3/22 ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.املاوردي ،(ُابنُجرير2)

َمى"ُوليستُ"جشم":ُأرضُبباديةُالشام.ُياقوتُاحلموي3) .4/467ُ ،مرجعُسابق ،(ُيفُ)د(ُ"حسم".ُولعلُالصواب"ُِحسم
 .7/4063 ،مرجعُسابق ،ابنُأيبُحامت

 .7/4066 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت6)

 .06/061 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)

 .423اآلية:ُ ،(ُسورةُالبقرة2)
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وقوعهُعلىُأحسنُوجوهه،ُوالبيانُعماُيوجبهُالتلطفُيفُوقوعُاألمرُمنُالدعاءُإليهُمباُيفُتركهُمنُ
تهمُالضررُويفُفعلهُمنُالنفعُمعُتضمنُالسالمةُمنُمكروهُيفُالعاقبة،ُوالبيانُعماُيوجبهُحالُامل

ُيقولهُأمرُسلفَُمنُ ُملُُِ،منُنفورُالنفسُعما ُيستودعه ُفيما ُاالئتمانُله ُيوحشُمنهُوقلة ُكانُمما ا
ُويصرفُعنه.ُ

: ُالقوُل في الوقف  والتمام 

ُالمم نمزِِلنيَُ}    َُخيـمر  ُ(0)كافُُ{َوأَنَا َرب ونُِ}، ُتـَقم ُ(4)حسنُ{َواَل ُ(3)كافُُ{َلَفاِعل ونَُ}، ،{ُ َلَعلَّه مم

ُ.(6){أَرمَحم ُالرَّامِحِنيَُ}،ُوكذاُ(3)حسنُ{حَلَاِفظ ونَُ}،ُ(2)كاف{يـَرمِجع ونَُ

 وقولُُه عز وجل: 

ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ژ    

ڃ ڃ ڃ  چ چ چ     چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ   ڭ  ڭ    ڭڭ ۇ 

                                                           

 ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُقال:ُصاحلُاألنصاري342صُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُالداين0)
ُكافُلالبتداءُبالشرطُاألمشوين053صُ ،مرجعُسابق  .053صُ ،مرجعُسابق ،.ُقال:

ُك ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُوكذاُاألنصاري4)  املرجعُالسابق. ،افُاألمشويناملرجعُالسابق.ُقال:

 املرجعُالسابق. ،.ُاألمشوينالسابقُاملرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُاألنصاري3)

 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُاألنصاري2)

ُكافُالداين3) ُقال: ُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( ُاملرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصارياملرجعُالسابق.
 املرجعُالسابق. ،.ُوكذاُاألمشوينالسابق

ُكافُالداين6) ُقال: ُالسابق.األنصاري ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( املرجعُ ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجع
 املرجعُالسابق. ،السابق.وكذاُاألمشوين
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ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى 

ی     ى ائ ائ ەئ     ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

  ژی 

َُمَتاَعه مُم}ُ(0)ظرفُ{َوَلمَّا}    ُ"ملا"جوابُُ{َوَجد وا} ،{فـََتح وا}متاعهمُنصبُبـُ{فـََتح وا

ُإِلَيمِهمُم}،ُ{َوَجد وا} نصبُبـُ{ِبَضاَعتَـه مُم}وهوُالعاملُفيها،ُ فعلُماُملُُ{ر دَّتُم}،ُ{ر دَّتم

ُ ُيف ُمضمر ُفاعله ُيسم ُمل ُما ُواسم ُفاعله ُبـُ{إِلَيمِهمُم{}ر دَّتُم}يسم ،ُ{ر دَّتُم}متعلق

ُالبضاعة وُ{ر دَّتُم}و ُمن ُاحلال ُموضع ُيف ُفيه ُعمل ُيفُ(4)َما ُواألصل ُإليهم، ُمردودة ُوالتقدير ،
ردت:ُرددتُنقلتُحركةُالدالُإىلُالراء،ُمثُأدغمتُهذاُعلىُقراءةُمنُيكسرُالراء،ُواجلماعةُتقرأُ

،ُ(3)كسرةُمنُالدالُلإلدغامبالضمُعلىُماُملُيسمُفاعله،ُواألصلُعلىُقراءهتمُرددت،ُفحذفتُال

ُبـُ{إِلَيمِهمُم} ُ{ر دَّتُم}متعلقة ُنـَبمِغي}، ُفـ{َما}ُ{َما ُنبغي، ُشيء ُأي ُوالتقدير:  استفهام،

َنا}ابتداءُوخرب،ُُ{َهِذِهُِبَضاَعتـ َنا}،ُ{نـَبمِغي}بـُ(2ُ)يفُموضعُنصبُ{َما} ُإِلَيـم مثلُُ{ر دَّتم

ُو ُتقدم، َنا}ما ُبـُ{إِلَيـم ُ{ر دَّتُم}   متعلق ُأنُيكون ُوجيوز ُنبغيُ(3)نفياُ{َما}، ُما ُوالتقدير: ،

َلَنا}شيئا،ُ ُ،ُ(6)مجلةُمعطوفةُعلىُمجلة،ُويقال:ُمارهُميريهُمرياُومريةُ{َومنَِري ُأَهم

                                                           

 .01/063 ،مرجعُسابق ،.ُالبقاعي3/703 ،مرجعُسابق ،.ُأبوحيان0/023 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُعطية0)

ُالنحاس4) ُسابق ،إعراب القرآن ،( ُجرير4/412 ،مرجع ُابن ُسابق ،. ُالعكربي03/433 ،مرجع التبيان في إعراب  ،.
 .4/737 ،مرجعُسابق ،القرآن

 .0/4325ُُ ،مرجعُسابق ،.ُالسمني6/453 ،مرجعُسابق ،.أبوُحيان3/436 ،مرجعُسابق ،(ُالثعليب3)

َُكاَنُيـ َوجِّه ه ُقـََتاَدة .الثعليب03/434ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)  .3/436 ،مرجعُسابق ،َوِإىَلَُهَذاُالتَّأمِويِل

 .4/737ُ،مرجعُسابقُ،التبيانُيفُإعرابُالقرآنُ،(ُالعكربي3)

اُ 6) .َُوقَاَلُاللَّيمث:ُاملِئمرة:ُالعدواة .ُ،ِإذاُأَتَاه ُمِبريةُ،(َُوقَاَلُاألصمعي :ُي قال:ُماَرهُمَيريهَُمريم ُوَمريم َُأيُطَعام.َوِمنمهُي قال:َُماُِعنمدهَُخريم
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ُفالنُخريُوالُمري ُعند ُما ُاإلحنةُ(0)ويقال: ُباهلمز: ُواملئرة ُوالُنفع، ُ(3)واحلقدُ(4)أي: َوحَنمَفظ ُ}،

ُ{َأَخانَا ُعلى َلَنا}معطوف ُأَهم ُ{َومنَِري  ُوكذا ُبَِعريٍُ}، َُكيمَل َُيِسريُ {}َونـَزمَداد  َُكيمل  ابتداءُُ{َذِلَك

،ُ{أ رمِسَلهُ }متعلقُبـُ{َمَعك مُم{}َلنُم}نصبُبـُ{أ رمِسَلهُ {}َكيملُ } نعتُلـ{َيِسريُ } وخرب،ُو

ُاللَّهُِ} ُِمَن َُمومثِق ا ُتـ ؤمت وِن ُ{َحىتَّ ُناصبُ{َحىتَُّ}، ُُةغاية ُ{تـ ؤمت ونُِ}لـ ُالنصب:ُحذفُ، وعالمة

ُ{ِمَنُاللَّهُِ}ُ{لََتأمتـ نَّيِنُ} مفعولُثانُلـُ{َمومثِق ا}،ُ(2)النون،ُوالنونُاملوجودةُمزيدةُمعُياءُالنفس

                                                                                                                                                                                     

اءرةُ  َُبنيُالمَقوممُمم  ل.ُ،َأيُعاَديمتُبَينهم.قَاَلهُأَب وُزيد.ُأَب وُع بيدُ،ومَجعها:ُاملَِئر.وماَءرمت  َُعنُالمكَسائي:ُاملِئمرة:ُالذَّحم
ُعلىُفاَلنَُومَجعَها: ُامتأرُفالن  ُاللَّيمث: َُوقَاَل ُاألزهريُاهلرويُ،ِمَئر. َُعَليمِه. َتقد .03/402ُُُ،مرجعُسابقُ،هتذيبُاللغةُ،َأيُاحم
ت:ُأمحدُبنُسعيدُ إسفار الفصيح، ،هـ(233حممدُبنُعليُبنُحممدُ)ت:ُ ،أبوُسهلُاهلروي4/027ُ ،مرجعُسابق ،اجلوهري

ُاملنُو ،0ط ،بنُحممدُقشاش ُالبحثُالعلميُباجلامعةُاإلسالمية)املدينة ُ(0241 ،رة:ُعمادة ُابنُمالك00/44 ،هـ إكمال  ،.
 4/713 ،م(0522هـ0212ُ ،)مكةُاملكرمة:ُجامعةُأمُالقرى ،0طُ،ت:ُسعدُبنُمحدانُالغامدي ،األعالم بتثليث الكالم

ت:ُحممدُ ،األمثالهـ(ُجممع302ُأبوُالفضلُأمحدُبنُحممدُبنُإبراهيمُ)ت:ُ ،.ُامليداين0/437 ،مرجعُسابق ،(ُابنُرفاعة0)
)مؤسسةُ ،ت:ُحممدُالدايل ،أدبُالكاتبُ)أو(ُأدبُالكت اب ،.ُابنُقتيبة4/426 ،)بريوت:ُدارُاملعرفة( ،حمىيُالدينُعبدُاحلميد

ُالزخمشري0/3 ،الرسالة( ُالسود ،أساس البالغة ،. ُعيون ُباسل ُحممد ُالعلمية)بريوت ،0ط ،ت: ُالكتب ُدار -هـ0205 ،:
 .0/236ُ ،(م0552

َنةُ ُ(4) نةُ ُوُ،الشِّحم ،ُُ،اإِلحم قمد ،ُُ،والضََّمدُ والَوغمر  َضِغَنُ.ُُوَوِغَرُصدر هُيـَومَغرُ .ُِإَحنُ ُواجلميعُ،آَحنُ علىُالرجلُأحنوَُُأَحنمتُ وقدَُواحلِم

وِضغمناُ َُيضمَغنُ  ل ُ.َُضَغناُ  زَِة:ُالذَّحم َمم ُُ،والَعَداَوةُ املِئـمَرة ،ُبِاهلم ِرُُ،َومَجمع َهاُِمئَـر   َدمِّنُلِلصَّدم
ُامل قمد  ممنة:ُاحلِم تقول:ُمنها:ُُ،ِدممنمثلهُومجعهاُوالدِّ

نةُِلشحناء.ُاعلىُالرجل.ُشاحنتُالرجلُمشاحنةُمنُُوَدِمنمت ت:ُحممدُُ،الجراثيمُ،.ُابنُقتيبةُالدينوريوآَحنمت هُم َؤاحنة ُِمَنُاإِلحم
قمدُِبابُُ،الثقافة(ُ)دمشق:ُوزارةُ،الدكتورُمسعودُبوبوُقدمُله:ُ،جاسمُاحلميدي  .0/247ُ،والغضبُُِالضِّغمنُُِوُاحلِم

ُالدينوري3) ُابنُقتيبة ُاجلوهري24صُ،مرجعُسابقُالجراثيم،ُ،( ُاألزهريُاهلروي4/037 ،مرجعُسابق ،.  ،تهذيب اللغة ،.
 .0/222 ،مرجعُسابق ،.ُابنُدريد03/402 ،مرجعُسابق

الُتنصبُبنفسهاُبلُُ"حىت"ُ.ُوهذاُعلىُمذهبُالكوفيني.ُأماُالبصريونُفريون:ُأن0ُ/203َُّمرجعُسابق،ُُسيبويه،(ُينظر:2)
 .0/423ُُ،مرجعُسابقُ،.ُاخلراط3/05،02ُ،مرجعُسابقُ،.ُدرويش0/246ُ،مرجعُسابقُ،تنصبُبـ"أن"ُمضمرة.ُابنُالسراج
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ُبـ ُ{تـ ؤمت ونُِ} متعلق ُِبهُِ}، ُقسمُ{لََتأمتـ نَّيِن ُالم ُوالالم ُالشديدة، ُبالنون متعلقُُ{بِهُِ}ُ،(0)مؤكد

ُحي َاطَُ{}لََتأمتـ نَّيِنُ}بـ َُأنم ُِبك مُم}إستثناء،{ِإالَُّ}و{ِبك مُمُِإالَّ ُحي َاَط ُموضعُُ{َأنُم} {َأنم يف

علىُاملفعولُلهُُ{َأنُم}بكم،ُوجيوزُأنُينصبُُ(4)اإلحاطُ{ِإالَُّ}نصبُباالستثناء،ُوالتقدير:ُ

يفُموضعُاسمُماُُ{ِبك مُم}كماُتقول:ُماُيأتيينُإالُألخذُالدراهم،ُ(3ُ)بتقدير:ُاإلتيانُأوُاإلحاطة

،ُواهلاءُ{َآتـَومهُ }مفعولُثانُلـُ{َآتـَومهُ } نصبُبـُ{فـََلمَّاَُآتـَومه َُمومثَِقه مُم}ملُيسمُفاعلهُيفُحياط،ُ

ُ ُوَِكيلُ }مفعولُأول، ُنـَق ول  َُعَلىَُما ُاللَّه  ُ{قَاَل ُوُ{اللَّهُ }اسم ُباالبتداء، اخلرب،ُُ{وَِكيلُ }رفع

ُنـَق ولُ }و ُكانتُمعُنقولُمبنزلةُُ{َما}و{وَِكيلُ } متعلقُبـُ{َعَلىَُما ُوإنُشئت مبعىنُالذي،

ُبَاٍبَُواِحدٍُ} .(2)املصدرُأي:ُعلىُقولنا خ ل وا}متعلقُبـُ{ِمنم ُأَبـمَواٍبُم تَـَفرَِّقةٍُ}،ُوكذاُ{َتدم ُ{ِمنم

ُ}،ُ{أَبـمَوابٍُ}نعتُلـُ{م تَـَفرَِّقةٍُ}ادخلوا،  متعلقُبـ ُِمنم ُِمَنُاللَِّه ءٍَُوَماُأ غميِنَُعنمك مم ُ{َما{}َشيم

ءٍُ{}أ غميِنُ}متعلقُبـُ{َعنمك مُم}حرفُنفي،ُ َُشيم زائدةُللتوكيدُيفُموضعُنصب،ُُ{ِمنُم{}ِمنم

ُلِلَّهُِ}.ُ(3)أي:ُماُأغىنُعنكمُشيئا ُِإالَّ م  ُاحلم كم مُ }مبعىنُماُوُ{ِإنُِ{}ِإِن رفعُباالبتداءُُ{احلم كم

ُُ{لِلَّهُِ}و ُاالستقرار ُمبعىن ُمتعلق ُاخلرب ُموضع متعلقُُ{عليه} {لمتُ تـَوَكَُُّعليه}يف

ُالمم تَـوَكِّل ونَُ{}تـَوَكَّلمتُ }بـ ُفـَلمَيتَـوَكَِّل ُُ{َوعليه{}َوعليه ُبـ ُأمر،ُ{فـَلمَيتَـوَكَّلُِ}متعلق ُالم ُوالالم ،

                                                           

ُ،مرجعُسابقُ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلُ،شري.ُالزخم4/737ُ،مرجعُسابقُ،التبيانُيفُإعرابُالقرآنُ،(ُالعكربي0)
4/227. 

 .أعلمُواهللُالناسخُمنُسقطُولعلهُاملعىنُلسياق"ُاإلحاطة"ُوالصواب"ُمربوطةُتاء"ُبدون"ُاإلحاط"ُاألصلُيفُكذاُ(4)

 .0/423/232 ،مرجعُسابق ،(ُاخلراط3)

 .4/56 ،مرجعُسابق ،.الدعاس4/301سابقمرجعُ ،.اخلراط4/412 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنحاس2ُ)

 .4/300 ،مرجعُسابق ،.اخلراط03/46 ،مرجعُسابق ،.صايف4/732 ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،(ُالعكربي3)
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ُأَب وه مُم}،ُ"يتوكل"رفعُبـُ{المم تَـوَكِّل ونَُ} ُأََمَره مم َُحيمث  ُِمنم َُدَخل وا ُ}ظرف،ُُ{َوَلمَّا{}َوَلمَّا ِمنم

ُبـُ{ِمنُم{}َحيمثُ  ُإىلُاجلملةُ{َحيمثُ }و{َدَخل وا}متعلقة ُعلىُالضمُمضافة َماُُ}ُ،(0)مبنية

ءٍُ َُشيم ُِمنم ُاللَِّه ُِمَن َُعنـمه مم ُيـ غميِن ُمتعلق،حرفُنفي{َما{}َكاَن ُ{اللَّهُُِِمنَُ}{يـ غميِنُ}بـُ،عنهم

ءٍُ}كذلكُ َُشيم ُكانُيغينُعنهمُمنُاهللُشيء،(4ُ)زائدةُ{ِمنُم{}ِمنم ُ}والتقدير:ُما ُ{َحاَجةُ ِإالَّ

ُمنقطع ُيـَعمق وبَُ}ُ،(3)استثناء ُنـَفمِس ُلـُ،{يفُ{}يف ُالنعت ُموضع ُمبعىنُُ{َحاَجةُ }يف متعلقة

ُ َوإِنَّه َُلذ وُ}عاملُيفُملا،ُُ،،ُوماُدلُعليهُاملعىن{َحاَجةُ } نعتُلـُ،{َقَضاَها}االستقرار،ُوكذا

َناهُ  َُعلَّمم ُِلَما ُُ{ِعلمٍم َناهُ }المُتوكيدُيفُموضعُخربُإن ،ُُ{َلذ و}مستأنف، َُعلَّمم متعلقُبـُُ{ِلَما

ثـََرُالنَّاِسُاَلُيـَعمَلم ونَُ}حرفُتوكيد،ُ{َوَلِكنَُّ}ِعلمم،ُوماُمبعىنُالذي،ُ ُاسمُلكنُوخربها.{َأكم
ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ُُُُ ُيوسف، ُعند ُمن ُمحلوه ُالذي ُمتاعهم ُيوسف ُإخوة ُفتح ُوملا ُأعلم ُواهلل َجد واُوَُ}املعىن

ُإِلَيمِهمُم}منه،ُُهأي:ُمثنُالطعامُالذيُاكتالُوُ{ِبَضاَعتَـه مُم َهِذِهُ}قالواُألبيهم:ُماذاُنبغي؟ُُ{ر دَّتم

َنا ُإِلَيـم ُر دَّتم ُإليهُ(3)يبتناطبُ(2){ِبَضاَعتـ َنا ُبضاعتهم ُصنعُهبمُيفُرد ُمبا ُلنفسه ُأيُُممنهم والتقدير:

                                                           

 .0/0221 ،مرجعُسابق ،.ُاألبياري0/427 ،مرجعُسابق ،(ُاخلراط0)

 .0/235 ،مرجعُسابق ،.ُاخلراط7/40 ،مرجعُسابق ،(ُاأللوسي4)

 .0/724 ،مرجعُسابق ،.ابنُجزي2/43 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعطية4/336 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،3ُ)

 .4/324 ،مرجعُسابق ،مقاتلُ(2)

 .ُواهللُتعاىلُأعلم.06/060ُُسابق،ُمرجعُجرير،ُابن"ُالستقامةُاملعىنُولثبوتهُعندَُُتطمِييب اُكذاُباألصلُولعلهُ"ُُ(3)
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ُردتُإلينا،ُوقدُ ُالكيلشيءُنبغيُوراءُهذا؟ُإنُبضاعتنا َلَنا}ُوقوله: ،(0)أوىفُلنا ُأَهم أي:ُُ{َومنَِري 
ُُ.(4)ونطلبُألهلناُطعاماُفنشرتيهُهلم،ُيقال:ُمارُأهلهُميريهمُمريا

ُ(:2ُ)قالُالشاعرُ،(3)إذاُمحلُالطعامُهلمُمنُبلدُإىلُبلد

 متى يأتي غ َياُثَك من تُغ يثُ  ***ُفمكثَت حواًل  (5)بعثتك مائًرا

َُأَخانَا}ُ ُونزدادُعلىُ{َوحَنمَفظ  ُمعنا، ُلناالذيُترسله ُآخرُمنُإبلنا،ُُ(0)ُأخينا محلُبعريُيكالُلنا

َُكيمل َُيِسريُ } ُ.أي:ُمحلُيسريُ{َذِلَك

                                                           

 .7/4066 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت0)

إمساعيلُبنُالقاسمُبنُ ،منُقوهلم:ُماُرهمُميريهمُمريا.ُأبوُعليُالقايلُ،.ُواملري:ُالعطية06/064 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)
عينُبوضعهاُوترتيبها:ُحممدُاألمالي= ذور األمالي= النوادر ُ،هـ(336عيذونُبنُهارونُبنُعيسىُبنُحممدُبنُسلمانُ)ت:ُ

ُ.0/006 ،م(0546-ه0322 ،)دارُالكتبُاملصرية ،4ط ،األصمعيعبداجلوادُ
 .3/0112ُ،مرجعُسابقُ،َدرمج ُالدُّررُيفُتَِفسريُاآلِيُوالسَُّورُ،اجلرجاين

 .3/220 ،مرجعُسابق ،معاني القرآن الكريم ،(ُالنحاس3)

ُنسبه5/6242ُُ،مرجعُسابقُ،واحلمرييُ،0/425ُ،مرجعُسابقُ،(ُقالُاجلوهري2) ُالبيت.وكذا ُهذا :ُقالهُالعامريُ...ُفذكرا
وقيل:ُهوُلعائشةُبنتُسعدُبنُُ،:ُقالهُالعامري3/303ُ،مرجعُسابقُ،.ُوقالُالزبيدي4/072ُ،مرجعُسابقُ،إليهُابنُمنظور

 أيبُوقاص.ُُ

ُِسيَدهم:ُاملريَة َُجَلبفائدة(3ُ) ُمَيمتار هُاإِلنسان.ُابمن  ُمَيتار ونُُ،الطََّعامُُِ:ُمري:ُاملريَة :ُالطعام  ُلِلمبَـيمِع؛َُوه مم ِذيِب:ُجَلبُالطََّعاِم َويِفُالتـَّهم

اُ  َُمريم بةُلَيمَسُجِبمُمُ،ألَنفسهمُوميَِري ونَُغيـمَره مم :َُجال   يَّار 
ُاملريَة.ُوامل َيَّار :ُجالب 

تاَرُهَل مم.ُوامل وامم اُ  َُماَرُعياَلهُوأَهَلهُميَِري همَُمريم مناُِعَُميَّارُإَُِوَقدم
ُماَرهُمي ور هُِإذاُأَتاهُمبِريَةَُأيُِبَطَعامٍُ َُواَلَُمريمُُ،ه َوُمَجمع ُمائٍِر.ُاأَلصمعي:ُيـ َقال  :َُماُِعنمَده َُخريم ُِمثل هُ،َوِمنمه ُيـ َقال  ِتيار  ُاملائِرُُ،واالمم َومَجمع 

ُك فَّارٍُ ُِمثمل  ُنـَنمتَُُ،وَميَّارَة ُِمثمل َُرجَّالةٍُُ،م يَّار  :ُحَنمن  تار:َُميَّارَة .ُيـ َقال  ُِمَنُالمَباِديَِةُِإىلُالق رىُلَِتمم ُللرُّفمقةُالَّيِتُتـَنـمَهض  َُميَّارَتَناُوم يَّاَرنا.َُويـ َقال  ِظر 
ِديِث:ُ َُويفُاحلَم

َهاُالمِمريَة َُوِهَيُالطََّعام َُوحَنُمُ،"واحَلم وَلةُاملائَِرة ُهَل ممُالِغية " ُلِلمبَـيمعُِيـَعميِنُاإِلبلُالَّيِتُحت مَمل َُعَليـم َهاُزكاة ُأَلهناَُعواِمل .ُُ،و ه ُممَّاُجَيمَلب  ُِمنـم اَلُيـ ؤمَخذ 
ُماَرهمُميَِري همُِإذاُأَعطاهمُالمِمريََة.ُابنُمنظور  .3/022ُ،مرجعُسابقُ،َويـ َقال 
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ُاللَّهُِ} وقوله تعالى: ُِمَن َُمومثِق ا ُتـ ؤمت وِن َُحىتَّ َُمَعك مم ُأ رمِسَله  ُلنُأرسلُُ{َلنم ُقالُيعقوبُلبنيه: أي:

ُ}أخاكمُمعكمُإىلُملكُمصر،ُ ُيوثقُ{تـ ؤمت ونَُِحىتَّ بهُمنُمينيُُ(4)أي:ُتعطوينُامليثاق،ُوهوُما

ُحي َاَطُِبك مُم}بأخيكمُُ{لَتأمتـ نَّيِنُ}،ُ(3)وعهد َُأنم أي:ُحييطُجبميعكمُماالُتقدرونُعلىُأنُُ{ِإالَّ
أي:ُعلىُالتحديد،ُقالُُةحاطإتؤتوينُبه،ُوأصلهُضربُالسورُحولُالشيء،ُومنهُيقال:ُيعلمهُعلمُ

ُ ُ}قتادة: ُِبك مُمِإالَّ ُحي َاَط ُذلكُ{َأنم ُتطيقوا ُحىتُال ُتغلبوا ُأن ُ(2)إال ُأنُُو، ُإال ُإسحاق: ُابن قال
،ُويقالُ(6)،ُوالوكيل:ُالقائمُبالتدبري(3)يصيبكمُأمرُيذهبُبكمُمجيعا،ُفيكونُذلكُعذراُلكمُعندي

هادُاهلل،ُأوُقالُموثقاُمنُاهللُوإمناُاملوثقُمنُأنفسهم؟ُقيلُذلك:ُألنُاملعىنُم َوثَّقا ُمنُجهةُإشُملُِ
ُمباُالُجيوزُحله.ُ(7)القسمُباهلل،ُواملوثقُبالعقد

ُبَاٍبَُواِحدٍُ} وقوله تعالى: ُِمنم خ ل وا ُاَلَُتدم َُبيِنَّ أي:ُقالُيعقوبُلبنيه:ُالُتدخلواُمصرُُ{َوقَاَلُيَا
ُكانواُرجاال،ُهلمُمجالُُمنُطريقُواحد،ُوادخلوهاُمنُأبوابُمتفرقة،ُوذكرُأنُقولهُذلكُهلم: ألهنم

ُمنُطريقُواحدُوهمُولدُرجلُواحدٍُيئةوه ُدخلوا ،ُ(2)،ُفأمرهمُأنُيفرتقواالعنيَُُ،ُفخافُعليهمُإذا
                                                                                                                                                                                     

تنوير  ،الفريوزآبادىُ.03/433 ،مرجعُسابق ،ابنُجريرُ"ُالستقامةُاملعىنُولثبوتهُعندأمحالناُكذاُباملخطوطُولعلُالصواب"ُُ(0)
 .0/411 ،)لبنان:ُدارُالكتبُالعلمية( ،المقباس من تفسير ابن عباس

(4ُ ُ"تؤتوا". ُيفُ)د( ُاألقدارفائدة( ُواملصائب ما يقدر-تعاىل-والرب ،أحكام هلا :  والتيقظ التعقل على العقالء حتمل يشاء

 .0/634 ،مرجعُسابق ،نصرُواهلاليلُ.القادمة يفُاملرات واالحتياط

 .7/4067 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/063 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير352صُ ،مرجعُسابق ،(ُجماهد3)

 .7/4067ُ ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/062 ،مرجعُسابق ،عنُقتادة.ُابنُجرير0/343ُ ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق2)

 .4/640 ،مرجعُسابق ،.ُالواحدي7/4067 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/436 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

آخر -تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنونُ،هـ(216)ت:ُ ،أبوُبكرُحممدُبنُاحلسنُاألنصاريُاألصبهاين ،(ُابنُفورك6)
 ،(م4115-ه0231 ،)السعودية:ُجامعةُأمُالقرى ،0ط ،دراسةُوت:ُعاللُعبدُالقادرُبندويشُ)ماجستري( سورة السجدة،

 .3/27 ،مرجعُسابق ،أبوُاملظفر.ُالسمعاين4/21ُ

 (ُالكلمةُفيهاُطمسُويفُاهلامشُصوهباُالناسخُبكلمةُ"بالعقد"ُولعلهاُالصوابُالستقامةُاملعىن.7)

 .4/314ُ ،مرجعُسابق ،.البغوي7/4065 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/063 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)
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ُكعبُالقرظيُ،معىنُذلك:ُعنُقتادةُوابنُعباسُيرُو :ُوقولُهُ وابنُإسحاق،ُُ،والسديُ،وحممدُبن

ءٍُ} َُشيم ُِمَنُاللَِّهُِمنم :ُوماُأقدرُأنُأدفعُعنكمُمنُاهللُمنُشيءُمنُقضاءُيقولُ{َوَماُأ غميِنَُعنمك مم

ُلِلَّهُِ}،ُ(0)اهللُالذيُقضاهُعليكمُمنُشيءُصغريُوالُكبري،ُألنُقضائهُنافذ م ُِإالَّ أي:ُماُُ{ِإِنُاحلم كم
ُكلُماُسواه،ُعلىُاهللُتوكلتُفوثقتُبهُفيكمُويفُحفظكمُحىتُيردكمُ القضاءُواحلكمُإالُهللُدون

أي:ُفوضتُُ{عليهُتـَوَكَّلمتُ }إيلُوأنتمُساملونُمعافونُالُعلىُدخولكمُمصرُمنُأبوابُمتفرقة،ُ

ُ.(4)وضونُأمورهمأي:ُوإىلُاهللُفليفوضُاملفُ{َوعليهُفـَلمَيتَـوَكَِّلُالمم تَـوَكِّل ونَُ}أمري،ُ

ُأَب وه مُم} وقوله تعالى:ُ ُأََمَره مم َُحيمث  أي:ُوملاُدخلُولدُيعقوبُمنُحيثُأمرهمُُ{َوَلمَّاَُدَخل واُِمنم

ُ ُيـ غميِنُ}أبوهمُمنُأبوابُمتفرقة، َُكاَن ُإالُأهنمُ{ ِمنََُُعنـمه مُمَُما ُمنُشيء، ُاهللُالذيُحتمه قضاء
ليعقوبُمنُدخوهلا ُكانُخيافُعليهمُبدخوهلمُمنُطريقُواحدُمنُُ(3)قضواُوطراُ  منُطرقُمتفرقةُمما

وابنُُ(2ُ)تواُمنُقبلُذلك،ُأوُناهلمُمنُأجلهُمكروه،ُقالُجماهدالعني،ُفاطمأنتُنفسهُأنُيكونواُأُ 
،ُ(6)،ُوقيل:ُإنهُلذوُحفظُملاُاستودعناهُصدرهُمنُالعلم(3)عباس:ُوإنُيعقوبُلذوُعلمُلتعليمناُإياه

َُأكُم} ُيـَعمَلم ونََُوَلِكنَّ ُاَل ُالنَّاِس ُيعلمهُُ{ثـََر ُمنُالناسُغريُيعقوب،ُالُيعلمونُما ُكثريا ُولكن أي:
يعقوب.ُوقدُتضمنتُاآليات:ُالبيانُعماُيوجبهُالدعاءُإىلُطاعةُُاحملسنُبنيُالذكرُإلحسانهُفيماُ

ُب ُحقيق ُهو ُالذيُيرجىُإذ ُالأوىلُوخريه ُيوجبه ُوالبيانُعما ُوأهلُله، ُالنفيسظه منُُنُباإلنسان

                                                           

 الكثرة إن ،الكوين القدر من بالعني اإلصابة أن كما منُالقدر وهذا ،واحليطة احلذر أخذ منه يلزم العني من :ُاخلوففائدة (0)

 .0/660 ،مرجعُسابق ،وحده.نصرُواهلاليل اهلل هو احلاكم إن ،بالعني اإلصابة أسباب من واجلمال

 .06/066 ،لكنُبلفظ:ُأموَرهمُاملفوِّضون ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير4)

 (ُيفُ)د(ُ"دخوهلموها".3)

 .7/4065 ،مرجعُسابق ،،ُابنُأيبُحامت0/355 ،مرجعُسابق ،د(ُجماه2)

 .7/4065 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُأيبُحامت3)

 .7/4071 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/421 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)
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االمتناعُبإرسالهُإىلُمنُطلبهُإالُبعدُامليثاقُعلىُمنُأصحبهُإياهُأنُيردهُإليهُإالُأنُيأتيهُماُالُقبلُ
لهُبهُوالُيطيقُاالمتناعُمنه،ُوالبيانُعماُيوجبهُاالحتياطُيفُنفيُمكروهُالعنيُواحلسدُمنُتفريقُماُ

ىلُاهلالك،ُوالبيانُعماُيوجبهُإزالةُذلكُإُىمجعهُيكثرُيفُنفوسُاحلسادُوكثريُمنُالناس،ُحىتُرمباُأد
ُبالعلمُأنهُءُينىبتوهمُاخلطأُعلىُالربيءُمنهُمنُوصفهُمباُ ُلهُأنُيعملهُومنُذكره ماُعملُإالُما

دارُيفُنفسهُبلغأالذيُقدُوهبُلهُُو ُولده.ُتدبريمماُجيريُجمرىُاالحتياطُيفُُهنُأمراُ 
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: ُالقوُل في الوقف  والتمام 

ُإِلَيمِهمُم}    ُو(0)حسنُ{ر دَّتم َنا}، ُإِلَيـم ُ(4)كافُُ{ر دَّتم ُوكذا ُ(3){َيِسريُ }، ُوكذا حي َاَطُ}،

ُو(2){ِبك مُم ُالمم تَـوَكِّل ونَُ} ،{وَِكيلُ }، ُ(3)حسن{فـَلمَيتَـوَكَِّل ُوكذا ُاَلُ}، ُالنَّاِس ثـََر َُأكم َوَلِكنَّ

 .(6){يـَعمَلم ونَُ

 وقولُُه عزَّ وجلَّ:  

ی ی جئ حئ مئ ىئ  يئجب حب  خب   مب ىب يب جت حت خت مت ژ    

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ىت  

ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 ڌ            ڎ  ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک   کک ک گ گ      گ 

                                                           

ُكافُ"منارُاهلدىُيفُالوقفُواالبتدا"ُص0ُ)  .052(ُقالُاألمشوين:

.ُقالُاألمشوين:ُتوضيحُلقوهلمُماُنبغي،053ُص ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،(ُقال:ُمفهوم4)
 .053ص ،مرجعُسابق،فالُيقطعُمنه،ُويفُهذاُغايةُيفُبيانُهذاُالوقفُوهللُاحلمد

قال:ُ.342ُصُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُالداين333صُ ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس3)
 .السابقُاملرجع ،األمشوينُ.سابقالرجعُامل ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،حسن.ُاألنصاري

ُالنحاس2) ُالداينالسابقُاملرجع ،القطع واالئتناف ،( ُاألنصاريالسابقُاملرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. ُاملرجع ،.
 .السابقُاملرجع ،األمشوين ،.ُقال:ُحسنالسابق

(3ُ ُكاف ُقال: ُالداينالسابقُاملرجع ،القطع واالئتناف ،النحاس( ُوكذا ُاألنصاريالسابق المرجع ،. .ُالسابق المرجع ،.
 .السابقُاملرجع ،األمشوين

ُالداين6) ُتام ُقال: ُاألنصاريالسابق المرجع ،( ُكافالسابقُاملرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. ُوعندُاألمشوين .، 
 .السابقُاملرجع
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َآَوىُإِلَيمِهُ}،ُ{َدَخل وا}متعلقُبـُ{ي وس فََُُعَلى}،ُ{َدَخل وا}إىلُ(1)ظرفُمضافُ{َوَلمَّا}  

ُالعاملُيفُملاُ{َأَخاهُ  ُوهو ُُ(4)جوابُملا ُوزنه ُألفُقطع، ُأوهوُفعلُرباعيُألفه ،ُ{َأَخاهُ }فعل،

ُفالنا ،ُإذاُضمهُإليهُ{َآَوى}متعلقُبـُُ{إِلَيمهُِ}،ُ{َآَوى}نصبُبـُ واينُآ،ُُو(3)يقال:ُأوىُفالن 

ُ ُوفالنُيأويُإيواء ُكذا، ُُوموضع ُفعلُذلك، ُإليهىُُوآإذا ُجلأ ُأوي ا ، َُأخ وكَُ}ُ،(2)بالقصر ُأَنَا ُ{ِإينِّ

اخلرب،ُوجيوزُأنُيكونُُ{َأخ وكَُ}فاصلة،ُوُ{أَنَا}مستأنفُلوقوعهُبعدُالقول،ُوجيوزُأنُيكونُ

ُوُارفعُ{أَنَا} ُُ{َأخ وكَُ}باالبتداء، ُ{أَنَا}خرب ُخرب ُواجلملة ُ{ِإينُِّ}، ُتـَبمَتِئسُم}، ُ{َفاَل
ساُ ئاسُابتئالفاءُجوابُماُأخربُبهُمنُاإلخوةُُو"ال"ُهني،ُوتبتأسُتفتعلُمنُالبؤسُيقالُابتأسُيبت

ُيـَعمَمل ونَُ}.ُ(3)وهوُاحلزنُواالبتئاسُواالكتئابُواالغتمامُنظائرُيفُاللغة َُكان وا ُبـُ{مبَا  الباءُمتعلقة

ُ{تـَبمَتِئسُم} ُالذي، ُمبعىن ُوما َُجهََّزه مُم}، ُنظريُ{فـََلمَّا ُتقدم،ملا متعلقُ{جِبََهازِِهمُم}ُما

ُالسَِّقايَةَُ} ،{َجهََّزه مُم}بـ ِلُ}،ُ{َجَعلَُ} نصبُبـُ{السَِّقايَةَُ}،ُو"ملا" جوابُ{َجَعَل يفَُرحم

نعتُأليُُ{المِعريُ }نداءُمفرد،ُوُ{أَيَـّتـ َهاُالمِعريُ }،ُ{َجَعلَُ} متعلقةُأيضاُبـُ{يفُ}،ُ{َأِخيهُِ

ُالعري،ُ ُأيتها ُيا َُلَسارِق ونَُ}والتقدير: ُُ{ِإنَّك مم ُ{أقبلوا}متعلقُبـُ{عليهم}مستأنف، َماَذاُ}،

ِقد ونَُ ِقد ونَُ}ذاُمبعىن:ُالذيُُماُاستفهامُيفُموضعُرفعُباالبتداء،ُوُ{تـَفم يفُصلةُالذي،ُوذاُُ{تـَفم

                                                           

ُكلمةُ"العامل"ُضربُعليهاُالناسخ.ُمةُمضافُيف(كل0)  حاشيةُالصفحةُوبعدها

 .6/314ُ ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان02/226 ،مرجعُسابق ،.ُفخرُالدينُالرازي3/470 ،مرجعُسابق ،(ُابنُعطية4)

 .6/4472 ،مرجعُسابق ،.ُاجلوهري0/431 ،مرجعُسابق ،.ُابنُدريد2/237 ،مرجعُسابق ،العين ،(ُالفراهيدي3)

ُف2) ُابن ُسابق معجم مقاييس اللغة، ،ارس( ُالفيومي0/030 ،مرجع ُسابق ،. ُالزبيدي0/34 ،مرجع ُسابق ،.  ،مرجع
37/002ُ. 

 .03/232 ،مرجعُسابق ،.ُالزبيدي6/40 ،مرجعُسابق ،ابنُمنظور(3ُ)
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ِقد ونَُ}و ُُ{تـَفم ُما، ُالمَمِلكُِ}خرب ُبـُ{ص َواَع ِقد ونَُ} نصب ُمِحملُ }ُ،(0){تـَفم ُبِِه َُجاَء َُوِلَمنم

ُ{بَِعريٍُ ُبَِعريٍُ}، ُُ{مِحمل  ُباالبتداء، ُوُ{َوِلَمنُم}رفع ُالذي، ُمبعىن ُومن ُبـُ{ِبهُِ}اخلرب  متعلقة

،ُ{َزِعيمُ } متعلقُبـُ{ِبهُِ} ابتداءُوخربُمجلةُمعطوفةُعلىُمجلة،ُوُ{َوأَنَاُِبِهَُزِعيمُ }،ُ{َجاءَُ}

بكوهناُبدالُمنُبدل،ُ (4)ُهاقسم،ُوالتاءُبدلُمنُالواو،ُوالُتدخلُإالُيفُاسمُاهللُبضعفُ{تَاللَّهُِ}

َناُ}المُتوكيدُجلوابُالقسم،ُُ{َلَقدُم}ُ،(3)رهتاُفيهثإذُالواوُبدالُمنُالباء،ُإذُهيُاألصلُلك َماُِجئـم

َرمضُِ ِسَدُيفُاألم ِسدَُ}،ُ{لِنـ فم ُكيُمتعلقةُبـُ{لِنـ فم َنا}الم َرمضُِ}وكذاُُ{ِجئـم ُك نَّاُ}،ُ{يفُاألم َوَما

ُوُ{َسارِِقنيَُ ُكان، ُاسم ُواأللف ُوالنون ُنفي، ُُ{َسارِِقنيَُ} ما َُجزَاؤ هُ }اخلرب، َُفَما الفاءُُ{قَال وا

َُكاِذِبنيَُ}اخلرب،ُُ{َجزَاؤ هُ }جوابُإنكارهم،ُوماُاستفهامُيفُموضعُرفعُباالبتداء،ُو ُك نمت مم ،ُ{ِإنم

رفعُباالبتداءُوخربهُحمذوفُُ{َجزَاؤ هُ }،ُ{قَال واَُجزَاؤ هُ }حرفُشرط،ُوجوابهُماُتقدم،ُُ{ِإنُم}

ُ ُكجزائهُعندكمُ(2)رفعُباالبتداءتقديرهُجزاؤه ُوُ{َجزَاؤ هُ }،ُوجيوزُأنُيكونُ(3)عندنا ُ}مبتدأ َمنم

ُُ{و ِجدَُ ُثاٍن، َُجزَاؤ هُ }مبتدأ ُواجلملةُخربُاألول{فـَه َو شرط،ُوجوابه:ُُ{َمنُم}وُ،(6)خربُالثاين،

                                                           

ِقد {ُولعلهُتصحيفُمنُالناسخُواهللُأعلم.(0ُ)  كذاُيفُاألصلُ"تفقدون"ُوالصوابُ}نـَفم

 ملاُيظهرُمنُالسياق.ُ"لضعفها"ُ"بضعفها"ُوالصوابُبالالمُباألصلكذاُ(4ُ)

 ،مرجعُسابق،األنباري.0/034ُُ،م(4111هـ0240 ،دارُالكتبُالعلميةُ:)بريوت ،0ط ،سر صناعة اإلعراب ،(ُابنُجين3)
0/62. 

 .وهوُتكرارُيستقيمُالسياقُبدونه"ُباالبتداءُرفع"ُصلكذاُباأل(2ُ)

ُ، إعراب القرآن،النحاسُ(3) ُإعراب القرآن ،األصبهاين.4/401 سابقمرجع ُسابق ،التبيان العكربي.0/071، ُ،مرجع
4/735. 

ُالزجاج6) مرجعُ ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي4/332 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن.النَّحَّاس،7/55 ،مرجعُسابق ،(
 .3/0135 ،مرجعُسابق ،.اجلوهري4/577 ،سابق
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الثاين،ُوالتقدير:ُُ{َجزَاؤ هُ }وإنُشئتُمبعىنُالذي،ُوالذيُيعودُعلىُاملبتدأُاألولُُ{فـَه َوَُجزَاؤ هُ }
ُ:ُ(0)فهوُهوُوأظهرُالضمريُكماُأنشدُسيبويه

 (2)نـَغََّص الَمْوُت ذا الغ نى والَفق ير ***ُالموَت َشيء   ال أَرى الَمْوَت َيْسب قُ 

3ُ)وملُيقلُ ِلهُِ}مبتدأُوُ{َجزَاؤ هُ }سبقهُوجيوزُأنُيكونُ( ُو ِجَدُيفَُرحم خربهُوالتقدير:جزاؤهُُ{َمنم
ُكنايةُعنُاالست(2)استعبادُمنُوجدُيفُرحله ُكماُيقولُجزاءُمنُلباق،ُفهو ،ُويفُاجلملةُمعىنُالتوكيد

ُ ُقوله: ُيف ُاهلاء ُجزاؤه، ُفهو ُالقطع َُجزَاؤ هُ }سرق ُعلىُُ{َفَما ُشئت ُوإن ُالسارق، ُعلى تعود

                                                           

وهوُأحدُُ،منُفحولُالشعراءُ،النصراين:ُفجاهليُ،عديُبنُزيدُبنُاحلمارُالعباديُالتميمي(ُيفُ)د(ُزيادة"عديُبنُزيد".0ُ)
ُهو ُالذينُهم: ُبنُالعبدُ،الفحولُاألربعة ُبنُاألبرصُ،وطرفة ُفقيدُجده:ُُ،وعبيد ُصاحبُ)األغاين(: ُوأما ُبنُعبدة. وعلقمة

ُُ،اخلمار ُالفرتة. ُيف ُمات ُوأظنه ُمضمومة. ُالمؤتلف والمختلفمبعجمة :006،ُُ ُ،2/031ُتاريخ اإلسالمُ،433املرزباين:
ُخزانة األدب ولب لباب لسان العرب،ُ،البغداديُ،315:ُسمط الآلليُ،443:ُاالشتقاقُ،25ُ،22:ُطبقات ابن سالم

ُ،.ُالذهيب640ُ،4/602ُالشعر والشعراء، مرجع سابق،ُ،ابنُقتيبةُالدينوريُ،062:ُشرح الشواهدُ،2/271ُ،مرجعُسابق
 .0/016 ،مرجعُسابق ،.ُسيبويه632ُديوانه.ُلعديُبنُزيدُيف3/001ُُ،مرجعُسابقُء،سير أعالم النبال

ء ُ...ُنَـ4ُ) ُالمَمومَتَُشيم ِبق  ُكذاُيفُاألصلُ"الفقري"ُبدونُاأللفُوالصوابُثبوهتا"الفقريا".ُوأصلُالبيتُ"ُاَلُأََرىُالمَمومَتَُيسم غََّصُ(
ُيفُ ُلثبوهتا َُوالمَفِقريَا" ُالمِغىَن َُذا ُاجلريرىُالنهرواينالمَمومت  ُومنها ُالتالية ُ ،املصادر ُبنُحيىيُ)ت: ُالفرجُاملعاىفُبنُزكريا هـ(351ُأبو

ُاجلندي الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي، ُسامي ُالكرمي ُعبد ُالعلمية ،0ط ،ت: ُالكتب ُدار  ،)بريوت:
منُقصيدةُلعديُبنُزيدَُوقيلُاِلبمِنِهُسَوادهُبنُُ.َُوَهَذاُالمبَـيمت7/55 ،مرجعُسابق ،.ُابنُمنظور0/340 ،(م4113-هـ0246ُ

ُالصُّبَحُبالصَّباِحَُبِصريا.(ُُالبغدادي ُالتنويرا...ُأَرق ب  خزانة األدب ولب لباب ُ،عديَُوالصَِّحيحُاألولُوأوهلاُ)طاَلُلَيليُأ راِقب 
 .4/311ُ ،مرجعُسابق ،.ابنُهشام00/366و6/51ُُ،مرجعُسابقُلسان العرب،

 .3/503 ،مرجعُسابق ،.الباقويل0/330 ،مرجعُسابق ،.ُاألصبهاين3/24 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآناس،ُ(ُالنَّح3َُّ)

ُالفريوزآبادى2) ُاملقباسُمنُتفسريُابنُعباسُ،( ُالطرباين.0/410ُ،مرجعُسابقُ،تنوير ُاملنسوبُلإلمام ُالعظيم ُ،تفسريُالقرآن
3/274. 
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ُو ِجدََُجزَُ}،ُواهلاءُالثانيةُيفُ(0)املسروق ،ُ(3)أيضا:ُعلىُالسارقُأوُعلىُاملسروقُ(4)قولتُ{اؤ ه َُمنم

َُجزَاؤ هُ }وكذلكُ ُواهلاءُيف{فـَه َو ِلهُِ}، ُ{َمنُم}تعودُعلىُُ{َرحم ُالظَّاِلِمنيَُ}، ُ{َكَذِلَكُجَنمزِي
(2)الكافُيفُموضعُنصب

ُ،ُواإلشارةُبذلكُإىلُاحلكم.ُ(3)كذلكُُُ،ُأي:ُجنزيُالظاملنيُجزاءُ 

ُالقراءة :القوُل في 

ُُُُ ُبرفع ُالكوفة ُأهل َُنَشاءُ }قرأ َُمنم ُُ{َدَرَجاٍت ُإىلُ{َدَرَجاتٍُ}بتنوين ُبإضافتها ُالباقون ،

ُكانتُ(6){َمنُم} ُفمنُنوَّن ُومنُملُينوِّنُُ{َمنُم}، يفُموضعُنصبُتكونُمفعوال ُثانيا ُلنرفع،

ُ.ُ{َمنُم}أضافُدرجاٍتُإىلُ

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ملاُدخلواُعلىُ:ُاملعىنُواهللُأعلمُوملاُدخلُولدُيعقوبُعلىُيوسفُضمُإليهُأخاه،ُقالُالسديُُُ
ُكانُالليلُ يوسفُآوىُإليهُأخاه،ُقالُعرفُأخاهُفأنزهلمُمنزال،ُوأجرىُعليهمُالطعامُوالشرابُفلما

                                                           

ُكجزائهُعندكمُ،ُواهلاءُتعودُ.ُ"َُجزَاؤه 0/3117ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُعادل0) "ُمبتدأُ،ُوخربهُحمذوفُ،ُتقديره:ُجزاؤهُعندنا
 علىُالسَّارِق،ُأوُعلىُاملسروقُ،ُويفُالكالمُاملتقدِّمُدليلُعليهما.

ُكذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُ"تعود"ُالستقامةُاملعىنُواهللُتعاىلُأعلم.4) ) 

 .02/222 ،مرجعُسابق ،(ُُالواحدي3)

 .0/3117 ،جعُسابقمُر ،(ُابنُعادل2)

 .0/345ُ ،مرجعُسابق ،عراب القرآنمشكل إ ،.ُالقيسي4/401 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،3ُ)

ُمرجعُسابق،ص6) ُابنُجماهد، ُالنَّحَّاس،460-464ُ( ُابنُخالويه،401ُ ،4/400 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن. كتاب .
 .336ص ،مرجعُسابق ،السبعة في القراءات
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ُكلُأخوينُمنكمُعلىُُجاءهمُمبثل قالُيوسف:ُ،ُفلماُبقيُالغالمُوحدهُ(0)ِمثَالذلكُفقال:ُلينم
هذاُينامُمعيُعلىُفراشي،ُفباتُمعه،ُفجعلُيوسفُيشمُرائحتهُويضمهُإليه،ُحىتُأصبح،ُوجعلُ

قال:ُفأنزهلمُمنازلُشىت،ُوأنزلُُ،ُورويُعنُابنُإسحاق(4)روبيلُيقول:ُماُرأيناُمثلُهذاُأرحيوناُمنه
ُيوسفُفالُتبتئسُب ُأخوكُأنا ُإينُأنا ُقال: ُخالُبه ُفلما ُإليه، ُفآواه ُمعه ُفيماُأخاه ُبنا ُفعلوه شيء

ُمماُأعلمتك :ُملاُدخلُإخوةُ(2)وقالُعمرُبنُذرُ،(3)مضى،ُفإنُاهللُأحسنُإلينا،ُوالُتعلمهمُشيئا
يوسفُعليه،ُاحتبسهُفأقبلُحيدثه،ُفقالُلهُيوسف:ُأكلُهؤالءُإخوتكُألبيك؟ُقال:ُنعم،ُقال:ُ

ُكانُيلُأخ،ُيقالُلهُيوسف:ُقالُفماُفعل؟ُقال: أكلهُالذئب،ُقالُُفماُلكُأخُمنُأمك؟ُقال:
فهلُحزنُعليهُوالدهُيعقوب؟ُقال:ُنعم،ُحزناُشديدا،ُقال:ُوماُبلغُمنُحزنه؟ُقال:ُذهبُبصرهُ
ُنعم،ُ ُقال: ُفهلُتزوجت؟ ُقال: ُنعمُحزنا ُشديدا، ُقال: ُفهلُحزنتُأنتُعليه؟ ُقال: ُكظيم، فهو

هُأنُيولدُلكُمنُقال:ُوهلُيتزوجُاحملزون؟ُقال:ُالشيخُيعقوبُأمرينُبذلك،ُقال:ُياُبينُتزوجُلعل

ُ ُبتسبيحه، ُاألرض ُوقولُهُ يثقل ُتـَبمَتِئسُم}: ُوالُحتزنُ{َفاَل ُتستكن ُفال 3ُ)أي: ُسلفُمنُُ( لشيء
ُكانواُيفعلونهُبكُقبلُاليوم ُ.(0)إخوتكُإليكُيفُنفسكُويفُأخيكُمنُأمكُوما

                                                           

ُعلىُِخلمقةُالسَِّمةُسواء:ُفائدة(0ُ) :ُحَجرُقدُن ِقرُيفُوجههُنـَقمر  ُُ،م ث ل :ُهيُمَجعُِمثَالُوهوُالِفراش.ُواملِثَال  ُفيهَُطَرف  فـَي جعل 
َضهَّب

 
 لمم ولُامل

ُيَدخلُاملِثالُِفيِهُفـََيك ون ُُ،المعموِدُأَوُامل ُِجَباٍلَُفاَلُيـَزَال وَنُحَيمنونُِمنمه ُبَأرمَفقَُماَُيك ون َُحىتَّ ثال:ُأََرض ونُذات  ِمثمله.ُواأَلمم
ُِابنُمنظور َلتَـنيم َُوِهَيُِمَنُالَبصرةَُعَلىُلَيـم ثَاال  ُأَمم ِبه ُبعض هاُبـَعمض اَُوِلَذِلَكُمس َِّيتم  .ُ)مُثُل(.00/606 ،مرجعُسابق ،ي شم

 .06/065 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 بالشر يبتلى عندما املؤمن :ُإنفائدة .7/4071ُ،4070 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/424 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 دام ما واليأسُواإلبتئاس باإلحباط الشعور نفسه عن ويبعد ،األبيض باملنظار األمور إىل يبقىُينظر بل باهلل وثقته إميانه يفقد ال

 .0/626 ،مرجعُسابق ،واحتساب.نصرُواهلاليل بصرب اهلل من الفرج ينتظر

(2ُ ُأَب و ُ"قَاَل ُالب َخارِي : َُوقَاَل ُالكويف، ُاملرهيب ُاهلمداين َمَداين ُاهلم َُذر ُأَب و ُاهلل ُعبد ُبن َُذر ُبن ُعمر )ُ ُسنة َُماَت هــ."036ُنعيم
.ُابنُحنبل،ُموسوعةُأقوال6/032ُ،مرجعُسابقُالتاريخ الكبير،هـ،436ُحممدُبنُإمساعيلُبنُإبراهيمُبنُاملغريةُتُُ،البخاري

0ُُرجالُاحلديثُوعلله،ُمجعُوترتيب:ُالسيدُأبوُاملعاطيُالنوريُوُأمحدُعبدُالرزاقُعيدُوحممودُحممدُخليلُ،طاإلمامُأمحدُيف
،ت:ُالدكتورُُتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم.ُالذهيبُ،3/00ُمُ(،0557ُُهـ/0207ُُ،عاملُالكتب-)الرياضُ

 .2/061ُمُ(4113ُُسالميُدارُالغربُاإل،بريوت-)لبنان0ُطُ،بشارُعو ادُمعروف

 .7/4071 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/423 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
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ُجِبََهازِِهمُم} وقوله تعالى:ُ َُجهََّزه مم ُاملرية،ُُ{فـََلمَّا ُمن ُمحلها ُما ُإخوته ُإبل ُيوسف ُمحل ُملا أي:

ِلَُأِخيهُِ}،ُجعلُاإلناءُالذيُكانُيكيلُبهُالطعام(4)وقضىُحاجتهم َربةُ،{يفَُرحم ُُ،"والسقاية":ُاملشم
ُكانُيشربُفيهُامللك،ُويكيلُبهُالطعام ،ُقالُاحلسن:ُالصواعُوالسقايةُسواء،ُ(3)وهيُاإلناءُالذي

يفُ. }(5)وابنُزيدُ(2)والضحاكُ(7)وابنُعباسُ(6ُ)وقتادةُ(3ُ)وهوُقولُجماهد،ُ(2)هوُاإلناءُيشربُفيه

َُأِخيهُِ ِل 01ُ)يفُمتاعُأخيهُ{َرحم ُم َؤذِّنُ }ابنُأمهُوأبيه:ُوهوُبنيامني،ُُ( ،ُأي:ُنادىُمنادٍُُ{مث َُّأَذََّن

ُالمِعريُ }وقيل:ُأعلمُم عمِلم،ُ ُ}وهي:ُالقافلةُفيهاُاألمجال،ُُ{أَيَـّتـ َها قالُابنُُ(00ُ){َلَسارِق ونَُِإنَّك مم

إسحاق:ُمثُجهزهمُجبهازهم،ُوأكرمهمُوأعطاهم،ُفأوفاهم،ُومحلُهلمُبعريا ُبعريا ،ُومحلُألخيهُبعرياُ 

ُكانتُمنُفضة،ُفجعلت ُكماُمحلُهلم،ُمثُأمرُبسقايةُامللكُوهو:ُالصواع،ُوزعمواُأهنا يفُ} بامسه،

ِلَُأِخيهُِ منُالقرية،ُأمرُهبمُفأ دركواُفاحتبسوا،ُمثُُ(04)واُوأمعنوابنيامني،ُمثُأمهلهمُحىتُإذاُانطلقُ{َرحم

                                                                                                                                                                                     

 .3/432 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب03/422 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .7/4070 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت4)

 .06/074 ،مرجعُسابق ،ابنُجرير(3ُ)

 .06/074ُ،مرجعُسابقُوتفسيره،ُ،.0/334 ،مرجعُسابق ،تاريخ الرسل والملوك ،(ُابنُجرير2)

 املرجعُالسابق. ،.ُابنُأيبُحامت355صُ ،مرجعُسابق ،(ُجماهد3)

 .0/343 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق6)

 املرجعُالسابق. ،(ُابنُأيبُحامت7)

 .6/372 ،مرجعُسابق ،.القنوجي06/073 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .7/4070 ،سابقمرجعُ ،(ُابنُأيبُحامت5)

 .7/074ُ ،مرجعُسابق ،.ُُابنُأيبُحامت06/073ُ،مرجعُسابقُ،(ُابنُجرير01)

 .3/041 ،مرجعُسابق ،.الزجاج06/073 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير00)

ُ،مرجعُسابقُ،(ُأمعنوا:ُابتعدوا.ُوأمعنواُيفُبلدُالعدوُويفُالطلبُأيُجدواُوأبعدوا.ُوأمعنُالرجل:ُهربُوتباعد.ُابنُمنظور04)
 .ُ)فصلُامليم(.03/215
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َُلَسارِق ونَُ}ُ(0)نادىُمنادي قفوا،ُوانتهىُإليهمُرسوله،ُفقالُهلمُفيماُيذكرون:ُُ{أَيَـّتـ َهاُالمِعري ُِإنَّك مم
ُكيلكمُوحنسنُمنزلتكمُونفعلُبكمُماُملُنفعلُبغريكم،ُوأدخلناكمُعليناُ أملُنكرمُضيافتكمُونوفكم

ُكماُقالُهلم؟،ُقالوا:ُبلى،ُوماُذاك؟ُقال:ُسقايةُامللكُفقدناهاُوالُنتهمُعليهاُيفُبي وتناُومنازلناُأو

َُسارِِقنيَُ} ،(4)غريكم ُك نَّا َُوَما َرمِض ُيفُاألم ِسَد ُلِنـ فم َنا ُِجئـم َُما ت مم َُعِلمم َُلَقدم ُتَاللَِّه ُعنُ(3){قَال وا ُوح كَي ،

ُكانتُمحرياُ  ُأنُعريُبينُيعقوب ُ(2)جماهد: ُعليهم}، بَـل وا َُوأَقـم ِقد ونَُُقَال وا ُتـَفم ُص َواَعُ قَال واُ َماَذا ِقد  نـَفم

ُ{ المَمِلكُِ ُنودوا ُيعقوبُملا ُبنو َُلَسارِق ونَُ}قال ُإِنَّك مم ُالمِعري  ُاملناديُومنُُ{أَيَـّتـ َها ُعلى ُأقبلوا أي:

ُ ِقد ونَُ}حبضرهتمُيقولونُهلم: ُتـَفم ُُ{َماَذا ُالمَملُِ}فقالُالقوم: ُص َواَع ِقد  ُامللكُ،{كُِنـَفم ،ُ(3)مشربة

ُكهيئةُاملكوك،ُوكانُللعباسُمثلهُيفُاجلاهليةُيشربُفيه ُكان َُجاَءُبِِهُمِحمل ُ}ُوقوله: ،(6)قيل: َوِلَمنم

َُزِعيمُ }ُوقوله:(7)أي:ُوملنُجاءُبالصاعُمحلُبعريُمنُالطعامُأي:ُوقرُبعريُ{بَِعريٍُ ُبِِه أي:ُُ{َوأَنَا
ُكفيل،ُوالزعيمُمبعىنُالكفيل ُ:ُ(0)،ُمثلُقولُالشاعر(2)أناُبأنُأوفيهُمحلُبعريُإذاُجاءُبه

                                                           

(ُيفُاألصلُ"منادي"ولعلُالصوابُ"مناد"ُوذلكُألنهُفاعلُحكمهُالرفعُوهوُاسمُمنقوصُحتذفُياؤهُعندُالرفعُويدخلُعليه0ُ)
 التنوينُمثلُغواش.

 .4073-7/4074 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت4)

 املرجعُالسابق. ،.ابنُأيبُحامت06/072 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .3/435 ،مرجعُسابق ،.الثعليب7/4074،4023 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/072 ،مرجعُسابق ،ابنُجرير(2ُ)

 .0/343 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق3)

ُجرير6) ُابن ُسابق ،( ُسابق ،معاني القرآن الكريم ،.النحاس06/076 ،مرجع ُسابق ،.السمرقندي3/222 ،مرجع  ،مرجع
4/413ُ. 

 .7/4072 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/077 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير4/322 ،مرجعُسابق ،(ُمقاتل7)

:ُمنُفائدة.04/324 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت3/401 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج06/075 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)
وهيُاجلعالةُ ،يقومُبعملُمعنينُاملكافئاتُملوهذهُجعالةُبذلتُللواجدُملشروعيةُإعطاءُ ،األحكامُالشرعية:جوازُاجلعلُللضرورة
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ي زَع يمُ  ***( 2)فـََلْسُت ب آم ر  ف يَها سليم  َوَلك نِّي َعَلى نـَْفس 

ُكالمُالعرب:ُالقائمُبأمرُالقوم،ُولذلكُقيلُلرئيسُالقومُزعيمهمُومدبرهم ،ُوهلذاُجاءُ(3)وأصلهُيف

َُجاَءُبِهُِ}اخلربُعنُواحدُيفُقوله:ُ ُوهمُمجاعة،ُألنهُقصدُالرئيسُوالقي مُبأمرهم.ُ{َوِلَمنم

َُسارِِقنيَُ} ُك نَّا َُوَما َرمِض ُاألم ُيف ِسَد ُلِنـ فم َنا ُِجئـم َُما ت مم َُعِلمم َُلَقدم ُتَاللَِّه ُيوسف:ُُ{قَال وا ُإخوة ُقال أي:

نَُ} َُماُِجئـم ت مم َُعِلمم َرمضُِتَاللَِّهَُلَقدم ِسَدُيفُاألم ُكانُ(2)أي:ُلنعصَيُيفُأرضكم{اُلِنـ فم ،ُفإنُقالُقائل:ُوما

َرمضُِ}علمُمنُقيلُلهُ ِسَدُيفُاألم َناُلِنـ فم َُماُِجئـم ت مم َُعِلمم اُلذلك،ُحىتُاستجازُقائلواُئُوبأهنمُملُجيي{َلَقدم
ذلكُأنُيقولوه،ُقيلُاستجازواُأنُيقولواُذلك،ُألهنمُفيماُذكرُردواُالبضاعةُاليتُوجدوهاُيفُرحاهلم،ُ
ُيفُ ُقدُعرفوا ُكانوا ُإهنم ُوقيل: ُيفُرحالنا، ُاليتُوجدناها ُسراقا ُملُنردُعليكمُالبضاعة ُكنا ُلو فقالوا:

                                                                                                                                                                                     

ُكسائرُالعقود.نصرُواهلاليل ،مشروعيةُالكفالة ،يفُالفقه مرجعُ ،والكفيلُغارمُوفيهُالُيشرتطُيفُعقدُاجلعلُحضورُاملتعاقدين
 .0/711 ،سابق

شاعرُجاهليُمقلُمنُشعراءُُ،(ُيفُ)د(ُ"مؤسىُاألزدي".ُهوُحلاجزُبنُعوف.ُحاجزُبنُعوفُبنُاحلارثُاألزديُمنُاألزد0)
ُكانواُيغزونُعلىُأرجلهمُتويفُقبيلُاإلسالمُبفرتةُقصرية ومنُالعربُالذين ُ،اللصوصُاملغريينُالعدائنيُالذينُيدركونُاخليلُعدواُ 

علىُالطرُب ،أليبُعبيدة:ُ"ُوقالُاملؤسىُاألزدي"ُمجاز القرآنويفُ. 4/033ُ،مرجعُسابقُ،الزركلي ي:ُوقالُالشيخُشاكرُتعليقاُ 
ُلنسبته ُتصحيف ُاملؤسى" ُيكون" ُأن ُالسروى" ،أخشى ُأبوعبيدة ،وهي" ُاألزد. ُجبال ُوهي ُالسراة" ُإىل" ُسابقُ ،نسبة مرجع

 .06/021 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/303

ُكذاُيفُاألصلُوالصوابُواهللُأعلمُ"ِبَسلمٍم"ُالستقامةُاملعىنُولثبوهتاُيف4) مرجعُ ،ير.ُابنُجُر0/303ُ،جمازُالقرآنُ،أيبُعبيدةُ،(
َُعَلىُنـَفمِسيَُزِعيم ".06/021 ،سابق ُبِآِمٍرُِفيَهاُِبَسلمٍمُ...َُوَلِكينِّ  .ُ"فـََلسمت 

،ُومنُقولُليلىُاألخيلية:ُحىتُإذاُبرزُاللواءُرأيتهُحتتُاللواء03/433ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3) .ُزعمُفالنُزعامةُوزعاماُ 
 .3/421 ،مرجعُسابق ،.الثعليب030ثورُصُُعلىُاخلميسُزعيماُ".ُوالبيتُيفُديوانُمحيدُبن

 .7/4072 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)
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ُ ُوال ُأحدا، ُيظلمون ُال ُأهنم ُومسريهم ُهلم:ُطريقهم ُقيل ُحني ُذلك ُفقالوا ُهلم، ُليس ُما يتناولون

َُلَسارِق ونَُ} ُ.(0){ِإنَّك مم

َُكاِذِبنيَُ}قَال وا:ُ وقوله تعالى:ُ ُك نمت مم أي:ُقال:ُأصحابُيوسفُإلخوته:ُفماُثوابُُ{َفَماَُجزَاؤ ه ُِإنم

ُ ُقولكم: ُكاذبنيُيف ُكنتم ُإن ُك نَّ}السارق َُوَما َرمِض ُاألم ُيف ِسَد ُلِنـ فم َنا ُِجئـم َُسارِِقنيََُما ُإخوةُُ{ا قال
ُكذلكُ ُإىلُمنُسرقُمنهُحىتُيسرتقه، ُأنُيسلمُبسرقته ُالسرق، ُثوابُمنُوجدُيفُرحله يوسف:

ُف ُظلم، ُمبن ُسرقايفنفعل ُغريه ُمال ُأخذه ُمن ُفعله ُله ُماليس ُالسرقُُُ،(4)عل ُثواب ُالكالم: ومعىن
ُكانُمعروفاُمعناه،ُ ُكأنهُقيل:ُثوابهُاسرتقاقُاملوجودُيفُرحله،ُمثُحذفُاسرتقاقُإذ املوجودُيفُرحله

،ُوحيتملُأنُيكونُمعناهُقالوا:ُثوابُ{َكَذِلَكُجَنمزِيُالظَّاِلِمنيَُ}هوُجزاؤهُفمثُابتدأُالكالمُفقيل:ُ
قُجزاؤهُاالستعباد،ُوكانتُهذهُسنتهمُيفُالسارق:ُأنُالسرقُالذيُيوجدُالسرقُيفُرحله،ُفالساُر

وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُحسنُالتدبريُمنُبلوغُاحملابُيفُالنفسُواحلميمُُ(.3)يستعبد
واألخُالقريبُباالجتماعُعلىُاحلالُاجلميلةُواملنزلةُاجلليلة،ُوالبيانُعماُيوجبهُالتلطفُيفُبلوغُاملرادُ

ُوالُيتبُهلمُمنُإيقاعُاألسبابُال ُكثريُمنُالناسُموقعه ُخيفىُعلى ُمما ُويبعثُعليه يتُتؤديُإليه
اإلنسانُبأخذُماُملُيأخذُُهبتوجهه:ُألنهُأنفذُلهُوأجنحُللمطلوبُمنه،ُوالبيانُعماُيوجبهُحالُ

منُاالستفهامُللتثبتُيفُاألمرُوتركُاإلسراعُإىلُماالُجيوزُمنُالقول،ُوالبيانُعماُيوجبهُاحلرصُعلىُ
ُليجدَُّوجدا ُبه ُضاعُمنُتضمنُاجلعلُملنُجاء ُوالبيانُعماُُنُما ُضمنُعليه، ُفيما ُرغبة يفُطلبه

ُبهُمنُاإلحالةُعلىُظاهرُحاهلمُوماُيعلمُمنُسدادُطريقتهمُباألحوالُذيوجبهُبراءةُالقومُمباُق فوا
عماُيوجبهُُالدالةُواآلثارُالشاهدة،ُوالبيانُعماُيوجبهُالكذبُمنُاجلزاءُبالشرُبالذمُوالضر،ُوالبيان

ُأنُيرجعُإىلُبالسرقةُمنُاملذلةُ ُمنُغريُحقيقة.ُةمهتالعقوبةُوسقوطُاحمللُبالفضيحةُإال 

: ُالقوُل في الوقف  والتمام 
                                                           

 .03/436 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .7/4072ُ،4073 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/024 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 .3/040 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج7/4072 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت3)
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َُكان واُيـَعمَمل ونَُ}وكذاُُ،(0)صاحلُ{َآَوىُإِلَيمِهَُأَخاهُ }    ِلَُأِخيهُِ}،ُيفُ(4){مبَا ،ُوكذاُ(3)صاحلُ{َرحم

ُ(2){َلَسارِق ونَُ} ُوكذا ِقد ونَُ}، ُتـَفم ُ(3){َماَذا ُوكذا ُوكذا(6){َزِعيمُ }، ُوكذاُ(7)ُ{َسارِِقنيَُ}، ،

ُ.(2){جَنمزِيُالظَّاِلِمنيَُ}

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

گ ڳ    ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ      ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ژ    

ہ   ہ ہ ھھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ېې ې ى ى ائ  ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ     ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ                حئ مئ ىئيئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ    پ پ پ ڀ ڀ       ڀ      ڀ جب حب خب مب ىب  

  ژٺ 

                                                           

 .053ُصُ ،مرجعُسابق ،(ُاألمشوين0)

 املرجعُالسابق.ُ ،(ُوعندُاألمشوينُكاف4)

 املرجعُالسابق. ،.ُقال:ُجائزُعندُنافعُاألمشوين053صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُاألنصاري3)

المقصد لتلخيص ما في  ،األنصاري ،.ُقال:ُحسن342صُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُقال:ُتامُالداين2)
ُكافالسابقُاملرجع ،المرشد  املرجعُالسابق. ،األمشوين ،.ُقال:

ُكافُاألنصاري3)  املرجعُالسابق. ،وكذاُاألمشوينُاملرجعُالسابق. ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُقال:

ُكاف6)  املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،(ُقال:

ُكاف7)  املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،(ُوقال:

ُكاف2)  املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،(ُقال:
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ُكانُُ{فـََبَدأَُ}    ُوإن ُكانُمهموزا، ُكانُمبعىنُاالبتداء ُإذا ُوبدأ ُتقدم، ُأخربُبهُمما الفاءُجوابُما

ُكانُغريُمهموز 0ُ)مبعىنُالظهور ِعَيِتِهمُم}( ُبدأُ{بَِأوم ُبـ ُُ} متعلق ُبدأ،ُُ{قـَبمَل ظرفُالعاملُفيه

ُعطف،ُ{مث َّ} َُأِخيهُِ} حرف ُِوَعاِء ُِمنم َرَجَها َتخم ُبـ{اسم َرَجَها} متعلق َتخم ُيفُواُ{اسم هلاء

َرَجَها} َتخم ُُ{اسم ُعلى ُعلى{ السَِّقايَةَُ}تعود ُويؤنثُالصواعُأو ُيذكر ُ(4)وهو ُ{َكَذِلكَُ}،

ُكذلك،ُفاإلشارةُبذلك:ُإىلُماُذكرُُ(3ُ)يفُموضعُنصبُ{َكَذِلكَُ}الكافُمنُ أي:ُاستخراج ا

ُال ُهذا ُُتسببمن ُاألحوال، ُلِي وس فَُ}ومصرف نَا ُبـُ{ِكدم ُمتعلقة نَا} الالم ُيفُ{ِكدم ُواألصل ،

نَا} ُالتصاهلاُُُ{ِكدم ُساكنة، ُالدال ُوبعدها ُالياء ُفسكنت ُالكاف، ُإىل ُالياء ُحركة ُنقلت كيدنا

َُكاَنُلَِيأمخ ذَُ}بالضمريُاملرفوع،ُفحذفتُاللتقاءُالساكنني، ُ{لَِيأمخ ذَُ}حرفُنفي،ُُ{َما}،ُ{َما

ُكانُاستقراره، نصبُبـُُ{َأَخاهُ َُيأمخ ذلُِ}نصبُبالمُالنفي،ُوهيُمتعلقةُبفعلُحمذوف،ُوبتقديره:ُما

ُاللَّهُ }،ُيأخذُمتعلقةُبـُ{يفُ}،ُ{يفُِديِنُالمَمِلكُِ}ُ،يأخذ َُيَشاَء َُأنم يفُموضعُنصبُبـُُ{ِإالَّ

ُاهلل ُيشاء ُبأن ُإال ُبتقدير: ُُ،(2)يأخذ ُبالصلة، ُاالسم ُلطول ُالباء ُ}وحذفت َُمنم َُدَرَجاٍت نـَرمَفع 

ُ{َنَشاءُ  ُبـُ{َدَرَجاتٍُ}، ُإىلُُ{نـَرمَفعُ } نصب ُمضافة ُوهي ُالتاء، ُكسرة ُالنصب: وعالمة

                                                           

ُكان0ُ) ُكانُمبعىنُاالبتداء ُكانُغريُمهموز ُكذاُيفُاألصلُوفيهُتكرار.ُابنُسيده( المحكم والمحيط  ،أوعيتهمُمتعلقُبـُ"بدأ"
مرجعُ ،.ُالزبيدي5/323م(4111ُ-هـ0240ُ،)بريوت:ُدارُالكتبُالعلمية ،0ط،ت:ُابنُسيدهُعبدُاحلميدُهنداويُاألعظم

 .02/63 ،مرجعُسابق ،.ُابنُمنظور4/70 ،مرجعُسابق ،.ابنُدريد37/026 ،سابق

ُ،القاموسُاحمليطُ،.ُالفريوزآبادى0/323ُ،،ُاحملتسبُيفُتبينيُوجوهُشواذُالقراءاتُواإليضاحُعنها،ُمرجعُسابق(ُابنُجين4)
 .0/533ُ،مرجعُسابق

 .3/45 ،مرجعُسابق ،.درويش4/335 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآنالنَّحَّاس،ُ(3ُ)

 .0/354 ،مرجعُسابق ،(ُاخلراط2)
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ُو{َمنُم} ُفتكونُُ{َمنُم}، ُدرجات، ُبتنوين ُالكوفة ُأهل ُوقرأ ُالقراءة، ُأكثر ُهذه ُالذي، مبعىن

ُبـ{َمنُم} ُنصب ُموضع ُيف ُهذا ُُ{نـَرمَفعُ }على ُمفعولني، ُإىل ُِعلمٍمُ}ويتعدى ُِذي ُك لِّ َوفـَومَق

ُ}وهوُظرفُنصبهُمبعىنُاالستقرار،ُرفعُباالبتداء،ُواخلربُفوقُ{ َعِليمُ }ُُ،{َعِليمُ  رِقم َُيسم قَال واُِإنم

ُقـَبملُ  ُِمنم ُلَه  َُأخ  َُسَرَق ُ{فـََقدم ُوُ{ِإنُم}، ُالشرط، ُجواب ُوالفاء ُشرط، رفعُُ{َأخُ }حرف

ُقـَبملُ }وُ{َلهُ }،ُو{َسَرقَُ}بـ َفَأَسرََّهاُ}يفُموضعُالنعتُلمأخ،ُُ،{َسَرقَُ} متعلقانُبــُ{ِمنم

ِسهُِ ُيفُنـَفم الفاءُجوابُماُأخربُبهُمنُقوهلم،ُواهلاءُواأللفُنصبُبأسرهاُعائدتانُعلىُُ{ي وس ف 

ُاملقالة ُأو ُبأسَُُ{ي وس فُ }ُ،(0)الكلمة ُُ{يفُ} وُرَُّرفع ، ُأسر  ُبـ ُبـُ{ُيـ بمِدَهاُوملَُم }متعلق    جزم

ُ،(4)ظهرأمتعلقُبـُيبدي،ُوهوُمنُأبدىُيبديُإذاُُ{هَل مُم}فاهلاءُواأللفُنظريُماُتقدم،ُوُ{لـــَمُم}

َُمَكان ا} َُشر  ُأَنـمت مم ُوُ{قَاَل ُوخرب، ُالبيانُ{َمَكان ا}ابتداء ُعلى ُ(3)نصب ُمبَاُ}، ُأَعمَلم  َواللَّه 

ُُ{َتِصف ونَُ ُبـ ُمتعلقة ُوالباء ُوخرب، ُ{أَعمَلمُ }ابتداء ُالمَعزِيزُ }، ُأَيُـَّها ُيَا ُمفرد،ُُ{قَال وا نداء

َُكبُِ}نعتُألي،ُ{المَعزِيزُ }و ا ُاخلربُمتعلقُمبعىنُُ{َلهُ }،ُو{ِإنَُّ}اسمُُ(2){ري اِإنََُّله ُأَب اَُشيمخ 

ُ

                                                           

 املرجعُالسابق. ،(ُاخلراط0)

 .4/721ُ،مرجعُسابقُ،التبيانُيفُإعرابُالقرآنُ،العكربي(4ُ)

ُيقصد3ُ) ُاهلل-( ُامللحوظ".العكربيُ-رمحه ُالقيسي4/720 ،مرجعُسابق ،بالبيانُ"التمييز مرجعُ ،عراب القرآنمشكل إ ،.
 .0/353 ،سابق

ُكذاُيفُاألصلُوالصوابُ}ُأَب اُ{ُاسمُإنُالستقامةُاملعىنُولعلهُتصحيفُمنُالناسخُواهلل2)  تعاىلُأعلم.ُ(
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ُإن، ُيلي ُال ُألن ُإظهاره ُتقدير ُجيوز ُال ُوُ{ِإنَُّ}وكسرتُاالستقرار، ُالقول، ُبعد  ألهنا

نعتُلشيخ،ُأوُبدل،ُوشيخُجيمعُعلىُأشياخُوشيوخُومشيخةُومشوخاُوشيخان،ُولكُ{َكِبري ا}

ُكماُتقول:ُأقوامُوأقاوميُوأقاوم،ُ(0)ُخيأشاُوُخيأنُجتمعُأشياخاُعلىُأشاي َُأَحَدنَاَُمَكانَهُ }، ُ{َفخ ذم

ُجوابُقوهلم ُُ،منُأحدناُخذفُ،الفاء ُ"خ ذ"، ُبدالُُ{َفخ ذُم}نصبُبـُ{َمَكانَهُ }نصبُبـ أي:

ِسِننيَُ}منه،ُ ُاللَّهُِ}،ُ{نـَرَاكَُ} متعلقةُبـُ{ِمنَُ}،ُ{إِنَّاُنـَرَاَكُِمَنُالمم حم ،ُ(4)مصدرُ{قَاَلَُمَعاَذ

ُ ُومعاذاأي: ُعياذا ُباهلل ُِعنمَدهُ }ُ،(3)أعوذ َُمَتاَعَنا نَا َُوَجدم َُمنم ُِإالَّ ُنَأمخ َذ ُ{َأنم ُموضعُُ{َأنُم}، يف

ُ ُبأعوذ، نَا}نصب َُوَجدم َُمنم ُ{ِإالَّ ُبـُ{َمنُم}، ُنصب ُموضع ُو{نَأمخ ذَُ}يف مبعىنُُ{َمنُم}،

نَا} متعلقُبـُ{ِعنمَدهُ }الذي،ُ ُ{َوَجدم نَا}نصبُبـ{َمَتاَعَنا}، َُلظَاِلم ونَُ}،ُ{َوَجدم ُِإذ ا ُ{ِإنَّا

ُلتوسطها،ُوهيُعلىُاجلواب{ ِإذ ا}،ُو""إنالمُتوكيدُيفُموضعُخربُ ُويقالُمعاذُاهللُ(2)ملغاة ،
ُ.ُ(6)وعوذُاهللُوعياذُاهللُ(3)ومعاذهُاهلل

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

بذلكُصواعُامللك،ُفبدأُيفُتفتيشهُبأوعيةُُاُ املعىنُواهللُأعلمُففتشُيوسفُأوعيتهمُورحاهلمُطلبُُُ
إخوتهُمنُأبيه،ُفجعلُيفتشهاُوعاء ُوعاء ُقبلُوعاءُأخيهُمنُأبيهُوأمه،ُفإنهُأخ رُتفتيشه،ُمثُفتشُ

                                                           

 .3/30 ،مرجعُسابق ،.ُابنُمنظور7/427 ،مرجعُسابق ،.ُالزبيدي0/302 ،مرجعُسابق ،(ُابنُدريد0)

 املرجعُالسابق. ،(ُالعكربي4)

ُالزخمشري3) مرجعُ ،القاموس المحيط ،.الفريوزآبادى4/2 ،مرجعُسابق ،.اجلوهري0/343 ،مرجعُسابق أساس البالغة، ،(
 .0/242 ،سابق

 .0/2245 ،مرجعُسابق ،.ُاألبياري0/220 ،مرجعُسابق ،(ُاخلراط2)

 (ُيفُ)د(ُزيادة"وعوذُاهلل".3)

 .5/220ُ ،مرجعُسابق ،.ُالزبيدي3/252 ،مرجعُسابق ،.ُابنُمنظور3/260 ،مرجعُسابق المخصص، ،(ُابنُسيده6)
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ُكانُالُينظرُيفُوعاءُإالُ آخرهاُوعاءُأخيه،ُفاستخرجُالصواعُمنُوعاءُأخيه،ُقالُقتادة:ُذكرُلناُأنه
ُ ُبه ُقذفهم ُمما ُتأمثا ُاهلل ُبلىُاستغفر ُقالوا: ُشيئا، ُأخذ ُهذا ُأظن ُما ُفقال: ُالغالم، ُمتاع ُبلغ حىت

نَا}:ُوقولُهُ ،ُ(3)ومعىنُقولُابنُإسحاقُوابنُجريجُ(4)،ُوقالهُأيضاُالسدي(0)فاستربئه ُِكدم ُ{َكَذِلَك
ُليوسف ُصنعنا 2ُ)يقول:ُهكذا ُبإقرارُمنهمُأنَُّخنحىتُ( لهُأنُُل صُأخاهُألبيهُوأمهُمنُإخوتهُألبيه،

حيبسهُيفُيديهُوحيولُبينهُوبينهم،ُوذلكُأهنمُقالواُجزاءُمنُسرقُالصواعُأنُمنُوجدُيأخذهُمنهُُو
ُوصفُلناُ ُكما ُكانُحكمهمُويفُدينهم،ُفكادُاهللُليوسف ُفهوُمسرتقُبه،ُوذلك ذلكُيفُرحله

َُكاَنُلَِيأمخ َذَُأَخاه ُيفُ}وقوله تعالى:،ُ(3)منهمُفصارُعندهُحبكمهمُوصنعُاهللُلهأخاهُُحىتُأخذه َُما

َُيَشاَءُاللَّهُ  َُأنم ُكانُأي:{ِديِنُالمَمِلِكُِإالَّ يوسفُليأخذُأخاهُيفُحكمُملكُمصرُوقضائهُوطاعتهُُما
،ُفلمُيكنُليوسفُأخذُ(6)منهم،ُألنهُملُيكنُمنُحكمُذلكُامللكُوقضائهُأنُيسرتقُأحدُبالسرق

منُوجدُيفُوعائهُأخيهُيفُحكمُملكُأرضهُإالُأنُيشاءُاهللُذلكُبكيدهُالذيُكادهُله،ُحىتُأسلمُ
وابنُجريجُُ(7)الصواعُإخوتهُورفقاؤهُحبكمهمُعليهُوطيبُأنفسهمُبالتسليمُبنحوُذلكُقالُجماهد

ُوالضحاك،ُوقالُقتادةُقالهُابنُعباسُ(2)والضحاك،ُوُيفُِديِنُالمَمِلِكُأي:ُيفُسلطانُامللكُوالسدي

أنُيؤخذُالسارقُبسرقته،ُوكانُقالُابنُزيد:ُليسُيفُدينُامللكُُ،(5)وابنُجريج:ُيفُقضائهُوحكمه

                                                           

 .06/022 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/346،343 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق0)

 .7/4073 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت4)

 .06/023 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .7/4076 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)

 املرجعُالسابق. ،.ُابنُأيبُحامت03/464 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير4/323 ،مرجعُسابق ،(ُمقاتل3)

 املرجعُالسابق. ،(ُابنُأيبُحامت6)

 .03/027 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)

 .4/412 ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.السمرقندي ،.ُابنُأيبُحامت06/022 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .0/346 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق5)
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ُوبني ُيعقوب ُاألنبياء ُعند ُيـ ؤمَخذهاحلكم ُأن ُعبدا ُيسرتق : ُبسرقته ُالطاعةُُ،(0)السارق ُالدين وأصل
ُ:ُ(4)والعادة،ُقالُالشاعر

ين ي  يُنُه أََبًدا َود ين ي ***تـَُقوُل إ َذا َدرَْأُت َلَها َوض   (6)َأَهَذا د 

َُيَشاَءُاللَّهُ }:ُوقولُهُ أيُهذاُعادتهُأبداُوعاديت،ُ  َُأنم :ُصنعناهُلهُبأهنمُقالوا:ُ(2)قالُالسديُ{ِإالَّ

ُكادهاُاهللُفأع{فـَه َوَُجزَاؤ هُ } َُنَشاءُ } مُهباُيوسف.ل.ُوقالُجماهد:ُإالُبعلة َُدَرَجاٍتَُمنم ُ{نـَرمَفع 

ُكماُرفعناُيوسف،ُ ُك لُِِّذيُِعلمٍمَُعِليمُ }مراتبُودرجاتُيفُالعلمُعلىُغريه، أي:ُوفوقُُ،ُ{َوفـَومَق
كلُعاملُمنُهوُأعلمُمنه،ُحىتُينتهيُذلكُإىلُاهللُتباركُوتعاىل،ُوإمناُعىنُبذلكُأنُيوسفُأعلمُ

ُيوسفُمنُهوُأعلمُمنه،ُحىتُينتهيُإىلُاهللُعزُوجل،ُوروىُحممدُبنُكعبُ(3)منُإخوته،ُوأنُفوق

ُُ(6)قال:ُسألُرجلُعلياُ 

                                                           

 .7/4072 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت0)

منُربيعة:ُشاعرُُ،منُبينُعبدُالقيسُ،(ُيفُ)د(ُزيادة"املثقبُالعبدي".ُالبيتُللم ثـَقِّبُالَعبمدي.ُوهوُالعائذُبنُحمصنُبنُثعلبة4)
ُ=ُحنو33ُُمنُأهلُالبحرين.ُ)حنوُُ،جاهلي .0/323ُُوالشعر والشعراء، مرجع سابق،ُ،م(.ُابنُقتيبةُالدينوري322ُقُهـ
ُالوضنيُلناقته:ُبسطهُعلىُاألرض053صُُديوانه.ُيذكرُناقتهُوهوُيف3/453ُُ،مرجعُسابقُ،الزركلي مثُأبركهاُعليهُُ،.ُودرأ

ُوالوضني ُرحلها. ُعليها ُاهلرويليشد ُاألزهري ُالدأبُوالعادة. ُوالدين: ُالبعري. ُرحل ُبه ُيشد ُمنسوج ُجلد ُعريضُمن ُحزام :، 
.4/466ُ ،مرجعُسابق ،جمملُاللغة ،.ُابنُفارس03/065 ،مرجعُسابق ،.ابنُمنظور02/035 ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة

 .4/322ُ،مرجعُسابقُ،ابنُجرير

ُدريد3) ُابن ُسابق ،( 4/503ُ ،مرجع ُاألزهري ُسابق ،تهذيب اللغة ،اهلروي. ُسابق ،.اجلوهري02/003 ،مرجع  ،مرجع
6/4402. 

 .7/4076 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)

 (ُيفُاملْتُكلمة"قوم"ُويفُهامشُالنسخةُ"لعلهُفوق"ُفتكونُالعبارةُ"أنُفوقُيوسفُمنُهوُأعلمُمنه".3)

ُ،ليهُوسلم،ُوامسهُعبدُمنافُبنُعبدُاملطلبُبنُهاشمُالقرشي(ُعليُبنُأيبُطالبُولدُمبكة،ُترىبُيفُحجرُالنيبُصلىُاهللُع6)
ُالراشدين ُرابعُاخللفاء ُوسلم ُاحلسنُاهلامشيُأمريُاملؤمننيُابنُعمُرسولُاهللُصلىُاهللُعليه ُالرمحنُبنُملجمُُ،أبو ُعبد إغتاله
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ُالسالم ُلُ(0)عليه ُفقالُالرجل: ُفقالُفيها، ُقالُعليعنُمسألة، ُوكذا، ُكذا ُولكن عليهُ-يسُهكذا

ُوأخطأتُ  َُعِليمُ }السالم:أصبَت ُِعلمٍم ُِذي ُك لِّ ُكيف(4){َوفـَومَق ُقائل: ُقال ُأنُُكانُُفإن ليوسف

                                                                                                                                                                                     

مرجعُُ،.املزي2/323ُ،.ُابنُعساكر،ُمرجعُسابق3/0125ُ،مرجعُسابقُ،هـ.ُابنُعبدُالرب21ُرمضانُعام07ُُاخلارجيُيفُ
 .41/274ُُ،سابق

ُ:ُهلُجتوزُالصالةُوالسالمُعلىُغريُاألنبياءُ)عليهمُالصالةُوالسالم(ُُاستقالالُأمُال؟فائدة (0)
ُاختلفُالعلماءُيفُالصالةُعلىُغريُاألنبياء هلُجتوزُاستقالالُأمُال؟ُفقالُابنُالقيمُيفُجالءُ-عليهمُالصالةُوالسالم-أوال :

داخالُُ-صلىُاهللُعليهُوسلمُُ-فهذاُجيوزُويكونُ ،أحدمهاُأنُيقالُاللهمُصلُعلىُآلُحممد ،ملسألةُعلىُنوعنياألفهام:ُهذهُا
ُيفُآلهُفاإلفرادُعنهُوقعُيفُاللفظُالُيفُاملعىن.

ُكقولهُاللهمُصِلُعلىُعليُأوُحسنُأوُأيبُبكرُأوُغريهمُمنُالصحابةُومنُبعدهم كُفكرهُذل ،ثانيا :ُُأنُيفردُواحدُبالذكر
ُوهوُمذهبُأيبُحنيفةُوسفيانُبنُعيينةُوسفيانُالثوريُوبهُقالُطاوس. ،قالُملُيكنُذلكُمنُعملُمنُمضى ،مالك

ولكنُيدعىُللمسلمنيُواملسلماتُُ-صلىُاهللُعليهُوسلمُ-رضيُاهللُعنهما:ُالُتنبغيُالصالةُإالُعلىُالنيبُ-وقالُابنُعباس
ُوهذاُمذهبُعمرُبنُعبدُالعزيز. ،باالستغفار

ُالدنياُبعملُُروى ُبعدُفإنُناساُمنُالناسُقدُالتمسوا ُكتبُعمرُبنُعبدُالعزيز:ُ)أما ابنُأيبُشيبةُعنُجعفرُبنُبرقانُقال:
فإذاُُ-صلىُاهللُعليهُوسلمُُ-اآلخرةُوإنُمنُالقصاصُقدُأحدثواُيفُالصالةُعلىُخلفائهمُوأمرائهمُعدلُصالهتمُعلىُالنيبُ

ُكتايبُفمرهمُأنُتكونُصالهتمُعلىُا وهلمُثالثةُأوجه:ُأنهُ ،لنبينيُودعاؤهمُللمسلمنيُعامة(ُوهذاُمذهبُأصحابُالشافعيجاء
ُكراهةُتنزيهُأوُمنُبابُتركُاألوىلُوليس ُحكاهاُالنوويُيفُاألذكار. ،مبكروه ،منعُحترميُأو

ُ ُأئمة ُمن ُأبوُحسنيُالفراء ُالقاضي ُقال ُالنيبُاستقالال. ُعلىُغري ُالصالة ُجتوز ُالعلماء: ُمن ُيفُرءوسُوقالتُطائفة أصحابنا
وهوُقولُ ،مسائله:ُوبذلكُقالُاحلسنُالبصريُوحصيفُوجماهدُومقاتلُبنُسليمانُومقاتلُبنُحيانُوكثريُمنُأهلُالتفسري

صلىُاهللُعليهُُ-مضىُعليهُيفُروايةُأيبُداودُوقدُسئلُأينبغيُأنُيصلىُعلىُأحدُإالُعلىُالنيبُُ-رضيُاهللُعنهُُ-اإلمامُأمحدُ
 ،قالُالقاضي:ُوبهُقالُإسحاقُبنُراهويهُوأبوُثورُوحممدُبنُجريرُالطربيُقالُعليُلعمرُصلىُاهللُعليك؟ُ؟ُقال:ُأليس-وسلمُ

ُكانُيأتيهُبالصدقةُواختارُابنُالقيمُاجلوازُماُملُُ-صلىُاهللُعليهُوسلمُُ-واحتجُهؤالءُبصالةُالنيبُ علىُمجاعةُمنُأصحابهُممن
ُكانُأفضلُمنهيتخذهُشعاراُأوُخيصُبهُواحداُإذاُذكرُدونُغ ولوُ ،كفعلُالرافضةُمعُعليُدونُغريهُمنُالصحابةُفيكره ،ريهُولو

أبوُالعونُمشسُالدينُحممدُبنُأمحدُبنُساملُاحلنبليُ ،هذاُملخصُكالمهُرمحهُاهلل.ُالسفاريين ،قيلُحينئذُبالتحرميُلكانُلهُوجه
 .0/34 ،م(0553هـ/0202ُ ،رطبة)مصر:ُمؤسسةُق ،4ط غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب، ،هـ(0022)ت:ُ

 .06/054ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)
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َُأِخيهُِ}جيعل ِل َُرحم ُيف ُالس َرقُ،{السَِّقايََة ُمن ُأبرياء ُقوم ا ُي َسرِّق ُِإنَّك ممُ}فيقول: مث ُالمِعري  أَيَـّتـ َها

َُلَسارِق ونَُ}قيل:ُإنُقوله:ُ {َلَسارِق ونَُ ُمنُاهللُتباركُوتعاىلُعنُُُ،{أَيَـّتـ َهاُالمِعري ُِإنَّك مم إمناُهوُخبَـر 
منُغريُأمرُ الُخربُعنُيوسف،ُوجائزُأنُيكونُاملؤذِّنُأذَّنُبذلكُإذُفـََقدُالصُّواعُ،مؤذِّنُأذَّنُبه

ُكانُأذصنيعُيوسفُُإياهُبذلك،ُوهوُحيسبُأنُالقومُسرقوه،ُوالُيعلمُ يوسف نُاوجائزُأنُيكون
سرقواَُسرِقة ُيفُبعضُكانواُلعلمهُهبمُأهنمُقدُُُُ،املؤذنُعنُأمرُيوسف،ُواستجازُاألمرُبالنداءُبذلك

ُاملؤذنُأنُيناديهمُبوصفهمُبالسَّرق،ُويوسفُيعينُذلكُالسَّرقُالَُسَرق ُفأمر الصُّواع،ُُهماألحوال،

َُسَرَقُ}:ُ(0)ُبإجابةُالقومُإي اهوقيل:ُتأويلُذلكُكانُخطأُمنُفعلُيوسف،ُفعاقبهُاهلل ُفـََقدم رِقم َُيسم ِإنم

ُقـَبملُ  ُ.{َأخ َُله ُِمنم

ُقـَبملُ } وقوله تعالى: ُلَه ُِمنم َُسَرَقَُأخ  ُفـََقدم رِقم َُيسم َُسَرَقَُأخ ُ}أي:ُقَال وا:ُُ{قَال واُِإنم ُفـََقدم رِقم َُيسم ِإنم

ُقـَبملُ  ُِمنم ُوأمهُ{َله  ُألبيه ُأخاه ُ،"يعنون ُيوسفُ ُيفُ،(4)وهو ُبهُ " السََّرق "واختلف ُو ِصف الذي
ُبنُجبري ُفقالُسعيد 2ُ)وقتادةُ(3)يوسف، ُأيبُأمه(3)وابنُجريجُ( ُجلده َُصَنم ا ُيفُُُُ،: ُوألقاه كسره

ُإدريس ُابن ُوقال 6ُ)الطريق، َُعرمقُ( ُإىل ُيوسف ُنظَر ُإذم ُطعام، ُعلى ُيعقوب ُكان: ُقال ُأبيه ُ(0ُ)عن

                                                           

 املرجعُالسابق. ،(ُُابنُجرير0)

 .03/470 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير355ص ،مرجعُسابق ،(ُجماهد4)

 .7/4077 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت0/332 ،مرجع سابق ،تاريخ الرسل والملوك ،(ُابنُجرير3)

 .0/346 ،سابقمرجعُ ،(ُعبدالرزاق2)

 .0/330 ،مرجعُسابق تاريخ الرسل والملوك، ،(ُابنُجرير3)

ُاإلمام6) ُعبدُاهللُبنُإدريسُاألوديُأبوُحممد، ُسنةُعشرينُومائة.ُ ،شيخُاإلسالم ،القدوة ،املقرئ ،احلافظ ،( الكويف.ُولد:
بنُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُإبراهيمُ)ت:ُُخليل أبوُيعلى،ابنُاخلليلُالقزويينُ.0/451وحدثُعن:ُأبيه.ُالشيباين،ُمرجعُسابقُ،

ُإدريس اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، ،هـ(226 ُد.ُحممدُسعيدُعمر ُالرشد ،0ط ،ت:  ،ه(0215 ،)الرياض:ُمكتبة
 .2/70ُ،مرجعُسابقُ،.ُالزركلي0/403
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وهُبه فخبأه فيماُبلغينُأنُُُ،كانُأو لُماُدخلُعلىُيوسفُمنُالبالءقال:ُُُ،ُورويُعنُجماهد(4)فعري 
وكانواُيتوارثوهناُبالكرب،ُ  منطقةُإسحاق  َعمَّتهُابنةُإسحاق،ُوكانتُأكربُولدُإسحاق،ُوكانتُإليها

دُلهُيصنعُفيهُماُشاء.ُوكانُيعقوبُحنيُو لُُِ،كانُلهَُسَلم اُالُينازعُفيه فكانُمنُاختاهناُممنُوليها
ُكانُقدُحضَُ ُشيئ اُمنُاألشياءُح بـََّهاُإياه،ُحىتُإذاُحتفكانُمعهاُوإليها،ُفلمُ  هُ نتهَُعمَّتُ يوسف، بَّ

اهاُفقال:ُياُأخيَّةُسل ميُإيل ُيوسف،ُفواهللُماُأقدرُأتترعرعُوبلغُسنواٍت،ُووقعتُنفسُيعقوبُعليهُ
ُبتاركته، ُأنا ُأقدرُعلىُأنُيغيبُعينُساعةُ علىُأنُيغيبُعينُساعةُ!ُقالت:ُفواهللُما ُ واهللُما

ُُ،نظرُإليهُوأسكنُعنه،ُلعلُذلكُيسل يينُعنهأاهللُماُأناُبتاركهُ!ُقالت:ُفدعهُعنديُأيام اُُوقال:ُف
ُكماُقالت.ُفلماُخرجُمنُعندهاُإىلُيعقوبُعمدتُإىلُِمنمطقةُإسحاقُفحزمتهاُعلىُيوسفُمنُ أو

ُإسحاُ،حتتُثيابه ُلقدُفقدتُِمنمطقة ُفالت ِمَستُمُ،قمثُقالت: ُومنُأصاهبا؟ ُمنُأخذها مثُُ،فينظروا
ُكشِّفواُأهلُالبيت أصنعُفيهُماُُُ،فوجدوهاُمعُيوسف،ُفقالت:ُواهللُإنهُيلُلَسَلمُ ُ،فكشفوهم قالت:

ُكانُفعلُذلفقالُهلا:ُأنتُوذُ،شئت.ُقال:ُوأتاهاُيعقوبُفأخربتهُاخلرب ُ،فهوَُسَلم ُلكُُ،كاكُإن
ُ ُفأمسكته ُذلك. ُغري ُأستطيع ُإخوةُما ُيقول ُالذي ُفهو ُقال: ُماتت. ُحىت ُيعقوب ُعليه ُقدر فما

ُقـَبملُ }يوسف ُِمنم َُله  َُأخ  َُسَرَق ُفـََقدم رِقم َُيسم 3ُ)ُ{ِإنم ُوقولُهُ ُ( ِسهُِ}: ُيفُنـَفم ُي وس ف  أي:ُُ{َفَأَسرََّها

َُمَكان اَُواللَّه ُأَعمَلم ُمبَاَُتِصف ونَُ}فأضمرهاُيعينُالكلمة،ُو َُشر  وكىنُعنُالكلمةُوملُجيرُُ(2ُ){قَاَلُأَنـمت مم

                                                                                                                                                                                     

ُأخذُعنهُمعظمُاللحمُوهربهُوبقيُعليهاُحلومُرقيقة0ُ) :ُبِالسُّك وِن:ُالعظمُإذا طيبةُفتكسرُوتطبخُوتؤخذُإهالتهاُمنُ(ُالَعرمق 
ُعلىُالعظامُمنُحلمُدقيقُوتتمششُالعظامُ،طفاحتها ُقالُابنُُ،ويؤكلُما ُعراق؛ ُمنُأطيبُاللحمانُعندهم؛ُومجعه وحلمها

ُحلمه؛ُ ُألقيُعنه ُوعظمُمعروقُإذا ُبأسنانكُهنشا. ُأخذتُاللحمُعنه ُإذا ُعرقتُالعظمُوتعرقته ُيقال: ُنادر. ُوهوُمجع األثري:
َُوَماُيَليهُِوأنشدُ ِديُاأَلَمرَّ َُمصمَدر ُ.،أبوُعبيدُلبعضُالشعراءُخياطبُامرأته:َُواَلُتـ هم َُمعمروَقُالِعظاِم.ُقالُاجلوهري:ُوالَعرمق  ِدنَّ َواَلُتـ هم

ُالمَعظمَمُأَعمر ق ه ِلَكَُعَرقمت  وَمعمرقا .ُابنُمنظورُ،بِالضَّمُُِّ،قـَوم  .01/422 ،مرجعُسابق ،َعرمقاُ 

 .7/4072 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت4)

 املرجعُالسابق. ،.ُُابنُأيبُحامت06/056ُ،مرجعُسابقُ،(ُابنُجرير3)

 .7/4021 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)
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ُكماُقالُ ُكانُمفهومُاملعىنُاملرادُعندُسامعيُالكالم ُكثرياُإذا هلاُذكرُمتقدِّم،ُألنُالعربُتفعلُذلك
ُ:ُ(0)حامتُالطائي

 (2)إ َذا َحْشـَرَجْت يـَْوًما َوَضاَق بَها الصَّْدرُ  ***َأَمـاو يَّ َمـا يـُْغن ـي الـثَـَّراُء َعن  اْلَفــــــَتى 

كانُيفُقوله:ُ"إذاُحشَرَجتُيوم ا"ُداللةُُُإنوكىنُهباُوملُجيرُهلاُذكر،ُُُ،وضاقُبالنفسُالصدريريد:ُ

ُكالمهُعلىُمرادهُبقوله:ُ"وضاقُهبا"ُومنهُقولهُتعاىل:ُ ُبـَعمِدُ }لسامع َُربََّكُلِلَِّذيَنَُهاَجر واُِمنم مث َُِّإنَّ

َُربََّكُمُِ ُِإنَّ َُوَصبَـر وا َُماُف ِتن واُمث ََُّجاَهد وا َُرِحيم  َُلَغف ور  ُبـَعمِدَها 3ُ){نم ُبـَعمِدَها}فقال:ُُ( وملُجيرُ {ِمنم

فيماُُ(2)واهللُأعلمُمباُتكذبون {َواللَّه ُأَعمَلم ُمبَاَُتِصف ونَُ} وقوله تعالى:ُ قبلُذلكُذكرُالسمُمؤنث
ُقالُ ُبينهم، ُالقوم ُو جدُيفُرحلُأخيُيوسفُتالَوَم ُأنُالص واعُملا ُوذكر ُبنيامني، ُأخاه تصفونُبه

امني،ُماُيزالُلناُيُقالوا:ُياُبينفملاُاستخرجتُالسرقةُمنُرحلُالغالمُانقطعتُظهورهم،ُ السدي:ُ
يزالُهلمُمنهمُبالء،ُُيامني:ُبلُبنوُراحيلُالذينُالُبنافقالُ  !ُمىتُأخذتُهذاُالصواع؟منكمُبالء

ُالصواعُيفُرحلي ُوَضعُهذا ُيفُالربية! ُبأخيُفأهلكتموه ُالدراهمُيفُرحالكم!ُُ،ذهبتم الذيُوضع
مثُُ،فأدناهُمنُأذنهُ،فقالوا:ُالُتذكرُالدراهمُفنؤخذُهبا!ُفلماُدخلواُعلىُيوسفُدعاُبالصاعُفنقَرُفيه

ُكنتمُاثىن ُليخربينُأنكم ُإنُصواعىُهذا ُفلماُُقال: ُلكمُفبعتموه، عشرُرجالُوأنكمُانطلقتمُبأٍخ
ُ ُأخيُ،يامنيُبنامسعها ُهذا ُصواعك ُسل ُامللك، ُأيها ُقال: ُمث ُليوسف، ُفسجد أحي ُُ،قام

ُقالُ،فنقره  هو؟ ُفسوفُُ،مث ُيب ُعلم ُإن ُفإنه ُشئت، ُما ُيب ُفاصنع ُقال: ُتراه، ُوسوف ُحي ، هو

                                                           

ُت:ُُ،(ُحامتُبنُعبدُاهللُالطائي0) ُفارس26ُأبوَُعِدى  ُكانُمنُأهلُجندُ،جوادُ،شاعرُ،قُهـــ ُ،جاهلي،ُيضربُاملثلُجبوده،
وماتُيفُعوارضُجبلُيفُبالدُطيِّئُولهُ"ديوان".وفاتهُيفُالسنةُالثامنةُبعدُمولدُالنيبُصل ىُاهللُعليهُوسلم.ُابنُقتيبةُالدينوري،ُ

 .401.ُديوانهُص0/52ُ.ُلويسُشيخو،ُمرجعُسابق،0/433ُُ،،مرجعُسابقالشعر والشعراء

ُابنُفارس4) -هـ0202-)حممدُعليُبيضون ،0ط العرب في كالمها،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن  ،(
 .5/26 ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،.ُاألزهريُاهلروي4/0132 ،مرجعُسابق ،.ُابنُدريد0/414 ،م(0557

 .001اآلية:ُ ،(ُسورةُالنحل3)

 .7/4021ابنُأيبُحامت،ُمرجعُسابق،ُ(2)
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ُامللكُإينُأريدُأنُُبناقالُيستنقذين،ُقال:ُفدخلُيوسفُفبكى،ُمثُتوضَّأ،ُمثُخرجُف يامني:ُأيها
فسلهُمنُالذيُسرقهُفجعلهُيفُرحلي؟ُفنقرهُفقال:ُإنُصواعيُُ،تضربُص واعكُهذاُفيخربكُباحلقُ 

ُصاحيب، ُعن ُتسألين ُكيف ُيقول: ُوهو ُغضبان، ُكنت؟ هذا ُمن ُمع ُرأيَت ُبنوُ  وقد ُوكان قال:
ُاملل ُملُيطاق وا،ُفغضبُروبيل،ُوقال:ُأيها ُصيحةُالُيعقوبُإذاُغضبوا ُأوُألصيحنَّ ك،ُواهللُلترتكنا

يبقىُمبصرُامرأة ُحاملُإالُألقتُماُيفُبطنها!ُوقامتُكلُشعرةُيفُجسدُر وبيل،ُفخرجتُمنُثيابه،ُ
ُفقالُيوسفُالبنه:ُقمُإىلُجنبُروبيلُفمسَّه.ُوكانُبنوُيعقوبُإذاُغضبُأحدهمُمسَّهُ

ُالغالمُإىلُجنبهُفمسَّه،ُفذهبُغض ُهذا؟ُإنُيفُهذاُاآلخرُذهبُغضبه،ُفمر  به،ُفقالُروبيل:َُمنم
فقالُيوسف:ُمنُيعقوب؟ُفغضبُروبيلُفقال:ُياُأيهاُامللكُالُتذكرُُ !البلدُلبَـزمر اُمنُبـَزمرُيعقوب

ُ.(0)ابنُذبيحُاهلل،ُابنُخليلُالرمحن،ُقالُيوسف:ُُأنتُإذ اُإنُكنتُصادق ا يعقوب،ُفإنهَُسرِيُُّاهلل

ُ} وقوله تعالى: ُيَا َُمَكانَهُ قَال وا َُأَحَدنَا َُفخ ذم َُكِبري ا َُشيمخ ا ُأَب ا ُلَه  ُِإنَّ ُالمَعزِيز  ُإخوةُُ{أَيُـَّها ُقال أي:

ُأَيُـَّهاُالمَعزِيزُ }يوسفُليوسف:ُ َُكِبري ا}ياأيهاُامللكُُ{يَا ا َُله ُأَب اَُشيمخ  كلناُحنبه،ُفخذُواحد اُ{ِإنَّ

يقولون:ُيفُأفعالكُُقالُابنُإسحاق:ُأيُنرىُ{ِسِننيَُِإنَّاُنـَرَاَكُِمَنُالمم حُم} من اُبدالُمنه،ُوخلُِّعنه

ُفعلت ُإن َُمَتاَعَناُ} وقوله تعالى: .(4)ذلكُمنكُإحسانا نَا َُوَجدم َُمنم ُِإالَّ ُنَأمخ َذ َُأنم ُاللَِّه َُمَعاَذ قَاَل

أي:ُقالُيوسفُإلخوتهُأعوذُباهللُأنُنأخذُبريئ اُبسقيمُأي:ُأستجريُباهللُأنُأفعلُذلك.ُُ{ِعنمَدهُ 

ُُ{ِإنَّاُِإذ اَُلظَاِلم ونَُ}يقول:ُإنُأخذناُغريُالذيُوجدناُمتاعناُعندهُُ{ِإنَّاُِإذ اَُلظَاِلم ونَُ}:ُهُ وقولُ 

ُوجنورُعلىُالناس ُفعله ُليسُلنا ُلنفعلُما ُُ،(3)أي: ُلَهُ }ورويُعنُأسباطُقَال وا: ُِإنَّ ُالمَعزِيز  ُأَيُـَّها يَا

                                                           

 .7/4075 ،مرجعُسابق ،ابنُأيبُحامتُ.06/411 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .7/4021 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُأيبُحامت4)

 .7/4021 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/421 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
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لكُُ(0)وقولواُله:ُإنُملكُمصرُيدعواُُ،مينُالسالماآليةُقالُيوسف:ُإذاُأتيتمُأباكمُفأقرئوهُ{أَب ا
ُيفُأرضُمصرُصدِّيقنيُمثَلهُُ،أنُالُمتوتُحىتُترىُابنكُيوسف وقدُتضمنتُ.ُ(4)حىتُتعلَمُأن 

السببُفيهُفالُيظهرُخيفىُُحقاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُالتدبريُألخذُالشيءُبظاهرُمجيلُمعُباطنُ
ملتأمليهُمنُبلوغُاملرادُعلىُطريقُالعدلُواإلنصافُمباُوقعُمنُاإلقرارُمباُهوُحقُاجلزاء،ُوالبيانُعماُ

وجبهُالسرقةُمنُالعارُهباُومتثيلُصاحبهاُمبنُهوُمنُأهلهاُعيبُلرهبا،ُوالبيانُعماُيوجبهُالدعاءُإىلُت
ُإىلُاملظاهرةُفيهُعلىُمنُأنعمُُاخلطأُاملطلوبُمنُالتذكريُباإلحسانُالذيُيدعوا

ُيوجبهُالظلمُبأخذُالربيءُبالسقيمُمنُاالنتفاعُمنهُ عليهُعندُتأميلهُذلكُلدعاءُإليه،ُوالبيانُعما
ُواالستعاذةُباهللُيفُالسالمةُمنُمعرته.ُ

: ُالقوُل في الوقف  والتمام 

ُاللَّهُ } َُيَشاَء َُأنم ُ(3)كافُُ{ِإالَّ ُوكذا ُِذيُِعلُم}، ُك لِّ َُعِليمُ َوفـَومَق ُ(2){ٍم ُوكذا ،ُ(3){َتِصف ونَُ}،

ِسِننيَُ}وكذاُ ُ.(0){َلظَاِلم ونَُ}،ُوكذاُ(6){ِمَنُالمم حم

                                                           

 (كذاُيفُاألصلُوالصوابُ"يدعو"ُألنُالواوُاألصليةُاليتُهيُالمُالفعلُالُيثبتُبعدهاُاأللفُكواوُاجلماعة.0)

 .7/4020 ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.ُابنُأيبُحامت ،(ُابنُجرير4)

 ،.ُالداين4/746 ،مرجعُسابق ،:ُوهوُتامُعندُاألنباري333ص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،كاف ،(ُُقالُالنحاس3)
.053ُصُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُاألنصاري342صُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا

 .053ص ،مرجعُسابق ،األمشوين

املرجعُالسابق.ُقالُاألنصاري:ُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُقال:ُتامُالداين ،القطع واالئتناف ،النحاس(2ُ)
 .السابقُاملرجع ،األمشوين ،املرجعُالسابق.ُوهوُتام ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،حسن

 املرجعُالسابق. ،ابق.ُاألمشويناملرجعُالس ،المقصد لتلخيص ما في المرشد(ُقالُاألنصاري:ُحسن،3ُ)

 ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،.ُقال:ُحسنالسابقُاملرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُقال:ُتامُالداين6)
 .السابقُاملرجع ،األمشوين ،.ُوهوُتامالسابقُاملرجع
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 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ژ      

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ    چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ    ڎ 

ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ   ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  

ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ُژھھ  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇۇ ۆ    ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ 

تَـيمَئس وا}ملاُظرفُمضافُإىلُُُُ تَـيمَئس وا}متعلقُبـُ{ِمنمهُ }،ُ{اسم جوابُملـ اُُ{َخَلص وا}،ُ{اسم

ُ،ُومجعهُأجنيةُ(3)نصبُعلىُاحلال،ُوهوُواحدُيؤديُعنُمجيعُ{جنَِيًّا}،ُ(4)وهوُالعاملُيفُملـ ا

ُ(:2ُ)وينشد

َيهْ  َيهْ  (0)واْختلف القولُ ***ُُإ ني إ ذا َما الَقْوُم َكانُوا أَْنج    (2)اختالف اأَلْرش 

                                                                                                                                                                                     

 ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،قال:ُحسن.ُالسابقُاملرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُقال:ُتامُالداين0)
 املرجعُالسابق. ،األمشوين ،املرجعُالسابق.ُوهوُتام

 .4/010 ،مرجعُسابق ،(ُالدعاس4)

 .0/354 ،مرجعُسابق ،.القيس4/400 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،.النحاس4/012،3/042 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)

ُالتميمي:ُشاعرُخمضرمُ،عمرو(ُهوُلس َحيممُبنَُوثِيلُبن2ُ) ُاحلنظلي  ُالريبوعي  ُكانُشريفاُيفُقومهُ،الرياحي  نابهُُ،وناهزُعمرهُاملئة.
الذكر.ُلهُأخبارُمعُزيادُبنُأبيهُومفاخرةُمعُغالبُبنُصعصعةُوالدُالفرزدق.ُقالُابنُدريد:ُعاشُأربعنيُسنةُيفُاجلاهليةُوستنيُ

ُ،.ابنُحجرُالعسقالين4/645ُ،مرجعُسابقُالشعر والشعراء،ُ،قتيبةُالدينوريم(.ُابن621ُُهـُ=ُحنو61ُُيفُاإلسالم.ُ)حنوُ
ُأتعبهمُالسريُوالسفرُفرقدوا3/75ُُ،مرجعُسابقُ،.ُالزركلي3/417ُ،مرجعُسابقُاإلصابة في تمييز الصحابة، .ُويصفُقوما

نزولُاألمرُاملهم.ُواألرشيةُاحلبالُاليتُوشدُبعضهمُعلىُناقتهُحذارُسقوطه.ُوقيل:ُإمناُضربهُمثالُل ،علىُركاهبمُواضطربواُعليها
 ،.ابنُمنظور5/420 ،مرجعُسابق ،واملوادُأنهُثابتُاجلأش.ُوُ)أوصيينُوالُتوصي(ُبالياءُألنهُخياطبُمؤنثا.ُالقرطيب ،يستقىُهبا

 .03/312 ،مرجعُسابق
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ُتعاىل:ُ(3)بيه هناك أوصيني وال توصي  ُقوله ُومنه ُصفة، ُجعل ُجنيا، ُأجنوه ُالرجل ُجنوت ُيقال: .

ُجنَِيًّا} ُتناجياُ ُ(2){َوقـَرَّبـمَناه  ُيتناجون ُجنوىُوهم ُللجماعة ُ(3)ويقال ُتعاىل: ُوقال ،{ُ ُِمنم َُيك ون  َما

املسارة،ُ،ُفاملناجاةُمثلُ(7)ويقالُجنوتُأجنوُجنوىُوأصلُالنجوُاالرتفاعُمنُاألرض (6){جَنمَوىَُثاَلثَةٍُ

ُيائس ُوأيس ُومستيئس ُيائس ُوهو ُاستئاسا  ُواستيئس ُيأسا  ُيئس ُتـَعمَلم وا}وُ،(2)ويقال ألفُ{َأملَم

ُوالتقرير ُللتوبيخ ُ"مل" ُعلى ُودخلت ُأَبَاك مُم} ،(5)االستفهام ُ{َأنَّ ُبـُُ{َأنَُّ}، ُنصب ُموضع يف

ُ{تـَعمَلم وا} ُُ{عليكمُم}، ُبـ ُ{َأَخذَُ}متعلق 01ُ)نصبُ{َمومثِق ا}، )ُُ ُ،{َأَخذَُ}بـ ِمَنُ}ُ

ُيفُي وس فَُ}،ُ{َمومثِق ا}متعلقُبـُ{اللَّهُِ ُقـَبمل َُماُفـَرَّطمت مم يفُموضعُرفعُباالبتداء،ُُ{َما}،ُ{َوِمنم

ُقـَبملُ } ُ(00)اخلربُ{َوِمنم ُويكون ُفـَرَّطمت مُم}، ُ{َما ُالتفريطُأي: ُقـَبملُ }مبنزلة ُيفُُ{َوِمنم تفريطكم

                                                                                                                                                                                     

 وغريمها.6/4313ُُ،جعُسابقمُرُ،.ُاجلوهري3/423ُ،مرجعُسابقُ،(ُيفُ)د(ُ"القوم"ُولعلهُالصوابُلثبوتهُعندُالثعليب0)

َيهم...4ُ) َُكان واَُأجنِم ُكذاُيفُاألصلُوعلىُاختالفُ"القوم"ُوالقول"وكالُاملعنينيُواحدُواهللُتعاىلُأعلم.ُ"ِإينُِإذاَُماُالَقومم  واضمطربُ(

 ،.ُابنُفارس00/036 ،ابقمرجعُس ،تهذيب اللغة ،.ُاألزهريُاهلروي0/433 ،مرجعُسابق ،ابنُدريد ،"الَقومم ُاضمطراَبُاأَلرمِشَيهُم
 .03/312 ،مرجعُسابق ،.ُابنُمنظور0/237 ،مرجعُسابق مجمل اللغة،

 املرجعُالسابق. ،(ُابنُمنظور3)

 .34اآلية:ُ ،(ُسورةُمرمي2)

 .6/4313 ،مرجعُسابق ،(ُاجلوهري3)

 .7اآلية:ُ ،(ُسورةُاجملادلة6)

 .03/312 ،مرجعُسابق ،ابنُمنظور.0/622ُ ،مرجعُسابق ،مختار الصحاح ،(ُزينُالدينُالرازي7)

(ُهذهُاجلملةُمذكورةُهكذاُيفُهذاُاملكانُيفُاألصلُوكذلكُيفُ"د"ُوأرىُأهناُقدُأقحمتُهناُسهواُأوُخطأُمنُاملؤلفُأو2ُ)
 الناسخُوأنُمكاهناُقبلُقولهُتعاىل}جنَِيًّا{.ُ

 .4/65 ،مرجعُسايق ،.ُالقرطيب0/425 ،مرجعُسابق ،.ُاألصفهاين6/474 ،مرجعُسابق ،(ُاملاتريدي5)

 .4/301ُُ ،مرجعُسابق ،.ُاخلراط4/56 ،مرجعُسابق ،.الدعاس4/404 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،(ُالنحاس01)

 .326ص ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُاألنصاري0/202 ،مرجعُسابق ،(ُابنُهشام00)
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ُقـَبملُ }مبينُألنهُغايةُوالتقدير:ُُ{لُ قـَبُم}متعلقةُباالستقرار،ُوُ"من"يوسف،ُويكونُ هذاُُ{َوِمنم

ُقـَبملُ }زائدة،ُويكونُالتقدير:ُُ{َما}تفريطكم،ُوجيوزُأنُتكونُ فرطتم،ُوجيوزُأنُتكونُُ{َوِمنم

ويفُ}،ُ(0)والتقدير:ُأوملُتعلمواُمنُقبلُتفريطكمُ{َأنَُّ}يفُموضعُنصبُعطفُعلىُُ{َما}

ُُ{ي وس فَُ ُبـ َرمضَُ}،{فـَرَّطمت مُم}متعلق ُاألم ُأَبـمرََح ُوُ{فـََلنم ُأباهم، ُموافقة ُجواب ُ{أَبـمرَحَُ}الفاء

ُلن ُبـ ُ(4)نصب َرمضَُ}، ُبـُ{األم ُبُ{أَبـمرَحَُ}نصب ُيربح ُبرح ُوبراحــــيقال: ُُُُُ،ُ(3)اــــــروحا

ُُ{َحىتَُّ}و َُأيبُ}غاية، ُيل ُ{يَأمَذَن ُبـ{يَأمَذنَُ}، 2ُ){َحىتَُّ} نصب ُبـُ{يلُ}و ُ(  متعلق

ُ}،ُ{حَيمك مَُ} متعلقُبـُ{يلُ}،ُو{يَأمَذنَُ}معطوفُعلىُُ{حَيمك مَُ}وُ{يَأمَذنَُ} َُخيـمر  َوه َو

َاِكِمني ُُ{ارمِجع وا}ُ،(3)ابتداءُوخربُ{احلم ُأَبِيك مُم}أمر، ُ{ِإىَل ُبـُ{ِإىَلُ}، ،ُ{ارمِجع وا} متعلقة

َنا}ُ،(6)الفاءُجوابُاألمرُ{فـَق ول وا} ُمبَاَُعِلمم نَا} الباءُمتعلقةُبـُ{ِإالَّ ُك نَّاُلِلمَغيمِبُ}،ُ{َشِهدم َوَما

ُ{َحاِفِظنيَُ ُُ{لِلمَغيمبُِ}، ُ ُ{َحاِفِظنيَُ}متعلق ُأهلُُ{المَقرميَةَُ}، ُوالتقدير: ُاسأل ُبـ منصوبة

                                                           

 .3/043 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج03/426 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير4/33ُ،معاينُالقرآنُ،(ُالفراء0)

 .4/404 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،.ُالنحاس0/036 ،مرجعُسابق ،(ُالفراء4)

 .5/424 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .4/404،ُمرجعُسابق،ُإعراب القرآنالنحاس،ُ.3/043ُ ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج2)

 املرجعُالسابق. ،(ُالنحاس3)

 .4/010 ،مرجعُسابق ،.ُالدعاس03/24 ،مرجعُسابق ،.ُاجلدول3/043 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج6)
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ُك نَّاُِفيَها}ُ،(0)القرية ُ{َوالمِعريَُ}متعلقُمبعىنُاالستقرار،ُُ{ِفيَها}وُ(4ُ)،{المَقرميَةَُ} نعتُلـُ{الَّيِت

ُ ُعلى ُالعريُ{المَقرميَةَُ}عطف ُأصحاب ُبـُ{ِفيَها}وُ،(3)والتقدير: بَـلمَنا} متعلق ُ{أَقـم َوِإنَّاُ}،

ُوخربهاُ{َلَصاِدق ونَُ ُإن  ُ،اسم ُ"لكن"ُ ُللثاين، ُوإجياب ُاألول، ُعن ُإضراب 2ُ)بل ُبـُ(  متعلق

ُ{َسوََّلتُم} ُ{َسوََّلتُم} نصبُبـ{أَممر ا}، يلُ }، ُمجَِ ُوخربُ{َفَصبـمر  ُأنُيكونُ،(3)ابتداء ُوجيوز

يلُ }واخلربُحمذوفُوتقديره:ُُله،ُُا ُنعت{مِجيلُ }وُباالبتداءُُ"صرب"ُُرفعاُ  ُمجَِ ُأوىلُيبُُُُ{َفَصبـمر 
وجيوزُأنُيكونُعلىُحذفُاملبتدأُُ،(7)والصربُاجلميل:ُالذيُالُجزعُفيهُوالُاستكانةُ،(6)منُجزع

ُ(:5ُ)كماُقال(2ُ)والتقدير:ُأمريُصربُمجيل،ُولوُأمرهمُبالصربُلنصبُ

ر  َجم يل   ***طُوَل السَُّرى  إ َلىَّ َجَمل يتشكو   وك الَنا ُمْبتَـَلى َصــــــــــــــــــــــبـْ

                                                           

 ،ت:ُفائزُفارسُ)الكويت:ُدارُالكتبُالثقافية( اللمع في العربية، ،.ُابنُجين2/330 ،مرجعُسابق ،المقتضبُ،(ُاملربد0)
فأنتُنيبفائدة.4/356 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج0/42 ُكانتُمجاداُ   ،وهوُينطقُاجلمادُلك ،اهللُ:ُقالُالقرطيب:ُواسألُالقريةُوإن

وأنتُتريدُغالمُهند0/742 ،مرجعُسابق ،وعلىُهذاُفالُحاجةُإىلُإضمار.نصرُواهلاليل ُكلمُهنداُ  ألنُ ،.قالُسيبويه:ُوالُجيوز
 كالقولُيفُالقريةُسواء. ،والقولُيفُالعري ،هذاُيشكل

 .4/010 ،سابقمرجعُ ،الدعاس3/33ُ ،مرجعُسابق ،.ُُدرويش03/26 ،مرجعُسابق ،(ُصايف4)

 .4/724 ،مرجعُسابق ،.ُالعكربي4/415 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،.النحاس0/33 ،مرجعُسابق ،(ُاألخفش3)

ُكذاُيفُاألصلُُوالصواب"لكم"ُللنصُالقرآينُولعلهُتصحيفُمنُالناسخ.2) ) 

 .3/470 ،مرجعُسابق ،ابنُعطية .سابقالرجعُامل ،إعراب القرآن ،(ُالنحاس3)

 .3/3606 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.ُالقيسي04/322 ،مرجعُسابق ،حامت(ُابنُأيب6ُ)

 .5/034 ،مرجعُسابق ،.ُالقرطيب3/56 ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج03/322 ،(ُابنُجرير7)

 .4/302 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،2ُ)

ُكذاُيفُاألصلُولعلُالصواب:َُيشمك وُإيلَُّمَجَِلي5ُ) ط وَلُالسَُّرىُ...َُصبـمر اُمجَِيالَُفِكالناُم بمَتلىُوتكونُلفظة"ويشكو"ُبدالُمنُ(
ُ،.ُابنُجرير4/32ُ،مرجعُسابقُ،.ُالفراء0/064ُ،مرجعُسابقُ،سيبويهُ،تشكوُوَُفِكالناُبدال منُ"وِكالَنا"ُواهللُأعلم.ُوردُيف

 .ُُوملُأقفُعلىُقائله.02/75ُ،مرجعُسابق
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ُومنُاهللُواجبُ ُطمعُواشفاقُمنُاملخلوقني، ُبكانةعسى: ُوهيُمشبهة ،(0)ُ ُهِبِمُم}، ُيَأمتَِييِن { َأنم

ُُ{َأنُم}ودخولُ{َعَسى} يفُموضعُنصبُبـ{ َأنُم} ُحققُمعىنُاالستقبالليُ{َعَسى}مع

ُو ُبـُ{هِبِمُم}فيها، ُ{يَأمتَِييِنُ} متعلق يع ا}، ُُ{مجَِ ُأي: ُاحلال، ُعلى هبمُُ{يَأمتَِييِنُ}نصب

ِكيمُ }جمتمعنيُوفيهُمعىنُالتوكيد،ُ ،ُ(4)توكيداُللمضمرُُ{ه وَُ}جيوزُأنُيكونُُ{ِإنَّه ُه َوُالمَعِليم ُاحلَم

  جلملةُخربُإن .اخلربُواُ{المَعِليمُ }وجيوزُأنُيكونُفاصلة،ُوجيوزُأنُيكونُمبتدأ،ُو

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

اُمكانهُُقالُُُ،يامنيابنُيوسفُعنُُياملعىنُواهللُأعلمُفلماُيئسواُمنُأنُخيلُُُ ويأخذُمنهمُواحد 

تَـيمَئس واُِمنمهُ }:ُابنُإسحاق أيُخالُُ{َخَلص واُجنَِيًّا}ُ،(3)ورأواُشد تهُيفُأمرهُُ،يئسواُمنه {فـََلمَّاُاسم
ُ ُببعضهم ُوكونهُبعض ُمصدر ُألنه ُومجاعة ُواحدا ُيكون ُوالنجي ُغريهم، ُهبم ُخيتلط ُوال يتناجون

ُجَنمَوى}قولهُتعاىل:ُُ(2)للجماعة ُجَنمَوىَُثاَلثَةٍُ} (3ُ){َوِإذمُه مم َوىُِمَنُ}والواحدُُ(6ُ){ِمنم َاُالنَّجم ِإمنَّ

ُ:ُ(2)فهيُيفُهذهُاملناجاةُنفسهاُومنهُقولُالشاعرُ(7ُ){الشَّيمطَانُِ

                                                           

 .4246-6/4243 ،مرجعُسابق ،(ُاجلوهري0)

 .3/0022ُ ،مرجعُسابق شرح الكافية،ُ،.ُابنُمالك3/441 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،4ُ)

 .7/4020 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت3)

 .06/412 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .27اآلية:ُ ،(ُسورةُاإلسراء3)

 .7اآلية:ُ ،(ُسورةُاجملادلة6)

 .01اآلية:ُ ،سورةُاجملادلة(7ُ)

منُعبدُالقيس:ُشاعرُُ،منُبينُحماربُابنُعمروُ،هـ(21ُ(ُهوُالصََّلَتانُالَعبمديُ"ُهوُقثمُبنُخبيئةُالصََّلَتانُالَعبمدي")ت:2ُ)
ُخبيث ُمشهور ُاآلمدي: ُفيه ُالدينوريُ.حكيم.قال ُقتيبة ُوالشعراءُ،ابن ُسابقُ،الشعر 0/250ُُ،مرجع مرجعُُ،الزركلي.
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ـيّ    ***نجوى الرجــــــــال فَـــــــــــــــــ ـ ( 0)وأحب ْنــَد سـّرَك حـبَّ النَّج   ُكــْن ع 

َُكِبري ه مُم}:ُُوقولُهُ وهيُاملناجاة.ُُُ،يفُهذاُمبعىنُواحدُ"ىالنج "وُالنجوىُوُ قالُبعضهم،ُ{قَاَل
ُكبريهمُيفُالعقلُوالعلم كربُمنهُقالُذلكُوهوُمشعون،ُقالوا:ُوكانُروبيلُأُُ،الُيفُالسنُُ،عىنُبه

ُكبريهمُيفُالسن(3)وابنُإسحاقُ(2)والسديُ(3).ُوقالُقتادة(4)جماهد (6ُ)وهوُروبيلُُُ،:ُعىنُبذلك

َُمومثِق ا} :وقوله تعالى ُعليكمم َُأَخَذ َُقدم ُأَبَاك مم َُأنَّ ُتـَعمَلم وا ُاهللُُ{َأملَم ُعهوَد ُعليكم ُأخذ يقول:
ُومنُقبلُفعلتكمُهذه ُإالُأنُحياطُبكم، ُبه ُلتأتنه ُملُُ،ومواثيقه، ُأو ُيقول: تفريطكمُيفُيوسف.

َرمضَُ}:ُوقولُهُ تعلمواُمنُقبلُهذاُتفريطكمُيفُيوسف؟ُ ُأَبـمرََحُاألم اليتُ يقول:ُفلنُأبرحُاألرضُ{فـََلنم

ُيَأمَذَنُ}أناُهبا:ُوهيُمصر،ُفأفارقهاُ أوُيقضيُيلُريبُباخلروجُمنها،ُُ،(7)باخلروجُمنها{يلَُأيبَُحىتَّ

َاِكِمنيَُ}وإالُفإينُغريُخارجُُ،يامنيُبناوتركُأخيُ ُاحلم وأعدلُُُ،واهللُخريُمنُحكمُ{َوه َوَُخيـمر 

                                                                                                                                                                                     

ُالَعِشيُمثُمنُوصيتهُامل .3/051،سابق َُوَمرُّ ُالَغَداِة َُكرُّ شهورةُاليتُأوصىُهباُولدهُاليتُيقولُفيها:َُأَشاَبُالص غرَيَُوأَفـمىَنُالَكبرَي.
ُاخلاء( ُ)بكسر ُاخلب" ُو" ُاخلَِفي. َُغيـمر  ُالثَّالَثَِة َُوِسرُّ ُاممرٍي. ُِعنمَد َُكاَن َُما َُوِسرَُّك ُبعدُالبيتُالشاهد: ُاخلب"ُ ،املكر ،يقولُله و"

مرجعُسابقُ)خُ،املكار.ُاخلبُبالكسر:ُاخلداعُواخلبثُوالغش.ُواخلبُبالفتحُوالكسر:ُاخلداعُواخلبيث.ُابنُمنظور ،ها()بفتح
 .4/020،مرجعُسابقُ،بُبُ(.ُأبوُعليُالقايل

ُِعنمَدُسر َكُخ0َُ) ُجَنمَوىُالرَِّجاِل.َُفك نم ُكذاُيفُاألصل.ُويفُ)د(ُ"بينُخب".ُوأصلُالبيت:ُبـ يَنَُّبََداُِخبُّ ُينظرُاملرجعنيُ( ُالنَِّجي  بَّ
 .06/413ُ،مرجعُسابقُ،السابقني.ُوابنُجرير

 .7/4020 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت4)

 .7/4020ُُ ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/416 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير0/347 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق3)

 .4022-4024-7/4020 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)

 املرجعُالسابق. ،أيبُحامت(ُابن3ُ)

 .7/4024 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/412 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/347 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق6)

 .3/230 ،مرجعُسابق ،معاني القرآن الكريم ،املرجعُالسابق.ُالنحاس ،.ابنُجرير4/327 ،مرجعُسابق ،(ُمقاتل7)
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ُأباُصاحلُوج هُُ،(0)منُفصلُبنيُالناس،ُوكانُأبوُصاحلُيقول:ُأوُحيكمُاهللُيلُبالسيف ُ}فكأنَّ أَوم

ُُ،يامنيُإىلُأبيهُيعقوبُبنا:ُأوُيقضيُاهللُيلُحبربُمنَُمنَـَعينُمنُاالنصرافُبأخيُ{ه ُيلُحَيمك َمُاللَّ
ُفأحاربه.

ُِإىَلُأَبِيك مُم} وقوله تعالى:ُ حنيُأخذُيوسفُُُ،يقولُتعاىلُخمرباُعنُقيلُروبيلُإلخوتهُ{ارمِجع وا

يعقوبُفقولواُلهُُ{أَبِيك مُمِإىَلُ}ُُ،إخويتُُ،{ارمِجع وا}أخاهُبالصواعُالذيُاست خرجُمنُوعائه:ُ

َُسَرقَُ} ُابـمَنَك ُِإنَّ ُأَبَانَا ُوقولُهُ ُ،(4){يَا َنا}: َُعِلمم ُمبَا ُِإالَّ نَا َُشِهدم ُفقالُُ{َوَما ُذلك ُيف واختلف
ُكذلك ألنُصواعُامللكُأصيبُيفُُُ،بعضهمُمعناها:ُوماُقلناُإنهُسرقُإالُبظاهرُعلمناُفإنُذلك

،ُوقالُابنُزيد:ُوماُشهدناُعندُيوسفُبأنُالسارقُ(3)وعائهُدونُأوعيةُغريهُوهوُقولُابنُإسحاق

ُك نَّاُلِلمَغيمِبَُحاِفِظنيَُ}ُ،(2)يؤخذُبسرقتهُإالُمباُعلمنا ُكناُنرىُأنُابنكُيسرقُويصريُُ{َوَما أي:ُوما

ُ.(6)مماُلناُإىلُحفظهُمنهُالسبيلُ{ظ َُأَخانَاَوحَنمفَُ}ُلكُوإمناُقلناُُ،(3ُ)أمرناُإىلُهذا

بَـلمَناُِفيَها} وقوله تعالى:ُ ُك نَّاُِفيَهاَُوالمِعرَيُالَّيِتُأَقـم ُالَّيِت َأِلُالمَقرميََة ُكنَتُم تَّهم اُلناُ{َواسم ُُ،يقولون:ُوإن

ُنقولُمنُأنُ ُعلىُما ُ}فاسألُُ{ابـمَنَكَُسَرقَُ}الُتصدقنا ُك نَّا ُالَّيِت ُ،{ِفيَهاالمَقرميََة ُُ،وهيُمصرُ

:ُوهيُالقافلةُاليتُأقبلتُمنهاُمعناُعنُخربُابنكُوحقيقةُ{َوالمِعريَُ} أي:ُسلُمنُفيهاُمنُأهلها،

                                                           

 .3/3603 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.ُالقيسي3/323 ،مرجعُسابق ،الثعليباملرجعُالسابق.ُ ،(ُابنُأيبُحامت0)

 .4/413 ،مرجعُسابق ،.ُالسمرقندي7/4024 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/401 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 املرجعُالسابق. ،(ُابنُأيبُحامت3)

 .4/264 ،عُسابقمرج ،.ُابنُاجلوزي06/401 ،مرجعُسابق ،ابنُجرير(2ُ)

 .3/426ُ ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب4023-7/4024 ،مرجعُسابق ،.أخرجُابنُأيبُحامت0/347 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق3)

 .06/400 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)
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ُ ُ(0)فيماُأخربناكُبهُمنُخربهُقالُذلكُقتادةُ{َوِإنَّاَُلَصاِدق ونَُ} صداقُذلكمبماُأخربناكُفإنكُخت مرب 

يلُ } وقوله تعالى:.ُ(3)وابنُإسحاقُ(4ُ)وابنُعباس ُمجَِ ُأَممر اَُفَصبـمر  ُأَنـمف س ك مم َُلك مم َُسوََّلتم ُ{قَاَلَُبلم
فلماُُُ،فأخربوهُخربهُُ،وختلفُروبيلُ،يامنيُإىلُأبيهمُبناوهو:ُفرجعُإخوةُُ،(2ُ)يفُالكالمُحذف

َُسوََّلتُم}أخربوهُأنهُسرقُ فصربُعلىُ أي:ُبلُزينتُلكمُأنفسكمُأمر اُمهمتمُبهُوأردمتوهُ{قَاَلَُبلم

ُيَأمتَِييِنُ}ُ،صرب ُمجيلُالُجزعُفيهُوالُاستكانةُُ،نالينُمنُفقدُولديماُ بأوالديُُ{َعَسىُاللَّه َُأنم

ُفريد همُعل ُالمَعِليمُ }ُيمجيع ا ُ،يدجبُوُ{ِإنَّه ُه َو ُ،لفقدهمُوحزينُعليهمُ ُيقولونُمنُُُ ُما ِق وِصدم

ِكيمُ }كذبهُ وقالُيأتيينُهبمُمجيعاُيعينُُوابنُإسحاق،ُ(6ُ)قالُذلكُقتادةُ(3ُ)يفُتدبريهُخلقهُ{احلَم
ُكانُعندهُأنُيوسفُملُميت،ُوإمناُغابُعنهُخربهُألنهُمحلُوهوُُ،(7)يامنيُبنايوسفُوأخاهُ ألنه

عبدُالُميلكُلنفسهُشيء،ُمثُاشرتاهُامللكُفكانُيفُدارهُفالُيظهرُللناس،ُمثُحبسُفخفيُخربه،ُ
ُكرهُمنُإخوتهُأنُيعرفواُذلكُفالُيدعواُ فلماُمتكنُاحتالُيفُأنُيعلمُأبوهُخربهُوملُيوجهُبرسولهُألنه

.ُوقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُتوجبهُشدةُاحملبةُيفُسببُنقضُاملعاهدةُ(2)ىلُأبيهالرسولُيصلُإ
لئالُيتوهمُاختيارُالنقضُعلىُركوبُالقبيحُمنُاألمر،ُوالبيانُعماُيوجبهُنقضُُ(5)منُإظهارُالبدر

ه،ُوالبيانُهُوالُقدرُأنُيكونُمثلبالعهدُمنُاالعتداءُمباُوقعُألجلهُمماُالُميلكهُاملعهودُبهُمماُملُحيتس
                                                           

يستشهدواُ:ُإنهُميكنُللمؤمنُالصادقُأنُيطلبُممنُيستمعونُإىلُحجتهُأنُفائدة.7/4023ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت0)
حلجته.نصرُواهلاليل لصدقهُوإقناعاُ   .742 ،مرجعُسابق ،حبميعُالشهودُالذينُرأواُماُحدثُمعهُبأمُأعينهمُتعزيزاُ 

 .03/451 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 .7/4023 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت3)

 .06/03 ،مرجعُسابق ،(ُوكذاُقالُابنُجرير:ُيفُالكالمُمرتوك2)

 .403 ،06/402 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .7/4022 ،مرجعُسابق ،ابنُأيبُحامت(6ُ)

 .3/37 ،مرجعُسابق ،(السمعاينُأبوُاملظفر7)

 .5/427 ،مرجعُسابق ،(ُالقرطيب2)

 واهللُتعاىلُأعلم.ُ،(ُيفُ"د":ُالندر.ُوهذانُاللفظانُمماُأشكالُعليُيفُتضمنيُاملعىن5)
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عماُيوجبهُطلبُالتصديقُمنُاالستشهادُبأهلُاخلربةُحىتُيتواترُمنُاخلربُماُيزولُمعهُالشكُويرفعُ
الريب،ُوالبيانُعماُيوجبهُالتعهدُيفُشدةُاحملنُمنُالصربُاجلميلُوالطمعُفيماُيأيتُمنُقبلُاهللُعزُ

ُُالعاقبة.ُوجلُمنُجتديدُالنعمةُوكشفُالبليةُعلىُماُوعدُالصابرينُمنُاخلريُيف

: ُالقوُل في الوقف  والتمام 

ثِق اُِمَنُاللَّهُِ}    َُموم َُأَخَذُعليكمم هاُمنصوبةُتجعلتُماُزائدةُأوُمصدراُوإنُجعلُاإذُ(0ُ)كافُُ{قدم

ُكانُالكايفُ َاِكِمنيَُ}معطوفة ُاحلم ُُ،(3){َحاِفِظنيَُ}وكذاُُ،(4)ُ{َخيـمر 

                                                           

ُالنحاس0) ُسابق ،القطع واالئتناف ،( ُالداين333ص ،مرجع ُصاحل ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. ُالسابق.قال:  ،املرجع
ُمنُاهلل056صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ُيبىنُالوقفُعلىُموثقا مرجعُ ،.قالُاألمشوين:

 .056ص ،سابق

 املرجعُالسابق. ،ويناملرجعُالسابق.ُوكذاُاألمش ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُتامُعندُاألنصاري4)

ُكافُعندُاألنصاري3)  املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.وكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(
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َُلَصاِدق ونَُ} ُ}ُ،(0)متامُ{َوِإنَّا يلُ َفَصبـمر  4ُ)متام{مجَِ ُعلىُُ( ُالوقوف ُويصلح ُاألخفش، عند

يع ا} ِكيمُ }وعلىُ(3ُ)ُ{مجَِ ُ.(2)ُ{المَعِليم ُاحلَم

 وقولُُه عز وجل: 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ائ   ائ  چ 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ٱ  ٻ  ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  

ٿ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ    ڄ  

  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ  

ُبـُ{َعنـمه مُم}    ُ{تـََوىلَُّ}ُ متعلق َُأَسَفى}، ُالفتحةُُ{يَا ُخلفة ُالنفس ُياء ُمن ُمنقلبة األلف
ُعنُُ،(3)واأللف ُاأللف ُانقالب ُعلى ُفليدل ُأمال: ُفمن ُوتركها، ُاإلمالة ُوجيوز ُأسفى، ُيا واألصل

                                                           

ُكافُالداين333صُسابق،ُمرجع ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس0) املرجعُالسابق.ُقالُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُقال:
 .056صُسابق،ُمرجع ،.كافُعندُاألمشوين056صُسابق،ُمرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري:ُأكفىُمنه

ُكافُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس4)  ،املرجعُالسابق.ُقال:ُحسن ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُقال:
 املرجعُالسابق. ،مماُقبلهُاألمشويناملرجعُالسابق.ُقال:ُأحسنُ ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

 املرجعُالسابق. ،األمشوين ،املرجعُالسابق.ُقال:ُحسن ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،(ُقال:ُصاحل3)

ُكافُالداين ،القطع واالئتناف ،النحاس ،(ُقال:ُحسن2) املرجعُالسابق.ُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُقال:
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،ألنصاريوكذاُا

 .4/075 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن.ُالنَّحَّاس،3/043ُ ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)
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ُ{ِمَنُاحلم زمنُِ}،ُ{َأَسَفى}علىُمتعلقةُبـُُ{َعَلىُي وس فَُ}.ُ(4)ومنُفتح:ُفعلىُاألصلُ،(0)الياء

فـَه وَُُ}ُ،(3)مأخوذُمنُاحلزن،ُوهيُاألرضُالغليظةُالِغَلظُِ،ُوأصلهُوَحَزنٍُُح زمنٍُويقالُُ،متعلقُبـُابيضت

ابتداءُوخرب،ُوالفاءُجوابُماُأخربُبهُومجيعُماُيذكرهُمنُالفاء،ُوهيُعاطفةُأهناُجوابُُ{َكِظيمُ 
ُاتصالُاملعطوفُباملعطوفُبهُبالُفصل ُمنُذلكُاملعىنُلشدة ُفيها وليضمنُالكالمُمعىنُُ،(2)فلما

والتاءُبدلُمنُالواو،ُُ(3)قسم{تَاللَّهُِ} الفعل،ُفأشبهتُبذلكُجوابُالشرط،ُفلذلكُيقولُجوابا،

ُوجاه، ُواألصل ُجتاه، ُيف ُأبدلت ُكما ُمنها، َتأُ } لقرهبا ُتزال،ُُ{تـَفم ُال ُواملعىن ُتزال ُمبعىن مستقبل
يقال:ُفىتُُ،(6)إلجيابُالُيكونُإالُبالنونُالشديدةُأوُاخلفيفةاوحذفتُالُوهيُمرادُللعلمُبذلك،ُإذُ

قالُأوسُبنُحجر وفتؤاُ  ُ(:7ُ)يفتأُفتأُ 

                                                           

 .6/302 ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان4/045 ،مرجعُسابق ،.ُالنسفي02/252 ،مرجعُسابق ،(ُفخرُالدينُالرازي0)

 .2/25 ،مرجعُسابق ،.البقاعي2/221 ،مرجعُسابق ،.ُالسمني03/075 ،مرجعُسابق ،القرطيب(4ُ)

ُاأَلرض3) ُغل َظُِمَن َُما ُِسيَدهم:ُواحَلزمن  ُابمن  ُقَاَل ُابنُمنظورُ،( ُح ز ونة . َُوِفيَها ُح ز ون  ع  مم ُالزبيدي03/004 ،مرجعُسابق ،َواجلَم .، 
 .32/202 ،مرجعُسابق

 .4/014ُ ،مرجعُسابق ،.ُالدعاس3/36 ،مرجعُسابق ،(ُدرويش2)

 .4/415 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن.ُالنَّحَّاس،0/303ُ ،مرجعُسابق ،.ُأبوعبيدة4/30(ُالفراءُ،ُمرجعُسابق،3)

 .4/723 ،مرجعُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،.ُالعكربي4/403 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،6ُ)

رُبن7) ُكانُأوسُفحلُمضرمالكُالتميمي (ُهوُأوسُبنُح جم ُنشأُالنابغةُوزهريُفأمخاله.ُوكانُُ،.ُقالُأبوُعمروُبنُالعالء: حىت 
ُوالسالحُُ،أوسُعاقالُىفُشعره ُللحمر ُمنُأوصفهم ُوهو ُاألخالق. ُإىلُدقيقُُ،كثريُالوصفُملكارم ُوسبق ُللقوس. والُسي ما

ُكثرية.ُعم رُطويالُ،املعان ُ،مرجعُسابقُالشعر والشعراء،ُ،م(.ُابنُقتيبةُالدينوري641ُُت:)وملُيدركُاإلسالم.ُُ،وإىلُأمثال
ُاجلمحي0/052 ُسابقُ،. ُالعسقالين0/57ُ،مرجع ُحجر ُالنجار،ُتبصير المنتبه بتحرير المشتبهُ،.ابن ُعلي ُحممد ُت: ،

 .4/30ُ،مرجعُسابقُ،.ُالزركلي0/204ُ،(ُ،مراجعة:ُعليُحممدُالبجاويُ)بريوت:ُاملكتبةُالعلمية
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ق  وتـََقطَّعُ  ***َخْيل  تـَُثوَب َوَتدَّع ي  َفَما فَت َئتْ  َها الح  نـْ  (0)َويـَْلَحُق م 

َُتك ونَُ}أي:ُفماُزالتُ بإضمارُُ{َتك ونَُ}ناصبةُلـُ{َتذمك رُ }غايةُمتعلقةُبـُ{َحىتَُّ}،ُ{َحىتَّ

خربُ ُ(.4)،ُوأصلُاحلرضُفسادُاجلسمُوالعقلُللحزنُواحلب{َتك ونَُ}إن،ُوالُيظهرُأنُمعهاُحرضاُ 
ُ:ُ(3)قالُالعرجي

 (4)َحتَّى بَل يُت وَحّتى َشفَّني السََّقمُ  ***إنِّي اْمُرؤ  َلّج بي ُحب  فَأْحَرَضني 

أي:ُأذابينُفرتكينُحمرضا،ُيقالُرجلُحرضُوامرأةُحرضتُوقومُحرضُالُيثىنُوالُجيمعُعلىُطريقةُ

َاِلِكنيَُ}ألنهُمصدرُ،(3)واحدةُللمذكرُواملؤنث َُتك وَنُِمَنُاهلم األوىل،ُُ{َتك ونَُ}معطوفُعلىُُ{َأوم

ك وُبـَثِّيَُوح زمينُِإىَلُاللَّهُِ}متعلقةُمبعىنُاالستقرار،ُُ{ِمنَُ} و َاَُأشم كسرتُإن ُألهناُبعدُالقول،ُُُ{ِإمنَّ

                                                           

.ُوكىنُباخليلُعن0/306ُ،مرجعُسابقُ،.ُأبوعبيدة4/0014،مرجعُسابقُ،.ُابنُدريد01البيت:ُُ،07القصيدة:ُ(ُديوانه0ُ)
ُتفتعلُمنُالدعاءُأىُيدعوُبعضهمُبعضا.ُ ُلوحُبطرفُثوبهُعندُالنداءُمنُبعيد.ُوتدعى: ُإذا أصحاهبا.ُويقال:ُثابُوثوب.

ُأنُتثوبُمبعىنُترجع ُومعىنُُ،وحيتمل ُإىلُبعضُجمازاُ «ُتدعي»أىُتذهبُوترجع. ُاخليلُُ،تالحقُوينتسبُبعضها ُأن فيجوز
أىُيسبقُ«ُويلحق»وهذانُالوجهانُأنسبُبقولهُُ،واالدعاءُمبعىنُالتنادىُختييلُ،حقيقة.ُأوُشبهُاخليلُبالناسُعلىُطريقُاملكنية

جتتمعُوتفرتق:ُصورُاحلربُمنُأوهلاُإىلُآخرهاُيفُُفهيُ،منهاُسابق.ُوتقطع:ُأىُتتقطعُوينقطعُبعضهاُعنُبعضُقطعاُقطعا
ُالبيت ُالزخمشريُ،هذا ُكذلكُحىتُانتهتُاحلرب. ُزالتُاخليلُتفعل ُفما مرجعُُالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،ُ،أى:

 .4/255،سابق

ُاألزهريُاهلروي4) ُسابق ،تهذيب اللغة ،( ُاجلوهري2/040 ،مرجع ُسابق ،. ُاألنباري3/0171 ،مرجع ُسابقمُر ،.ابن  ،جع
4/460ُ. 

ُكانُينزلُبَعرمجُالط ائفُفن ِسبُإِلَيمه3ُِ) ُبمنُعثمانُبمنُعف انُاألمويُالَعرج يُالشاعر ُبمنُع َمر ُاللَّه َُعبمد ُأب وُع َمر وكانُأحدُ ،(
يات تاريخ اإلسالم َوَوفه(.ُالذهيبُ،041ُُ-000ماتُيِفُخالفةُهشام)ت:ُ ،األبطالُاملذكورين،ُغزاُالقسطنطينيةُيفُالبحر

 .2/015مرجعُسابق،ُ،.ُالزركلي3/477 ،،ُمرجعُسابقالمشاهير َواألعالم

 .06/444 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير7/032 ،مرجعُسابق ،.ُابنُمنظور0/307 ،مرجعُسابق ،.ُأبوعبيدة3:ُديوانه(2ُ)

 .2/040 ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،.ُاألزهريُاهلروي4/32 ،مرجعُسابق ،(ُالفراء3)
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ُعلى ُما ُُ"ن"إُودخلت ُفهي ُالفعل ُُمهيئةليليها ُالفعل، ُنصبُُ{بـَثِّي}لدخول ُموضع يف

ُ{َأشمك و}بـ ُوُ{َوح زمينُ}، ُعليه، ُبـُ{ِإىَلُ}معطوف ُألفُُ{َأشمك و} متعلقة ُأشكوا وألف

ُ ُنفسه، ُعن ُاللَّهُِ}املخرب ُِمَن ُ{َوأَعمَلم  ُبـُ{ِمنَُ}، ُتـَعمَلم ونَُ}ُ،{َوأَعمَلمُ } متعلقة ُاَل ،ُ{َما

ُنصبُبـ{َما} ُوابثثتكُ{َوأَعمَلمُ }مبعىنُالذيُيفُموضع ُذكرته، ُبثا ُإذا ُويقالُبثثتُمايبُأبثه ،
ُ.(0)مايبُإذاُأطلعتكُعليه

ُ:ُ(4)ذوُالرمةُقال

 َفما ز لُت أَبكي ع َندُه َوُأخاط ُبه ***( 6)َوَقفُت َعلى رَبع ل َميََّة يا فتى

ــــــــــــــــُبه ***ُأَبـُثُّهُ  ( 4)َوَأسقيه  َحّتى كـــــــــــاَد م ّما ُ(5)ُتَكلِّـُمني َأحـــــــــجارُُه َوَمالع 

يَاُ}أي:ُمنشورةُمبسوطة،ُُ(4){َوَزرَايبَُُّمبمث وثَةُ }ُقالُاهللُجلُوعز(0ُ)وأصلُالبث:ُالبسطُوالنشرُ

ُُ{َبيِنَُّ ُمضاف، ُُ{اذمَهب وا}نداء ُُ{فـََتَحسَّس وا}أمر، ُعلى ُجوابُُ{اذمَهب وا}معطوف وهو
                                                           

ُدريد0) ُابن ُسابق ،( ُمنظور0/6 ،مرجع ُابن ُسابق ،. ُفارس4/002 ،مرجع ُابن ُسابق معجم مقاييس اللغة، ،.  ،مرجع
0/074. 

منُفحولُالطبقةُالثانيةُيفُ ،هـــ(ُشاعر007-77) ،ذوُالرمة،ُمنُمضر ،أبوُاحلارث ،(ُغيالنُبنُعقبةُبنُمسعودُالعدوي4)
ُتويفُبأصبهان ُس ،عصره، ُابنُعساكر،مرجع ُبالبادية. ُابنُخلكان22/024 ،ابقوقيل: ُسابق، . ُابنُمنظور2/00،مرجع .، 

 .07/421 ،مرجعُسابق ،سير أعالم النبالء ،.ُالذهيب41/446 ،مرجعُسابق

ُفارس3) ُابن ُعند ُكما ُ"ناقيت" ُالصواب ُولعل ُفىت" ُاألصل"يا ُيف ُكذا ُسابق الصاحبي في فقه اللغة العربية، ،(  ،مرجع
 وللسياقُواهللُتعاىلُأعلم.ُ.02/350 ،مرجعُسابق ،.ابنُمنظور04/074

فقدُمَحََلهُبعض همُعلىُالشذوذ2ُِ) وينبغيُأنُي قال:ُإمناُجازُذلكُألنُاألحجاَرُواملالعبُهيُعبارة ُعنُ ،(ُفأتىُبالفاعِلُظاهراُ 
ُيكلِّمين ،فهيُهو ،الرَّبمع ُكاد ُحىت ُقيل: ُمبجموعُأجزائه ،فكأنه ُعنه َُعربَّ ُسابق ،الزجاج ،ولكنه مرجعُ ،ليب.الثع2/22 ،مرجع

 .5/430ُ ،مرجعُسابق ،.ُالقرطيب3/431 ،سابق

 .02/350 ،مرجعُسابق ،.ابنُمنظور04/074 ،مرجعُسابق الصاحبي في فقه اللغة العربية، ،(ُابنُفارس3)
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ُي وس فَُ}الذهاب،ُ يقال:ُحتسسُوجتسسُُ،(3)متعلقُبـُحتسسوا،ُوأصلهُطلبُالشيءُباحلس{ِمنم

ُتـَيمَئس وا}(2)مبعىن ُ{َواَل ُوهو ُالرجاءهني ُاللَّهُِ}ُ،(3)ضد َُرومِح ُبـُُ    ،{ِمنُم}    ،{ِمنم متعلقة

ُالمَقوممُ }ُ{تـَيمَئس وا،} فـََلمَّاَُدَخل واُ}،ُ{المَقوممُ }نعتُلـُ{المَكاِفر ونَُ}،ُ{يـَيمَئسُ }رفعُبـُ{ِإالَّ

ُُ{عليه ُظرف، ُبـُ{عليه}ملـ ا ُملـ ا،ُ{قَال وا}،{َدَخل وا} متعلق ُيف ُالعامل ُوهو ُملـ ا جواب

َلَنا} ُُ{َوأَهم ُيف ُواأللف ُالنون ُعلى ُ{َمسََّنا}عطف ُبـُ{الضُّرُُّ}، ،ُ{َمسََّنا} رفع

َنا}متعلقُبـُ{بِِبَضاَعةٍُ}بـ ،ُ{َأوفُِ}نصبُبـُ{المَكيملَُ}نعتُلـُبضاعة،ُُ{م زمَجاةٍُ}،ُ{َوِجئـم

ُاللََّهُجَيمزِيُ}"،تصدق" عليناُمتعلقُبـُ{َفَأومفُِ}معطوفُعلىُُ{َوَتَصدَّقُم} ،ُ{المم َتَصدِِّقنيَُِإنَّ

ُاملستأنفة.ُ{ِإنَُّ}

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

يقال:ُ(6ُ)علىُيوسفُُناُ زُمأي:ُياُحُ ُ{يَاَُأَسَفى}املعىنُواهللُأعلمُوأعرضُعنهمُيعقوبُوقال:ُُُُ
ُاحلزن " األسف " إن ُيقولُاهللُتعاىل:ُُ هوُأشدُّ ُأَسف ا"، ُعليه ُآَسف  ُكذا ُعلى ُ"أِسفمت  يقالُمنه:

                                                                                                                                                                                     

ُالفراهيدي0) ُبعدُ ،كراعُالنمل.2/407 ،مرجعُسابق ،العين ،( ُُ)ت: هـ(315ُأبوُاحلسنُعليُبنُاحلسنُاهل نائيُاألزدي،
،ُ)ُالقاهرة:4ُ)أقدمُمعجمُشاملُللمشرتكُاللفظي،ُت:ُدكتورُأمحدُخمتارُعمر،ُدكتورُضاحيُعبدُالباقي،ُطُالُمَنجَّد في اللغة

 .0/473 ،مرجعُسابق ،.ُاجلوهري0/063 ،مرجعُسابق ،.ُابنُدريد0/037 ،م(0522ُُ-عاملُالكتب

 .06اآلية:ُ ،(ُسورةُالغاشية4)

 .3/06 ،بقمرجعُسا ،العين ،(ُالفراهيدي3)

 .6/32 ،مرجعُسابق ،.ُابنُمنظور0/362 ،مرجعُسابق ،(ُاألنباري2)

 .7/330 ،مرجعُسابق ،العين ،(ُالفراهيدي3)

 .4/416 ،مرجعُسابق ،.ُالسمرقندي7/4023 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت0/347 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق6)
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ُيعقوبُمنُاحلزنُ{وابيضَّت} َُكِظيمُ }عينا ُأيُفهوُمكظومُعلىُاحلزن{فـَه َو :(0ُ )،ُ أيُهوُُ

ُمنه ُص ِرفُ،مملوء ُعليه، ُإىل " املفعول " مم مِسك ُُ" فعيل " منه ُتعاىل: ُاهلل َوالمَكاِظِمنَيُ}قال

4ُ){المَغيمظَُ ُكُُِ(3)ضُرويسمىُاحلُ،ُ( ُكانُةظاموحنوه حزنُيعقوبُ،ُألنهُميسكُاملاءُوحيبسه،ُوقيل:
ُكانُحزنهُألنهُسل مهُإليهمُوهوُصيبُفندمُ علىُيوسفُألنهُعلمُأنهُحيُفخافُعلىُدينه،ُوقيل:

ُعلىُذلك.

ُي وس فَُ} وقوله تعالى:ُ َتأ َُتذمك ر  ُتـَفم ُإليهُمنُمصرُلهُُ{تَاللَِّه أي:ُقالُولدُيعقوبُالذينُانصرفوا

َتأُ }،(2)ذكرُيوسف:ُتاهللُالُتزالُت{يَاَُأَسَفىَُعَلىُي وس فَُ}حنيُقال:ُ ُئمبعىنُتزالُيقالُفتُ{تـَفم
وف تو ء ا ُ(.3)يفتأُفَتأُ 

ُ:ُ(6)كماُقال

 (7)ُســــــــــــــــَراد ُق يَــْوم  ذ ي ر يَـاح  تَـَرفَّعُ  ***َُفَمــا فَت ئَـْت َحـتَّى كـَأنَّ ُغَبارََهـا

                                                           

 .06/403 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير7/4027 ،سابقمرجعُ ،.ُابنُأيبُحامت211صُ ،مرجعُسابق ،(ُجماهد0)

:ُ"وقالُسعيدُبنُجبري:ُماُأعطيتُأمةُمنُاألممُ}إِنَّاُلِلَِّهَُوإِنَّاُإِلَيمِهُرَاِجع وَن{ُُغريُهذهُفائدة.032اآلية:ُ ،(ُسورةُآلُعمران4)
ُكانُأوتيهاُأحدُقبلكمُألوتيهاُيعقوبُحنيُقال:ُ}يَاَُأَسَفىَُعَلىُي وس فَُ ،األمة  .0/724 ،مرجعُسابق ،{.نصرُواهلاليلولو

 .4ُ/037ُ،ُمرجعُسابق،البالغةُأساسكذاُباألصلُولعلُالصواب"احلوض"ُالستقامةُاملعين.ُينظر:ُالزخمشري،ُُُ(3)

 .06/405 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير0/347 ،مرجعُسابق ،.عبدالرزاق0/211 ،مرجعُسابق ،(ُجماهد2)

مرجعُ ،.ُابنُمنظور5/303 ،مرجعُسابق المحكم والمحيط األعظم، ،سيدهُ.ُابن03/455 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
 .0/324 ،مرجعُسابق ،.ُالزبيدي0/005 ،سابق

رُبنُمالكُالتميميُتقدمتُترمجته.ُديوانُ"أوسُبنُحجر"6) ُلسان العرب ،04القصيدة:ُ ،07البيت:ُ ،(ُهوُألوسُبنُح جم
ُُ ،)شرم( َُحىتَّ  .3/473 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعطية06/441 ،مرجعُسابق ،َكَأنَُّغ َباَرَهاُ".ابنُجريروروايتهُفيهما:ُ"َُفَماُفَِتَئتم

 .3/32 ،مرجعُسابق ،.ُالشوكاين00/051 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعادل6/326 ،مرجعُسابق ،(ُالسمني7)
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والُحيذفُمعُالنفيُلداللةُثباتُقولُاالجياب،ُألنكُتقولُيفُُ،(0)أي:ُفماُزالت،ُواملعىنُالُيزالُ
ُاإلجيابُواهللُآلتينكُومنُحذفُالُيفُالنفيُيفُالقسم

                                                           

ُكانُم0) ثبت اُالقرتنُبالمُاالبتداءُ(ُقوله:ُ"تفتأ"ُهوُجوابُالقسمُيفُقوله:ُ"تاهلل"ُوهوُعلىُحذفُ"ال"ُويدلُعلىُحذفهاُأنهُلو
وتنصبُاخلربُ ،فرتفعُاالسمُوهوُالضمري-الُتزال-أوُأحدمهاُعندُالكوفيني.ُوهيُناقصةُمبعىن ،ونونُالتوكيدُمع اُعندُالبصريني

ُالعرب ُكالم ُمعروفُيف ُومنُغريها ُمنُقوله:ُ"تذكر".وسقوطُ)ال(ُمنها ا:ُأيُالُ ،وهوُاجلملة تقولُالعرب:ُواهللُأقصدكُأبد 
ا.ُولوَُقطَّعواُرأسيُلديمِكُوأوصايلأق ُقاعد  َدرُْج الدُّرر في َتف سي ر  ،اجلرجاين ،صدكُومنهُقولُامرئُالقيس:ُفقلتُمينيُاهللُأبرح 

 .3/0103 ،مرجعُسابق اآلي  والسَُّور،
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ُ:ُ(0)قولُامرئُالقيسُ

َرُح قَاع ًدا ( 2)فـَُقْلُت َيم يَن اهلل   ي َلَديَك َوَأْوَصال ي ***أَبـْ  َوَلْو َقطَُّعوا رَْأس 

ُالُأبرحُُ ُوقولُهُ أي: :{ُ َُحَرض اَحىتَّ ُوأصلُُ{َتك وَن ُالعقل، َُدِنَفُاجلسمُخمبوَل ُحىتُتكون أي:

3ُ)احلرض:ُالفسادُيفُاجلسمُوالعقل،ُمنُاحلزنُأوُمنُالعشق َاِلِكنيَُ}( ُاهلم ُِمَن َُتك وَن أي:ُُ(2){َأوم
ُيذهب.ُ(3)ممنُهلكُباملوت

ك وُبـَثِّيَُوح زمينُِإىَلُاللَّهُِ} وقوله تعالى:ُ َاَُأشم تَاللَِّهُ}:ُ(6)قوبُللقائلنيُلهُمنُولدهأي:ُقالُيعُ{ِإمنَّ

ُي وس فَُ َتذمك ر  َتأُ  والبثُمههُ ،(7)وإمناُأشكوُذلكُإىلُاهللُُ،لستُإليكمُأشكوُبثيُوحزينُ،اآليةُُ{تـَفم
ُأشدُاحلزن،ُإمناُأشكواُحزين :ُوقولُهُ الذيُأناُفيه،ُوأبثُحديثيُوحزينُإىلُاهلل،ُُ(2)وحزنهُوقيل:ُالبث 

                                                           

ُالَقيمس0)  .0/036 ،مرجعُسابقُالشعر والشعراء ،.ُابنُقتيبةُالدينوري0/037 ،مرجعُسابق ،(ُاممر ؤ 

ُابنُمنظور6/4444 ،مرجعُسابق ،.ُاجلوهري03/377 ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،األزهريُاهلرويُ(4)  ،مرجعُسابق ،.
03/263. 

ُالدينوري3) ُابنُقتيبة ُابنُجرير0/440 ،مرجعُسابق غريب القرآن، ،( ُالبغوي03/310 ،مرجعُسابق ،.  ،مرجعُسابق ،.
2/462ُ. 

 .7/4023ُ،4022 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)

ُسابق ،عبدالرزاقُ(3) ُجرير0/347 ،مرجع ُابن ُسابق ،. ُحامت06/442 ،مرجع ُأيب ُسابق ،.ابن .بدون7/4022ُ ،مرجع
 "يذهب"ُيفُاملراجعُالسابقةُولعلهاُ"فيذهب"ُللسياقُواهللُأعلم.

 (ُيفُ)د(ُزيادةُ"ملاُقالواُله".6)

 ،الصرب الُتنايف اهلل إىل :ُفإنُالشكوىفائدة.7/4025ُ ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/443 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)
 جواز ،والعطايا بالنعم وصاحبُالباطل ،والرزايا باملصائب احلق صاحب ابتالء جوازُ.املخلوقني إىل الشكوى ينافيه الذي وامنا

 0/730 ،مرجعُسابق ،التسخط.نصرُواهلاليل وجه غري من وحنومها أوفقر مرض من فيه هو ومبا جيد مبا اإلنسان إخبار

 .7/4025 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)
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،ُ(0)قالُابنُعباس:ُأعلمُأنُرؤياُيوسفُصادقةُوإينُسأسجدُلهُ{اللَِّهَُماُاَلُتـَعمَلم ونََُوأَعمَلم ُِمَنُ}
بَـر وه ُِبد َعاِءُالمَمِلكُِ ُيـَعمق وبَُُُ،وقالُالسدي:َُلمَّاَُأخم ُنـَفمس  َوقَاَل:َُماَُيك ون ُيفُاأَلرمِضُِصدِّيق ُُُ،َأَحسَّتم

س فُ قَاَل:ُلََعلَّه ُي ُوُُ،ِإالَُنيبُّ.َُفَطِمَعُ
قيل:ُُُ،يرفعهُإىلُالنيبُصلىُاهللُعليهُقالُ.ُورويُعنُاحلسن(4)

ُكانُلهُمنُاألجر؟ُقال:ُأجرُ ماُبلغُمنُوجد ُيعقوبُعلىُابنه؟ُقال:ُوجدُسبعنيُثكلى!.ُقال:ُفما
ُأخربُبهُوهبُبنُمنبهُُ.(3)مئةُشهيدٍُ 2ُ)قال:ُوماُساءُظنهُقطُمنُليلُوالُهناٍر،ُومما قال:ُأتىُُ(

ُطاهرةُجربيلُيوسفُبا ُأرىُصورة ُقال: ُالصِّدِّيق؟ ُهلُتعرفينُأيها ُفقال: لبشرىُوهوُيفُالسجن،
ُفإينُرسولُربُالعاملني ُقال: ُأرواحُاخلاطئني. ُالُتشبه ُطيبة ُ،ور وح ا ُفماُُ ُقال: ُالروحُاألمني، وأنا

َخلُاملذنبني أملُُوأمنيُربُالعاملني؟ُقال:ُُ،ورأسُاملقربنيُُ،وأنتُأطيبُالطيبنيُُ،الذيُأدخلكُم دم
رُالنبيني ُُ،وأنُاألرضُاليتُيدخلوهناُهيُأطهرُاألَرِضنيُُ،تعلمُياُيوسفُأنُاهللُيط هرُالبيوتُبط هم

ُيتطهرُبفضلُطهركُ وأنُاهللُقدُطهَّرُبكُالسجنُوماُحولهُياُطهرُالطاهرينُوابنُاملتطهَّرين؟ُإمنا
ُكيفُيلُباسمُالصاحلنيُالص دِّيقني ُ،وتعدُّينُمنُاملخلصنيُُ،وطهرُآبائكُالصاحلنيُاملخَلِصني!ُقال:

َخلُاملذنبنيف تَُُقال: (3)ُلضالنيُاملفسدينباومسيتُُ،قدُأدخلتُم دم ُقلب كملُيـ فم وملُتطعُسيدتكُُ،َْتم
وأحلقكُبآبائكُالصاحلني.ُُُ،وعد كُمنُاملخَلصنيُ،فلذلكُمسَّاكُاهللُيفُالصديقنيُُ،يفُمعصيةُربك

وابتالهُباحلزنُُ،الصربُاجلميلُلهُوهبُاهللُ،قال:ُهلُلكُعلمُبيعقوبُأيهاُالروحُاألمني؟ُقال:ُنعم
ُحزنُ،عليك ر  ُكظيم.ُقال:ُفماَُقدم ُلــــلى،ُقال:ُفمـــنيُثكـــزنُسبعـــه؟ُقال:ُحـــــــــــفهو ُرُـــهُمنُاألجــاذا

                                                           

 .06/447 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .2/471 ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.ُالبغوي ،(ُابنُجرير4)

ُالسالم تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري،(3ُ) ُيوسفُعليه رقمُاحلديثُ ،4/073 ،سورة
ُوقال06ُ ُابنُجرير. سن. ُمنَُقولُاحلم ُِإالَّ ُالطَّرَبِي  ُ ،صاحبُالكتاب:ُملُيروه اآلية:ُ ،للسيوطيُ،الدر المنثوراملرجعُالسابق.
22-2/371ُ. 

ُكانُممنُقرأُالكتبُولزمُالعبادةُوصلىُأربعنيُسنةُصالةُالصبحُبوضوء2ُ) ُكاملُأبوُعبدُاهللُمنُأبناءُفارس، (ُوهبُبنُمنبهُبن
.ُابن3/227ُ ،.ُابنُحبانُ،ُمرجعُسابق0/031 ،ُاحملرمُسنةُثالثُعشرةُومائة.ُابنُسعدُ،مرجعُسابقعشاءُاآلخرةُوماتُيف

 .7/242ُ،،ُمرجعُسابقلسان الميزانحجر،ُ

ُبالضالنيُاملفسدين"3) يت   .06/431 ،مرجعُسابق ،ابنُجرير ،صوابه ،وهوُالُيستقيم ،(ُقالُالشيخُأمحدُشاكرُتعليقا :ُُومس 
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يامني.ُقال:ُُبناقال:ُإىلُأخيكُُ(4ُ)يدأ.ُوقالُيوسف:ُفإىلُمنُ(0)ياُجربيل؟ُقال:ُقدرُمئةُشهيدٍُ
ا؟ُقال:ُنعم.ُيفرُت ،ُ(3)أرانيهُمثُقال:ُماُأبايلُماُلقيتُإنُ،لقيُأبوهُبعدهُِلماُفبكىُيوسفُألقاهُأبد 

ُكانُمنذُخرجُيوسفُمنُعندُيعقوبُإىلُيومُرجعُمثانونُسنة ملُيفارقُُ،ورويُعنُاحلسنُقال:
قالُاحلسن:ُواهللُماُعلىُاألرضُيومئذُخليقة ُأكرمُعلىُ ،احلزنُقلبه،ُوملُيزلُيبكيُحىتُذهَبُبصره

ُ.(2)اهللُمنُيعقوب

ُي وس َفُ} وقوله تعالى:ُ ُِمنم ُفـََتَحسَّس وا ُاذمَهب وا َُبيِنَّ ُُ،أي:ُحنيُطمعُيعقوبُيفُيوسف{َوَأِخيهُِيَا

ُُيقول ُبه،{اذمَهب وا}لبنيه ُأخويكم ُوخلفتم ُمنه ُجئتم ُالذي ُاملوضع يقول:ُُ{فتحسَّسوا} إىل

ُوأصل ُخربه ُمن ُوتعرَّفوا ُيوسف يامني،ُُبنا{َوَأِخيهُِ}ُ،"احِلسُِّ " من" "التفعل التحسُّس التمسوا

فرجهُورمحتهُإنهُالُيقنطُمنُفرجهُورمحتهُوينقطعُ يعينُُأي:ُالُتقنطواُمنُروحُاهلل،{َواَلُتـَيمَئس وا}

ُ ُمنه، ُالمَكاِفر ونَُ}رجاءه ُالمَقومم  ُالذينُجيحدونُق درتهُ{ِإالَّ ُالقوم 3ُ)يعين: ُقالُُ( ُشاَء، ُكلُما على
ُ.(6)السدي:ُمنُفرجُاهلل.ُوهوُمعىنُقولُابنُإسحاقُوالضحاكُوابنُزيد

 

                                                           

-رجعُالسابق.ُوقال:ُأخرجُعبدُبنُمحيدَُوابمنُجريرَُوابمنُالمم نمذرَُوابمنُأيبَُحامِتَُوأَب وُالشَّيمخَُعنُوهبُبنُم َنب هامل ،(ُالسيوطي0)

ِيلَُعَليمِهُالسَّاَلمُي وس فُعليهُالسالم.ُنفسُاألثر.ُوبنحوهُالبغوي-َرِضيُاهللَُعنهُ   .2/465ُ،471ُ ،مرجعُسابق ،قَاَل:ُملاُأََتىُِجربم

 وللسياقُواهللُتعاىلُأعلم. ،06/430 ،مرجعُسابق ،ابنُجريرُكماُهوُعند"ُأوىُبعديكذاُيفُاألصلُولعلُالصواب"(4ُ)

 .2ُ/317ُ،ُمرجعُسابق،املنثورُالدرُالسيوطي،ُ.06/430ابنُجرير،ُمرجعُسابق،ُُ"أرانيهُاهللُإنُبلفظ"ُ(3ُ)

 .06/434 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .03/302 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 املرجعُالسابق. ،(ُابنُجرير6)
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َلَناُالضُّرُُّفـََلمَّاَُدَخل واُعليهُ} وقوله تعالى: َُمسََّناَُوأَهم وذلك:ُ(0ُ)يفُالكالمُمرتوكُ{قَال واُيَاُأَيُـَّهاُالمَعزِيز 

ُأَيُـَّهاُ} فَدخلواُعلىُيوسف،ُُ،فخرجواُراجعنيُإىلُمصرُحىتُصارواُإليها فـََلمَّاَُدَخل واُعليهُقَال واُيَا

ُالضُّرُُّ َلَنا َُوَأهم َُمسََّنا 4ُ){المَعزِيز  ُاجلدبُُ( ُمن ُالشدة ُم زمَجاةٍُ} والقحطأي: ُبِِبَضاَعٍة َنا أي:ُُ{َوِجئـم
ُ،(2)قالُابنُإسحاق:ُبدراهمُقليلة،ُأوُمثنُالُجيوزُيفُمثنُالطعامُأالُيتجوزُمنُالبائعُفيهاُ(.3)قليلة

ُ:ُ(6)قال(3ُ)وأصلُاإلزجاءُالسوقُبالدفع

ْلَحـاَن َضْيـف  ُمـَدفَّع   ـى َمـَع اللَّيـل  أزَجـال ( 7)َوَأْرَملـــــــــــــَـة   ***ُل بَـْيـك  َعـَلى م   تـُْزج 

يعين:ُأهناُتسوقهُبنيُيديهاُعلىُضعفُمنهُعنُاملشيُوعجزا ،ُقالُابنُعباس:ُمزجاةُرثةُاملتاعُخلقُ
ُ.ُ(5).ُوقالُسعيدُبنُجبري:ُناقصة(2)احلبلُوالغرارة

                                                           

 .06/432 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .4050 ،7/4054 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت4)

ُابنُجرير0/211 ،مرجعُسابق ،(ُجماهد3) ُابنُأيبُحامت06/437 ،مرجعُسابق ،. ُمنُفائدة.7/4054 ،مرجعُسابق ،. :
لقولُإخوةُ ،أوُغريمهاُعلىُغريُوجهُالتسخط ،أوُفقر ،وماُهوُفيهُمنُمرض ،دجوازُإخبارُاإلنسانُمباُجي ،األحكامُالشرعية

َلَناَُمسََّنايوسف} ُكأنُيقولُالضُّرَُُُّوأَهم ُكانُاملرادُهباُالكشفُعنُاحلالُلإلصالح {ُوأقرهمُيوسفُعلىُذلكُوجوازُالشكوىُإذا
 .0/735 ،احملتاج:ُإينُجائعُأوُعار.ُنصرُواهلاليل

 .3/430 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب7/4054 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/421 ،سابقمرجعُ ،(ُابنُجرير2)

ُكلُأحد.ُالقرطيب3)  .3/335 ،مرجعُسابق ،،ُأبوُحيان5/433 ،مرجعُسابق ،(ُواملعىنُأهناُبضاعةُتدفع،ُوالُيقبلها

وظاهرُأنُالشعرُ ،:ُرمل(عربلسان ال.ُ)00/457 ،مرجعُسابق ،ابنُمنظور ،.ُوأنشدهُابنُبري424صُُديوانه(ُحامتُيف6ُ)
 .06/433 ،مرجعُسابق ،هوُابنُعمه"ُملحانُبنُحارثةُبنُسعدُبنُاحلشرجُالطائي"ابنُجرير ،ألن"ُملحان" ،حلامت

ُله7) ُالُامرأَة ُأَرمَمل : َُرج ل  ُهلا ،( ُالَُزومَج ُأرمَمَلة: ُاألرامل. ،وامرأة  ُمرجعُسابق،ُكراعُالنملُواجلميع  مرجعُ ،.أبوحيان0/040،
 .6/307 ،سابق

ُمنصور2) ُبن ُسعيد ُسابق ،( ُعبدالرزاق3/217 ،مرجع ُسابق ،. ُوالشيئ.0/342ُ ،مرجع ُجريرُبزيادة ُسابق ،ابن  ،مرجع
06/433. 

 .3/430 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب7/4054 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/437 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير5)



 يوسف سورةحتقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 

 310 

ُرديئة ُفسول ُدراهم ُعكرمة: ُ(0)وقال ُبن ُاهلل ُعبد ُوقال ُ(4)احلارث. ُالصوف  ُاألعراب: ُمتاع  :

أي:ُجئناُببضاعةُُ{َفَأومِفُلََناُالمَكيملَُ} وقوله تعالى:ُ،(2)وقيلُالصوفُواحلبةُاخلضراءُ،(3)والسَّمن
ُبالثمنُاجليدُوالدراهمُاجلياد ُكنتُتعطينا ُما ُالكيلُوأعطنا ُفأوفُلنا ُجتاوزُلردائتها وقوله ُ،(3)فيها

َنا} تعالى: َُعَليـم ُسعرُاجليادُوالردي ة {َوَتَصدَّقم َ الُتنقصناُإنُاهللُيثيبُُوُُ،(6ُ)أيُتفضلُعليناُمباُبـَنيم
ُكانتُحالالُلمأنبياءُقبلُنبيِّناُحممدُ املتفضلنيُعلىُأهلُاحلاجةُبأمواهلم.ُواختلفُيفُالصدقةُهل

ُكانتُحرام ا؟ُفقالُبعضهم:ُملُتكنُحالالُألحٍدُمنُاألنبياء قولُ،ُوهوُمعىنُ(7)صلىُاهللُعليه؟ُأو
هلُحرمتُالصدقةُعلىُأحٍدُمنُاألنبياءُقبلُالنيب ُصلىُاهللُُ:(2)سعيدُبنُجبري.ورويُعنُابنُعيينة

َنا}؟فقال:ُأملُتسمعُقوله:وسلمُعليه َُعَليـم إىلُأهنمُُ(5ُ)ويذهبُابنُعيينة{َفَأومِفُلََناُالمَكيمَلَُوَتَصدَّقم

                                                           

 ،)فُسُل(.ابنُأيبُحامتُلسان العربمتاعه،إذاُأرذله،ُوأفسلُعليهُدرامهه،ُإذاُزيفها.(ُفسول:ُيقال:ُأفسلُفالنُعلىُفالن0ُ)
 .7/4050،4054 ،مرجعُسابق

وليسُهوُ ،ه(ُزوجُأختُحممدُبنُِسريين،ُوثقهُأبوُزرعة011-50)ت:ُ ،(ُعبدُاهللُبنُاحلارثُبنُنوفلُاهلامشيُالقرشي4)
مرجعُ تهذيب التهذيب،.ُابنُحجر،3/46 ،.ابنُحبان،ُمرجعُسابق3/62 ،،مرجعُسابقالتاريخ الكبيرباملشهور.ُالبخاريُ،

 .3/020سابق،ُ

 .7/4050 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت3/216 ،مرجعُسابق ،(ُسعيدُبنُمنصور3)

 .4/412 ،مرجعُسابق ،.السمرقندي7/4050 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/437 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .7/4054 ،مرجعُسابق ،(ُأخرجهُابنُأيبُحامت3)

 .7/4053 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/420 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)

(7ُ ُاجليم ،الكتب أقسام موسوعة الحديث،( ُاحلديث ،باب ُتعليقاُ 02034 ،رقم ُشاكر ُالشيخ ُقاله ُمقطوع .واحلديث
 املرجعُالسابق. ،بتصرف.ابنُجرير...

وسكنُمكةُوتويفُهبا.ُُُ،أبوُحممد:ُحمد ثُاحلرمُاملكي .ُمنُاملوايل.ُولدُبالكوفةُ،الكويفُ(ُسفيانُبنُعيينةُبنُميمونُاهلاليل2)
ُكبريُالقدرُ،كانُحافظاُثقة :ُلوالُمالكُوسفيانُلذهبُعلمُاحلجاز.ُمولدهُسنةُسبمٍعُومائةُيفُنصفُُ،واسعُالعلم قالُالشافعي 

ُ ُت: ُسابق052َشعمبان ُ،مرجع ُابنُسعد ُالذهيب6/20ُ،هـ. ُسابقُ،عالم النبالءسير أُ،. ُالزركلي2/232ُ،مرجع مرجعُُ،.
 .3/013ُ،سابق

 2/330 ،مرجعُسابق تفسير القرآن العظيم، ،.ُابنُكثري06/424 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير5)
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الصدقةُإمناُحرمتُعلىُحممدُصلىُاهللُُ،ُوهمُأنبياءُوأن(0)ملُيقولواُذلكُوإالُفالصدقةُهلمُحالل

َنا}.ُقالُابنُجريج:ُ(4)عليهُوسلم َُعَليـم أخيناُإلينا.ُوقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُُ(3):ُبراد{َوَتَصدَّقم
عماُيوجبهُشدةُاحملبةُلشيءُمنُاحلزنُعلىُفقدهُوالتأسفُلقومهُمعُجاللةُقدرُاحلزينُوعظمُمنزلتهُ

ُكثرة ُيوجبه ُوالبيانُعما ُواليأسُمنهُفالُمعىنُالختالفُُيفُالدين، الذكرُللمحبُمنُالصرفُعنه
احلزنُعليهُوالتأسفُلفقده،ُوالبيانُعماُيوجبهُشدةُاالغتمامُمنُالشكوىُإىلُمنُميلكُالفرجُمنُ
ُلفضلُاهللُمنُ ُيوجبهُحسنُالرجاء ُوالبيانُعما ُأعلىُوأوىل، البلوىُويتفضلُباإلحسانُالذيُهو

ُوا ُهبا ُيكون ُاليت ُلمأمور ُالتلطفُيفُالطلب ُيوجبه ُعما ُوالبيان ُعندها، ُاليتُيقع ُلمأسباب لتعرض
دعواُإىلُاإلجابةُمنُالضرُواحلاجةُوحالُمنُجيوزُلهُالصدقةُبتذكريُماُفيهاُمنُياملسألةُمنُذكرُماُ

ُحسنُاجملازاة.

: ُالقوُل في الوقف  والتمام 

                                                           

ُكانتُحالالُفائدة(0ُ) ُكانتُالصدقةُحالالُلمأنبياءُقبلُنبيناُأمُالُفقالُسفيانُبنُعيينة:ُإنُالصدقة :ُواختلفُالعلماءُهل
ُكلهمُواحدُيفُحترميُ لمأنبياءُقبلُحممدُصلىُاهللُعليهُوسلمُواستدلُهبذهُاآليةُوأنكرُمجهورُالعلماءُذلكُوقالواُإنُحالُاألنبياء

والصدقةُأوساخُالناسُفالُحتلُهلمُألهنمُمستغنونُباهللُعمنُ ،الصدقةُعليهمُألهنمُممنوعونُمنُاخلضوعُللمخلوقنيُواألخذُمنهم
ُسواه.

ُكانُيفعلُهبمُمنُُوأجيبُعنُقوله وتصدقُعليناُأهنمُطلبواُمنهُأنُجيريهمُعلىُعادهتمُمنُاملساحمةُوإيفاءُالكيلُوحنوُذلكُمما
 بتصرف....4/330 ،مرجعُسابق ،الكرامةُوحسنُالضيافةُالُنفسُالصدقة.ُاخلازن

نزيههمُعنُاألوساخ؛ُفقدُقالُرسولُوذلكُلكرامتهمُوت ،:ُحترميُالزكاةُوالصدقةُعلىُحممٍدُوآلهُصلىُاهللُعليهُوسلمفائدة (4)
ُ ُوسلم: ُعليه ُاهلل ُصلى ُالنَّاسُِ»اهلل ُأَومَساخ  ُِهَي َا ُِإمنَّ ُالصََّدقَاِت َُهِذِه ُِلم َحمَّدٍُُ،ِإنَّ ُحتَِلُّ ُاَل ُحم َمَّدٍُُ،َوإِنَـَّها ُآِلِل َُواَل ُمسلمُ« رواه

تيميةُرمحهُاهلل:ُ)وأماُحترميُالصدقةُفحرمهاُ(.ُمنُحديثُعبداملطلبُبنُربيعةُرضيُاهللُعنه.ُقالُشيخُاإلسالمُابن0174ُ)
ُكماُملُيورث ،عليهُوعلىُأهلُبيتهُتكميال ُلتطهريهم  ،(مجموع الفتاوىفالُيأخذُورثتهُدرمها ُوالُدينارا (.ُ) ،ودفعا ُللتهمةُعنه؛

05/31. 

 .06/424 ،مرجعُسابق ،كذاُيفُاألصل"براد"ُولعلُالصوابُ"برد"ُنصُابنُجريرُ(3)
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َُكِظيمُ }    ُُ،(0)حسنُ{فـَه َو َاِلِكنيَُ}وكذا ُاهلم ُاللَّهُِ}ُ،(4)ُ{ِمَن ُِإىَل 3ُ)متامُ{بـَثِّيَُوح زمين عندُُ(

ُ ُتـَعمَلم ونَُ}نافع، ُاَل ُالمَكاِفر ونَُ}ُ،(2)حسنُ{َما ُالمَقومم  ُالمم َتَصدِِّقنيَُ}ُ،(3)كافُُ{ِإالَّ ُ{جَيمزِي
ُ.(6)حسن

ُوقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑڑ ک ک ژ    

ک ک گگ گ گ ڳ  ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭڭ ڭ 

ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې 

  ژې ى ى 

                                                           

ُكافُالداين333صُ ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس0) املرجعُالسابق.ُقالُُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُقال:
ُكافُعندُاألمشوين056صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري:ُحسن  .056ص ،مرجعُسابق ،.

ُكافُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس4) .ُوكذا345ُص ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُقال:
ُكافُعندُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري  املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.

 املرجعُالسابق.ُ ،القطع واالئتناف ،النحاس ،(ُُقال:ُحسن3)

ُالنحاس2) ُالداين ،القطع واالئتناف ،( ُكاف ُقال: ُالسابق. ُوكذاُ ،كتفى في الوقف واالبتداالم ،املرجع ُالسابق. املرجع
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُقال:ُأكفىُمنهُاألمشوين ،األنصاري

ُحسن3) ُقال: ُالداين ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( ُالسابق. ُالسابق.قالُُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع املرجع
ُكاف  املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُتامُعندُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري:

ُكافُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُالنحاس6) .ُقال:ُحسن.ُالسابقُاملرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُقال:
ُكافُعندُاألمشوين ،األنصاري  املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.
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ُُ{َهلُم}    ُوتقرير، ُتوبيخ ُمعىن ُفيه ُ{َما}استفهام ُنصب، ُموضع ُيف ُالذي ُ}مبعىن فـََعلمت مم

َُجاِهل ونَُ}،ُ{فـََعلمت مُم}ظرفُالعاملُفيهُ{ِإذُم}،ُ{فـََعلمت مُم} متعلقُبـُ{بِي وس فَُ ابتداءُُ{أَنـمت مم

ُ ُي وس فُ }وخرب، ُأَلَنمَت ُأَئِنََّك ُوعلىُُ{قَال وا ُباالستفهام ُيقرأ ُإنك، ُعلى ُاالستفهام ُألف دخلت

ُي وس فُ }ُ،(0)اخلرب ُُ{أَنَا ُوخرب، َُأِخي}ابتداء ُُ{َوَهَذا ُعلىُمجلة، ُمعطوفة ُاللَّه ُ}مجلة َُمنَّ َقدم

َنا ُبـ{ َعَليـم َُوَيصمربُم}ُ{َمنَُّ} متعلق ُيـَتَِّق َُمنم ُ{ِإنَّه  ،{ُ ُ} ـشرط{َمنم ُبـ{يـَتَِّق       { َمنُم }جزم

{ُ ِسِننيَُ}،ُ{يـَتَّقُِ}عطفُعلىُ{َوَيصمربم َرُالمم حم ُاللََّهُاَلُي ِضيع َُأجم ُ{َمنُم}الفاءُجوابُ{ فَِإنَّ

حذفُالياء،ُومنُأثبتهاُقدرُاحلركةُجاريةُعلىُالياءُفحذفُاحلركةُوبقيُُ{يـَتَّقُِ}وعالمةُاجلزمُيفُ
ُ:ُ(3)ومثلهُقولُقيسُبنُزهريُ،(4)الياء

َباُء تـَْنم ي  بَن ي ز ياد   (4)ب َما الََقْت لَُبونُ  ***ُأََلْم يَْأت يَك َواألَنـْ

ُ}قسمُُ{تَاللَّهُُِقَال وا}ُ،(3)جلزم،ُوبقيُالياء،ُوحذفُالياءُأجودايريدُيأتي كُفحذفُالضمةُُ َلَقدم

َنا َناُ} جوابُالقسم،ُوُ{ َآثـََرَكُاللَّه َُعَليـم ُ،ُ{َآثـََركَُ} متعلقُبـُ{ َعَليـم

                                                           

 .3/337،مرجعُسابق ،.ُُأبوُحيان4/402ُ،مرجعُسابقُ،إعرابُالقرآنُ،اس(ُالنح0)

 .3/22 ،مرجعُسابق ،.ُدرويش0/321 ،(ُأبوُشامة،ُمرجعُسابق4)

(ُقيسُبنُزهريُبنُرواحةُالعبسي ،ُويكىنُأباُهندُيلقبُبقيسُالرأيُجلودةُرأيهُمعدودُيفُاألمراءُوالدهاةُوالشجعانُواخلطباء3ُ)
ُأمريُعبس.ُابنُحجرُالعسقالين01ُعمانُوالشعراءُماتُيفُ .ُلويس3/207ُ،مرجعُسابقُاإلصابة في تمييز الصحابة،ُ،هـــ

ُ ُسابق، ُمرجع ُالبغدادي6/507شيخو، ُسابقُخزانة األدب ولب لباب لسان العرب،ُ،. مرجعُُ،.الزركلي2/335ُ،مرجع
 .3/416ُسابق،

 .3/3525 ،مرجعُسابق ،لُبُن"ُابنُمنظور(ُاللبون:ُالناقةُينزلُفيهاُاللبُفرتضعُصغارها.ُمادةُ"2)

 .3/30 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآنالنَّحَّاس،3/53ُُ ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج0/060(ُالفراء،ُمرجعُسابق،3)



 يوسف سورةحتقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 

 314 

ُفهوُمؤثر ،ُ(0)يقال:ُآثرهُيؤثرهُإيثارا :ُأَثـميَـرمت  ،ُويقال:ُأثرتُالرتابُإثارةُفأناُمثري،ُواألصلُيفُأثرمت 
حذفتهاُلسكوهناُوسكونُالراء،ُويقالُأثرتُاحلديثُنقلتُحركةُالياءُإىلُالثاءُمثُقلبتُالياءُألفاُمثُ

ُآث ره ُفأنا ُفعلت 4ُ)على )ُ ُفاعل، ُعلى ُآثر ُوأنا ُأفعل ُخَلَاِطِئنيَُ}على ُك نَّا ُ{َوِإنم مبعىن:ُُ{إنُم}،

ُكناُإالُخاطئني،ُُ(3)مايل يفُموضعُُ{اَلُ}مبينُمعُُ{تـَثمرِيبَُ}،ُ{اَلُتـَثمرِيَبُعليكم ُالميَـوممَُ}ما

ُومعناه ُباالبتداء، ُاملالمةُرفع ُوإلزام ُوالتعنيف ُالميَـوممَُ}ُ،(2)التوبيخ ُخرب{عليكم  ُموضع اَلُ}ُ،يف

ُاالستقرار{الميَـوممَُ}وُ{عليكمُ }وُ{تـَثمرِيبَُ ُمبعىن ُمبعىنُ{عليكمُ }ُ،(3)متعلقان ُمتعلق اخلرب

ُو ُُ{الميَـوممَُ}االستقرار، ُبه ُتعلق ُمبا ُمتعلق ُله ُصفةُُ{عليكمُ }ظرف ُعليكم ُجيعل ُأن وجيوز

ُو{الميَـوممَُ}ويكونُُ{تـَثمرِيبَُ}لـ ُأنُيكونُاخلربُعليكم، ُوجيوز ُتقدمُ{الميَـوممَُ}اخلرب، منقطعُمما

الذيُُ(6)والتقدير:ُيغفرُاهللُلكمُاليومُألنهُالوقتُ{يـَغمِفرُ } علىُطريقُاالستئنافُفيكونُمتعلقاُبـ

ُ ُومبيسمح ُبه، ُعاملوه ُبـ{َلك مُم}ا ُ{يـَغمِفرُ }متعلق ُالرَّامِحِنيَُ}، ُأَرمَحم  ُوخربُ{َوه َو  ابتداء

ُبـ{ِبَقِميِصي} أمرُ{اذمَهب وا} ُمتعلقة ُالباء ُو{اذمَهب وا} هذا ُُ{َهَذا}، (7ُ)لقميصلنعت

ِهُ}،{اذمَهب وا}عطفُعلىُفـُ{فَأَلمق وهُ }إلضافتهُإىلُمضمرُالذيُهوُأعرفُمنُاملبهم،ُ َعَلىَُوجم
                                                           

.01/41ُ ،مرجعُسابق ،.ُالزبيدي4/20 ،مرجعُسابق ،.ُابنُدريد03/25 ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،(ُاألزهريُاهلروي0)
ءُِاألَثر:ُبَِقيَّة ُ ُأَثره ،الشَّيم ُيفُإِثمرهَُويفُأَثَرهَُأيُبـَعمَده .ُوأمتـَثـَرمت هُوتَأَثَـّرمته:ُتـََتبـَّعمت  ُوأ ثور.َُوَخَرجمت  ع ُآثَار  مم :ُآثـَرَُُ ،َواجلَم .َُويـ َقال  َعِنُالمَفارِِسيِّ

 2/3 ،مرجعُسابق ،ابنُمنظورَُكَذاُوََكَذاُِبَكَذاُوََكَذاَُأيُأَتـمَبعهُِإياه.

 .4/402 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،4ُ)

ُكذاُيفُاألصلُولعلهُحتريفُبزيادة"يل"3)  .الستقامةُاملعىنُ(

 .3/236 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،2ُ)

 .0/352 ،مرجعُسابق ،عراب القرآنمشكل إ ،(ُالقيسي3)

 .3/332 ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان4/402 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،6ُ)

 .4/333ابنُاألنباريُأبوُالربكات،ُمرجعُسابق،ُ(ُالنَّحَّاس،ُاملرجعُالسابق.7ُ)
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العاملُفيهاُُ،نصبُعلىُاحلالُ{َبِصري ا}،ُ(0)جوابُاألمرُ{يَأمتُِ}،ُ{َفأَلمق وهُ }متعلقُبـُ{َأيبُ

ُُ{يَأمتُِ} ُيف ُاملضمر ُمن ُحال ُ{يَأمتُِ}وهي ِلك مُم}، ُبَِأهم ُأتوين{َوأمت وين ُبـ ُمتعلقة ُُ،الباء

ع و توكيدُألهلكم،ُالقميصُمذكر،ُفأماُقوله:ُ"ُ{َأمجمَِعنيَُ} فإمناُُ،(4)"ُم َفاَضةُ َُوالمَقِميصُ َُهَوازِنََُُتدم
ُأرادُيفُهذاُبالقميصُالدرع.ُ

ُالقوُل في القراءة :

َهلمُ}علىُاخلرب،ُوالباقونُعلىُاالستفهام،ُألنهُملاُقالُهلمُُ{ِإنََّكُأَلَنمَتُي وس فُ }قرأُابنُكثريُُُُ

ت مُم ُ{َعِلمم ُفقالوا: ُاستثبتوه ُواملعىنُيفُُ{أَلَنمَتُي وس فُ ُِإنَّكَُ}اآلية. ُيوسف. ُأنا فأجاهبمُبأنُقال:

ُقالُهلمُ ُملا ت مُم}اخلرب: َُعِلمم ُ{َهلم ُفقالوا: ُتنبهوا ُي وس فُ ُِإنَّكَُ}اآلية، ُكثريُيفُ{أَلَنمَت ُابن ُقرأ ،

                                                           

 (ُالنَّحَّاس،ُاملرجعُالسابق.0)

ُم ذَكَّرُ 4) َُمعمر وف  ُالَِّذيُيـ لمَبس  ع وُهوازَنُُ،(ُقمص:ُالمَقِميص  وقدُيعىنُبهُالدرعُفيؤنث؛ُوأنثهُجريرُحنيُأرادُبهُالدرعُفقال:ُُ"َتدم
ُم فاضة ُ...ُحَتمَتُالن طاقُِ ُوَقمَّصُالثوَبَُقَطَعُمنه.ُابنُمنظورُ،والقميص  ُوق ممصان  ُباأَلزرار".ُواجلمعُأَقمِمصَةُوق م ص  مرجعُُ،ت َشدُّ

ُالقافُ،سابق ُالفراهي7/24،فصل ُيف ُنسبة ُوبال ُسابق ،العين ،دي. 3/71ُ ،مرجع ُيف ُجلرير ُالشاهد ُ ،ديوانه.. .257ُص
 ..2/327 ،مرجعُسابق ،تهذيب اللغة ،األزهريُاهلروي
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ُيـَتَّقُِ}ُ(0ُ)روايةُقنبل ،ُفمنُحذفهاُفللشرط،ُومنُأثبتهاُ(4)بإثباتُالياء،ُوالباقونُحبذفهاُ{ِإنَّه َُمنم
ُكقولهاقرُأقد رُاحلركةُيفُالياء،ُمثُحذفُاحلركة،ُُو ُ:ُ(3)لياء

َباءُ   ***(4)تـَْنم ي أََلْم يَْأت يَك َواألَنـْ

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

َلَناُالضُّرُُّ}املعىنُواهللُأعلمُأنُيوسفُملاُقالُلهُإخوته:ُُُُ َُمسََّناَُوأَهم ِإنَُّ}إىلُقولهُُ{يَاُأَيُـَّهاُالمَعزِيز 

ُكانُيكتمهمُمنُشأنه،ُهذاُحنوُماُرويُعنُابنُُ{اللََّهُجَيمزِيُالمم َتَصدِِّقنيَُ أدركتهُالرق ة،ُوباحُهلمُمبا
3ُ)إسحاق ُوأخيهُ،(6)والسديُ( ُبيوسف ُفعلتم ُما ُتذكرون ُهل ُالكالم: ُبينهماُُ،فتأويل ُفرقتم إذ

ُتفعلونُبيوسف ُإليهُصائرُأمرهُوأمركم؟،ُوهذاُُ،وصنعتمُماُصنعتمُيفُحالُجهلكمُبعاقبةُما وما
ُكا ُنواُصغاراُيفُوقتُأخذهمُليوسف،ُحىتُتركواُأخاهُمنفرداُمنه.يدلُعلىُأهنم

                                                           

ُاملخزوميُأبوُعمرُالشهريُبقنبلُ)0) هـُ(ُمنُأعالمُالقر اء.ُوويلُالشرطةُمبكةُوتويف450ُُ-053(ُحممدُبنُعبدُالرمحنُاملكي 
 ،غاية النهاية في طبقات القراء.ُابنُاجلزري،0/033ُ ،علىُالطبقاتُواألعصار،ُمرجعُسابقهبا.ُالذهيب،ُمعرفةُالقراءُالكبارُ

 .6/051 ،.ُالزركلي،ُمرجعُسابق4/063 ،مرجعُسابق

ُسابق،ص4) ُمرجع ُجماهد، ُابن )330ُ ُالنَّحَّاس، ُسابق ،إعراب القرآن. ُخالويه،4/402 ،مرجع ُابن كتاب السبعة في .
 .4/31ُمرجعُسابق، ،معاني القراءاتزهريُاهلروي،.ُاأل052مرجعُسابق،ص ،القراءات

ُفارس3) ُابن ُسابق الصاحبي في فقه اللغة العربية، ،( ُجين0/403 ،مرجع ُابن ُسابق ،سر صناعة اإلعراب ،.  ،مرجع
 .02/02 ،مرجعُسابق ،.نسبهُابنُمنظورُإىلُقيسُبنُزهريُبنُجذميةُالعبسي0/332

ُكذاُيفُاألصلُوملُيذكرُعجَزُالبيِت2ُ) ُبينُ( ُبأكملهُسابقا ُوعجز ه"مباُالقتُلبون  ولعلهُأتىُبهُللشاهدُفقطُولقدُذ كرُالبيت 
ُالياءُمعُاجلزمُيفُ"يأتيك"ُوقدُخرجهُ ُالشاهد:ُإبقاء ُلبونُبينُزيادُوماُجرىُهلن. ُالشرح:ُأملُتسمعُأوُيصلُإليكُنبأ زياِد"

ُكقولكُيفُ" ُللجزم ُقبلُاجلزمُمثُحذفها ُأملُيكرمك.ُوذلكُللضرورة.ُودللُعلىُذلكُاألخفشُعلىُأنهُقدرُالضمة يكرمك"
ُاهلَوى ارِيَن ُ"فـَيَـومما ُجي  ".ُوقالُسيبويه:ُإنهُضرورةُ،بإنشادُأهلُالعربيةُجلرير. ُغوال ُتغول  ُِصبا ...ُويوما ُترَىُمنهنَّ ُما وزعمُ ،غرَي

 .0/54 ،مرجعُسابق ،اعة اإلعرابسر صن ،الزجاجيُواألعلمُأهناُلغةُوخالفهماُابنُالسيدُيفُشرحُأبياتُاجلمل.ابنُجين

 .7/4053 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/423 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .7/4053 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُأيبُحامت6)
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أَئِنََّكُ}قالُإخوةُيوسفُحنيُقالُهلمُذلكُيوسف:ُُ{قَال واُأَئِنََّكُأَلَنمَتُي وس فُ } وقوله تعالى:ُ

ُاللَّه ُعلينا}فقال:ُنعمُُ{أَلَنمَتُي وس فُ  َُمنَّ َُوَهَذاَُأِخيَُقدم ماُفرقتمُبأنُمجعُبينناُبعدُ{أَنَاُي وس ف 
ُنفسه بيننا، فيحبسهاُعماُُُ،يقولُإنهُمنُيتقُفرياقبهُبأداءُفرائضهُواجتنابُمعاصيهُويصربُويكف 

ُبهُمنُاهلل،ُفإنُاهللُالُيضيعُثوابُإحسانهُوجزاءُ حرَّمُاهللُعليهُمنُقولُأوُعملُعندُمصيبٍةُنـزلتم

ُأمرهُوهناه 0ُ)طاعتهُإيَّاهُفيما قَاَلَُهلمُ}نهُملاُقالُهلمُذلك:ُبطلُذلك.ُوذكرُابنُإسحاقُأيالُُ(

ُبِي وس فَُ َُماُفـََعلمت مم ت مم ،ُ{أَئِنََّكُأَلَنمَتُي وس فُ }فقالوا:ُُ(4ُ)كشفُعنهمُالغطاءُفعرفوهُُُ،اآلية{َعِلمم

ُيـَتَِّقَُوَيصمربُم}قالُجماهد:ُُو ُ(.2)منُيتقيُمعصيةُاهللُويصربُعلىُالسجنُ(3)رتكب،ُ{ِإنَّه َُمنم

ُاللَّه ُعلينا}ُوقوله تعالى:ُ َُآثـََرَك َُلَقدم ُتَاللَِّه ُيوسفُلقدُفضلكُاهللُعليناُ{قَال وا ُقالُإخوة ُُ،أي:

ُك نَّاُخَلَاِطِئنيَُ}العلمُوالفضلُُواحللمُبوآثركُ ُكناُيفُفعلناُالذيُفعلنُ{َوِإنم ُمنُ،(3)بكُاهأي:ُوما
ُبكتتفرق ُالذيُصنعنا ُبينكُوبنيُأبيكُوأخيكُوغريُذلكُمنُصنيعنا ُ،إالُخاطئنيُُ،نا مبعىن:ُُ

                                                           

 .06/422 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير0)

 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي7/4052 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/423 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)
3/3645. 

ُاألخرى3) ُيفُاملصادر ُاملعىنُولثبوهتا ُالستقامة ُالصوابُ"يقول" ُولعل ُ"يقول". ُيفُاألصلُويفُ)د( ُكذا ُجريرُ،( املرجعُُ،ابن
 املرجعُالسابق.ُ،السابق.ُابنُأيبُحامت

 .2/472 ،مرجعُسابق ،بغوياملرجعُالسابق.ُالُ،املرجعُالسابق.ُابنُأيبُحامتُ،(ُابنُجرير2)

 املرجعُالسابق. ،(ُابنُأيبُحامت3)



 يوسف سورةحتقيق                        احَلويف لإلمام القرآن علوم يف الربهان

 

 318 

مثل:ُأمثُيأمث.ُوقالُأميةُُ(0)يءطخيوهوُخاطئُوأخطأُ خمطئنيُيقال:َُخِطَئُفالنُخَيمطَأَُخطَأُوِخطمأُ 
ُبنُاألسكر:ُ

ـــــــــَرْين  َتَكنـََّفـــــاُه   (2)َغَداتَئ ذ  لَقْد َخط ئـا وَحابَـا ***َوإنَّ ُمَهـــــاج 

ُتـَثمرِيبَُ}وقوله تعالى: ُاَل ُالميَـوممَُُقَاَل ُالُتعيريُ{عليكم  ُيوسفُإلخوته: ُقال 3ُ)أي: والُ عليكمُ(
ُاألخوة ُِإَذا.ويفُاحلديث"ُ(2)ولكنُلكمُعنديُالصفحُوالعفوُُ،إفسادُملاُبيينُوبينكمُمنُاحلرمةُوحق 

                                                           

ُالِسكِّيت:ُيقال:ُخ طِّئَُعنكُالسوء ؛ُوقَاَلُأَبوَُزيمٍد:َُخطََأَُعنمَكُالسُّوء َُأيُأيُأخطأكُالبالء.ُوَخِطَئُالرج0) ل ُخَيطَأُ (ُوقالُابن 
ُ ُخَتمِطَئة  ُوَخطََّأه ُأَذنب. َُعَلىُِفعمَلٍة: ُإىلُاخلطإِخطمأ ُوِخطمَأة  ُنسبه ُإنُأخطأتُفخطئينُ،وخَتمِطيئا : ُيقال: ُأخطأت. وإنُُ،وقالُله

َُأَسأمتَُُ،أصبتُفصوبين ُعليََُّأيُق لُيلَُقدم  .0/66،مرجعُسابقُ،ابنُمنظورُ،وإنُأسأتَُفَسوِّئم

َُُخِطئـاُوَحابَـا.4) ُ(َُوإنَُّ.........َُغَداَةُِإٍذُلَقدم
َُُخِطئـاُوَخابَـا.ُ)كذاُيفُاألصل(.ُُُُُ َُوإنَُّ.........َغَداتَِئٍذُلَقدم

عجزهُُ.ويروىُصدره"َُوإنَُّم َهـــــاِجـــــــــَريمِنَُتَكنـََّفـــــاه ".ُ"أتاهُم َهـــــاِجـــــــــَريمِنَُتَكنـََّفـــــاه "ُوأماُوإن ........لعمُر اهلل  قْد َخط ئـا وَحابَـاُُُُُُ
َُخِطئـاُوَخابَـاُ"ُباخلاءُ،فاختلفتُرواياته ُاهلِلُقدم باحلاءُاملهملة؛ُُ،روايتهُيفُهذاُاملوضعُ،وأرجحُأنُأجودُالروايتنيُ،وروايته:ُ"ُلعمر 

ُكانتُأكثرُالكتبُقدُأثبتهاُباخلاءُاملعجمة ومعىنُروايةُأيبُجعفرُأشبهُبسياقُالشعرُإنُُ،وأرجحُأيض اُأنهُتصحيفُقدميُ،وإن
خزانة ُ،البغداديُ،0/031ُاإلصابةوُ،02/032ُواألغانىُ،2/032ُوالطبريُ،22ُطبقات الجمحي،والبيتُىفُُ،شاءُاهلل

ُكالبُالذيُلقىُذاتُيومُطلحةُبنُعبد4/314ُُ،مرجعُسابقُاألدب ولب لباب لسان العرب، ُكلمةُقاهلاُىفُابنه .ُوهوُمن
ُكربُوضعفُُ،فسألُعمرُفأغزاهُىفُجيشُ،م؟ُفقاال:ُاجلهاداهللُوالزبريُبنُالعوامُفسأهلما:ُأيُاألعمالُأفضلُىفُاإلسال وكانُأبوه

باحلاءُاملهملةُُ،مرجعُسابقُ،.ُالثعليب7/345،مرجعُسابق،ابنُجريرُ،بتصرف...منُتعليقُالشيخُشاكرُُ،فطالتُغيبتهُفقال
 .3/432ُ-3/422ُ،واخلاءُاملعجمة

 .0/433ُ ،مرجعُسابق ،.ُابنُمنظور0/54 ،مرجعُسابق ،ري(ُالتثريبُكالتأنيبُوالتعيريُواالستقصاءُيفُاللوم.اجلوه3)

ُابنُجرير2) ُالقرطيب3/3645 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي06/427 ،مرجعُسابق ،(  ،مرجعُسابق ،.
5/432. 
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َها،َوالَُأَحدِك مُمُأََمةُ َُزَنتُم ِلدم وقتادةُوابنُإسحاقُُ(4)قالُسفيانُ(0)"ُالزِّنابُهايـ َعريُُِّوال"أيُُيـ ثـَرِّبُمُفـَلمَيجم
:ُقالُالُأذكرُلكمُذنبكمُيغفرُاهللُلكمُوهذاُدعاءُمنُيوسفُإلخوتهُبأنُيغفرُاهللُ(3)قالُالسدي

ملنُتابُ واهللُأرحمُالرامحني فسرتهُعليكمُُ،هلمُذنبهمُيقول:ُعفاُاهللُلكمُعنُذنبكمُوظلمكمُيل
ُ.(2)وأناب منُذنبه

ُوقولُهُ  ُِبَقِميِصيَُهَذا}: ُإخوتهُ{اذمَهب وا ُعر فُنفسه فقالوا:ُُ،سأهلمُعنُأبيهُ،ذكرُأنُيوسفُملا

ُ ُوقالُهلم: ُفعندُذلكُأعطاهمُقميَصه ُمنُاحلزن! َُعَلىُ}ذهبُبصره َُفأَلمق وه  ُِبَقِميِصيَُهَذا اذمَهب وا

ِهَُأيبُ ِلك مُم}يقولُيـَع ودُبصري ا،ُُ{َوجم ُهُالقميصهوتوجيُ،(3)أي:ُجيئوينُجبميعُأهلكمُ{َوأمت وينُبَِأهم
عالمةُجعلهاُاهللُلشمهُرائحةُيوسف،ُوبشارةُبهُقبلُلقائه.ُقالُاحلسنُوالسديُيفُردُبصرهُعليه:ُ
معجزةُجعلهاُاهلل،ُوحيكىُأنُيهوذاُقال:ُأناُذهبتُبالقميصُملطخاُبالدم،ُوأخربتهُأنُيوسفُأكلهُ

ُالبشري ُكان ُفهو ُأحزنته، ُكما ُفأفرحه ُحي ُأنه ُبالقميصُفأخربه ُأذهبُاليوم ُوأنا ُوقدُ(6)الذئب، .
تضمنتُاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُاجلهلُمنُسلوكُطريقُالغيُومحلُالنفسُعلىُالظلمُالذيُيؤديُ
إىلُالذلُبعدُالعز،ُوالفقرُبعدُالغىن،ُوالبيانُعماُيوجبهُصربُالتقوىُمنُإسباغُالنعمةُعلىُصاحبهُ

يثارُلصاحبهاُببسطُيدهُمباُالُيهتديُلطلبهُمنُجودُاهللُوكرمه،ُوالبيانُعماُتوجبهُالفضيلةُمنُاإل
ومتكينهُوعلوهُعلىُغريهُممنُالُيستحقُمثلُمنزله،ُوالبيانُعماُيوجبهُالصفحُعنُالذنبُمنُتطييبُ

يفُحمبةُُدنفسُصاحبهُبأنهُالُتبعةُعليهُفيهُوالُضررُيلحقهُألخيه،ُوالبيانُعماُيوجبهُمنتهىُاألم
ُالصابرُمنُتبليغهُاحملنةُعلىُهنايةُاألمنية.

                                                           

بابُرجمُ ،كتابُاحلدود ،.ُوصحيحُمسلم4432رقمُاحلديثُ ،3/23 ،بابُبيعُاملدبر ،كتابُالبيوع صحيح البخاري،(0ُ)
 .0713ُُرقمُاحلديث ،3/0342 ،اليهودُأهلُالذمةُيفُالزن

 .7/4053 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُأيبُحامت4)

 .2/472 ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.ُالبغوي ،(ُابنُأيبُحامت3)

 .06/427 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير2)

 .7/4056 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/422 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير3)

 املرجعُالسابق. ،.ُابنُأيبُحامت06/435 ،مرجعُسابق ،(ُُابنُجرير6)
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: القوُل في ُُالوقف  والتمام 

َُجاِهل ونَُ} ُأَنـمت مم ُاللَّه ُعلينا}،ُ(0)كافُُ{ِإذم َُمنَّ ِسِننيَُ}عندُنافع،ُُ(4ُ)متام{َقدم ُ،(3)كاف{المم حم

ُُ{عليكم ُالميَـوممَُ}وقالُنافع:ُُ،(3)متام{اَلُتـَثمرِيَبُعليكمُ }وقالُاألخفش:ُُ،(2){خَلَاِطِئنيَُ}وكذاُ

ُاللَّه َُلك مُم}ُ،(6)متام ُُ،(7)مستأنفُ{يـَغمِفر 

                                                           

صُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُالداين333صُ ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،(ُقال:ُحسن0)
 .السابقُاملرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُاألنصاري056ص ،مرجعُسابق ،.ُاألمشوين345

ُالنحاس4) ُالداين ،القطع واالئتناف ،( ُكاف ُقال: ُالسابق. ُوكذاُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابق. املرجع
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.كافُعندُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

ُالنحاس3) ُعند ُحسن ُ ،القطع واالئتناف ،( ُالسابق. ُقالُُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،الدايناملرجع ُالسابق. املرجع
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.قال:ُأكفىُمنهُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،األنصاري:ُحسن

ُحسن2) ُقال: ُالداين ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( ُالسابق. ُقال:ُُاملرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق.
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،حسن.ُاألنصاري

ُقطع3) ُهاهنا ُأن ُزعم ُقد ُاألخفش ُفإن ُالنحاس: ُقال ُالداين ،القطع واالئتناف ،( ُالسابق. المكتفى في الوقف  ،املرجع
أنُقولهُاليومُليسُظرفاُلقوله:ُالُتثريب،ُوإمناُهوُمتعلقُمبحذوفُُبيانُبنيُبه: ،.ُقالُاألمشوين345صُ ،مرجعُسابق ،واالبتدا

املرجعُالسابق.قال:ُوقفُبيانُ ،"ُأىُادعوُ"ُمثُاستأنفُاليومُيغفرُاهللُلكمُبشرهمُباملغفرةُملاُاعرتفواُبذنبهمُوتابواُفتيبُعليهم
 املرجعُالسابق. ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

ُحسن6) ُقال: ُالداينالسابقُاملرجع ،القطع واالئتناف ،حاسالن ،( ُقالُالسابقُاملرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. .
 ،.قال:ُوالوقفُعلىُاليومُقالهُنافعُويعقوبُاألمشوينالسابقُاملرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري:ُوقفُبيان

 .057صُ ،مرجعُسابق

ُاألنصاري ،القطع واالئتناف ،(ُقال:ُعلىُالدعاءُالنحاس7) ُاملرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.ُوكذا
 املرجعُالسابق. ،.ُقالُاألمشوين:ُوقفُبيانالسابق
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ُ(.4)ُ{َأمجمَِعنيَُ}ا وكذُ،(0)كاف{أَرمَحم ُالرَّامِحِنيَُ}و

 وقولُُه عز وجل: ُ

ائ ائ  ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ      ىئ ژ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ی ی   ی  

ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ          ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ   ڄ ڄڄ 

  ژڃ       ڃ ڃ     ڃ   چ 

3ُ)ظرفُ{ملا} )ُ ُجواهبا: ُتقدم، ُما ُُ{قَالَُ}نظري ُفيها، ُالعامل ُتـ َفنِّد ونُِ}وهو َُأنم  ،{َلوماَل

ُُ{َأنُم}ُ،(2)مبعىنُهالُ{َلوماَلُ} ُواخلربُحمذوف، ُباالبتداء، ُهالُتفنيدكم،ُتقديرهيفُموضعُرفع :
ُكانُُُ،وكذلكُحىتُ،(3)وأنُتزادُمعُملاُوقدُالُتزادُ،مبعىنُمنُأنُأ خربكم،ُماُأجدُمؤكدةُ تقول:ُحىت

ُو ُكذا، ُكان ُوحىتُأن ُوكذا، ُُ{المَبِشريُ }كذا ُبـ ُ{َجاءَُ}رفع َعَلىُ}ُ"َلمَّا"جوابُ{أَلمَقاهُ }،

ِههُِ ُ{َبِصري ا}الفاءُجوابُماُأخربُبهُمنُإلقاءُالقميص،ُُ{فَارمَتدَُّ}،ُ{أَلمَقاهُ }متعلقُبـُ{َوجم

                                                           

ُكافُالداين336ص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،(ُُقال:ُحسن0) مرجعُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُقال:
ُكافُعندُاألمشوين057صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاريُ.ُقال:ُتام331ص ،سابق املرجعُ ،.

 السابق.

ُقال:ُحسن4) ُكافُالداين ،النحاس ،( ُقال: ُقال:331ُصُ ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق. .
 املرجعُالسابق. ،تامُاألمشوينُاملرجعُالسابق.ُقال: ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،حسن

 .3/32 ،مرجعُسابق ،.ُدرويش03/60 ،مرجعُسابق ،(ُصايف3)

(2ُ ُالنَّحَّاس، ُابنُفارس4/027 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(  ،مرجعُسابق الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها، ،.
 .0/63بوُالربكات،ُمرجعُسابق،ُابنُاألنباريُأ.0/322ُ ،مرجعُسابق ،إعراب القرآنُمشكل ،.ُالقيسي0/005

 .7/453 ،مرجعُسابق ،.ُدرويش403-4/54 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،3ُ)
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ُالضم ُمن ُاحلال ُعلى ُــنصب ُيف ُالعامُ"ارتدُ "ري ُــــــــوهو ُاحلل ُـــــــــيف َُلكُ }ال، ُأَق لم فُـــاأللُ{مُمـَأملَم

ُ ُاللَّهُِ}للتقرير، ُبـُ{ِمَن ُ{أَعمَلمُ } متعلق ُتـَعمَلم ونَُ}، ُاَل ُ{َما مبعىنُالذيُيفُموضعُُ{َما}،

ُ ُبـ ُ{أَعمَلمُ }نصب ُبـُ{لََنا}، تَـغمِفرُم} متعلق ُ{اسم ُبـُ{ذ ن وبـََنا}، تَـغمِفرُم}نصب ،ُ{اسم

تَـغمِفرُم}متعلقُبـُ{َلك مُم}،ُ{ك نَّا}خربُُ{َخاِطِئنيَُ} تَـغمِفرُ } نصبُبـُ{َريبُِّ}،ُ{اسم ،ُ{َأسم

ُالرَِّحيمُ } ُالمَغف ور  وجيوزُأنُيكونُمبتدأه،ُوأنُيكونُُ،(0)فاصلةُ{ه وَُ}جيوزُأنُيكونُُ{ِإنَّه ُه َو
للفاءُ ُوقدُتقدمُمثله.ُُ،(4)توكيداُ 

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

قالُأبوهمُ ُ،املعىنُواهللُأعلم:ُوملاُفصلتُعريُبينُيعقوبُمنُعندُيوسفُمتوجهةُإىلُيعقوبُُُ

ُرِيَحُي وس فَُ}يعقوب:ُ ُأَلَِجد  ذ كرُأنُالريحُاستأذنتُرهباُيفُأنُتأيتُيعقوبُبريحُيوسف،ُ .{ِإينِّ
يوسفُمنُمسريةُمثانُهاجتُبريحُ(:2ُ)فأتتهُهبا.ُقالُابنُعباسُ،فأذنُهلاُ،(3ُ)قبلُأنُيأتيهُالبشري
ا(3)لياٍل،ُوقالُاحلسن ُكانُبينهمُيومئذُمثانونُفرسخ  وكانُ وقالُإينُألجدُريحُيوسف،ُُ،:ُبلغناُأنه

ُتـ َفنِّد ونُِ}:ُوقولُهُ ُ(.6)قدُفارقهُقبلُذلكُسبع اُوسبعنيُسنة،ُوهوُمعىنُقولُابنُإسحاق ُ{َلوماَلَُأنم
ُمبعىن:ُلوالُأنُتضعفوين،ُ

                                                           

 .4/233 ،مرجعُسابق ،(ُاإلسرتاباذي0)

ُكذاُيفُاألصلُوالصوابُ"للهاء"ُيفُ}إِنَّه ُ{ُالستقامةُاملعين.اإلسرتاباذي4)  املرجعُالسابق. ،(

 ،مرجعُسابق ،.البغوي4/634 ،مرجعُسابق ،.الواحدي3/433 ،مرجعُسابق ،.الثعليب06/425 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
4/303. 

 .4/415ُ ،مرجعُسابق ،.السمرقندي7/4057 ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.ُابنُأيبُحامت ،(ُابنُجرير2)

 .4/303 ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.ُالبغوي ،.الثعليب06/430 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .3/472 ،مرجعُسابق ،(ُابنُعطية6)
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ُ:ُ(4)،ُومنهُقولُالشاعر(0)وتكذبوينُوتعجزوين،ُوتلوموين،

َبيَّ َدَعـا لَـْوم ي َوتـَْفن يـد ي ـْن َأْمـر ي ( 6)  ***ُيـا َصـاح  َلْيَس َمـا فَـاَت م   بَمْرُدود  ( 4)فـَ

ُويقال:ُأفندهُالدهرُأي:ُأفسدهُوقالُابنُمقبل:ُُ

ْهــَر يـَْفَعــُل َمـا َأرَاَد فإنّــــــــه نَـداإ ذا   ***( 5)دَع  الدَّ  (3)ُكــلَِّف اإلنسان بالدهــــر َأفـْ

:ُهترمون.ُوقيل:ُتكذبونُ(5)وجماهدُُ،(2).ُوقالُاحلسن(7)واملعىن:ُلوالُأنُتسفهوين:ُعنُابنُعباسُُُ
ُ،ُ(01)عنُالضحاك

                                                           

 .2/473 ،مرجعُسابق ،.ُالبغوي06/432 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

وروايتهُ ،0/302 ،مرجعُسابق ،هكذاُنسبهُأبوُعبيدة ،(ُيفُ)د(ُزيادة"هانئُبنُشكيمُالعدوي".ُهوُهانئُبنُشكيمُالعدوي4)
 .ُملُأجدُلهُترمجةُفاهللُاملستعان.06/434ُ ،مرجعُسابق ،بغريُإضافة.ُابنُجرير ،هناك:ُ"عنُأمر"

ُرأي3) ُتـ َفنِّد وِن{ُلوالُأنُتضعفوا ُأَنم َعمرَايبِّ:ُ}َلوماَل ُاألم ُابمن  ُرَاِبع :ُ ،(ُقَاَل ُِكرَبٍ.َُوقـَومل  ُالرَّأمِيُِمنم َُضعمف  َحاَق.َُوالمَفَند  ُِإسم َوقَاَله ُابمن 
خفش:ُتلوموينُوالتفنيد:ُاللومُوتضعيفُالرأيُوقالُاحلسنُوقتادةُوجماهدُأيضا:ُهترمونُوكلهُقَاَله ُأَب وُع بَـيمَدَة.ُوقالُاأل ،ت َضلِّل ونَُ

ُاملعىن ُحامت ،متقارب ُأيب ُابن ُأعجزه. ُإذا ُتفنيدا  ُفنده ُيقال: ُالرأي ُوتضعيف ُالتعجيز ُإىل ُراجع ُسابق ،وهو  ،مرجع
 .5/461 ،مرجعُسابق ،.القرطيب04/326

 .ُ)منُأمري(.3/77 ،مرجعُسابق ،)منُأمر(.املاوردي.3/436ُ ،مرجعُسابق ،(ُالثعليب2)

ُك لَِّفُ"اإلفـمَنادُبالنِّاِسُأَفـمن3َُ) ُاخل لَفُيفُعجزه.دَِعُ........ُِإذا ُملاُيفُاملخطوطُولكنَّ ُالبيتُموافق  دا"ُابنُ(كذاُيفُاألصلُ.صدر 
 .3/475 ،مرجعُسابق ،.ُابنُعطية3/436 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب06/434 ،مرجعُسابق ،جرير

َعــل َُمـاُأَرَاَدُفإنـ ـــــــه6) ــَرُيـَفم ُكذاُيفُاألصل.وروايةُالديوان:َُدعاُالدَّهم ـَدا.ُُ……  ( ــلَِّفُاإلفسادُبالناسُأَفمسم ُك   ِإذا

.4/633ُ ،مرجعُسابق ،الواحديُ.06/434 ،مرجعُسابق ،ابنُجريرُبزيادةُهترمون.0/342ُ ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق7)
 .4/303 ،سابقُمرجع ،البغوي

 .3ُ/433ُ ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب04/326 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت0/026 ،مرجعُسابق ،(ُالثوري2)

 .7ُ/4052 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/433 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/026 ،مرجعُسابق ،(سفيانُالثوري5)  

 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،القيسيُ.3ُ/433 ،مرجعُسابق ،.ُالثعليب06/433 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير01)
3/3630. 
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ُ:ُ(0)وقالُجريرُبنُعطية

ـَرا  (2)طَــاَل الَهــَوى وَأطَْلُتمـــــــــــــا التـَّْفنيــــــــدا ***ُيـا َعـاذ ليَّ َدَعـــــــا الَمـالَم وَأْقص 

ُالكذبُواللومُُ ُويفُالفعل: ُوذهابُالفعلُوالضعف، ُاهلرم ُوالفسادُيفُاجلسم: ُالرأي، ُإفساد أي:

ُكماُقالُجريرُبنُعطية. أي:ُقالُالذينُُ{تَاللَِّهُِإنََّكَُلِفيَُضاَلِلَكُالمَقِدميُِ} وقوله تعالى: بالباطل،

ُي وس فَُ}قالُهلمُيعقوبُمنُولده ُرِيَح ُأَلَِجد  ُالرجل{ِإينِّ ُتاهللُأيها ُيوسفُ،: ُ(3)إنكُمنُحب 

ُ ُخطئك ُلفي ره، 2ُ)القدميُذلكوذِكم ُتنساه ( ُعنهُ،ال ُتتسلى َُجاءَُ} وقوله تعالى:ُ(3)وال َُأنم فـََلمَّا

َُبِصري ا ِهِهُفَارمَتدَّ وهوُُُ،أي:ُفلماُأنُجاءُيعقوَبُالبشري ُمنُعندُابنهُيوسفُ{المَبِشري ُأَلمَقاه َُعَلىَُوجم
ُيوسف ُبرسالة ُ،املبش ر ُذكرُ ُفيما ُبريد  ُإليهُُُ،وذلك ُأبرَده  ُيوسف ُذكرُُ،(6)كان ُفيما ُالربيد وكان

                                                           

هـ(ُوهوُمن001ُُ-42منُمتيم،ُأشعرُأهلُعصرهُولدُوماتُيفُاليمامةُ) ،(ُجريرُبنُعطيةُبنُحذيفةُالريبوعيُأبوُحزرة0)
 ،.ُاجلمحي،مرجعُسابق0/236ُ،مرجعُسابقُ،الشعر والشعراءُ،أغزلُالناسُشعرا .ُولقبُحذيفةُاخلطفى.ُابنُقتيبةُالدينوري

 .4/005 ،.ُالزركلي،ُمرجعُسابق0/340 ،مرجعُسابق ،.ُابنُخلكان74/26 ،.ُابنُعساكر،ُمرجعُسابق4/457

 ،"ُوأقصرا" ،صوابهُماُههنا ،وروايةُالبيتُخطأُيفُالديوان ،منُقصيدةُلهُطويلة ،065:ُديوانه(ُقالُالشيخُشاكرُتعليقا :4ُ)
نيــــــــداُو ،من"ُاإلقصار" ،بالراء مرجعُ ،.ُالثوري06/436 ،مرجعُسابق ،يـَعميِنُاملاَلَمَةُ(ُابنُجرير-هوُالكفُعنُفعلُالشيء.ُ)التـَّفم
 .3/436 ،سابق

 .4/331 ،مرجعُسابق ،(ُمقاتل3)

 .06/436 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

 .7/4052،4055 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت3)

 .7/202 ،مرجعُسابق ،(ُبردهُوأبرده:ُأرسله.ُابنُمنظور6)
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ُيعقوب ُبن ُيهوذا ُعباسُ،(0)والبشري: ُابن ُقال ُألبيه، ُيوسف ُقولُ(4)أخا ُوهو ُالربيد، ُالبشري :
ُ،(2)وجماهدُ(3ُ)الضحاك

ُبالقميص(3)السديقالُ ملط خ اُبالدمُإىلُيعقوب،ُفأخربتهُأنُيوسفُأكلهُُُ،:ُقالُيهوذا:ُأناُذهبت 

ُُ،الذئب ُبالقميص ُأذهبُاليوم ُأحزنتهفوأنا ُكما ُفأفرحه ُحي ، ُأنه ُ(6)أخربه ُوقولُهُ . َُعَلىُ}: أَلمَقاه 

ِههُِ ُبَُ}:ُوقولُهُ يقول:ُالبشريُألقىُالقميصُعلىُوجهُيعقوب.ُُ{َوجم أي:ُفرجعُوعاَدُُ{ِصري افَارمَتدَّ

ُكانُقدُعمي،ُقَالَُ ُ،مبصر اُبعينيه ُأَعمَلم ُِمَنُاللَِّهَُماُاَلُتـَعمَلم ونَُ}بعدُما ُِإينِّ أي:ُقالُُ{َأملَمُأَق لمَُلك مم
ُعل ُأملُأقلُلكمُأنهُسريد  ُكانُحبضرتهُحينئذُمنُولده: ُ،يوسفُيُ يعقوبُملن ُُ،وجيمعُبيينُوبينهُ

ُكنتُأعلمه وكانُاهللُقدُقضىُُُ،ألنُرؤياُيوسفُكانتُصادقةُُ،وكنتمُأنتمُالُتعلمونُمنُذلكُما
ُأناُوأنتمُلهُسجود اأنُأ ُ.(7)فكنتُم وقن اُبقضائهُُ،ِخرَّ

ُك نَّاَُخاِطِئنيَُ} وقوله تعالى:ُ ُلََناُذ ن وبـََناُإِنَّا تَـغمِفرم ُكانواُفرَّقواُُ{يَاُأَبَانَاُاسم أي:ُقالُولدُيعقوَبُالذين
ُعنَّا ُُ،ويسرتُعليناُذنوبناُاليتُأذنبناهاُفيكُويفُيوسفُُ،بينهُوبنيُيوسف:ُياُأباناُسلُلناُربكُيعف 

ُالقيامةُو ُيف ُهبا ُيعاقبنا َُخاِطِئنيَُ}ُ،ال ُك نَّا ُبذنوبناُ{ِإنَّا ُاعرتفنا ُفقد ُوبك، ُبه ُفعلنا ُ،فيما قالُُ

َُريبَُِّسومَفَُأسُم}يعقوب:ُ َُلك مم أي:ُسوفُأسألُريبُأنُيعفوُعنكمُذنوبكمُاليتُأذنبتموهاُُ{تَـغمِفر 

                                                           

 .03/323 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير7/4055 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت211ص ،مرجعُسابق ،(ُجماهد0)

 .7/4055 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت4)

 .06/432 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .7/4055ُ ،عُسابقمرج ،.ُابنُأيبُحامت06/432 ،مرجعُسابق ،(ُقالُجماهد:ُيهوذاُبنُيعقوب.ابنُجرير2)

 املرجعُالسابق. ،.ُابنُأيبُحامت06/435 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 ،مرجعُسابق ،.الثعليب3/3634 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.ُالقيسي7/4056 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت6)
3/436. 

 .03/326 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)
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يف ُويفُيوسف
ُلولدهُباالستغفارُهلمُمنُذنبهم،ُُ،(0) واخت لفُيفُالوقتُالذيُأخَّرُالدعاءُإليهُيعقوب 

ُُ(4)فقالُابنُمسعودُوإبراهيمُالتيمي

،ُوقالُآخرون:ُأخرُذلكُإىلُليلةُاجلمعة،ُروىُعكرمةُعنُابنُعباسُعنُ(3)وابنُجريج:ُإىلُالسَّحر

ُ ُوسلم: ُاهللُصلىُاهللُعليه َُريبُِّ}رسول َُلك مم تَـغمِفر  َُأسم ُاجلمعةُ{َسومَف ُحىتُتأيتُليلة .ُ(2)يقول:

                                                           

 املرجعُالسابق. ،(ُابنُجرير0)

عابدُالكوفة،ُتويفُسنةُاثنتنيُوتسعني،ُوقيل:ُسنةُأربعُُ،الفقيهُ،القدوةُ،اإلمامُ،أبوُأمساءُ،(ُإبراهيمُبنُيزيدُبنُشريكُالتيمي4)
ُ ُالبخاري، ُاحلجاج. ُقتله ُيقال: ُأربعنيُسنة ُإبراهيم ُملُيبلغ ُمرجع0/332ُُ،مرجعُسابقُالتاريخ الكبير،وتسعني، .ابنُحبان،

َمام َأْحمد ر َوايَة ابْنه َصالح.ُابنُحنبل،ُ)2/7،سابق ُسير أعالم النبالء،ُ،.الذهيب0/325مرجعُسابق،ُُ،(اأْلََسام ي والكنى لإْل 
 .3/61ُ،مرجعُسابق

ُِفيَهاُ،للَمرمَوزِيُمختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر(3ُ) َُوالصَّاَلِة َحاِر َسم ُبِاألم ِتغمَفاِر ُااِلسم ُالدر المنثور.0/56ُ،بَاب 
.ُقال:ُأخرجُأبوُعبيدُوسعيدُبنُمنصورُوابنُجريرُوابنُاملنذرُوابنُأيبُحامتُوالطرباينُعنُعبد2/322ُُ،57بابُُ،للسيوطي

{(ُقال:ُإنُيعقوبُعليهُالسالمُأخرُبنيهُإىلُالسحرُوأخرجُابنُُ-رضيُاهللُعنهُُ-اهللُبنُمسعودُ يفُقوله:ُسأستغفرُ}َلك ممَُريبِّ
{ُقال:ُأخرهمُإىلُالسحرُوكانُيصليُُ-رضيُاهللُعنهماُُ-نُعباسُاملنذرُوابنُمردويهُعنُاب تَـغمفرُلكمَُريبِّ يفُقولهُ}َسوفُأسم

أنُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُسئل:ُملُأخرُيعقوبُُ-رضيُاهللُعنهماُُ-بالسحرُوأخرجُأبوُالشيخُوابنُمردويهُعنُابنُعباسُ
 حرُمستجاب.ُُبنيهُيفُاالستغفارُقال:ُأخرهمُإىلُالسحرُألنُدعاءُالس

رضيُاهللُعنهماُُ-.قال:ُوأخرجُابنُجريرُوأبوُالشيخُعنُابنُعباس2/322ُ ،57 ،مرجعُسابق ،الدر المنثور ،(ُالسيوطي2)
{ُيقول:ُحىتُتأيتُليلةُاجلمعة.ُ- تَـغمفرُلكمَُريبِّ ُقال:ُقالُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلم:ُيفُقصةُقولُأخيُيعقوبُلبنيهُ}َسوفُأسم

رضيُُ-قالُجاءُعليُبنُأيبُطالبُُ-رضيُاهللُعنهماُُ-حسنهُواحلاكمُوصححهُوابنُمردويهُعنُابنُعباسُوأخرجُالرتمذيُُو
ُالقرآنُمنُصدريُفماُأجدينُأقدرُعليهُفقالُلهُُ-اهللُعنهماُ إىلُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُفقالُبأيبُأنتُوأميُتفلتُهذا

ُكلماتُينفعكُاهللُهبنُوينفعُاهللُهبنُمنُعلمتهُويثبتُماُتعلمتُيفُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلم:ُياُأباُاحلسنُأفالُأعل مك
ُكانتُليلةُاجلمعةُفإنُاستطعتُأنُتقومُثلثُالليلُاألخريُفإنهُساعةُمشهودةُ صدركُقال:ُأجلُياُرسولُاهللُفعلمينُقال:ُإذا

{ُيقول: تَـغمفرُلكمَُريبِّ حىتُتأيتُليلةُاجلمعة.ُوقدُضعفهُالشيخُُوالدعاءُفيهاُمستجابُوقدُقالُأخيُيعقوبُلبنيهُ}َسوفُأسم
ُكثريُيفُ  ،مثُقال:ُ"وهذاُغريبُمنُهذاُالوجه ،2ُ:277ُتفسيرهأمحدُشاكرُبعدُتعليقهُعلىُسندُالروايةُوقال:ُوقدُذكرهُابن

حلاكمُيفُالُنعرفهُإالُمنُحديثُالوليدُبنُمسلم".ُورواهُا ،وقالُالرتمذي:ُ"هذاُحديثُحسنُغريب واهللُأعلم". ،ويفُرفعهُنظر
وملُخيرجاه".وقدُعلقُالذهيبُفقال:ُ"ُهذاُحديثُ ،.ُمثُقال:ُ"هذاُحديثُصحيحُعلىُشرطُالشيخني0ُ:306المستدرك 
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ُوقولُهُ  ُالرَِّحيمُ }: ُالمَغف ور  ُإنُريبُهوُالستريُعلىُذنوبُالتائبنيُإليهُمنُُ{ِإنَّه ُه َو ذنوهبم،ُيقول:
ُ.(0)الرحيمُهبمُأنُيعذهبمُهباُبعدُتوبتهمُمنها

ُللفرجُمنُجهتهاُوردُالصارفُ وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُتوجبهُاحملبةُمنُتنسمُالرائحةُطلبا
لصاحبهُإىلُالطمعُفيهُمعُطولُمدتهُاليتُتوجبُُهالشيءُمنُنسبتبعادُعنها،ُوالبيانُعماُيوجبهُاس
ُتفضالُ امُالنعمةُيفُالبشارةُبتبليغُاحملبةُيفُالولدُمنُردُالبصرُبعدُذهابهُاليأس،ُوالبيانُعماُيوجبهُمت

منُاهللُبهُومعجزةُتدلُعلىُنبوةُصاحبهُوجاللتهُعندُربه،ُوالبيانُعماُيوجبهُقبحُاخلطيئةُيفُالفعلُ
نُمنُعةُبالضرُإىلُالفوزُبالنفعُالذيُيكُومنُطلبُاالستغفارُمباُيزيلُمعرهتاُعنُالنفسُويسقطُالتَّبُِ

اُيفُذلكُمنُملوجبهُحاجةُالسائلُمباُجيوزُيفُاحلكمةُمنُالِعَدةُبهُتقبلُاهللُعزُوجل،ُوالبيانُعماُ
ُاإلحسانُإىلُصاحبهُواألخذُبالفضلُعليه.ُ

 القوُل في الوقف  و التمام  

ُتـ َفنِّد ونُِ}    َُأنم ُُ،(4)كافُُ{َلوماَل ُالمَقِدميُِ}وكذا ُ}ُ،(3)ُ{َضاَلِلَك وكذاُُ،(2)كاف{َبِصري افَارمَتدَّ

ُُ{َخاِطِئنيَُ}ُ،(3){َماُاَلُتـَعمَلم ونَُ}

                                                                                                                                                                                     

اُرواهُعنُالوليدُبنُمسلمُغريُسليمان.ُواهللُأعلم.ُ. أخافُالُيكونُموضوع ا ،منكرُشاذ وقالُأيُالشيخُشاكر:ُوملُجندُأحد 
 .06/464 ،مرجعُسابق ،بتصرف.ُابنُجرير...

 .03/325 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

ُقال:حسن4) ُسابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( ُالداين336ص ،مرجع ُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.  ،مرجع
 .057ص ،مرجعُسابق ،.ُاألمشوين057صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُاألنصاري331ص

ُحسن3) ُقال: ُالداين ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( ُالسابق. ُقال:ُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابق. املرجع
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،حسن

 السابق.املرجعُ ،املرجعُالسابق.ُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،(ُقال:ُحسن2)

ُحسن3) ُقال: ُالداين ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( ُالسابق. ُقال:ُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابق. املرجع
 املرجعُالسابق.ُاملرجعُالسابق. ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،حسن
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ُالرَِّحيمُ }وكذاُُ،(0)حسن ُ.(4){المَغف ور 

 وقولُُه عز وجل: 

چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ    

ڑ  ک    ک    کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڻ  ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ         ڭ ڭ ڭ   ۇۇ ۆ ۆ  

ۈ    ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى    ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ    ىئ یی ی 

  ژحب خب مب ىب يب  جت حت خت    ی         جئ حئ مئ ىئ يئ جب   

ُبـ{إِلَيمهُِ}    ُو{َآَوى}بـُنصب{أَبـََويمهُِ}،{َآَوى}متعلق رَُ}، نصبُُ{ِمصم

َُشاَءُاللَّهُ }ُ،(3)وهيُالُتنصرفُفلمُينون{ادمخ ل وا}بـ ُ،(2)شرطُجيوزُأنُيكونُماتقدمُجوابه{ِإنم

ُ{أَبـََويمهُِ }،ُو{ادمخ ل وا}نصبُعلىُاحلالُمنُالضمريُيفُُ{َآِمِننيَُ}وجيوزُأنُيكونُحمذوفا،ُو

ُب ُو"رفعـ"نصب ُُ{َعَلى}، ُعلىُ{َوَخرُّوا}،"رفع"بـمتعلق ُو"رفع"ُمعطوف ُب{َلهُ }، ـُمتعلق

ا}،"خروا" واهلاءُتعودُُ"،خروا"ُبـمتعلقةُ{َلهُ }،ُو(3)نصبُعلىُاحلالُمنُالضمريُيفُخروا{س جَّد 

                                                           

ُكافُاألنصاري0)  .057صُسابق،ُمرجع ،.وكذاُاألمشوين057ُصُسابق،ُمرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُقال:

ُالنحاس4) ُكافُالداينُ.336صُسابق،ُمرجع ،القطع واالئتناف ،( ُالسابق.ُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،قال: املرجع
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُتامُعندُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

 .3/374 ،مرجعُسابق ،الصبان.0/022ُ ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)

 .3/232 ،مرجعُسابق ،معاني القرآن الكريم(ُالنَّحَّاس،2ُ)

ُالزجاج3) ُسابق ،( ُسابق ،إعراب القرآن ،.النحاس3/333 ،مرجع ُالقيسي3/414 ،مرجع  ،عراب القرآنمشكل إ ،.
4/236. 
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ُاملاءُخريرا ُإذاُجاءُصوتُجريهُ،(0)علىُيوسف ُالرجلُخرورا ُإذاُسقط،ُوخر  َهَذاُ}ُ،(4)يقال:ُخر 

يَايَُ ُر ؤم ُُ{تَأمِويل  ُوخرب، ُقـَبملُ }ابتداء ُو{ِمنم ُبـُ{ِمنُم} غاية يَايَُ}متعلقة ُر ؤم واهلاءُُ{تَأمِويل 

َرَجيِنُُِإذُم}مفعولُثاين،ُوُ{َحقًّا}وومهاُعائدتانُعلىُالرؤيا،ُُ{َجَعَلَها}واأللفُمفعولُ ُ{َأخم

نُِ}،ُ{أحسن}ظرفُالعاملُفيه َرَجيِنُ}متعلقةُبـُ{ِمنَُ}،ُ{ِمَنُالسِّجم َوَجاَءُِبك ممُ}،ُ{َأخم

وُِ ُالمَبدم ُوُ{ِمَن ُجاء، ُبـ ُمتعلقان ُاجلر ُبعد} حرفا ُُ(3){ِمنم ُنـَزَغَُ}معطوفُعلىُاألوىل، ،ُ{َأنم

ُُ{َأنُم} ُبإضافة ُُ{بعد}يفُموضعُجر ُ}إليها، َ َُوبـَنيم َويتُبـَيميِن ظرفانُمعطوفُأحدمهاُُ{ِإخم

ُالعاملُفيه ُمعلىُاآلخر، ُ{نـَزَغَُ}ا َُيَشاءُ }، ُِلَما َُلِطيف  َُريبِّ ُيفُ{ِإنَّ ُبـُُ{ِلَما}الالم متعلقة

ُمبعىنُالذي،ُ{َلِطيفُ } ِكيمُ } وما ُاحلَم ُالمَعِليم  ُه َو ُتقدم،ُ{ِإنَّه  ُالمم لمكُِ} نظريُما متعلقُُ{ِمَن

َتيِنُ} ،{َآتـَيمَتيِنُ}بـ ُ{َوَعلَّمم ُعلى ُ{َآتـَيمَتيِنُ}معطوف ُالسََّماَواتُِ}، ُمضافُ{فَاِطَر ،ُ(2)نداء

َِخَرةُِ} نـمَياَُواآلم سؤالُُ{تـََوفَّيِنُ}،ُ{َولِيِّي} متعلقةُبـُ{يفُ} ابتداءُوخرب،ُوُ{أَنمَتَُولِيِّيُيفُالدُّ
ُ،ُ(3)وطلب

                                                           

 .0/22 ،مرجعُسابق ،(ُاألنباري0)

 .0/432 ،مرجعُسابق أساس البالغة، ،.الزخمشري3/0623،0622 ،مرجعُسابق ،(ُاحلمريي4)

ُوجمرورُمتعل قُبـُجاء"ُصايف3/36ُ،مرجعُسابقُ،(ُ"حال"ُدرويش3)  .03/62ُ،مرجعُسابقُ،.ُ"جار 

 .4/403 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن.ُالنَّحَّاس،3/031ُ ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج2)

ُحلالُأمُالُعلىُقولني::ُواختلفواُهلُهوُطلَبُللوفاةُيفُافائدة (3)
قالُقتادة:ُملُيسألُنيبُمنُاألنبياءُاملوتُإالُيوسفُقالُأصحابُهذاُالقولُوإنهُملُيأتُ ،أحدمها:ُأنهُسألُاهللُالوفاةُيفُاحلال

ُعليهُأسبوعُحىتُتويف.
ُكثريةُفعلىُهذاُالقولُوالقولُالثاين:ُأنهُسألُالوفاةُعلىُاإلسالمُوملُيتمنُاملوتُيفُاحلالُقالُاحلسنُإنهُعاشُبعدُهذهُس نني

ُتوفيتينُعلىُاإلسالمُفهوُطلبُألنُجيعلُاهللُوفاتهُعلىُاإلسالمُوليسُيفُاللفظُماُيدلُعلىُأنهُ يكونُمعىنُاآليةُتوفينُإذا
مىنُقالُبعضُالعلماءُوكالُالقولنيُحمتملُألنُاللفظُصاحلُلمأمرينُوالُيبعدُمنُالرجلُالعاقلُالكاملُأنُيت ،طلبُالوفاةُيفُاحلال
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ا}،ُو(0)فلهذاُجزمُحىتُحذفتُمنهُاأللفُاملنقلبةُمنُالياء ِلم  منُالياءُُ(4)نصبُعلىُاحلالُ{م سم

ُو{تـََوفَّيِنُ}يفُ ُُ{تـََوفَّيِنُ}، ُبِالصَّاحِلِنيَُ}العامل، قميِن ُألفُُ{َوَأحلِم ُوألفه ُأحلقين، ُبـ ُمتعلقة الباء

ُ ُالمَغيمبُِ}قطع، ُأَنـمَباِء ُِمنم ُيوسفُُ{َذِلَك ُقصة ُمن ُبه ُأنبأ ُما ُإىل ُبذلك ُواإلشارة ُوخرب، ابتداء

ُصلىُاهلل ُحممدا ُخياطبُبه ُُ{ِمنُم} وُ،(3)ُعليه ُمبعىنُاالستقرار، ُإِلَيمكَُ}متعلقة فعلُُ{ن وِحيِه
،ُويكونُمنُ(2)بعدُخرب،ُوإنُشئتُجعلتُنوحيهُاخلربُامستقبلُيفُموضعُاحلال،ُوإنُشئتُخرُب

 متعلقُبـُ{إِلَيمكَُ}وهيُراجعةُإىلُذلك،ُوُ{ن وِحيهُِ}،ُواهلاءُنصبُبـ{ن وِحيهُِ} الغيبُمتعلقاُبـ

ُ{ن وِحيهُِ} َُلَديمِهمُم}، ُك نمَت ُُ{َوَما ُنفي، ُحرف ُخربُ{َلَديمِهمُم}ما ُموضع ُيف ُقرب ُملا ظرف

َره مُم}والعاملُفيهُلالستقرار،ُ{ك نمتَُ} َُأمجمَع واُأَمم ظرفُأيضا،ُالعاملُفيهُماُعملُ{ِإذُم}،ُ{ِإذم

َره مُم}يفُلديهم،ُ ُالنَّاسَُِوَماَُأكُم}ابتداءُوخرب،ُ{مَيمك ر ونََُُوه مُم}،ُ{َأمجمَع وا} نصبُبـُ{أَمم ُ{ثـَر 

                                                                                                                                                                                     

املوتُلعلمهُأنُالدنياُولذاهتاُفانيةُزائلةُسريعةُالذهابُوأنُنعيمُاآلخرةُباقُدائمُالُنفاذُلهُوالُزوالُوالُمينعُمنُهذاُقولهُصلىُ
نـمَيا»ُاهللُعليهُوسلم:ُ ُنـََزَلُبِِهُيفُالدُّ َُأَحد ك م ُالمَمومَتُِلض رٍّ ِييِنُ ،الُيـََتَمنَّ ُلِيَـق ِل:ُاللَّه مََُّأحم يلَُولِكنم اُ  ََياة َُخريم َُكاَنِتُاحلم َوتـََوفَّيِنُِإَذاُُ ،َما

يلَُوأفمَضَل"ُ اُ  .ُفإنُمتين4621ُأخرجهُمسلمُيفُالذكرُوالدعاءُوالتوبةُبابُكراهةُمتينُاملوتُلضرُنزلُبهُرقمُ«َُكاَنِتُالمَوفَاة َُخريم
ُأوىلُ ُعليه ُوالصرب ُمكروه ُالبالء ُونزول ُالضر ُوجود ُ}َوأَُوقول هُ املوتُعند ُإبراهيمُ: ُوهم ُآبائه ُبدرجة ُبه ُبِالصَّاحِلِنَي{ُأراد ِقميِن حلم

ُوالسالمُ-وإسحاقُويعقوب ُاخلازنُ...-عليهمُالصالة ُدفنهُذكره4/332ُ ،مرجعُسابق ،بتصرف.ذكره ُأيُقصة .وبنحوُهذا
 .5/421 ،مرجعُسابق ،.القرطيب4/306 ،مرجعُسابق ،دونُاألقوالُالبغوي

 .4/017 ،مرجعُسابق ،(ُالدعاس0)

 .4/341 ،مرجعُسابق ،.ُاخلراط4/73 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن ،(ُالنحاس4)

 .4/403ُ ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن.ُالنَّحَّاس،3/031ُ ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج3)

 املرجعُالسابق. ،إعراب القرآن ،.النحاس3/031 ،مرجعُسابق ،(ُالزجاج2)
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ُ ُما، ُما{مب ؤمِمِننيَُ}اسم 0ُ)خرب )ُ ُبامتعلق َُحَرصمتَُ}الستقرار، ُوهتديهمُُ(4){َوَلوم ُيؤمنوا ُأن على

ُفيهاُمعىنُالشرطُميتنعُهباُالشيءُالمتناعُغريه.ُُ{َوَلوُم}

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ُُُُ ُأعلم-املعىن ُ-واهلل ُيوسف ُعلى ُوأهله ُوولده ُيعقوب ُدخل ُفلما ُأَبـََويمهُِ}: ُإِلَيمِه أي:ُُ{َآَوى

ُ ُإليه َُآِمِننيَُ}ضمهما ُاللَّه  َُشاَء ُِإنم َر ُِمصم ُادمخ ل وا ُكيفُقالُهلمُ{َوقَاَل ُ}ويقال: ُِإنم َر ُِمصم ادمخ ل وا

ألنهُقيلُملاُضمُإليهُأبويهُقالُهلمُهذاُالقولُإذُاخلربُبه؟ُقيلُ بعدُماُقدُدخلوها{َشاَءُاللَّه ُآِمِننيَُ
وآوىُيوسفُأبويهُُ،وقالُبعضهم:ُإنُيعقوبُإمناُدخلُعلىُيوسفُهوُوولدهُُ،يفُذلكُخالف

مثُُ،فآواهُإليهُ،إليهُقبلُدخولُمصر.ُقالوا:ُوذلكُأنُيوسفُتلقَّىُأباهُتكرمة ُلهُقبلُأنُيدخلُمصر

َُشاَءُاللَّه َُآِمِننيَُ}قال:ُ َرُِإنم ُُ،(3)قبلُالدخول،ُهذاُمعىنُقولُالسديُ{ادمخ ل واُِمصم

ُفُر ُوروى 2ُ)السََّبِخيقد ُبصري اُ( ُارتد ُوجهه ُعلى ُالقميص ُألقي ُملا ُ: }وقالُ،قال: ِلك مم ُبَِأهم َوأمت وين

ُيوسففحُ  ،{َأمجمَِعنيَُ ُوإخوة ُيعقوب ُيعقوبُ ُ،مل ُدنا ُيوسفُ أ ُُفلما ُفخرجُُخرب ُمنه، ُدنا ُقد أنه
يتلقاه،ُوركبُمعهُأهل ُمصر،ُوكانواُيعظمونه،ُفلماُدناُأحدمهاُمنُصاحبه،ُوكانُيعقوبُميشيُوهوُ

ُيهوذا،ُهذاُُيتوكأُعلىُرجلٍُ ُقال:ُفنظرُيعقوبُإىلُاخليلُوالناسُفقال:ُيا منُولدهُيقالُلهُيهوذا
ُكلُواحدُمنهُ،فرعونُمصر؟ُقال:ُال ماُمنُصاحبه،ُفذهبُيوسفُيبدؤهُهذاُابنك!ُقال:ُفلماُدنا

                                                           

 املرجعُالسابق. ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،0)

 (ُيفُ)د(ُزيادة"اعرتاضُأيُولوحرصت".4)

 .7/4411،4410 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت0/360 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

ُالسََّبِخي2) ُيَعق وب ُبمن َُفرَقد ُاحلاِئك ،( ُالمَبصمرِي ُيَعق وب ُضعيف ا031ُ-040)ت ،أَبو ُوكان ُاألعالم ُالعبَّاد ُأحد منكَرُُ،ه(
،ُمرجعُتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم.ُالذهيب،7/021ُ ،ابنُسعدُ،مرجعُسابقُاحلديثُوَكاَنُأصلهُمنُأرمينية.

 .3/221 ،سابق
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ُبهُمنهُوأفضل،ُفقال:ُالسالمُ"عليه" ياُُ،ياُذاهبُ(0ُ)بالسالم،ُفم نعُمنُذلك،ُوكانُيعقوبُأحق 

: وقالُآخرون:ُبلُقوله(4ُ)"ذاهبُيريدُياُمذهبُاألحزانُعينُهكذاُقال:ُ"ياُ،ذاهبُاألحزانُعين

َُشاَءُاللَّهُ } َُريبُِّسَُ}استثناء ُمنُقولُيعقوبُلبنيهُُ{ِإنم َُلك مم تَـغمِفر  قالوا:ُوهوُمنُاملؤخرُُ{ومَفَُأسم

ُا ُلتالذيُمعناه ُقال: ُمعىنُالكالم: ُوإمنا ُقالوا: َُريبُِّ}قدم. َُلك مم تَـغمِفر  َُأسم ُاهللُُ(3){َسومَف إنُشاء

ُالرَِّحيمُ } ورفعُُُ،{َوقَاَلُادمخ ل واُِمصمرَُفـََلمَّاَُدَخل واَُعَلىُي وس َفَُآَوىُإِلَيمِهُأَبـََويمِهُ} ،{ِإنَّه ُه َوُالمَغف ور 
الُتقدميُفيهُوالُتأخري،ُوإذاُصحتُُإذُ:،ُوالوجهُقولُالسدي(2)أبويه،ُوهوُمعىنُقولُابنُجريج

ُكانتُ ُأمُيوسف املعاينُعلىُالرتتيبُفليسُجيبُمحلهاُعلىُخالفه،ُوقيلُيفُأبويهُأبوهُوخالتهُألن 
ُمه.:ُأبوهُوأ(6)وقالُابنُإسحاق،ُ(3)ماتتُقالهُالسدي

ُُ(5)وجماهد،ُ(2)،ُقالهُالسدي(7)قيل:ُعلىُالسريرُ{َوَرَفَعُأَبـََويمِهَُعَلىُالمَعرمشُِ}وقولُُه: ُ

                                                           

ُكذاُيفُاألصل"عليه"ولعلُالصوابُ"عليك"كماُنصُابنُجرير0)  ،3/432 ،مرجعُسابق ،.الثعليب06/463 ،مرجعُسابق ،(
 واهللُأعلم.ُ-وللسياق

ياذاهبُاألحزانُعين.ُيريدُياُمذهبُاألحزانُعين.ُوهىُهكذاُيفُابنُجرير:ُوقول ه :ُ.06/463ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)
 .0/364 ،مرجعُسابق ،تاريخ الرسل والملوك،"ياُمذهبُاألحزانُعىن".

 ندع االستغفار ووجوب ،تعاىل-و سبحانه اليه وتابوا استغفروه هم إذا عباده من التوب وقابل الذنب غافر اهلل أن :ُبيانفائدة (3)

  .0/223 ،مرجعُسابق ،التقصري.ُنصرُواهلاليل من حيصل ملا سائرُاألوقات يف واستحبابه وندبه الذنب

 .5/463 ،مرجعُسابق ،(ُالقرطيب2)

 .7/4410 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت3)

 .2/333 ،مرجعُسابق تفسير القرآن العظيم، ،(ُابنُكثري6)

 .0/342 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق7)

 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي7/4410 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/467 ،مرجعُسابق ،جريرُ(ُابن2)
3/3632. 

 .0/027 ،مرجعُسابق ،.ُالثوري3/012 ،مرجعُسابق ،.ُمقاتل0/210 ،مرجعُسابق ،(ُجماهد5)
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ُكنتمُفيهُيفُباديتكمُمنُاجلدبُوالقحطُ{َآِمِننيَُ}:ُوقولُهُ ،ُ(4)وابنُعباسُ(0)وقتادة :ُوقولُهُ أي:ُمما

ا} ُلَه ُس جَّد  اُ{َوَخرُّوا ُيعقوبُوولدهُوأم هُليوسفُسج د  ُكانُذلكُحتيتهُ،(3)يقول:ُخر  ،ُموقالوا:
وقالُُ،الُسجودُعبادةُه،شرففبكماُسجدتُاملالئكةُآلدم،ُُُُ(3)قولهالسجودُليسُ:ُ(2)وقالُابنُزيد

ُ(:6ُ)أعشىُبينُثعلبة

ـــا أَتَانَـــا بـَُعْيــَد الَكــَرى ْعنَــا عَمــارَاَســَجْدنَا لَــُه ***ُُفـََلمَّ  (7)َورَفـَ

ُقـَبملُ } يَاَيُِمنم ُتَأمِويل ُر ؤم ُأََبِتَُهَذا أي:ُقالُيوسفُألبيه:ُهذاُالسجودُالذيُسجدَتُُ{َوقَاَلُيَا

ُكنتُرأيتها، أنتُوأم يُوإخويت ُ}وهيُقبلُصنيعُإخوتهُبهُماُصنعوا،ُ ماُآلتُإليهُرؤيايُاليت َقدم

                                                           

 .0/342 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق0)

 .7/4410 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت4)

 .03/332 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

ُبِالمَمِديَنِةُيِفُأَوَِّلُِخاَلَفة2ُِ) َطَّاِب.ُتـ و يفَِّ َلَمَُمومىَلُع َمَرُبمِنُاخلم ُزَيمِدُبمِنَُأسم ُالرَّمحمَِنُبمن  وزيدُأبوهُهوُابنُأسلمُالعدوي:ُُ،َُهار ونَُ(َُعبمد 
ُكبارُالتابعنيُالذينُعرفواُبالتفسريُوالعبادةموىلُعمرُبنُاخلطابُرضيُ ،الفقيهُالعابدُاملفسر ُكانُمن وكانتُلهُحلقةُ ،اهللُعنه

 ،سير أعالم النبالء ،ه(.ُالذهيب036)ت:ُ. ولهُتفسريُيرويهُعنهُابنهُعبدُالرمحنُ،للفتوىُوالعلمُباملدينةُجيلسُفيهاُالعلماء
 .3/36ُ،مرجعُسابقُ،.ُالزركلي3/306 ،مرجعُسابق

 .7/4414ُ ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/471 ،مرجعُسابق ،ابنُجريروهيُزائدةُعلىُالسياق.ُُ"قوله"كذاُباألصلُ(3ُ)

 ،فاستنقذهُقيس ،فكادُاألعشىُأنُيؤسر ،وكانُخرجُمعهُيفُبعضُغاراته ،(ُالبيتُمنُقصيدتهُيفُمتجيدُقيسُبنُمعدُيكرب6)
َُكَطومِفُالغَُ َلة ُيلَُيفَُلعمَلٍع ُاإلَسارَاُفلمَّاُأَتَاناُو"َُلعمَلٍع"ُمكانُبنيُالكوفةُوالبصرة.ُيذكرُيفُالبيتُفذكرُذلكُفقال:ُفـََياُلَيـم رِيِبُخَيَاف 

ُكادُهوُيقعُيفُأسرُالعدو ،ملاُتأخرُقيس ،األولُقلقهُوشدةُنزاعهُوحريته فسجدواُلهُ ،فلماُجاءُقيسُاستنقذهُومنُمعه ،وقد
وقيل:ُرفعناُأصواتناُبقولنا:ُ ،وقيلُالرحيانُيرفعُللملكُحيياُبه ،القلنسوةُوحيوه.ُو"ُالعمار"ُخمتلفُيفُتفسريُقيل:ُهوُالعمامةُأو

 .3/435 ،مرجعُسابق ،.الثعليب06/471 ،مرجعُسابق ،"عمركُاهلل".ابنُجرير

ُعلىُاهلامشُوصوبهُ"الَعَمــارَا"ُوهوُالصواب7) ُ".ُوضربُالناسخ  ُيفُاألصلُ"عَمــارَا ُكذا ملاُوردُيفُاملصادرُُ-إنُشاءُاهللُ-(
 .4/732ُ ،مرجعُسابق ،.ُاجلوهري0/645 ،مرجعُسابق مجمل اللغة،.ُابنُفارس،4/774 ،مرجعُسابق ،ابنُدريد ،التالية
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َُحقًّا جيءُتأويلهاُعلىُالصحَّة،ُواختلفُيفُاملد ةُاليتُكانتُبنيُمبُ،ريبأي:ُقدُحق قهاُ{َجَعَلَهاَُريبِّ
وهوُقولُُ،(0)قالُبعضهم:ُمد ة ُذلكُأربعونُسنة،ُقالهُسلمانُالفارسيفرؤياُيوسفُوبنيُتأويلها،ُ

ُذلكُمثانونُسنة،ُوهوُقولُاحلسنُ،(4)عبدُاهللُبنُشداد ُ(2ُ)وحسنُبنُفرقدُ(3)وقالُآخرون:ُمدة
فغابُعنُُ،سنةُ:ُألقيُيوسفُيفُاجلبُوهوُابنُسبعُعشرة(6)وقالُاحلسنُ،(3)وفضيلُبنُعياض

وماتُوهوُابنُعشرينُومائةُسنةُُ،مجعُاهللُمشلهُثالث اُوعشرينُسنةُأنُأبيهُمثاننيُسنة،ُوعاشُبعد

ُإسحاق ُابن ُذلكُمثاين(7)وقال ُُ:مدة ُسنة ِنُ}:وقولُهُ عشرة ُالسِّجم ُِمَن َرَجيِن َُأخم ُِإذم ُيب َسَن َُأحم َوَقدم

                                                           

ُكانُيسميُنفسهُسلمانُاإلسالم.ُأصلهُمنُجموسُأصبهان.ُوهو36ُ(ُسلمانُالفارسي:ُصحايبُت:0ُ) هـــ.ُمنُمقدميهم.
َلُالمبَـيمِتُ".ُأبوُ ،قُيفُغزوةُاألحزابالذيُدلُاملسلمنيُعلىُحفرُاخلند ُِمنَّاُأَهم قالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلم:ُ"َُسلمَمان 

 ،.ُابنُاألثريُأبوُاحلسنُعزُالدين637-4/632 ،مرجعُسابق .ُابنُعبدُالرب،3/0347 ،مرجعُسابق ،معرفةُالصحابة ،نعيم
 .4/301 ،م(0525-هـ0215 ،)بريوت:ُدارُالفكر أسد الغابة،

ُكانُيأيتُالكوفة51ُ-20(ُعبدُاهللُبنُشدادُبنُاهلادُالليثيُأبوُالوليدُاملدين.ُ)ت4ُ) وعدهُخليفةُيفُتابعيُأهِلُالكوفةُ ،ه(
سير أعالم  ،.ُالذهيب45/021 ،مرجعُسابقُتاريخ دمشق،وقالُابنُسعدُيفُالطبقِةُاألوىلُمنُتابعيُأهلُاملدينة.ُابنُعساكر،ُ

 .3/430ُ،مرجعُسابقُ،هتذيبُالتهذيبُ،.ُابنُحجرُالعسقالين2/270 ،مرجعُسابق ،النبالء

ُالقيسي3) ُاملاوردي3/3621 ،مرجعُسابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،( ُالدينُالرازي3/24 ،مرجعُسابق ،. ُفخر مرجعُ ،.
 .02/304 ،سابق

صاحبُأيبُُ،أبوُعبدُاهللُ،مفيتُالعراقنيُ،ةحممدُبنُاحلسنُبنُفرقدُالشيباينُموالهمُالكويفُالفقيهُالعالمُ،(ُهوُابنُاحلسن2)
مرجعُُتاريخ دمشق،ُ،ه(.ُي رتجمُألبيهُألنُأباهُملُيكنُفقيهاُولكنُابنهُ.ُابنُعساكر051ُ-020حنيفة.ُأحدُاألعالم.ُ)

ُحممد03/326ُ،سابق ُوالذيُيرتجمُعنُابنه ُالذهيب3/303ُ،مرجعُسابقُميزان االعتدال في نقد الرجال،ُ،الذهيبُ،. .،ُ
ُسابقُيخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم،تار  ُالعسقالين2/532ُ،مرجع ُحجر ُابن ُسابقُلسان الميزان،ُ،. ُ،مرجع
3/040ُُ. 

ُكبريُمثُسكنُمكةُوتويفُُ،ونشأُبأبيوردُ،أبوُعليُولدُيفُمسرقندُ،(ُالفضيلُبنُعياضُالتميميُالريبوعي3) ودخلُالكوفةُوهو
ُكانُثقةُيفُاحلديث.ابنُسعد،ُمرجعُسابق027ُهبا.)ت:ُ  .2/240ُ،مرجعُسابقُسير أعالم النبالء،ُ،.ُالذهيب6/23،ه(.

 .06/472 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)

 .06/473 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير7)
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وُِ ُِمَنُالمَبدم ِلُيوسف:ُوقدُأحسنُاهللُيفُإخراجهُإيايُمنُالسجنُيقولُتعاىلُخمرب اُعنُقي{َوَجاَءُِبك مم
ُكانُبباديةُفلسطنيُ الذيُكنتُفيهُحمبوس ا،ُويفُجميئهُبكمُمنُالبدو.ُوذكرُأنُمسكنُيعقوبُوولده

ُكنعانُأهلُمواٍشُوبر يةُقالهُجماهدُوقتادةُ:وقيلُ(0)اققالُذلكُابنُإسح وقيلُأنُيعقوبُُ،(4)بأرض
وهمُأقل ُمنُمائة،ُوخرجواُيومُُ،دخلُمصرُهوُومنُمعهُمنُأوالدهُوأهاليهمُوأبنائهمُيومُدخلوها

ُكعبُالقرظي ُكماُرويُعنُحممدُبن وعبدُاهللُبنُمسعود،ُُ(3ُ)خرجواُوهمُزيادةُعلىُستمائةُألف،

ُوقولُهُ  َويتُ}: ُِإخم َ َُوبـَنيم ُبـَيميِن ُالشَّيمطَان  ُنـَزََغ َُأنم ُبـَعمِد ُبيينُوبينهم {ِمنم ُأفسدُما ومحلُبعضناُُ،أي:

ُبعض ُ(2)على َُيَشاءُ }، ُِلَما َُلِطيف  َُريبِّ ُمنُُ{ِإنَّ ُأخرجين ُأن ُوصنعه ُلطفه ُومن ُاألشياء، من
ُكنتُفيهُمنُالع ب وديةُوالرِّقُواإلسارُ،الدارُالسجن،ُوجاءُبأهليُمنُالبدوُومنُب عدُِ ،ُإنُ(3)وبعدُما

ُهو ُيفُ{المَعِليمُ }ريب ُاحلكيم ُوعواقبها، ُاألمور ُمبادئ ُعليه ُخيفى ُال ُذلك ُوغري ُخلقه مبصاحل

ََحاِديثُِ}تدبريه. ُتَأمِويِلُاألم َتيِنُِمنم َُآتـَيمَتيِنُِمَنُالمم لمِكَُوَعلَّمم َُقدم ليهُقالُيوسفُبعدُأنُمجعُاهللُإُ{َربِّ
أبويهُوبسطُلهُمنُالدنياُماُبسطُومكنهُيفُاألرض،ُمتشوِّق اُإىلُلقاءُآبائهُالصاحلني:ُربُقدُآتيتينُ

ُ ُمصر، ُملك ََحاِديثُِ}من ُاألم ُتَأمِويِل ُِمنم َتيِن ُا ،{َوَعلَّمم ُعبارة ُمن ُعليهُيعين ُاهلل ُنعم ُبه ُيعد لرؤيا

َرمضُِ}ياُُُ،لهُعليهاُاُ وشكُر ياُخالقهاُوبارئها،ُأَنمَتُتليينُيفُدنيايُعلىُمنُُ{فَاِطَرُالسََّماَواِتَُواألم

ُبفضلكُورمحتك، ُوتليينُيفُاآلخرة ُبنعمتك، ُوتغذوينُفيها ُبنصرك، توفينُ} عاداينُوأرادينُبسوء

                                                           

 املرجعُالسابق. ،(ُابنُجرير0)

 .7/4413 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت4)

 .2/337 ،مرجعُسابق تفسير القرآن العظيم، ،(ُابنُكثري3)

ُوأغرى2) ُأفسد ُنزغا: ُبينهم ُنزغ ُمنظور-( ُابن ُبعض. ُعلى ُبعضهم ُسابق ،ومحل ُسابق ،.الزبيدي2/232 ،مرجع  ،مرجع
44/321. 

 .03/363 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
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بصاحلُآبائيُإبراهيمُوإسحاق،ُومنُقبلهمُمنُأنبيائكُورسلك،ُوقيل:ُإنهُملُُ(0){مسلم اُوأحلقين
ُأحــيتم ُمــن  ُــنُاألنبيــد  ُقبــاملاء ُيــوَت ُوهــوســل ُقــف، ُــو 3ُ)ادةــوقتُ،(4)اســابنُعبول ريج،ُــــنُجــوابُ،(

ُالعبارة ُاألحاديث: ُتأويل ُمن ُجماهد: ُالضحاك(2)وقال ُوقاله ُإسحاقُ،(3)، ُ(6)وابن ُبينُ، ُأن وذكر
ُهلمُ ُوغفر ُعنهم ُوعفا ُعليهم ُاهلل ُفتاب ُأبوهم ُهلم ُاستغفر ُفعلوه، ُبيوسفُما ُفعلوا يعقوبُالذين

عينه،َُخالُولدهُجنَِيًّا،ُبملاُمجعُليعقوبُمشله،ُوأقرُ ذنبهم،ُورويُعنُأنسُبنُمالكُأنهُقال:ُإنُاهللُ
ماُلقيُمنكمُيوسف؟ُقالوا:ُُوُُ،وماُلقيُمنكمُالشيخُُ،بعضهمُلبعض:ُألستمُقدُعلمتمُماُصنعتم

                                                           

 الدنيا عن العزوف مشروعية ،وصفاته بأمسائه والتوسل-تعاىل-اهلل دعاء مشروعية ،العظمى النعمة هو احلق :ُالدينفائدة (0)

 اهلل يسأل ما أجل من اخلامتةُباإلسالم حسن وطلب ،الدعاء أحسن اهلل يسألون األنبياء ،منه والتمكن حتصيلها عند عنها والرغبة

 املؤمن غاية ،األعلى يفُامللكوت الصاحلني رفقة إىل واحلنني-تعاىل-اهلل اىل الشوق فضل ،احلسنة السنة هذه سنوا قد فهم ،به

 من على رد فيهُ.مشركا مات من وكذا ،ابدا يفلح مل نصرانيا أو يهوديا مات للخلقُفمن اهلل ارتضاه الذي اإلسالم على الوفاة

 يدي بني ،رهبم مع األنبياء منُأدب وهذا ،ودعائه سؤاله قبل نعمه وتعداد اهلل على احلكمُالثناء أمور إدارة على الدين قدرة أنكر

يفُ رغبة العبادةُأو من ملل او لضرر يكن مل إن  املوت سؤال مشروعية ،ربه مع يكونُاملسلم أن ينبغي وكذلك ،وسؤاهلم دعائهم
 أحب من أنه لمأمةُوبيان وتعليما اخلامتة طلب يف الرغبة واالفتقارُوشدة للعبودية إظهارا  علمه مع بذلك دعا أنه بيانُ.الراحة

 دعاة على الرد خلقهُوفيه جلميع-تعاىل-ارتضاهُاهلل الذي الدين وهو ،وهو:ُاإلسالم ،واحد األنبياء لقائهُدين اهلل أحب اهلل لقاء

 التوحيد يفرقونُبني ال الذين العلمانيني الساسة من وأتباعها املاسونية عليه كما ،وبنيُاإلسالم بينها والتسوية ،األديان توحيد

 ،واالستسالمُللرب ،واجملرمني.ُقالُابنُقيمُاجلوزية:ُ"مجعتُهذهُالدعوة:ُاإلقرارُبالتوحيد املسلمني بني مييزون وال ،التثليث ودعاة
 ،بيدُالعبدُوأنُذلكُبيدُاهللُال ،وكونُالوفاةُعلىُاإلسالمُأجلُغاياتُالعبد ،والرباءةُمنُمواالةُغريهُسبحانه ،إظهارُاالفتقارُإليه
  .262-260-261-0/235 ،مرجعُسابق ،وطلبُمرافقةُالسعداء.نصرُواهلاليل ،واالعرتافُباملعاد

 .3/416 ،مرجعُسابق ،.الثعليب7ُ/4412 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت06/472 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 .7/4412 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت3)

 .7/4413 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)

 .4413ُُُ-7/4412 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/363 ،مرجعُسايق ،(ُابنُجرير3)

ُجرير6) ُابن ُسابق ،( ُمباحُُ:فائدة.06/421 ،مرجع ُالفْت ُعند ُالدين ُفساد ُخمافة ُاملوت ُمتين ُجواز ُالشرعية ُاألحكام من
 .263ُ-0/260 ،مرجعُسابق ،حة.نصرُواهلاليلومشروعيةُسؤالُاملوتُإنُملُيكنُلضررُأوُمللُمنُالعبادةُأوُرغبةُيفُالرا
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ُكفهما امُأمرهمُعلىُأنُأتواُالشيخُفجلسواُبنيُتفكيفُلكمُبربكم؟ُفاستُ،عنكمُ(0ُ)ُبلى!ُفيغرُّكم
ونـزلُبناُأمرُُُ،أتيناكُيفُأمرُملُنأتكُيفُمثلهُقطُُ،ويوسفُإىلُجنبُأبيهُقاعد،ُقالوا:ُياُأباناُ،يديه

حمُالربية،ُفقال:ُمالكمُياَُبين؟ُقالوا:ُألسَتُقدُعلمتُماُُواألنبياءُأُرُ،ملُينـزلُبناُمثله!ُحىتُحر كوه
ُإليك ا؟ُُ،كانُمنا ُقدُعفومت  ُإىلُأخيناُيوسف؟ُقاال:ُبلى!ُفقالوا:ُألستما ُكانُمنا قاالُبلى!ُُُوما

ُكانُاهللُملُيعــفإنُعفُقال:ُ ُوا:ُــالــقُماُتريدونُياُبين؟ُــقال:ُفُفُعنا!ُــوكماُالُيغينُعن اُشيئ اُإن
ُتدعُوُنريد ُُاأن ُصنيعنا ُعنا ُعفا ُقد ُبأنه ُاهلل ُعند ُمن ُالوحي ُجاءك ُفإذا ُلنا، ُأعينناُ،اهلل ُُ،قر ت

ا.ُقال:ُفقامُالشيخُواطمأنتُقلوبنا،ُوإالُفالُقُـ  ستقبلُالقبلة،ُوقامُيوسفُفار َةَُعنيُيفُالدنياُلناُأبد 
ُفيهمُعشرينُسنةُحىتُخلفُأبيه،ُوقامواُخلفهماُأذلة ُخاشعني.ُقال:ُفدعاُوأمَّنُيوسف،ُفلمُجي َُ بم

ُكانُرأسُالعشرين عليهُالسالم،ُفقال:ُإنُاهللُُ-علىُيعقوبُ-صلىُاهللُعليهُوسلم-نـزلُجربيلُ،إذا
ُأعقبك ُقد ُوأنه ُصنعوا، ُعما ُعفا ُقد ُوأنه ُولدك، ُيف ُدعوتك ُأجاب ُقد ُبأنه ُأبشرك ُإليك  بعثين

ف،ُوأوصىُإىلُيوسفُوأمرهُأنُوذكرُأنُيعقوبُتويفُقبلُيوس(3ُ)منُبعدكُعلىُالنبو ةُ(4ُ)قهميواثم
ُ.(2)يدفنهُعندُقربُأبيهُإسحاق

ُوقولُهُ ُ ُإِلَيمكَُ}: ُالمَغيمِبُن وِحيِه ُأَنـمَباِء ُاخلربُالذيُأخربتكُبهُمنُخربُ{َذِلَكُِمنم يقولُتعاىل:ُهذا

ُيعقوب ُووالده ُتعاينه وإخوتهُيوسف ُومل ُتشاهده ُمل ُالذي ُالغيب ُأخبار ُ،من ن وِحيِهُ}ولكنا

                                                           

ُكماُعندُابنُجرير"عفومها"0)  .06/420 ،مرجعُسابق ،(ُالعبارةُ

ُابنُجرير4) ُالثعليبُ،( ُالسابق. ُالسديُأن3/460ُُ،مرجعُسابقُ،املرجع ُوذكر ُموقوفُعنُأنس. ُاألثر ُهذا ُكثري: .قالُابن
فدفنُُ،فلماُماتَُصبـََّره ُوأرسلهُإىلُالشامُ،يعقوبُعليهُالسالمُملاُحضرهُاملوتُأوصىُإىلُيوسفُبأنُيدفنُعندُإبراهيمُوإسحاق

 بتصرف....2/337ُ،مرجعُسابقُتفسير القرآن العظيم،ُ،عندمهاُعليهمُالسالم

علىُالطربي:ُوهذاُخربُهالكُمنُجراءُهذينُالقاصنيُاملرتوكني(ُقالُالش3) ويزيدُالرقاشي.ُُ،صاحلُاملريُ،يخُأمحدُشاكرُتعليقاُ 
 .2/336 ،مرجعُسابق ،تفسير القرآن العظيم،.ُبتصرف.ُابنُكثري06/420 ،مرجعُسابق ،ابنُجرير

ُابنُجرير2) ُابنُأيبُحامت06/423 ،مرجعُسابق ،( مرجعُ ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،القيسي.7/4413ُ ،مرجعُسابق ،.
 .3/3623 ،سابق
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ُ{إِلَيمكَُ ُفـ َؤاَدكَُ}ونعر فكه، ُبِِه ُُ،(0){لِن ثَبَِّت ُقلبك، ُنالكُمنُاألمرُمنُفونشجعُبه تصربُعلىُما
إذُصربواُعلىُماُناهلمُفيه،ُوأخذواُبالعفو،ُُُ،قومكُيفُذاتُاهلل،ُوتعلمُأنُمنُقبلكُمنُرسلُاهلل

يقولُاهللُعزُ فازواُبالظفر،ُوأ يِّدواُبالنصر،ُوم كِّنواُيفُالبالد،ُُ،وأمرواُباملعروف،ُوأعرضواُعنُاجلاهلني
ُحممد ُفبهمُيا ُوسلم: ُ،وجلُلنبيهُحممدُصلىُاهللُعليه ُكنتُعندُإخوةُُ ُما ُوآثارهمُفق صَّ ، فتأسَّ

َره مُم}يوسف،ُ ُكانُ(4ُ)،ُواتفقتُآراؤهم{ِإذمَُأمجمَع واُأَمم علىُأنُيلقواُيوسفُيفُغيابةُاجلب.ُوذلك

ُمَيمك ر ونَُ}مُالذيُقالُجلَُّثناؤ ه:ُمكره ُ.(3)حنوُماُرويُعنُقتادةُوابنُإسحاق{َوه مم

َُحَرصمَتُمب ؤمِمِننيَُ} وقوله تعالى:  َُوَلوم ُالنَّاِس ثـَر  َُأكم ُأكثرُمشركيُقومكُياُحممدُ{َوَما ُوما ُُ،أي:

أي:ُُ{مب ؤمِمِننيَُ}ولوُحرصتُعلىُأنُيؤمنواُبكُفيصد قوك،ُويتبعواُماُجئتهمُبهُمنُعندُربك،ُ
ُم تَِّبعيك ُإيواءُ(2)مبصدِّقيكُوال ُاحملبوبُمن ُاالجتماعُمع ُيوجبه ُتضمنتُاآلياتُالبيانُعما ُوقد ،

السرورُوالتبشريُباألمنُمنُاخلوف،ُوالبيانُعماُيوجبهُاألعظمُملنُلهُحقُاألبوةُبرفعُجملسهُإلكرامهُ
ُبتأويلُالمب ُملنُهوُأهلُهلا ُمنُجتديدُالنعمة ُجيبُله ُيوجبهُحالُا ُوالبيانُعما ُهبا، ُاليتُبشر رؤيا

                                                           

 .34اآلية: ،(ُسورةُالفرقان0)

.ُومنهُقول2/37ُ"فصل الجيم" ،مرجعُسابق ،.ُ"اإلمجاعُ"ُإحكامُالنيةُوالعزمية.ابنُمنظور0/273ُ،مرجعُسابقُ،(ُالفراء4)
 .03/371ُُ،مرجعُسابقُ،.ُابنُجرير033نوادرُأيبُزيد:ُُُ،يـَومم اَُوأَممرِيُجم مَمعُ ُيَاُلَيمَتُِشعمرِيَُواملىَنُالُتـَنـمَفع .َُهلمُأَغمد َونُم ،أيبُزيد

ُالنبأُإالُمنُجهةُفائدة.06/423 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3) ُكونهُنبأ ُغيبيا ُووحيا ُمساويا ُأيُملُتعرفُهذا :ُفيهُدليلُعلى
ُأمرهمُعلىُإلقاءُأخيه إذُحثوهُعلىُاخلروجُمعهمُ ،مُيفُالبئرُوهمُميكرونُبهالوحيُألنكُملُحتضرُإخوةُيوسفُحنيُأمجعوا

وبأبيهمُيفُاستئذانهُُلريسلهُمعهمُأي:ُُفلمُتشاهدهمُحىتُتقفُعلىُظواهرُأسرارهمُوبواطنهاُقالُالعلمي:ُ ،يبغونُلهُالغوائل
 ،مرجعُسابق ،نصرُواهلاليلُفيهُ"الردُعلىُدعوىُالكفرة:ُبأنُالرسولُصلىُاهللُعليهُوسلمُقدُتلقىُالعلمُمنُالناسُقبلُالنبوة.

0/272. 

يكربُ وال الداعية حيزن فال ،يؤمنون ال أكثرهم أن وهو الناس يف اهلل حكم :ُبيانفائدة.03/371ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)
 يف وإخالصه ،وشفقتهُعلىُأمته ،قومه إميان على -صلىُاهللُعليهُوسلم -اهلل رسول حرص شدة الكافرين"بيان من أقل "املؤمنون

 .0/222،مرجعُسابقُ،وحده.ُنصرُواهلالل اهلل بيد اهلداية إن ،دعوته
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الشاكرُمنُاالعرتافُبالنعمةُواالعتدادُهباُعلىُتفضيلهاُوجاللةُموقعها،ُوالبيانُعماُيوجبهُاإلعالمُ
مباُحيتاجُإليهُيفُالدينُمنُالتذكريُبهُوموقعُالنعمةُفيهُوجاللةُصاحبهُمباُألقيُإليهُوخصُبه،ُوالبيانُ

وسوءُعاقبةُُاسُمنُالعدولُعنُاحلقُإىلُالباطلُجهالُمنهمُمبنزلةُماُصنعُوعماُيوجبهُحالُأكثرُالنا
ُماُأخذواُمباُفيهُتسليةُالداعيُإىلُاحلقُوختفيفُاحملنةُعليه.
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: ُالقوُل في الوقف  والتمام 

ُُ،(0)كافُُ{َآِمِننيَُ}    ُالوقف ُالمَعرمشُِ}ومن ُ{َعَلى ُوكذا نُِ}وُ،(4)ُ{َحقًّا}، ُالسِّجم ُ،{ِمَن

{ُ َ َويتَُوبـَنيم ِكيمُ }وُ{ِلَماَُيَشاءُ }و{ِإخم ِقميِنُبِالصَّاحِلِنيَُ}حسن،ُوكذاُ(3){المَعِليم ُاحلَم ُ،(2){َوَأحلم

ُ.(7)ُ{مب ؤمِمِننيَُ}وكذاُُ،(6)ُ{مَيمك ر ونَُ}كاف،ُوكذاُُُ(3)ُ{ن وِحيِهُإِلَيمكَُ}و

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ   پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ    

ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڇ  ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ ڈ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ 

ژ ژڑ ڑ  ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ   ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ںں ڻ 

  ژڻ ڻ   ڻ ۀ ۀ   ہ        ہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ 

                                                           

 ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،:ُعنُنافعُتام.ُالداين336ص ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُقالُالنحاس0)
 .057صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.ُاألنصاري330صُ

.ُقال:ُحسن057ُص ،مرجعُسابق ،املرجعُالسابق.ُقال:ُجائزُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري(4ُ)
 .ُُُُالسابقُاملرجع ،األمشوين

ُكافُالداين ،القطع واالئتناف ،(ُقال:ُحسن.ُالنحاس3) املرجعُالسابق.ُ ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق.ُقال:
 املرجعُالسابق.ُُ ،املرجعُالسابق.ُتامُعندُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،وكذاُاألنصاري

املرجعُ ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،املرجعُالسابق.ُقال:ُحسن ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُالداين2)
 املرجعُالسابق.ُُ ،السابق.ُتامُعندُاألمشوين

 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُقال:ُحسن.ُاألنصاري3)

ُكافُعندُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُقال:ُتامُاألنصاري6)  املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.

 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُاألمشوينُالمقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُاألنصاري7)
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ُ{ما}و ُنفي، ُعليه}حرف َأهل  مم ُ{َتسم ُبـ{عليه}، َأهل  مُم}متعلق ُ{َتسم ر ُ}، ُذِكم ُِإالَّ ُه َو ِإنم

ُ{لِلمَعاَلِمنيَُ ُو{ِإنُم}، ُما، ُوُ{ه وَُ}مبعىن رُ   } ابتداء، ُوُ{ذِكم متعلقُُ{لِلمَعاَلِمنيَُ}خربه،

رُ }بـ ُ{ذِكم َرمضُِ}، َُواألم ُيفُالسََّماَواِت ُآيٍَة ُِمنم ُكافُ{وََكأَيِّنم ُدخلتُعليها ُ،(0)التشبيههيُ"أي"

َُآيَةٍُ} وقدُتقدمُالقولُفيها،ُوخالفُالقراء متعلقُُ{مَي رُّوَنُعليها}ومتعلقةُمبعىنُالتشبيهُُ(4){ِمنم

ُم عمِرض ونَُ }    {مَي رُّونَُ}بـ َها َُعنـم َها}ابتداءُوخربُوُ{َوه مم ُ{م عمِرض ونَُ}متعلقُبـُ{َعنـم َوَماُ}،

ُبِاللَّهُِ ثـَر ه مم رِك ونَُ}،{يـ ؤمِمنُ }متعلقُبـُ{بِاللَّهُِ}،ُ{يـ ؤمِمن َُأكم َُوه ممُم شم أََفَأِمن واُ}ابتداءُوخرب،ُ{ِإالَّ

ُاللَّهُِ َُعَذاِب ُِمنم َُغاِشَية  ُتَأمتِيَـه مم ُدخلتُللتقريرُ{َأنم ُبهُ(3)ألفُاالستفهام ُأخرب ُجوابُما ُوالفاء ،

ُ ُتَأمتِيَـه مُم}عنهم، ُأمنواُ{َأنُم}،{َأنم ُبـ ُنصب ُموضع نصبُُ{تَأمتِيَـه مُم}وُ،يف

ُبـ{َغاِشَيةُ }،{َأنُم}بـ ُ{تَأمتِيَـه مُم}رفع ُاللَّهُِ}، َُعَذاِب ُ{ِمنم متعلقةُُ{ِمنُم}،

ُتَأمتِيَـه مُ }،{تَأمتِيَـه مُم}بـ ُ{أَوم ُعلى ُاحلال{بـَغمَتةُ }،{تَأمتِيَـه مُم}عطف ُعلى 2ُ)نصب منُُ(

ُ،{السَّاَعةُ } ع ر ونَُ}ُ َُيشم ُاَل ُُ{َوه مم ُوكذا ُوخرب، ُ}ابتداء ُِإىَل ُأَدمع و َُسِبيِلي َُعَلىَُهِذِه اللَِّه

ُُ{َبِصريَةٍُ ُاجلر ُبـيحرفا ُ{أَدمع و} تعلقان ُيفُ{أَنَا}، ُللضمري َوَمِنُ} ،{أَدمع و} توكيد

                                                           

 املرجعُالسابق. ،إعراب القرآن.النَّحَّاس،0/457،452ُ ، مرجع سابق،(ُسيبويه0)

 .4/017ُ،مرجعُسابقُ،.ُالدعاس3/60ُ،مرجعُسابقُ،درويشُ،(ُمتييزُجمرورُمبن4)

 .03/63 ،مرجعُسابق ،.ُواهلمزةُللتوبيخ:ُابنُعاشور3/70 ،مرجعُسابق ،(ُواهلمزةُلإلنكار:ُالشوكاين3)

 ،التبيان في إعراب القرآن ،.ُالعكربي4/406 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن.ُالنَّحَّاس،3/030ُ ،سابقمرجعُ ،(ُالزجاج2)
 .4/727 ،مرجعُسابق
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ُ{اتَـّبَـَعيِنُ " ُ"َمنم ُ ُاملؤكد، ُالضمري ُعلى 0ُ)عطف ُاللَّهُِ}  ،( ُُ{َوس بمَحاَن ُِمَنُ}مصدر، ُأَنَا َوَما

رِِكنيَُ مشركاُ ُ{أَنَا}شركنيُوالتقدير:ُماُاسمُما،ُواخلربُحمذوفُدلُعليهُمنُاملُ{أَنَا} ،{المم شم

ُو ُاملشركني، ُُ{ِمنَُ}من ُباحملذوف، ُقـَبمِلكَُ}متعلقة ُبـ{ِمنم ُرَِجاال ُ}،{أَرمَسلمَنا}متعلق ُ{ِإالَّ

ُبـ ُ{إِلَيمِهمُمُن وِحيُ}،{أَرمَسلمَنا}نصب ُلـ ُالنعت ُموضع ُالشديدة"، "رجاليف ُبالنون ُقرأ :ُ(4)ومن

:ُجعلهُملاُملُيسمُفاعله،ُوأقامُإليهمُمقامُ{ي وَحىُ}،ُومنُقرأ-عزُوجل-ُأسندُالفعلُإىلُاهلل

ِلُالمق َرى} ،(3)الفاعل ُأَهم َُيِسري وا}،ُ{ن وِحي} متعلقةُبـــ{ِمنُم}،ُ{ِمنم الفاءُفيهاُمعىنُُ{أَفـََلمم

ُ ُوهي ُوفاجلواب، ُللتقرير، ُواأللف ُباألول، ُالثاين ُُ{َيِسري وا} صل ُمل، ُبـ َرمضُِ}جزم ُاألم ُ{يف

ُبـُ{يفُ} ُ{َيِسري وا}متعلقة ُ{فـَيَـنمظ ر وا}، ُعلى ُاجلواب،ُ{َيِسري وا}عطف ُمعىن ُالفاء ويف

ُقـَبمِلِهمُم} ُِمنم َُعاِقَبة ُالَِّذيَن َُكاَن  خفضُبإضافة{الَِّذينَُ}،ُو{َكانَُ}اسمُ{َعاِقَبةُ }،ُ{َكيمَف

ُقـَبمِلِهمُم}إليهم،ُ{َعاِقَبةُ } ُ{َكانَُ}خربُُ{َكيمفَُ}متعلقةُمبعىنُاالستقرار،ُو{ِمنُم}،ُ{ِمنم

ُكيف،ُواجلملةُيفُموضعُنصبُبـُينظروا،ُ{فـَيَـنمظ ر وا} متعلقةُمبعىنُاالستقرار، ُ}الُتعملُيف َوَلَدار 

ُاتَـَّقوما ُلِلَِّذيَن َُخيـمر  َِخَرِة ُ(2ُ)ابتداءُوخرب،ُوالالمُالمُتوكيد،ُوفيهاُمعىنُالقسم،ُوالالمُمتعلقةُخبرب{اآلم

ُاُمضى.ُممالفاءُجوابُاإلخبارُعنهمُاأللفُللتقريرُوالتوبيخ،ُُوُ{أََفاَلُتـَعمِقل ونَُ}

                                                           

صلىُاهللُعليهُوسلمُ :ُالرسولفائدة.6/333ُُ ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان4/406 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن(ُالنَّحَّاس،0ُ)
 من كان وإن ،واملوافقة احلقيقة على أتباعه من فليس  منهم ليس فمن علىُبصرية اهلل إىل الداعني البصائر أهل هم وأتباعه

 .0/510 ،مرجعُسابق ،والدعوى.نصرُواهلاليل االنتساب على أتباعه

 (ُيقصدُبالشديدةُإدغامُتنوينُ"رجاال "ُيفُنونُ"نوحي"ُوهذاُهوُاملتعارفُعليهُيفُعصرُاملؤلفُبلفظُالشديدة.4)

 .6/332 ،مرجعُسابق ،.ُأبوُحيان00/7156 ،سابقُمرجع ،(ُاحلمريي3)

 .0/72 ،مرجعُسابق ،الالمات ،.الزجاجي4/406 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن.النَّحَّاس،4/33(ُالفراءُ،مرجعُسابق،2)
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ُالقوُل في القراءة :

ُحفصُُُ ُإِلَيمِهمُم}ُقرأ ُ{ن وِحي ُالنحل ُويف ُإِلَيمِهمُم}، ُ(0){ن وِحي ُاألنبياء ُويف ُن وِحيُ}، رَِجاال 

ُن وِحيُإِلَيمهُِ} ،(4){إِلَيمِهمُم َُرس وٍلُِإالَّ إالُمحزةُوالكسائي:ُفإهنماُُ،(2)بالنون،ُوالباقونُبالياءُ(3){ِمنم
يفُالثاينُمنُسورةُاألنبياء،ُووافقاُاجلماعةُفيماُعداُذلك،ُفالنون:ُإخبارُاهللُعنُنفسه،ُ وافقاُحفصاُ 

َناُإِلَيمَكُُ}والياء:ُتركُتسميةُالفاعل،ُواخلالفُللجمعُبنيُلغتني،ُومنُقرأُبالنونُشاهده:ُ ِإنَّاُأَومَحيـم

َناُِإىَلُن وحٍُ ُ.(7){ق لمُأ وِحَيُِإيَلَُّ}الياء:ُُ(6)وشا(3ُ){َكَماَُأومَحيـم

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ُُُُ ُأعلم-املعىن ُنبوتك-واهلل ُينكرون ُالذين ُهؤالء ُحممد ُيا ُتسأل ُوما ُتصديقكُُ،: ُمن وميتنعون
أي:ُماُتسأهلمُعلىُذلكُثواب ا،ُفيقولواُلك:ُإمناُ  وجزاءُ،منُثواب،ُواإلقرارُمباُجئتهمُبهُمنُأجر

ُكنتُالُتسأهلمُذلكُتريد فقدُُُ،بدعائكُإي اناُإىلُإتباعكُلننـزَلُلكُعنُأموالناُإذاُسألتناُذلك.ُوإن
ونصيحة ُمنكُهلم،ُوأنُالُُ،مناُتدعوهمُإليهُإتباعاُمنكُألمرُربكأكانُحقًّاُعليهمُأنُيعلمواُأنكُ

                                                           

 .23اآلية:ُ ،(ُسورةُالنحل0)

 .7اآلية:ُ ،(ُسورةُاألنبياء4)

 .43اآلية:ُ ،السورةُالسابقة(3ُ)

(2ُ ُجماهد،مرجع ُابن ُخالويه،330سابق،ص( ُسابق،صُ،كتاب السبعة في القراءات.ابن ُمرجع052ُمرجع .الفارسي ،
 .2/221سابق،

 .063اآلية:ُ (ُسورةُالنساء3)

  .0اآلية:ُ ،سورةُاجلنكذاُباألصلُوالصواب"وشاهد"ُالستقامةُاملعىنُ.ُُ(6ُ)

 .0اآلية:ُ ،سورةُاجلن(7ُ)
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رُ } يستغشُّوك، ُذِكم ُه َوُِإالَّ إالُ منُالنبوةُوالرسالةُأي:ُماُهذاُالذيُأرسلكُبهُربكُياُحممدُ{ِإنم
ُ.(0)عظة،ُوتذكريُللعاملني،ُليتعظواُويتذكَّرواُبه

َرمضُِ} وقوله تعالى:ُ َُآيٍَةُيفُالسََّماَواِتَُواألم ُِمنم أي:ُوكمُمنُآيةُيفُالسمواتُواألرضُهللُُ{وََكأَيِّنم

ُ ُوالشجر، ُوالنبات ُوالبحار ُكاجلبال ُذلك ُوحنو ُوالنجوم ُوالقمر ُكالشمس ُوحجٍة، مَي رُّوَنُ}وعربٍة

والُيفكرونُفيهاُوفيماُدلتُعليهُُُ،الُيعتربونُهباُُ،أي:ُيعاينوهناُفيمرُّونُهباُمعرضنيُعنهاُ{عليها

ا، ُواألرضُآيتنيُعظيمتني منُتوحيدُرهبِّ ُكانتُالسماء (4)وإن
ُ} وقوله تعالى:  ثـَر ه مم َُأكم ُيـ ؤمِمن  َوَما

رِك ونَُ ُم شم َُوه مم ُِإالَّ ُي قُُِ{بِاللَِّه ُأكثرُهؤالءُأي:ُوما باهللُأنهُخالقهُورازقهُُ-الذينُوَصَفُصفتهم-رُّ

ُكلُشيء َُوه مُم}ُ،وخالق رِك ونَُُِإالَّ ُأرباب ا،ُُ{ م شم ُواختاذهمُمنُدونه ُاألوثانُواألصنام، يفُعبادته

ُكبريا،ُقالُابنُعباس:ُُ،(3)وزعمهمُأنَُّلهُولد ا ُ}تعاىلُعنُذلكُعلوا ثـَر ه مم َُوَماُيـ ؤمِمن َُأكم َُوه مم بِاللَِّهُِإالَّ

رِك ونَُ ُاللَّهُ }يعين:ُالنصارىُيقول:ُُ{م شم َرمَضُلَيَـق ول نَّ ُالسََّماَواِتَُواألم َُخَلَق َُمنم َُسأَلمتَـه مم ،ُ(2){َولَِئنم
ُُ،ويعبدونُغريهُشركونُبهمولئنُسألتهمُمنُيرزقكمُمنُالسماءُواألرضُُليقولن:ُاهلل،ُوهمُمعُذلكُ

ُ.(3)دونهُمنُويسجدونُلمأنداد

                                                           

 .03/370 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 .7/4417 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/423 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 .06/426 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .يفُ)د(ُ"سقط".43اآلية:ُ ،(ُسورةُلقمان2)

 .06/425 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)
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َُعَذاِبُاللَّهُِ} :وقولُهُ  َُغاِشَية ُِمنم ُتَأمتِيَـه مم مُُ{أََفَأِمن واَُأنم أي:ُأفأمنُهؤالءُالذينُالُيقرُّونُبأنُاهللُرهبَّ
ُغريُإال ُاهللُوعذابه ُ،وهمُمشركونُيفُعبادهتمُإياه ُتغشاهمُمنُعقوبة علىُُ،(0)أنُتأتيهمُغاشية

م،ُُ،شركهمُباهلل ُُ،فيخلدهمُاهللُيفُناره أوُتأتيهمُالقيامةُفجأة ُوهمُمقيمونُعلىُشركهمُوكفرهمُبرهبِّ
ُُ(4ُ)وهمُالُيدرونُمبجيئهاُوقيامتها،ُبنحوُذلكُقالُجماهد

وهوُغاٍش،ُوهوُماُغطىُالشيءُوجللهُه.ُيقالَُغِشيَُ(3)وقتادة ياناُ  ُ.(2)الشيءُيـَغمَشاه ُِغشم

ُ} وقوله تعالى:ُ َُهِذِه َُعَلىَُبِصريَةٍُق لم أي:ُقلُياُحممد:ُهذهُالدعوةُاليتُُ{َسِبيِليُأَدمع وُِإىَلُاللَِّه
ُُ،أدعوُإليها،ُوالطريقةُاليتُأناُعليهاُمنُالدعاءُإىلُتوحيدُاهللُوإخالصُالعبادةُلهُدونُاآلهلةُواألوثان

بذلكُُبصرية،ُوحدهُعلى ُأدعوُإىلُاهلليتوتركُمعصيتهُسبيلي،وطريقيُودعُوُ،واالنتهاءُإىلُطاعته

أي:ُُ{َوس بمَحاَنُاللَّهُِ}أيض اُمنُاتبعينُوصدقين،ُ إليهُعلىُبصريةُيدعوأناُومنُُُ،(3)ويقنيُعلمُمين
ُلهُمنُأنُيكونُلهُشريكُيفُملكه أوُمعبودُسواهُيفُسلطانه،ُوأناُبريء ُمنُأهلُ تنـزيه اُوتعظيم ا

ُ.(6)الشركُبه،ُولستُمنهمُوالُهمُمين ُ

                                                           

 املباغت للعذاب سبب التوحيد وترك :ُالشركفائدة.0/345ُ ،مرجعُسابق ،.عبدالرزاق06/451 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير0)

 قلبه ليبقى الساعة أشراط تتبع على املؤمن القيامةُحيرص يوم أو بغتة الدنيا يف الغاشية إتيان إمكان بيانُ.املفاجئ والعقابُالعاجل

 .0/252 ،مرجعُسابق ،معلقا .ُنصرُواهلاليل اهلل برمحة ورجاؤه ،اهللُنابضاُ  بذكر

 .7/4412 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت03/377 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير0/210 ،مرجعُسابق ،(ُجماهد4)

 .7/4415 ،مرجعُسابق ،.ابنُأيبُحامت06/450 ،مرجعُسابق ،.ابنُجرير0/345 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق3)

ِإذاُجاَءهُ 2) ياناُ  :َُغِشَيه ُيـَغمَشاه ُِغشم َءُِإذاُالَبَسه.ُوَغِشَيُاملرأَةُِإذاُجاَمعها.ُوغ ِشَيُُ،(ُيـ َقال  وَغشَّاه ُتـَغمِشية ُِإذاَُغطَّاه.ُوَغِشَيُالشَّيم
 .03/047ُ،مرجعُسابقُ،َعَليمِه:ُُُُُأ غمِمَيَُعَليمِه.ُابنُمنظور

ُكذاُيفُاألصل:ُ"مين"ُ.نصُابنُجرير3)  لتمامُاملعىن..بزيادة"ُمينُبه"ُولعلُهذاُاألصوب03/372ُ ،مرجعُسابق ،(

 .03/375 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير6)
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ُن وِحيُإِلَيمِهمُم} وقوله تعالى:ُ ُرَِجاال  ُقـَبمِلَكُِإالَّ أي:ُوماُأرسلناُياُحممدُمنُقبلكُُ{َوَماُأَرمَسلمَناُِمنم

ُ}آياتناُبالدعاءُإىلُطاعتنا،ُوإفرادُالعبادةُلناُُ{ن وِحيُإِلَيمِهمُم}إالُرجاال ،ُالُنساء ُوالُمالئكة،ُ ِمنم

ُالمق َرى ِل َُيِسري وا} ،(0)ييعين:ُمنُأهلُاألمصار،ُدونُأهلُالبوادُ{أَهم يقولُتعاىلُذكره:ُُ{أَفـََلمم
ُيسُِ ُاملشركونأفلم ُهؤالء ُمنُ-ر ُبه ُجئتهم ُما ُوينكرون ُحممدُوجيحدونُنبوَّتك، الذينُيكذبونكُيا

ُمنُ ُكانوا ُاألممُالذين ُكانُعاقبة ُكيف ُلهُيفُاألرض،ُفينظروا ُوالطاعة توحيدُاهللُوإخالصُالعبادة
ُفيتفكروا ُوأتباعهم، ُوننجُرسلنا ُفنهلكهمُهبا، ُهبمُعقوبتنا، ُأملُحِتل  ُرس لنا ُكذبوا يفُذلكُُقبلهمُإذ

رُ }عنُابنُجريج،ُوقوله:ُُيحنوُماُرُو(4ُ)ويعتربواُ َِخَرِةَُخيـم ُاآلم يقولُتعاىلُذكره:ُهذاُِفعمل ناُُ{َوَلَدار 
ُوطاعتنا ُبأهلُواليتنا ُاكتفاء ُبداللةُُ،وماُيفُالدارُاآلخرةُهلمُخريُ،(3)يفُالدنيا ُذكرنا وتركُذكرُما

ُلِلَِّذينَُ: }قوله َُخيـمر  َِخرَِة ُاآلم ُ{اتَـَّقوماَُوَلَدار  ُإىل ُ"الدار" ُوأضيفت َِخرَةُِ}، ُالكرةُ {اآلم ُلدار واملعىن

ُ ُفاملعىن: ُاألوىل، ُالفريضة ُصالة ُأي: ُاألوىل ُصالة ُقيل: ُكما ُلِلَِّذيَنُ}اآلخرة، َُخيـمر  َِخَرِة ُاآلم َوَلَدار 

اهللُبأداءُفرائضهُواجتنابُمعاصيه،ُوقيل:ُأضيفتُالدارُإىلُاآلخرةُوهيُاآلخرةُالختالفُ{ اتَـَّقوما

ُكماُقال:ُ ُالمَيِقنيُِ}لفظيهما، ُ:ُ(6)وينشدُ(3)وكماُتقول:ُُأتيتكُعامُاألوَّلُُ(2ُ)ُ{ِإنََُّهَذاُهَل َوَُحقُّ

                                                           

 ،قومه جنس من بشراُ  الرسول يكون أن اهلل سنة جرت ،النساء يف وليس الرجال خصوصيات من الرسالة أن :ُبيانفائدة(0ُ)
 وخشونة منُجفاء البوادي أهل يف ملا البادية أهل من يكونون ال الزائلُالرسل الدنيا عرض على الدائم اجلنة نعيم يؤثر العاقل

 .0/516 ،مرجعُسابق ،نصرُواهلاليلُ.طبع

 .03/321 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 .03/320 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

 .53اآلية:ُ ،(ُسورةُالواقعة2)

 .4/277 ،مرجعُسابق ،.ُابنُاجلوزي03/320 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير3)

ُأعرف6) ُمل ُالطربي ُعلى ُتعليقا  ُشاكر ُالشيخ ُقال ُسابق،ُ( ُالفراء،مرجع ُالتالية. ُالتفاسري ُيف ُنسبة ُبال ُوالبيتان 4/36ُقائله
ولدُالعريبُلغريُالعربية.ُو"ُأقوتُالدار":ُأقفرتُوخلتُمنُسكاهنا.ُ ،.و"اهلجني"03/320 ،مرجعُسابق ،السمعاينُأبوُاملظفر
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ــين  َأال للـ***ُُأََتْمــَدُح فـَْقَعًســا َوتَــُذمُّ َعْبًســـــــــــا ــْن َهج   ــه  أُمُّــَك م 

يَـاُر َعْبس  ( 0)َولَــْو َأْقــَوْت   ع ْرفَــاَن الَيق يــــن   (2)َعــَرْفَت الــذُّلَّ  ***ُعليك د 

وقيلُاإلضافةُعلىُحذفُاملضاف،ُوإقامةُاملضافُإليهُمقامه،ُوالتقدير:ُُ،(2)يقين اُ(3)يعين:ُعرفان اُلهُ
عماُيوجبهُُالبيانُولدارُالكرةُاآلخرة،ُوحذفتُالكرةُوأقيمتُاآلخرةُمقامها.ُوقدُتضمنتُاآليات

حالُالداعيُإىلُاحلقُمنُإسقاطُاألجرُعلىُد عائهُليخلصُجزاؤهُعلىُربهُوالُميتنعُمنُاإلجابةُ
ُيلزم ُالذي ُمنُخبسُللعزم ُباآليات ُاالعتبار ُعن ُاإلعراض ُيوجبه ُعما ُوالبيان ُوذمهُُ(3)به، صاحبه

بتفريطهُفيماُعليهُمماُيلزمهُالنظرُفيه،ُوالبيانُعماُيوجبهُاجلهلُمنُاإلشراكُيفُعبادةُاهللُعلىُماُفيهُ
ُوالبيانُعما ُوجل، ُلغريُاهللُعز ُمنُالعبادة ُيفُجعلُموضعها ُاهللُبإهضامها ُمنُتضييعُحقُنعمة

يوجبهُحالُاملتهالكُيفُالكفر:ُمنُالوعيدُبعذابُيغشىُالُميكنُدفعه،ُوالُيتوجهُلصاحبهُاخلالصُ
ُإىلُالطريقُاملستقيمُ ُيفُالدينُمعُدعائه ُحالُالداعيُإىلُاهللُمنُالبصرية ُيوجبه ُوالبيانُعما منه،

يماُأبقواُمنُاآلثارُمماُالذيُيؤديُإىلُاخللودُيفُالنعيم،ُوالبيانُعماُيوجبهُاالعتبارُباألممُاملاضيةُف
ُعليهمُالسالمُفيماُدعواُإليهُمنُاعتقادُاحلقُوالعملُبه.ُ-يقتضيُاالنزجارُعنُخمالفةُالرسل

: ُُالقوُل في الوقف  والتمام 

                                                                                                                                                                                     

وذمُقومهُخلذالهنمُإياه.ُفهوُيقولُله:ُلوُفمدحُفقعس اُ ،كانُهجين ا ،أنُقائلهُيقولهُيفُرجلُمنُبينُعبس ،وظاهرُهذاُالشعر
ُوأفردتكُفيه ُابنُجرير ،فارقتُعبسُمكاهنا ُيقين ا. ُسابق ،لعرفتُالذلُعرفان ا ُقالُهذينُُت.واجتهد06/453 ،مرجع فيمن

 فاهللُاملستعان.ُ-فلمُأعرفُقائلهماُ،البيتني

 .02/423 ،عُسابقمرج ،(ُيقال:ُأقوتُالدارُإقواء:ُإذاُأفقرتُوخلتُمنُأهلها.ابنُمنظور0)

 (ُيفُ)د(ُ"الدار".ُواهللُأعلمُاألثبتُيفُاألصلُالستقامةُاملعىنُولثبوهنماُيفُاملراجعُالسابقة.4)

 (ُيفُ)د(ُسقطُ"له".والصوابُثبوهتاُالستقامةُاملعينُواهللُأعلم.3ُ)

 .06/453 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير2)

نقصه؛ُوامرأةُباخسُوباخسة.ُويفُاملثلُيفُالرجلُحتسبهُمغفالُوهوُذوُ(ُخبس:ُالبخس:ُالنقص.ُخبسهُحقهُيبخسهُخبساُإذا3ُ)
مرجعُُ،والُتبخسواُالناس.ُالُتظلموهم.ُابنُمنظورُ،نكراء:ُحتسبهاُمحقاءُوهيُباخسُأوُباخسة؛ُأبوُالعباس:ُباخسُمبعىنُظامل

 .6/42ُ،سابق
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ُلِلمَعاَلِمنيَُ}    ر  ُِذكم رِك ونَُ}ُ،(4)كافُُ{م عمِرض ونَُ}وُ،(0)حسنُ{ِإالَّ ُُ{َوه ممُم شم

                                                           

ُكافُالداين0) المقصد لتلخيص ما في  ،ال:ُتامُاألنصاري.ُق330ص ،مرجعُسابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،(ُقال:
 .057ص ،مرجعُسابق ،كافُعندُاألمشوين057ُُص ،مرجعُسابق ،المرشد

ُالنحاس4) ُسابق ،القطع واالئتناف ،( ُ ،مرجع ُاألنصاري336ص ُتام ُقال: املرجعُ ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،.
ُكافُوقيل:ُتام  املرجعُالسابق. ،األمشوين ،السابق.ُقال:
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ُُ،(0)حسن ُ}وكذا ُاَل ع ر ونََُوه مم ُاللَّهُِ}ُ،(4)ُ{َيشم ُِإىَل ُأَدمع و ُوأيبُُ(3)متامُ{َسِبيِلي ُاألخفش عند

رِِكنيَُ}حامت،ُوقالُغريمها:ُ ُ.(3)كافُُ{أََفاَلُتـَعمِقل ونَُ}ُ،(2)متامُ{َوَماُأَنَاُِمَنُالمم شم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ژ     

ې ې ى ى      ائ ائ ەئ       ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ             ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ    ی ی ی ی جئ حئ     

ُژمئ ىئ  

َُنصمر نَا} ظرفُفيهُمبعىنُالشرط،ُو{ِإَذا}غاية،ُوُ{َحىتَُّ}       وهوُ{ِإَذا}جوابُُ{َجاَءه مم

ُُ{ك ِذبوا}الظنُعليها،ُويقرأُبوقوعُ{أَنَـّه مُم}،ُوفتحتُ{ِإَذا}العاملُيف

                                                           

ُق0) ُاألنصاري( ُتام ُكافُعندُاألمشوين057ص ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،ال: صُ ،مرجعُسابق ،.
052. 

 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،(ُاألنصاري4)

ُاألخفش3) ُعند ُمتام ُالنحاس: ُقال 336ُُصُسابق،ُمرجع ،القطع واالئتناف ،( ُعند المكتفى في الوقف  ،الداين.كاف
المقصد لتلخيص ما  ،.ُحسنُعندُاألنصاري4/742مرجعُسابقُ ،.ُوهوُترجيحُلرأيُاألنباري330ص ،مرجعُسابق ،واالبتدا

 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُوكذاُاألمشوين ،في المرشد

ُالنحاس2) ُكافُالداين ،القطع واالئتناف ،( ُقال: ُالسابق. ُسابق ،الوقف واالبتدا المكتفى في ،املرجع .334ُص ،مرجع
 املرجعُالسابق. ،.ُاألمشوين052صُ ،مرجعُسابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

ُاملرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.ُقال:ُأمتُ"ُالداين337صُ ،مرجعُسابق ،القطع واالئتناف ،(ُقال:ُمتامُالنحاس3)
 املرجعُالسابق. ،املرجعُالسابق.ُتامُعندُاألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاريُ.السابق
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ُكذهبمُقومهم،ُومنُقرأُبالتخفيف:ُأرادواُُ،(4)وك ذ بواُبالتشديدُ،(0)بالتخفيف فمنُقرأُبالتشديد:ُأراد

:ُ(3)الفاءُجوابُالنصرُبعذابُاملكذبني،ُويقرأُفننجيُبنوننيُ{فـَن جِّيَُ}أهنمُأخلفواُماُوعدواُبه،ُ

ُ ُويقرأ ُملُيسمُفاعله،ُومنُُ(2)"ننجي"علىُأنهُفعلُمستقبل، ُفعلُماٍضُما بنونُواحدة:ُعلىُأنه

ُ{َمنُم}مبعىنُالذي،ُومنُجعلهُماضياُرفعُُ{َمنُم} به،ُوُ{َمنُم}جعلهُفعالُمستقبالُنصبُ

ُ ُبَأمس َنا}به، ُيـ َردُّ رِِمنيَُ}معطوفُ{َواَل ُالمم جم ُالمَقومِم ُ{َعِن ُبـُ{َعنُِ}، ُ{يـ َردُُّ}متعلقة َلَقدمُُ}،

ُ َرةُ َكاَنُيفَُقَصِصِهمم اخلربُُ{يفَُقَصِصِهمُم}،ُ{َكانَُ}اسمُُ{ِعبـمرَةُ }الالمُالمُتوكيد،ُوُ{ِعبـم

َرةُ }ألنُُ{َكانَُ}وُوذكرُ،إىلُيوسفُوإخوتهُ(3)متعلقُمبعىنُاالستقرار،ُواهلاءُوامليمُيرجعان ُ{ِعبـم

َرةُ } متعلقُبـُ{أِل ويلُ}مبعىنُاالعتبار،ُ َلمَبابُِ}{ِعبـم َُكاَنُ}خفضُبإضافةُأ ويلُإليهم،ُُ{األم َما

تَـَرى ُيـ فم ُوُ{َما}{َحِديث ا ُكنايةُ{َكانَُ}خربُ{َحِديث ا}نفي، ُوالضمري ُفيها، ُمضمر ُوامسها ،

ُيفرتى، ُالقرآنُحديثا ُكانُهذا َُيَديمهُِ} عنُالقرآن،ُأي:ُما َ ُالَِّذيُبـَنيم ِديَق َُتصم ُ{َلِكنُم}{َوَلِكنم

ُوكان ُتوكيد، ُُ(6)مضمر حرف ُالقرآنُُ{َلِكنُم}بعد ُكان ُولكن ُفالتقدير: ُعليها ُالكالم لداللة

                                                           

ُقراءةُعاصم0) ُالقيسي334ص ،مرجعُسابق ،ابنُجماهد ،ومحزة.ُينظر ،والكسائي ،(  ،ت:ُحممدُغوثُالندوي التبصرة، ،.
 .3/333 ،مرجعُسابق ،حيان.أبو3/034ُ ،مرجعُسابق ،.ُالزجاج331 ،م(0524-ه0214 ،)اهلند:ُالدارُالسلفية ،4ط

ُكثري4) مرجعُ ،.ُالزجاج330ص ،مرجعُسابق ،وابنُعامر.ُابنُجماهد ،ونافعُوأيبُعمرو ،(ُيفُ)د(ُسقطُ"بالتشديد".ُقراءةُابن
 .3/034 ،سابق

 .4/327 ،مرجعُسابق ،إعراب القرآن .النَّحَّاس،4/36(ُالفراء،ُمرجعُسابق،3)

 للنصُالقرآين."ُجِّيَُفـَنُ  والصوابُ"ُ"ننجي"كذاُباألصلُُُ(2)

 (ُيفُ)د(ُ"راجعان".ُاللفظانُيفيدانُاملعىنُالواحد.3)

ُالقيسي6) ُسابق ،عراب القرآنمشكل إ ،( ُالعكربي0/326 ،مرجع ُسابق ،التبيان في إعراب القرآن ،.  ،مرجع
 .3/033 ،مرجعُسابق ،.الزجاج4/673
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َُيَديمهُِ} َ ُبـَنيم ُالَِّذي ِديَق ُُ{َتصم ُكان ُأي ُالقرآن ُعلى ُعائدة ُيديه ُيف َُ}واهلاء ُبـَنيم ُالَِّذي ِديَق َتصم

ُكلهُويشهدُأنُمجيعهُحقُمنُعندُاهللُ{َيَديمهُِ ُ،(0)منُالكتب:ُالتوراةُواإلجنيلُوالزبورُيصدقُذلك

ُك لُِّ} ِصيَل ءٍَُُوتـَفم ِديقَُ}عطفُعلىُُ{َشيم ُ{َتصم ِصيلَُُ}عطفُعلىُُ{َوه د ىَُوَرمحمَةُ }، َوتـَفم

ءٍُ ُالالمُمتعلقةُبرمحة.{لَِقومٍمُيـ ؤمِمن ونَُ}،ُ{ك لَُِّشيم

ُالقوُل في القراءة :

ُأهلُالكوفةُُُُ ُك ِذب وا}قرأ َُقدم ُأَنَـّه مم ُالباقونُبالتشديدُ{َوظَنُّوا والتشديد:ُعلىُأنُُ،(4)بالتخفيف،

ُللرسل ُعليهمُصلوات-الظن ُعلى-اهلل تَـيمَئسَُ}معطوف ُُ{اسم ُيف ،ُ{أَنَـّه مُم}والضمري

راجعُإليهم،ُوالظنُحيتملُاليقنيُأي:ُملاُاستيئسواُمنُإميانُقومهمُأيقنواُأنُقومهمُُ{َجاَءه مُم}و
ُكذبوهمُجاءهمُنصرنا،ُوجيوزُأنُيكونُالظنُعلىُ أي:ُظنواُأنُمنُأمنُمنُقومهمُُ(3)جاءناُبهقد

ُكذبوهم :ُأنُالضمريُامأحدهملاُحلقهمُمنُالبالءُواالمتحان.ُوالتخفيفُفيهُوجهانُأيضا:ُُ،(2)قد
ُكذبواُ ُاستيئسُالرسلُمنُإميانُقومهمُوظنُقومهمُأنُالرسلُقد ُللقوم،ُوالتقدير:ُحىتُإذا يفُظنوا

ُ ُوعدوا، ُوالثانيفيما ُيف ُالضمري ُيكون ُأن ُ{ظَنُّوا}: ُ{أَنَـّه مُم}و، ُللقوم{ك ِذب وا}و، ،،ُ
ُكذبتهمُالرسل.ُ ُكذبواُأي: والتقدير:ُحىتُإذاُاستيئسُالرسلُمنُإميانُقومهم،ُوظنُقومهمُأهنمُقد

                                                           

ُكالمُاهللُ:ُفائدةُ(0) منُعندُالرسول ،عندهُمنزلُمناملؤمنُاحلقُهوُالذيُيعتقدُبأنُالقرآن خمتلقاُ  ُكالماُ  صلىُاهللُعليهُُوليس
 .0/524 ،مرجعُسابق ،.نصرُواهلاليلفالُيشقونُوالُيتعذبون ،وأنهُحيملُالرمحةُواهلدايةُللمؤمنني ،وسلم

 .330ُ.ُابنُجماهد،مرجعُسابق،ص0/432 ،مرجعُسابق ،تأويل مشكل القرآن ،.ُابنُقتيبة4/36(ُالفراء،ُمرجعُسابق،4)

 .6/362والسمني،ُ. 6ُ/336ُوابنُحيان،. 3ُ/427ُ،عطيةُابنلثبوتهُيفُ "ُوالصوابُ"بابه"بهُجاءناكذاُباألصل"(3ُ)

 .06/312 ،مرجعُسابق ،.ُابنُجرير0/345 ،مرجعُسابق ،(ُعبدالرزاق2)
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َُنَشاءُ }وابنُعامر:(0ُ)قرأُعاصم الباقون:ُبنونني،ُُديدُاجليمُوفتحُالياءوتشُبنونُواحدةُ{فـَن جَِّيَُمنم

اسمُماُملُُ{َمنُم}فعلُماضُمنُجنىُينجيُملُيسمُفاعلهُوُفالتشديد:ُعلىُأنهُ،(4)والياءُساكنة

ُ{َمنُم}أخربُاهللُتعاىلُعنُنفسه،ُوُ(3)يسمُفاعله،ُوالتخفيف:ُعلىُأنهُفعلُمستقبلُمنُجناُينجوا
ُيفُموضعُنصب،ُوكتبتُبنونُواحدةُخلفائهاُيفُاللفظ.ُ

ُالقوُل في المعنى والتفسير :

ِلُالمق َرىَوَماُ}املعىنُواهللُأعلم:ُُُُ ُأَهم ُِمنم ُن وِحيُإِلَيمِهمم ُرَِجاال  ُقـَبمِلَكُِإالَّ الُمالئكةُوالُُ{أَرمَسلمَناُِمنم

ُُناُ أغوا ُمنُعندُاهلل، ُأتوهمُبه ُما ُوردوا ُفكذبوهم، ُإليه ُمنُأرسلناهم ُفدعوا ُِإَذاُ}والُنساء، َحىتَّ

تَـيمَئسَُ ويصدِّقوهمُفيماُأتوهمُبهُمنُعندُ ُ،هللالذينُأرسلناهمُإليهمُمنهمُأنُيؤمنواُباُ{الرُّس لُ ُ(2ُ)اسم
ُكانواُُُ،اهلل ُكذبوهمُفيما وظنُالذينُأرسلناهمُإليهمُمنُاألممُاملكذِّبة:ُأنُالرسلُالذينُأرسلناهمُقد

                                                           

ووفاتهُ ،منُأهلُالكوفة ،السبعة،ُتابعيُأحدُالقراء ،ه(047ُأبوُبكر،ُ)ت:ُ ،(ُعاصمُبنُأيبُالنجودُهبدلةُالكويفُاألسدي0)
 ..0ُ/326ُ،مرجعُسابقُ،غاية النهاية في طبقات القراء.ُابنُاجلزري،0/223ُ،مرجعُسابقُفيها.ُابنُسعد،

(4ُ ُجين، ُابن ُسابقالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها( ُمرجع ُمرجع0/331ُ ،، ُزجنلة، ُابن .
366ُ ،367 ،0/362سابق، ُالداين، ُاملهيمنُطحاناألحرف السبعة للقرآن. ُعبد ُاملنارة0ط ،،ت: ُمكتبة ُاملكرمة:  ،،)مكة

 .0/044مرجعُسابق،ُ ،جامع البيان في القراءات السبع.ُالداين،31 ،0/031 ،مرجعُسابق ،هـ(0212

ُكذاُيفُاألصل"ينجوا"بزيادةُألفُبعدُالواوُخبالفُالرسمُاإلمالئي3ُ) احلديث.ُوجناُفالنُينجوُإذاُأحدثُذنباُأوُغريُذلك.ُ(
واالسمُُ،وكذلكُناجيتهُ،يقال:ُجنوتهُجنواُأيُساررتهُ،وجناهُجنواُوجنوى:ُساره.ُوالنجوىُوالنجي:ُالسر.ُوالنجو:ُالسرُبنيُاثنني

 .)فصلُالنون(.03/312،مرجعُسابق،ابنُمنظورُ،النجوى

ت ه ،(ُأَيَسُيَأَيسُ 2) ت هَأي:ُ ،وآَيسم  ،وََكاَنُيِفُاأَلصملُاإليَياسُِبَوزمنُاإليَعاس.َويـ َقال:ُاستيمَأسُمبَعمىنُيَِئس ،َوه َوُالَيأمسُواإلياس ،أيَأسم
ُتاَيس وا{ ُ}َواَل َُكثريُأن هُقـَرَأَ: ُيَئس.َوقدَُرَوىُبعض همَُعنُابمن ُمرجع ،اللغة ،هتذيب ،األزهري ،ِباَلُمهزُ،َوالمق رمآنُنَزلُبل غةُمنُقـَرََأ

ُيَأمسا ُل َغة ُيِف2/406ُ ،مرجعُسابق ،جمهرة أشعار العرب ،أيُقـََنَط.ُاخلطاب ،.ُيَِئسُمنه03/57 ،سابق ُِمنمه ُآَيس  .ُأَِيسمت 

ُيَأمساُ  ُِمنمه ُأَيمَأس  َاَُواِحدُ  ،يَِئسمت   .6/05 ،مرجعُسابق ،ابنُمنظور ،َوَمصمَدر مه 
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ُاهلل ُعن ُُ،أخربوهم ُعليهم، ُنصَرهم ُإياهم َُوعده َُنصمر نَا}من ُعباس{َجاَءه مم ُابن ُذلك ُ(0ُ)قال
4ُ)وجماهدُوابنُزيدُُوسعيدُبنُجبري 3ُ)والضحاكُ( ومعىنُاآلية:ُحىتُإذاُُ،(2)وعبدُاهللُبنُمسعودُ(

ُ ُكذبوهم، َُنصمر نَا}استيئسُالرسلُمنُأنُيصدقهمُقومهمُوظنُالرسلُأنُقومهمُقد ،ُ{َجاَءه مم
فالظنُعلىُبابه،ُوجيوزُأنُيكونُالظنُيرادُبهُاليقني،ُألنُمنُأمنُمنُقومهمُملُيصمد قواُيفُإمياهنمُ

ُملاُحلقهمُمنهمُمنُ ُكذبوا ُاملعىنُمؤولُأي:ُظنُقومهمُأنُُقالالبالءُواالمتحان،ُومنُخفف هذا

ُالنصر ُحىتُجاءهم ُتيقنوا ُأو ُبه ُوعدوا ُفيما ُكذبوا ُقد ُ(3)الرسل أي:ُُ{فـَن جِّيَُ} وقوله تعالى:.

                                                           

 سنة :ُبيانفائدة.3/204ُ ،مرجعُسابق ،.سعيدُبنُمنصور0/022 ،مرجعُسابق ،.ُالثوري214صُ ،مرجعُسابق ،(ُجماهد0)

 تسمية ويذلُأعداءه.ُيصح فيعزُأولياءه  اهلل نصر يأيت مث ،والتمحيص منُاإلعداد زيادة املؤمنني وعباده رسله على النصر يف اهلل

منُ اهلل وينجي ،له مرد فال املوعود اهلل ابعذ ينزل عندما ،املوت قبل منها تاب إالُمن تغتفر ال جرمية الشرك ألن باجملرم املشرك
 للعقائد اإلفساد وهو ،باإلجرام األوانُالتنديد فوات قبل احملتوم اهلل عذاب من لينجو اإلميان إىل يسارع يشاءُفالعاقل من عذابه

 .0/500 ،مرجعُسابق ،واألحكام.ُنصرُواهلاليل والشرائع واألخالق

 .7/4404 ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت4)

 .3/333 ،مرجعُسابق ،(ُأبوُحيان3)

 .0/345ُ ،مرجعُسابق ،.ُعبدالرزاق3/203 ،مرجعُسابق ،(ُسعيدُبنُمنصور2)

 ،0ط ،ت:ُميكلوشُموراينُتفسير القرآن من الجامع ،هـ(057أبوُحممدُعبدُاهللُبنُمسلمُاملريُالقرشي)ت:ُ ،(ُابنُوهب3)
ُ.7/4400 ،مرجعُسابق ،.ُابنُأيبُحامت3/034 ،مرجعُسابق ،.الزجاج0/47 ،(م4113 ،)بريوت:ُدارُالغربُاإلسالمي

ُالكوفيونُ ب وام{ُقرأ ُتعاىل:ُ}ك ذِّ ُقوله ُ{ُ«ُقالُالسَّمني: ُالتخفيفُفاضطربتُ»}ك ِذبوا ُقراءة  ُفأمَّا بالتخفيفُوالباقونُبالتثقيل.
ُالناِسُفيها َذُاللَّهُملُيكِنُالرسل ُلَِتظ نُُّذلكُبرهباُ"وهذاُينبغيُأنُالُمعا«ُور ويُإنكارهاُعنُعائشةُرضيُاهللُعنهاُقالت:ُ ،أقوال 

ُبأربعةُأوجه ُعنهاُلتوات ِرُهذهُالقراءة"وقدَُوجَّههاُالناس  ُعلىُاملرمَسلُإليهمُلتقدُّمهمُ»وظنُّواُ«ُأجود ها:ُأنُالضمرَيُيف ،َيِصحَّ عائد 
َُكاَنَُعاِقَبة ُالذينُِمنُقـَبمِلِهمم{ُسوُر تدعيُم رمَسال ُإليه.ُوالضمريُيف ،015اآلية:ُ ،ةُيوسفيفُقوله:ُ}َكيمَف أهنمُ«ُوألنُالرسَلَُتسم

ُك ِذبوا ،عائدُعلىُالرسل»ك ِذبواُ«ُو» ُأ رمِسلواُإليهُبالوحيُوبنصرهمُعليهم. ،أي:ُوظنَُّاملرمَسلُإليهمُأنَُّالرَسَلُقد ُكذَّهبمَُمنم ُأي:
تَـيمَئسوا{ُمنُالنصرُ}وظنُّواُأهنمُقدُُ«ُقالُالزخمشريُيفُتقريرُهذاُالوجهالثاين:ُأنَُّالضمائَرُالثالثَةُعائدةُعلىُالرسل.ُ }حىتُإذاُاسم

ُكاذب ،ك ِذبوا{ ُورجاء  ُصادق ُرجاء  ُلقوهلم ُرجاؤ هم ُأو ُيـ نمَصرون ُأهنم ثـَتمهم َُحدَّ ُحني ُأنفس هم َُكذَّهَبم ُمدَّةُ ،أي: ُأن واملعىن:
َنصمَرُ ،حىتُاستشعرواُالق نوط ،هُوتأميَلهُقدُتطاولتُعليهمُومتاَدتُموانتظاَرُالنصرُمنُاللَّ ،التكذيبُوالعداوِةُمنُالكفار واُأالَُّ وتـََومهَّ
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ُمبعىنُالتوهمُفأخرجهُعنُ ،وإمَّاُرجاؤ هم ،انتهى/فقدُجعلُالفاعَلُاملقدر:ُإمَّاُأنفس هم»هلمُيفُالدنياُفجاءهمَُنصمر ناُ وجعلُالظنَّ
ُجمازهُوهوُاستعمال هُيفُاملتَـيَـقَّن.ُوعن ،معناهُاألصليُوهوُتـََرجُّح ُأحِدُالطرفني

عائدةُعلىُالرسل ُكلَّهاُأيضاُ   ،وإىلُهذاُحناُابنُعباسُوابنُمسعودُوابنُجبري ،والظنُُّعلىُبابهُمنُالرتجيح ،الثالث:ُأنَُّالضمائَر
َُفَضع فواُوساَءُظَنُّهم ُعنُهؤالءُفإهناُعبارةُغل ،قالوا:ُوالرسلَُبَشر  وحاشىُ ،يظةُعلىُاألنبياءُعليهمُالسالموهذاُينبغيُأالََُّيِصحَّ

ُكثريةُهذاُالتأويلَُ ،األنبياءُمنُذلك ُعائشةُومجاعة  ُوأعظمواُأنُتـ نمَسَبُاألنبياءُإىلُشيءُِمنُذلك. ،ولذلكَُردَّتم
ُشبهُالوسوس»قالُالزخمشري:ُ ِجسُيفُالقلبُِمنم ةُوحديثُالنفسُإنَُصحَُّهذاُعنُابنُعباسُفقدُأرادُبالظنُِّماُخَيمِطرُبالبالُويـَهم

ُالذيُهوُترجيح ُأحِدُاجلائزينُعلىُاآلخرُفغريُجائزُعلىُرجٍلُمنُاملسلمني ،علىُماُعليهُالبشرية ُرسِلُاللَّهُ ،وأمَّاُالظنُّ فماُبال 
ُبرهبم؟ ُالوسوسةُمنُالشيطانُوهمَُمعمصوم ،قلت:ُوالُجيوزُأيضا ُأنُيقال:َُخطَرُبباهلمُشبه ُالوسوسة«ُالذينُهمُأعرف  ونُفإنَّ

ُمنه.
ُك ِذبواُفيهُفقدُأتىُعظيماُ »وقالُالفارسيُأيضا:ُ ُالرسل ُالذينُوعدُاللَّهُأمَمَهمُعلىُلساهنمُقد ُذهبُذاهبُإىلُأنُاملعىن:ُظنَّ إنم

ُاللَّه ُيـ نمَسَبُمثل ه"ُإىلُاألنبياءُوالُإىلُصاحليُعباِد ُأَنم ُابَنُعباسُذهبُإىلُأنُالرسلُقدُ ،"الُجيوز  ُزعمُأنَّ َضع فواُوكذلكَُمنم
لفوا أنهُقال:ُمعناهُ ،فظنواُأهنمُقدُأ خم َلُِلَكِلَماتِِه{ُوقدُرويُعنُابنُعباسُأيضاُ  ُالمِميَعادُ{ُو}اَلُم َبدِّ ألنُاللَّهُتعاىل:ُ}اَلخي مِلف 

ُ ُتعاىل: ُبشرا ُوتالُقوله ُكانوا ُوقال: ُبهُمنُالنصر ُاللَّه ُوعدهم ُما لفوا ُأهنمُقدُأ خم ُوغ لبوا ُحنيَُضع فوا }َوز لمزِل وامُحىتُيـَق وَلُوظنُّوا
{ُسورةُالبقرة ُ.402اآلية:ُ ،الرسول 

ُكلَّهاُتـَرمِجع ُإىلُاملرَسلُإليهم َُكذبوهمُفيماُادَّعوهُمنُالنبوَّةُوفيماُيـ ومِعدونُ ،الرابع:ُأنُالضمائر أي:ُوَظنَُّاملرمَسل ُإليهمُأنَُّالرسَلُقد

ُهبمُمنُالعقابُقبلُ  ُملُيؤمنم ورُمنُتأويلُابنُعباسُوابنُمسعودُوابنُجبريُوجماهدُقالوا:ُوالُجيوزَُعومد ُوهذاُهوُاملشه ،بهَُمنم
ُأنُ ُقومهم ُمن ُالرسل ُاستيئَس ُإذا ُنعم ُقال: ُعنها ُس ِئل ُحني ُجبري ُابن ُأن كى ُوحي  َُمعمصومون. ُألهنم ُالرسل ُعلى الضمائر

َُكَذبوهم ،ي َصدِّقوهم ُالرسَلُقد ُاملرمَسل ُإليهمُأنَّ ُكانُ»زاحمُوكانُحاِضرا :ُفقالُالضحاكُبنُم«ُوظنَّ ُيفُهذهُإىلُاليمن لوَُرَحلمت 

ُكلهاُعلىُالرسل«.ُقليالُ  َُكذَّهبمُأمم همُفيماُجاؤواُبهُ ،وأمَّاُقراءة ُالتشديِدُفواضحةُوهوُأنُتعوَدُالضمائر  ُالرسل ُأهنمُقد أي:ُوظنَّ
أهناُقالت:ُهمُأتباع ُاألنبياِءُالذيُآمنواُهبمُوَصدَّقواُطالُعليهمُالبالءُ »عنُعائشة:ُُصحيح البخاريويفُ ،لطولُالبالِءُعليهم

ُقومهم ُكذَّهبمُِمنم ُحىتُإذاُاستيئسُالرسل ُممَّن ُاللَِّهُعندُ ،واستأخرُعنهمُالنصر  َُكذَّبوهمُجاءهمَُنصمر  ُالرسل ُأنُقوَمهمُقد وظنَّتم
ُيـَتَّحدُمعىنُالقراءتني«.ُذلك ُهناُجيوزُأنُيكونُعلىُبابه ،قلت:ُوهبذا وأنُيكوَنُمبعىنُاليقنيُوأنُيكوَنُمبعىنُالتوهُّمُ ،والظنُّ

ُحسبماُتقدَّم.
والضمريُعلىُهذهُالقراءةُيفُ}ظنُّوا{ُعائدُعلىُاألممُويفُ ،بالتخفيفُمبنيا ُللفاعل«َُكَذبوا»وقرأُابنُعباسُوالضحاكُوجماهدُ

ُعلىُال ُك ِذب وام{ُعائد  َُقدم َُكَذبوهمُفيماُوعدوهمُبهُمنُالنصرُأوُمنُالعقاب ،رسل}أَنَـّه مم ُالرسَلُقد ُاملرمَسل ُإليهمُأنَّ  ،أي:ُظنَّ
ُك ِذب وام{ُعلىُاملرمَسلُ"إليهم"«ُظنُّوا»وجيوزُأنُيعوَدُالضمري ُيفُ َُقدم َُكَذبـَتمهمُ ،علىُالرسلُويفُ}أَنَـّه مم ُالرسل ُأنُاألمَم أي:ُوظنَّ
مُي ُأهنَّ ُهناُمبعىنُاليقنيُواضح. ،ؤمنونُبهفيماُوعدوهمُبهُِمنم ُ«ُوقرأُجماهد»والظنُّ بالتخفيفُعلىُالبناءُللفاعلُعلى:ُ»َكَذبوا
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ُنصرنا ُجاء ُإذا ُاملؤمنني ُعبادنا ُمن ُنشاء ُومن ُالرسل ُ(0)فننجي ُالمَقومِمُ}، َُعِن ُبَأمس َنا ُيـ َردُّ َواَل

رِِمنيَُ ومنُعصاهُُُ،وأخربوهمُأنهُمنُأطاعُاهللُجناُُ،وذلكُأنُاهللُبـََعثُالرسل،ُفدعواُقومهمُ{المم جم

ُبَأمس َنا}:ُوقولُهُ ُ(.4)ع ذِّبُوَغَوى بطشناُبهُمنُأهلُالكفرُبناُُمثأي:ُعقوبتناُوبطشنا،ُُ{َواَلُيـ َردُّ
ُوخالفواُرسله.ُ،وعنُالقومُالذينُأجرموا،ُفكفرواُباهلل

تَـَرى} وقوله تعالى:ُ َُكاَنَُحِديث اُيـ فم َلمَباِبَُما َرة ُأِل ويلُاألم ُِعبـم َُكاَنُيفَُقَصِصِهمم ُكانُُ{َلَقدم أي:ُلقد
وموعظةُيت عظونُهبا،ُوذلكُأنُاهللُُُ،يفُقصصُيوسفُوإخوتهُعربةُألهلُاحلجىُوالعقلُيعتربونُهبا

ُمثُبِيعُبـَيمعُالع ُُ،مل كهُمصرُُ،بيدُوبعدُاإلسارُواحلبسُالطويلجلُثناؤهُبعدُأنُألقيُيوسفُيفُاجلب 
وجاءُهبمُ، وأعالهُعلىُمنُبغاهُسوىُإخوته،ُومجعُبينهُوبنيُوالديهُوإخوتهُُ،ومك نُلهُيفُاألرض

ُكانُلكمُأيهاُالقوم يفُقصصهمُعربة ُلوُُُ،إليهُمنُالشُّق ةُالبعيدة،ُيقالُللمشركنيُمنُقريش:ُلقد
الُيتعذَّرُعليهُأنُيفعلُمثلهُمبحمدُصلىُاهللُعليهُُُ،اعتربمتُبه،ُأنُالذيُفعلُذلكُبيوسفُوإخوته

ُُ،ويؤيدهُباألتباعُواألصحابُُ،وميكنُلهُيفُالبالدُُ،مثُيظهرهُعليكمُُ،فيخرجهُمنُبنيُأظه رِكمُُ،(3)
يفُقصصهمُعربةُليوسفُوإخوته،ُوَردُُّالعربةُإىلُُيقول:ُلقدُكانُ(2ُ)كانُجماهدوُُ،وإنُمرَّتُبهُشدائد

                                                                                                                                                                                     

َُكَذبواُفيماَُحدَّثواُبهُقومهمُمنُالنُّصمرة:ُإمَّاُعلىُتأويلُابنُعباس ُالرسل ُأهنمُقد ُقومهمُإذاُملُيـََرواُملوعدهمُ ،وظنَّ وإمَّاُعلىُأنَّ

َُكَذبُـم ُهلم:ُقد ُالسمنيأثرا ُقالوا َُكَذبوا.ُاهـ ُقد ُإليهمُأنُالرسَل ُاملرمَسل  ُكاذبنيُعندُقومهمُأو:ُوظنَّ ُفيكونون  ،مرجعُسابق ،ت مونا
 بتصرف....6/363-362-363-366

 النفسية اخلصائص إبراز إىل بوضوح وهتدف ،الرتبيةُوالسلوكيات أساليب من فنونا ُشىت تتضمن عليهُالسالم يوسف (ُقصة0)

 يتخلى ال وكيف ،واحملن الضيق يف-وجل عز-اهلل إىل اللجوء مثرة ،جين سهل أسلوب يف لنا وتشرح ،الناس مناملختارةُ للصفوة

 األرض لهُيف وميكن ،حوله من الظالم شدة مع الطريق له ويضيء ،فيه يتورط مما وينقذهُ،السوء عنه فيصرف  إليه يلتجأ عمن اهلل

 .0/522 ،مرجعُسابق ،نصرُواهلاليلُ.احليلةُيفُالتوصلُإىلُاألمرُاملباحيشاء.ُُوفيهاُجوازُاستعمالُ حيث منها يتبوأ

 .4403-7/4404 ،مرجعُسابق ،ابنُأيبُحامتُ.06/304 ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 (كذاُيفُ)د(.ُوىفُاألصل:ُبدونُ"وسلمُ"ُواملشهورُ"وسلم"ُلورودُالنصُواهللُأعلم.3)

 .7/4403ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُأيبُحامت2)
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ُنبينا ُعن ُاإلخبار َُعِقيب ُألنه ُأومىل: ُعليه-قريش ُاهلل ُ(0)صلى َُحِديث اُ} وقوله تعالى:. َُكاَن َما

تَـَرى ُكانُهذاُالقرآن{يـ فم حديث اُخيتلقُويـ َتكذَّبُويـ َتَخرَّص،ُولكنهُتصديقُالذيُبنيُيديهُمنُُ أي:ُما
ُكله.ُويشهدُكتبُاهللُعزُوجلُ ُكالتوراةُواإلجنيلُوالزبور،ُيصدِّقُذلك اليتُأنـزهلاُقبلهُعلىُأنبيائه،

ءٍُ}:ُوقولُهُ .ُ(4)عليهُأن ُمجيعهُمنُعندُاهلل ُك لَُِّشيم ِصيَل ُكلماُبالعبادُإليهُحاجةُ: أيُ{َوتـَفم تفصيل

أي:ُهوُُ{لَِقومٍمُيـ ؤمِمن ونََُوه د ىَُوَرمحمَة ُ}وطاعتهُومعصيتهُُُ،وحاللهُوحرامهُُ،منُبيانُأمرُاهللُوهنيه

َةُ }إذاُاتبعهُاهتدىُبهُمنُضاللتهُ ُ،بيانُأمره،ُورشادُمنُجهلُسبيلُاحلقُفعميُعنه ملنُُ{َوَرمحم
واخللوَدُيفُالنعيمُُُ،تهمُعقابه،ُويورِّثهُيفُاآلخرةُجناآمنُبهُوعملُمباُفيه،ُينقذهُمنُسخطُاهللُوألي

ُ(3)يصدِّقونُبالقرآنُفيعملونُمباُفيهُمنُأمرهُوينتهونُعماُفيهُمنُهني: أيُ{لَِقومٍمُيـ ؤمِمن ونَُ}املقيمُ
ُمنُأخذهمُ ُبلوغُاحلدُيفُالناسُمنُفالحُأحدُمنُالقوم ُيوجبه ُالبيانُعما وقدُتضمنتُاآليتان:
بعذابُاالستئصالُيفُالدنياُمعُجناةُمنُأمنُبإميانهُوفوزهُبطاعته،ُوالبيانُعماُيوجبهُاالعتبارُبأخبارُ

ُإىلُأجلُحالُيفُأخلصُُاملاضني ُالذيُيؤديُصاحبه ُوسلوكُطريقُالرشد ُإىلُاحلق، ُاهلداية من
ُإنعام.ُ

: ُالقوُل في الوقف  والتمام 

َُنَشاءُ }    رِِمنيَُ}ُ،(2)صاحلُ{فـَن جَِّيَُمنم ُ.ُ(4)وآخرُالسورةُمتامُ،(0)حسنُ{َعِنُالمَقومِمُالمم جم

                                                           

ُكذاُىفُاألصلُويفُ)د(ُبدونُ"وسلمُ"ُواملشهورُ"وسلم"ُلورودُالنصُبه0) ). 

 .7/4403ابنُأيبُحامت،ُمرجعُسابق،ُ.06/302ُ ،مرجعُسابق ،(ُابنُجرير4)

 والواجبات واألمرُبالطاعاتُ،والتحرمي التحليل من شيء لكل مفصل القرآن .ُفائدة:ُإن03/212ُ،مرجعُسابقُ،(ُابنُجرير3)

 مماثلةُاملخلوقات عن وتنزههُ،والصفات باألمساء-وتعاىل تبارك-الرب عن واإلخبارُ،واملكروهات احملرمات عن والنهيُ،واملستحبات

 .0/524ُ،مرجعُسابقُ،نصرُواهلاليلُ.السداد إىل الضالل ومنُ،الرشاد إىل الغي من قلوهبم به فتهدى 

ُكافُالداين337صُ،مرجعُسابقُالقطع واالئتناف،ُ،(ُالنحاس2) .334ُصُ،مرجعُسابقُ،املكتفىُيفُالوقفُواالبتداُ،.ُقال:
ُكافُاألمشوين052صُُ،مرجعُسابقُ،املقصدُلتلخيصُماُيفُاملرشدُ،األنصاريُ،قال:ُحسن  .052صُُ،مرجعُسابقُ،.ُقال:
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ُوستونُحرفا ُوستة ُسبعةُآالفُومائة ُالسورة ومائةُُ،(2)ُوألفُوسبعُمائةُوستُوسبعونُ(3)وعدد
ُ.ُ(6)آيةُالُخالفُيفُعددهاُ(3)وإحدىُعشر

 

                                                                                                                                                                                     

ُ،.قال:ُتامُاألنصاريالسابقُاملرجعُ،ااملكتفىُيفُالوقفُواالبتدُ،املرجعُالسابق.ُقال:ُتامُالداينُ،القطعُواالئتنافُ،(ُالنحاس0)
ُكافُعندُاألمشوينُالمقصد لتلخيص ما في المرشد،  املرجعُالسابق.ُ،املرجعُالسابق.

 املرجعُالسابق.ُ،املرجعُالسابق.ُاألمشوينُ،المقصد لتلخيص ما في المرشدُ،(ُاألنصاري4)

 .4/301ُ،مرجعُسابقُ،.ُاخلازن0/321ُ،مرجعُسابقُ،(ُالفريوزآبادى3)

ُكذاُبدونُذكرُمتييزُالعددُ"كلمة"ُوكذلكُيف"د"ُوالظاهرُسقوطُ"كلمة".لعلهُسقطُمنُالنساخُوالصوابُثبوهتاُالستقامة2ُ) )
ُآيُالقرآنُت:ُغامنُقدوريُاحلمدُ،املعىنُولثبوهتاُيفُاملصادرُاألخرى.ُالداين )الكويت:ُمركزُاملخطوطاتُُ،0طُ،البيانُيفُعد 

 .0/067ُ،م(0552-هـ0202ُ،والرتاث

(3ُ ُوهوُالصوابُألن( ُ"عشرة"ُ ُيفُاألصلُويفُ"د"ُ ،ُمركبةُكانتُإنُوتوافقهُمفردة،ُكانتُإذاُاملعدودُختالفُالعشرةُكذا
 .أعلمُ-تعاىلُ-ولعلهُسقطُمنُالناسخُواهللُفالعشرةُتوافقُ"آية"

 .4/273 ،مرجعُسابق ،(ُالبغوي3)
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 اخلامتة

 نتائج، ومقترحات. 

 إليها توصلت التي النتائج

ُشهراُ ُوعشرينُأربعةُاستغرقُوالذيُوفضله،ُاهلل،ُبعونُحققتهُالذيُاجلزءُهلذاُدراسيتُبعد
ُ:ُالتاليةُالنتائجُإىلُاهللُحبمدُتوصلتُوشهرين،

 : وحياته المؤلف عصر عن إليها توصلت التي النتائج: أوال

ُحيثُعلمياُاإلسالميةُالدولةُعصورُأزهىُمنُاحلويفُاإلمامُفيهُعاشُالذيُالعصرُإن_0ُ
ُكانُوإنُُ،احلاكميُوالرصدُالشريفُواألزهرُواملساجدُاملدارسُيفُالعلميةُباحلركةُالفاطميونُاهتم

ُ.الشيعيُاملذهبُنشرُهوُعندهمُهذاُإىلُالدافع

ُ.واجلماعةُالسنةُأهلُمنُكانُبلُالشيعيُباملذهبُاحَلويفُاإلمامُيتأثرُمل_4ُ

ُ.اهلجريُالرابعُالقرنُمنُالثاينُالنصفُبدايةُيفُاحلويفُاإلمامُمولدُتاريخُإن-3

ُوتفسريا،ُوحنوا،ُفقها،ُاملصرينيُيفُأثرُاحَلويفُاإلمامُإن_2ُ ُحياته،ُطيلةُمنيعاُسداُوكانُ
ُ.املصرينيُبنيُالشيعيُاملذهبُبثُدونُوحائال

ُكبريا،ُمرجعاُيكونُلكيُالسابقونُألفهُماُخالصةُهذاُبكتابهُوضعُاحَلويفُاإلمامُإن_3ُ
ُ.واجملتهدونُاملبتدئون،ُالعلمُطالبُإليهُيرجع

ُعلىُحرصت،فقهيةُأحكامُوالُ-السالمُعليه-يوسفُسورةُيفُفقهيةُمسائلُوجودُولعدم_6ُ
ُفإنُ،"القرآنُعلومُيفُالربهان"ُكتابهُيفُلهُحققواُالذينُمنُالفقهيُاحَلويفُاإلمام مذهبُأعرفُأن
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ُأحدُ ُجيزمُملُالذيُاألندونيسيُأزمان/ُالدكتورُأخيُقبلُمنُإليهُتوصلتُمماُوهذاُمالكي،ُمذهبه
ُ.ُمذهبهُمبعرفةُقبله

 : الكتاب عن إليها توصلت التي النتائج: ثانيا

ُاألجالءُالعلماءُقبلُمنُامسهُيفُاختلفُالذيُاحلويفُكتابُالسمُتعاىلُاهللُبعونُتوصلت-0
 والمنسوخ والناسخ والتفسير والقراءات واإلعراب الغريب من القرآن علوم في البرهان"ُوهو

ُوهذاُ"والمتشابه والمحكم والتصريف واالشتقاق والتمام والوقف والتنزيل اآلي وعدد واألحكام
:ُفأقولُبامسهُجيزمواُملُالكتابُمنُأجزاءُ ُحققواُفالذينُعليهاُوقفتُاليتُاألجزاءُعلىُاملكتوبُهو
ُاإلمامُومتيزُاملصحف،ُترتيبُعلىُاألخرى،ُتلوُسورةُكلُتفسريُيفُاملفسرينُمنهجُعلىُسارُإنه

ُواملنسوخ،ُوالناسخُواإلعراب،ُالغريب،ُمنُالقرآن،ُعلومُمنُجديدُفنُبإضافةُسابقيهُعنُاحلويف
ُالقرآنُعلومُيف:ُ"الكتابُصاحبُقالُولذاُوغريهم، ُعلومُمنُللتبعيضُمبنُيعينُوكأنه....!ُمن"
ُبقولهُالعنوانُيطلقُوملُالقرآن، ُُولكنهُواكتفى،ُالقرآنُعلومُيف: ُوهذهُالقرآن،ُعلومُمنُبعضاُبنيَّ
ُ.وأعلمُأعلىُتعاىلُواهللُ-قبليُأحدُيثبتهاُملُأنهُبظينُالنتيجة

ُاملرتمجونُأمجعُبلُاحَلويف،ُاإلمامُتأليفُمنُ[القرآن علوم في البرهان]ُكتابُأنُأحدُينازعُمل-4
ُ.تأليفهُمنُالكتابُهذاُأنُعلىُله

ُمثَُّومنُاملعاصر،ُوقتناُحىتُاإلسالميُالتاريخُبدايةُمنذُاملصرينُقراءةُتاريخُعلىُوقفت-3
ُملُمماُوهذاُذلك،ُعلىُيدلُوكتابهُاملدين،ُنافعُعنُورشُبروايةُيقرأُكانُاحلويفُاإلمامُبأنُتوصلت

ُ.ُأعلمُتعاىلُواهللُ-قبليُمنُالكتابُمنُأجزاءُ ُحققواُالذينُالباحثنيُمنُأحدُعليهُيقف

ُفيهُلهُولكن،ُالشريفُالقراءاتُبعلمُملماُيكنُملُأنهُبظينُاحلويفُاإلمامُأنُإىلُتوصلت -2
ُ.أعلمُتعاىلُواهلل-النتيجةُهبذهُقبليُأحدُ ُبهُيتوصلُماملُوهذاُمشاركة،
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ُوالوقفُُشامل،ُكتابُللَحويفُالربهانُكتابُأن-3 ُالقراءات، ُيف ُخمتلفة ُموضوعات عاجل
ُوالتمام،ُواللغةُواإلعراب،ُوالتفسري،ُواملعىن.

ُأظهرُاحَلويفُاإلمامُوأنُ،واللغةُالنحوُعلومُمنُكبرياُقدراُتضمنُللَحويفُالربهانُكتابُأن-6
ُ.كتابهُيفُواللغويةُالنحوية،ُوبراعتهُحذقه،

ُيفُالنبويُباحلديثُيستشهدُوملُاللغوية،ُاملسائلُيفُالكرميُبالقرآنُاحلويفُاإلمامُاستشهد-7
ُ.هبماُلالستشهادُمكثراُفكانُالعربُوكالمُالشعر،ُوأماُحققته،ُالذيُاجلزء

ُ.شافياُبياناُوبينهاُكبريا،ُاعتماداُالنحويةُالعللُعلىُاعتمدُاحَلويفُاإلمامُأن-2

ُ.واجملتهدُاملبتدئُمنهُيستفيدُحبيثُالقرآنُإعرابُيفُكثرياُفصلُاحَلويفُاإلمامُأن-5

ُ.البصرينيُإىلُوميلهُ،املذهبُبغداديُاحَلويفُاإلمامُأن-01

ُاالطالعُجعلُمماُالواضح،ُوالتنسيقُاجليد،ُبالرتتيبُاملفسرينُبنيُانفردُاحَلويفُاإلمامُأن-00
ُاملعتمدةُاألوىلُالكتبُمنُيعدُاألخرى،ُالتفسريُكتبُوبنيُبينهُباملقارنةُوأنهُسهال،ُكتابهُعلى

ُ.الفنُهذاُيفُعليها

ُكتفسريُ،مادتهُمنهاُفاستقىُ،عصرهُيفُاملصادرُأهمُعلىُاعتمدُاحَلويفُاإلمامُأن-04
ُ،قتيبةُوابنُ،والفراءُ،حامتُأيبُابنُوتفسريُ،للزجاجُالقرآنُومعاينُ،للنحاسُالقرآنُوإعرابُالطربي،
ُ.وغريهم

ُالصفةُهبذهُالبشرُلطبيعةُويصيبُخيطئ،ُالعلماءُمنُغريهُمثلُمثلهُاحَلويفُاإلمامُأن-03
ُ.حملهاُيفُعليهاُنبهتُمسائلُعدةُيفُأخطأُوأنهُاجلبلية،

 .[القرآن علوم في البرهان]ُ،املباركُالكتابُهذاُسوىُ،احلويفُلإلمامُكتابُعلىُأقفُمل-02
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ُمثلُ،فيهاُاملختلفُواملسائلُ،واملعامالتُ،واألخالقُ،العقيدةُيفُ،باهلوامشُفوائدُمجعت-03
ُونقدُ،-السالمُعليه -رءاهُالذيُوالربهانُ-السالمُعليهُ-يوسفَُُهمُُِّوقضيةُالذبيح ؟َُمنُمسألة

ُ-األنبياءُغريُعلىُوالسالمُالصالةُجيوزُوهلُزائد ؟ُحرفُ ُالقرآنُيفُهلُومسألةُ،اإلسرائيليةُالروايات
ُ.والفقهيةُالنحويةُاملسائلُمنُوغريهاُالسالم؟ُعليهمُاألنبياءُعلىُالصدقةُجيوزُوهلُالسالم؟ُعليهم

ُ.الدليلُ ُأمكينُماُالراجحَُُورجحتُ ُ

ُ:ُوهللُاحلمدُواملنةُوهيُكالتايل-ومماُسبقُأخلصُالنتائجُاليتُبظينُأنهُملُيقفُعليهاُأحدُقبلي

 والقراءات واإلعراب الغريب من" القرآن علوم في البرهان"الكتابُاسمُأن 
 والتمام والوقف والتنزيل اآلي وعدد واألحكام والمنسوخ والناسخ والتفسير

 .والمتشابه والمحكم والتصريف واالشتقاق

 ُتقريباُ ُاهلجريُالرابعُالقرنُمنُالثاينُالنصفُبدايةُيفُولدُاحلويفُاإلمامُأن. 

 ُقراءةُمثَُّومنُاملعاصر،ُوقتناُإىلُاإلسالميُالتاريخُمنذُمصرُأهلُقراءةُتاريخُمعرفة
 .تعاىلُاهللُرمحه-احلويفُاإلمامُشيخنا

 مشاركةُفيهُلهُولكن،ُالشريفُالقراءاتُبعلمُملماُيكنُملُاحلويفُاإلمامُأن. 

  ُُاملباركُاملخطوطُحتقيقُخاللُمنُالعلميةُواملسائلُالفوائد،ُبعضُوناقشتُمجعت. 

 ُعماُالواضحُوالتنسيقُاجليد،ُبالرتتيبُالقدامىُاملفسرينُبنيُانفردُاحَلويفُاإلمامُأن
ُ.ُقبله
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 المقترحات

هذاُاملخطوطُمنُاألمهيةُمبكان،ُوهوُمفرقُيفُاجلامعاتُاملختلفةُاليتُتصدتُلتحقيقُأجزاءُ
ُ-منه،ُومعُهذاُملُيرُمطبوعاُمنهُيفُاألسواقُاملكتبيةُلإلفادةُمنه،ُفلذاُأقرتحُالتايل:

ُ
املختلفة،ُوإعادةُإخراجهُيفُعملُأقرتحُعلىُاجلهاتُاملعنيةُجبمعُماُتفرقُمنهُيفُاجلامعاتُ -1

ُواحد،ُلينتفعُالناسُبه.

ُواطالعا ُوحتقيقاُ ُعلىُعامةأقرتحُ -2 ُدراسة ُبالتفسري، ُوالباحثنيُإىلُالعناية ُالعلم، ففيهُُ،طلبة
ُعامةُالعلوم.

3- ُ ُويبحثواُُعامةُعلىأقرتح ُينقبوا، ُبأن ُوغريهم ُاملفسرين، ُأسالفنا ُتراث ُإحياء ُيف املهتمني
إلمامُاحلويفُاملندثرةُبالبحثُيفُاملكتباتُالعامليةُ"اخلاصةُباملخطوطات"ُمؤلفاتُاُعنجادينُ

ُ ُاجلزءُاملباركُمنُجامعةُليدنُهبولنداُيفُوكماُحدثُمعي،ُفلقدُو فقت  احلصولُعلىُهذا
.ُُ،بعدُجهدُكبري ُفلكلُطارٍقُجميب 

ُع -4 ُيسفيد ُحىت ُالعامة، ُاملكتبات ُيف ُينشر ُبأن ُوحقق، ُأجيز، ُجزء ُكل ُيطبع ُأن امةُأقرتح
ُكماُ ُكلُجمتهدُلينالواُاألجر،ُوالثواب،ُوحىتُالُيندثرُعملُالباحث طالبُالعلمُمنُجهد

 فاهللُاملستعان.ُُ-اندثرتُكتبُأسالفنا

 فضيلتكم، وبين يدي حروف، وكلمات أبتغي بها وجه اهللفي الختام أقول: حللت بين و 
وجيهاتكم المباركة لإلفادة، فما كان فيها من كمال ت وأود، ثم رجائي أن تنال رضاكم، 

حمد هلل الذي بنعمته فمن اهلل تعالى، وما كان فيها من نقص، فمن نفسي والشيطان، وال
ت.تتم الصالحا
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 اآليات القرآنيةأوال : فهرس 

 الصفحة السورة رقم اآلية اآلية م

لَِك اْلِكَتاُب ََل َرْيبَ  آلم  1
َٰ
 8 البقرة 1 َذ

قِينَ 1الم )  2  8 البقرة 2 ( َذلَِك اْلِكَتاُب ََل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَّ

ِة ُهْم فِيَها َخالُِدونَ   3  212 البقرة 12 أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَّ

ِه َكلَِماٍت َفَتاَب َعلَْيهِ َفَتلَقَّى   4  8 البقرة 37 آَدُم ِمْن َربِّ

 154 البقرة 102 َولَبِْئَس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهمْ   5

 11 البقرة 205 َوإَِذا َتَولَّى َسَعى فِي اْْلَْرِض لُِيْفِسَد فِيَها  6

7   ِ  11 البقرة 260 َمَثلُ الَِّذيَن ُيْنفِقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل ّللاَّ

 252 البقرة 283 َفْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن أََماَنَتهُ   8

9   ِ  239 آل عمران 112 َوَباُءوا بَِغَضٍب ِمَن ّللاَّ

اَس َقْد َجَمُعوا لَُكمْ   11 اُس إِنَّ النَّ  201 آل عمران 173 الَِّذيَن َقالَ لَُهُم النَّ

َما   11  9 آل عمران 178 ُنْملِي لَُهْم َخْيٌر ِْلَْنفُِسِهمْ َوََل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ

َهاُتُكْم َوَبَناُتُكمْ   12 َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ  9 النساء 23 ُحرِّ

َ الَّذي َتَساَءلُوَن به َواْْلَْرَحامِ   13
قُوا ّللاَّ  48 النساء 1 َواتَّ

14   ِ َساِء إَِلَّ َما َملََكْت أَْيَماُنُكْم ِكَتاَب ّللاَّ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِّ
 َعلَْيُكْم 

 8 النساء 24

 8 النساء 68 َولََهَدْيَناُهْم ِصَراًطا ُمْسَتقِيًما  15

16   ُ ُسولَ َفأُولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم ّللاَّ َ َوالرَّ َوَمْن ُيِطِع ّللاَّ
 َعلَْيِهم

 7 النساء 69

 72 النساء 117 إِْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إَِلَّ إَِناًثا  17

18   ِ  173-161 النساء 146 َوأَْخلَُصوا ِديَنُهْم لِِلَّ
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 الصفحة السورة رقم اآلية اآلية م

ا أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْيَنا إِلَى ُنوحٍ   19  333 النساء 163 إِنَّ

َها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا قُْمُتْم إِلَى   21 ََلةِ َيا أَيُّ  7 المائدة 6 الصَّ

ِ َعلَْيُكمْ   21  10 المائدة 7 َواْذُكُروا نِْعَمَة ّللاَّ

 10 المائدة 112 إِْذ َقالَ اْلَحَواِريُّوَن َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهلْ َيْسَتِطيُع َربُّكَ   22

ِة ُهْم فِيَها َخالُِدونَ   23  212 اْلعراف 42 أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَّ

 10 اْلعراف 199 اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلِينَ ُخِذ   24

َمْت أَْيِديُكمْ   25  10 اْلنفال 51 َذلَِك بَِما َقدَّ

ِة ُهْم فِيَها َخالُِدونَ   26  212 يونس 26 أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَّ

ِة ُهْم فِيَها َخالُِدونَ   27  212 هود 23 أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَّ

 16 يوسف 1 الر تِْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمبِينِ   28

 16 يوسف 111 لََقْد َكاَن فِي َقَصِصِهْم ِعْبَرةٌ ِْلُولِي اْْلَْلَبابِ   29

 333 النحل 43 ُنوِحي إِلَْيِهمْ   31

َك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما فُتُِنوا ُثمَّ َجاَهُدوا   31 ُثمَّ إِنَّ َربَّ
َك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرِحيمٌ   َوَصَبُروا إِنَّ َربَّ

 280 النحل 110

 1 اإلسراء 9 إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن َيْهِدي  32

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِيًَل   33 َنا إِنَّ  175 اإلسراء 32 َوََل َتْقَرُبوا الزِّ

 287 اإلسراء 47 َوإِْذ ُهْم َنْجَوى  34

 249 الكهف 10 اْلفِْتَيُة إِلَى اْلَكْهفِ إِْذ أََوى   35

ا  36 ْبَناهُ َنِجي ً  283 مريم 52 َوَقرَّ

 333 اْلنبياء 7 ِرَجاًَل ُنوِحي إِلَْيِهمْ   37

 333 اْلنبياء 25 ِمْن َرُسوٍل إَِلَّ ُنوِحي إِلَْيهِ   38
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 الصفحة السورة رقم اآلية اآلية م

َ ُهَو اْلَحق  39  9 الحج 62 َذلَِك بِأَنَّ ّللاَّ

ُكْم إَِذا   41 ُكْم ُمْخَرُجونَ أََيِعُدُكْم أَنَّ ْم َوُكْنُتْم ُتَراًبا َوِعَظاًما أَنَّ  205 المؤمنون 35 ِمتُّ

ٌة َبلْ َجاَءُهْم بِاْلَحقِّ   41  9 المؤمنون 70 أْم َيقُولُوَن بِِه ِجنَّ

َماَواُت َواْْلَْرضُ   42 َبَع اْلَحقُّ أَْهَواَءُهْم لََفَسَدِت السَّ  10 المؤمنون 71 َولَِو اتَّ

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَئِْن أََمْرَتُهْم لََيْخُرُجنَّ َوأَْقَسُموا   43  10 النور 53 بِالِلَّ

َت بِِه فَُؤاَدكَ   44  328 الفرقان 32 لُِنَثبِّ

 236 الشعراء 35 ُيِريُد أَْن ُيْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكمْ   45

 205 النمل 3 َوُهْم بِاآْلَِخَرِة ُهْم ُيوقُِنونَ   46

ْملُ   47 َها النَّ  118 النمل 18 اْدُخلُوا َمَساِكَنُكمْ َيا أَيُّ

َة أَْهلَِها أَِذلَّةً   48  236 النمل 34 َوَجَعلُوا أَِعزَّ

 164 القصص 26 َيا أََبِت اْسَتأِْجْرهُ إِنَّ َخْيَر َمِن اْسَتأَْجْرَت اْلَقِويُّ اْْلَِمينُ   49

َماَواِت َواْْلَْرَض   51 ُ َولَئِْن َسأَْلَتُهْم َمْن َخلََق السَّ
 334 لقمان 25 لََيقُولُنَّ ّللاَّ

ارِ   51 ا أَْخلَْصَناُهْم بَِخالَِصٍة ِذْكَرى الدَّ  173-161 ص 46 إِنَّ

نِّ   52 َها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثِيًرا ِمَن الظَّ  8 الحجرات 12 يا أَيُّ

 336 الواقعة 95 إِنَّ َهَذا لَُهَو َحقُّ اْلَيقِينِ   53

َ َوَرُسولَُه ُكبُِتواإِنَّ الَِّذيَن   54 وَن ّللاَّ  8 المجادلة 5 ُيَحادُّ

 284-66 المجادلة 7 َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثََلَثةٍ   55

ْيَطانِ   56 ْجَوى ِمَن الشَّ َما النَّ  287 المجادلة 10 إِنَّ

 333 الجن 1 قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ   57

 215 المرسَلت 27 َوأَْسَقْيَناُكْم َماًء فَُراًتا  58

 294 الغاشية 16 َوَزَرابِيُّ َمْبُثوَثةٌ   59
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 الصفحة السورة رقم اآلية اآلية م

 185 العلق 15 لََنْسَفَعنْ   61
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 واآلثار األحاديث فهرس: ثانيا  
 اْلحاديث – أ

 الصفحة الحديث طرف م

 أجر مئة شهيٍد )أجر يعقوب                                                   1
298 

 إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وَل يثرب    2
309 

ُه َشْطَر اْلُحْسِن                                               3  أُْعِطَي ُيوُسُف َوأُمُّ
192 

بِيَّ  أَنَّ   4 ةَ  َدَخلَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاُ  َصلَّى النَّ  اْلِمْغَفرُ  َوَعلَْيهِ  َمكَّ
44 

 تكلم أربعة وهم صغار                                                           5
178 

ال ، َوُذو اْلَكتَِفْيِن، َوَقابِس،  خزنان،  6 يَّ اِرق، َوالذَّ َوالطَّ
 117 َوَوثَّاب               

 صبر َل شكوى فيه                                                                 7
150 

 لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه                                           8
233 

لو لم يقل يعني،  يوسف الكلمة التي قال ما لبث في   9
 216 السجن                 

 ما بلغ من وجُد يعقوب على ابنه؟ قال: وجد سبعين     11
298 

 من بثه فلم يصبر                                                                      11
151 

أَ  َمنْ   12  َفْلُيوتِرْ  اْسَتْجَمرَ  َوَمنِ  َفْلَيْنُثْر، َتَوضَّ
41 

 من َل يشكر الناس َل يشكر ّللا  13
 ط

 يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رأها يوسف                                  14
116 

 يرحم ّللا يوسف إذا كان ذا أناة                                                    15
233 
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 اآلثار فهرس -ب

 الصفحة األثر م

1  
ت  ) ومتكئا وشرابا   طعاما   اتخذت ا لَُهنَّ  أََعدَّ َكئ   191 (ُمتَّ

2  
 298                                    السجن في وهو  بالبشرى يوسف جبريل أتى

3  
َره َما آِتيَ  أَن   ِمن   إِلَيَّ  أَحب   نُ ) َتك  ج   194 (                             إِلَيَّ  أََحب   السِّ

 أحسن) أخونه فال وائتمنني وأكرمني،  منزلتي أحسن  4

 (.          مثواي
61- 168 

5  
 317 (                               لبنيه االستغفار وقت) الجمعة ليلة إلى ذلك أخر

 إن: له وقولوا،  السالم مني فأقرؤه مصر ملك أتيتم إذا  6

     عليك يصلي أبانا
252 

7  
َتَعانَ   194                                                      ِبهِ  َنَزلَ  مَما رب ه اس 

8  
 193                      له بدا ما أدري ال،  السراويل حل ما بعد استعصم

9  
 174                                                       ثيابه وحل: له استلقت

هُ  11 َتقِي ال َواِرد أََسرَّ َحابه ال ُمس  ار ِمن   َوأَص   َكاُنوا الَِّذينَ  الت جَّ

 َمَعُهم  
151 

َمِتَنا ُنِصيبُ   11  معه كان الذي الملك أسلم: َنَشاءُ  َمن   ِبَرح 

                                             يوسف
244 

12  
ت َراِعيل اسمها  163   َرَعابيل ِبن 

 إلى بنيه فبعث،  الجوع بها هو التي يعقوب بالد أصاب  13

            مصر
245 

14  
 167                          منه به وأستجير،  إليه تومئين الذي من باهلل أعتصم
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15  
ه يوسف أعطي ن ُثلُث َوأُم   192 ال ُحس 

16  
 298 له سأسجد وإني صادقة يوسف رؤيا أن أعلم

17  
 164                                                                ثالثة الناس أفرس

18  
نَ : قال، أكبرنه  192                                                             ِحض 

19  
 259                       عذرا ذلك فيكون، جميعا بكم يذهب أمر يصيبكم أن إال

21  
 276                                            يوسف بها فأعمل هللا كادها بعلة إال

21  
 325                                   عشرة سبع ابن وهو الجب في يوسف ألقي

22  
حر إلى ر الذي الوقت) السَّ  317 (                   لولده يعقوبُ  إليه الدعاء أخَّ

23  
فِير اسمه إن ن إِط   163                                     العزيز وهو روحيب ب 

24  
 244                                                   الليالي تلك في هلك إطفير إن

25  
ن َمالِك كان بمصر باعه الذي إن ر ب  ن ُذع   163                          ُثَوي ب ب 

 والقمر والشمس، إخوته كانت عشر األحد الكواكب إن  26

             أبويه
118 

27  
 147                        به بفعلهم إخوته َسُيَنبِّئُ  يوسف إلى أوحى هللا أن

 يؤول الذي هو إنما الرؤيا تأويل ومنه الشيء تأويل إن  28

           إليه
204 

29  
 115                                                  وحيا كانت األنبياء رؤيا إن

                                                    َسيِِّدي وزوجك صاحبك إن  31
168 
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 سقط قد كان وسلم عليه هللا صلى النبي يعقوب أن  31

                 حاجباه
151 

 وأهاليهم أوالده من معه ومن هو مصر دخل يعقوب أن  32

        وأبنائهم
326 

 إنه يشعرون ال وهم، به بصنيعهم سينبئهم يوسف أن  33

              يوسف
147 

34  
 243                        إسماعيل ابن: قال أو إسحاق ابن أنا آنف أن أحق أنا

35  
 204                        إسحاق هللا ذبيح ابن يعقوب هللا صفي   بن يوسف أنا

36  
 203                                                         ُتحب اني ال   أن هللا أناشدكما

37  
 203                                           رأياها اكان رؤيا عن الفتيان سأله إنما

38  
 161                                          عليهم حراما كان ألنه: بخسا   سمي إنما

39  
 260                                     العلم من صدره استودعناه لما حفظ لذو إنه

41  
 327 يوسف قبل الموتَ  األنبياء من أحد   يتمن   لم إنه

41  
 243                     معي تأكل أن آنف أني غير لنفسي أخلصك أن أريد إني

َوته بَِما يوسف إلى أوحينا  42 َوته، َصانُِعونَ  به إِخ   اَل  َوإِخ 

ُعُرونَ                َيش 
147 

43  
 148                                 كذب دم عليه، بالقميص فجاءوه القميص؟ أين

44  
 167                                                                          باب بعد بابا

45  
 161                                                  يوسف يوسف إخوة باع
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 ببضاعة) الطعام ثمن في يجوز ال ثمن أو، قليلة بدراهم  46

 (      مزجاة
300 

47  
 316                                                                    البريد البشير

48  
ا) سنة وثالثون بضع هُ َبلَغَ  َولَمَّ  166 (أَُشدَّ

49  
 175                                     أهله الزنا على هللا أوعد ما البرهان بل

51  
 161                                                       يوسف باعوا السيارة بل

51  
فُُسُكم   لَُكم  }زينت بل ا أَن  ر   150                  ففعلتموه وحسنته يوسف في{ أَم 

ا، ثمانون يومئذ بينهم كان أنه بلغنا  52  ألجد إني وقال فرسخ 

     يوسف ريح
313 

 ستة وهي، األعاجم ألسن عن سقطت التي الحروف بي ن  53

        أحرف
113 

54  
ِصُنونَ ) تحرزون  232 (                                                         ُتح 

55  
ِصُنونَ ) ينبت ما وهو ترفعون  232 (                                          ُتح 

56  
 167-69 (.                                                     لك هيت) واقرب تعال

57  
 134                                                           األعراب بعض التقطه

58  
 134 بالشام بئر: الجب

59  
 134                                                 المقدس ببيت بئر: الجب

61  
 192                                                             هللا معاذ  هلل، حاشا

61  
فَ ) الجمعة ليلة تأتي حتى فِرُ  َسو  َتغ   317 (                            َربِّي لَُكم   أَس 
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نَ   62 اكينِ  َحَزز  كِّ ِديهنَّ  ِفي ِبالسِّ نَ  َوُهنَّ  أَي  َسب  ُهنَّ  َيح  نَ  أَنَّ ع   يَقط 

ُرج   ُت              األ 
191 

63  
 243                                           وليتني بما عليم، استودعتني لما حفيظ

64  
َيان َحلَّ   174                                       الخاتن مجلس منها وجلس ال ِهم 

65  
 174                                         السرير على وقع حتى سراويله حل

66  
 182                               خاطئ فهو الذنب تعمد إذا يخطأ الرجل خطئ

67  
 301 (                                          مزجاة ببضاعة) رديئة فسول دراهم

 تأثما هللا استغفر إال وعاء في ينظر ال كان أنه لنا ذكر  68

        به قذفهم مما
275 

 بيتها في يوسف كان التي وهي، العزيز امرأة راودت  69

 .يواقعها أن نفسه عن
166 

71  
 175                                   يعقوب فرأى، انفرج البيت سقف أن زعموا

71  
ج  244                             راعيل إطفير امرأة يوسف( مصر ملك أي) زو 

72  
 276 فيها فقال، مسألة عن السالم عليه- عليا   رجل سأل

 ال تشرفة، آلدم المالئكة سجدت كما له هو ليس السجود  73

     عبادة سجود
324 

74  
ا  278 (                   السرق) الطريق في وألقاه كسره  أمه، أبي لجده َصَنم 

75  
 267                       فيه يشرب الذي اإلناء هو، سواء والسقاية الصواع

 يعقوب يا: إليه هللا فأوحى، األحزان وكثرة الزمان طول  76

   أتشكوني
151 
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77  
ا وأنه سنة عشرون هُ َبلَغَ  لَمَّ  166 .                                        أَُشدَّ

78  
 310                                           لي وظلمكم ذنبكم عن لكم هللا عفا

79  
هِ  َوَرَفعَ } السرير على شِ  َعلَى أََبَوي   323 {                                 ال َعر 

81  
مه أن يريد أنه بلغه،  خبازه على غضب  202                              يسَّ

81  
 167                   راودته لما يوسف وعلى عليها البيوت أبواب غلقت

82  
 146 كرامة عليهم وبه فأخرجوه، معهم فأرسله

83  
 266                       إليه فآواه معه أخاه وأنزل، شتى منازل فأنزلهم

84  
 214                                    استفتيتماني فيه الذي األمر من فرغ

85  
 163                               بمصر بائعه من يوسف اشترى الذي قال

86  
ا  بالقميص، ذهبتُ  أنا: يهوذا قال خ   316 يعقوب إلى بالدم ملط 

87  
 146                                                 تقتلوه أال موثقا أعطيتموني قد

88  
 202                 ساقيه واآلخر، طعامه على الملك خباز أحدهما كان

89  
 162                              الزاهدين من يوسف في يوسف إخوة كان

لِثُ  أحدهما اسم كان  91 نَ  َمَعهُ  َوَدَخلَ ) َنُبو واآلخر، َمج  ج   السِّ

 (   َفَتَيانِ 
202 

91  
 151 بشرى صاحبه اسم كان

ل كان  92  أن بلغني فيما  البالء، من يوسف على دخل ما أو 

ته               َعمَّ
279 
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93  
لَِها ِمن   َشاِهد   َوَشِهدَ ) رجال   كان  178 (                                                أَه 

94  
لَِها ِمن   َشاِهد   َوَشِهدَ ) المهد في صبيا   كان  178 (                                   أَه 

 رجع يوم إلى يعقوب عند من يوسف خرج منذ كان  95

             سنة ثمانون
299 

96  
 252                              بالعربات العلم أهل بعض لي َذكر فيما منزلهم كان

97  
ق إلى يوسف نظرَ  إذ  ، طعام على يعقوب كان  278                                َعر 

98  
ي مريضهم يعود كان  204 ،  حزينهم ويعز 

99  
 146                                                               بالطعام يأتيه يهوذا كان

111  
 162 (يوسف ثمن) درهما وعشرين اثنين كانت

111  
 162 (يوسف ثمن) أربعين كانت

112  
 162 (يوسف ثمن) درهما عشرين كانت

113  
 310                    يوسف من دعاء وهذا لكم هللا يغفر ذنبكم، لكم أذكر ال

114  
 133 (                         القوم أكبر وكان  روبيل، قاله) يوسف تقتلوا ال

115  
 133 (شمعون قاله) يوسف تقتلوا ال

116  
ُهنَّ  َواِحَدة   ُكلَّ  َوآََتت  ) األترج به لتقطع ا ِمن  ين   190 (                              ِسكِّ

117  
 345                                    وإخوته ليوسف عبرة قصصهم في كان لقد

118  
ا َبُروهُ لَمَّ ت    ال َملِِك، ِبُدَعاءِ  أَخ  قُوبَ  َنف سُ  أََحسَّ  298                               َيع 

119  
 280                    ظهورهم انقطعت الغالم رحل من السرقة استخرجت لما
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111  
ا ارتد وجهه على القميص ألقي لما  322                                        بصير 

111  
 266                               يحدثه فأقبل احتبسه، عليه يوسف إخوة دخل لما

112  
 175                           يتوعده يعقوب له صور، الخطيئة بمواقعة هم لما

113  
 233   بشأنه الملِك يعلم أن قبل يوسف خرج لو

114  
 313 وتكذبوني وتلوموني وتعجزوني تضعفوني أن لوال

115  
 275                                      بسرقته السارق يؤخذ أن الملك دين في ليس

116  
 203                                      بالء حبه من على دخل إال   قط أحد   أحب ني ما

117  
 203 تحالما كان ماوإن ،شيئا يوسف صاحبا رأى ما

118  
 148                                       شيء غنمكم في أصابكم هل: بني يا لكم ما

119  
ت  ) عليه يتكئن ما ا لَُهنَّ  أََعدَّ َكئ   190 (                                                 ُمتَّ

 وحرامه، حالله، من فيه ما وتدبر تاله لمن المبين  121

      حواه ما وسائر
113 

121  
من، الصوفُ : األعراب متاعُ   301                       الصوف وقيل  والسَّ

122  
 190                                                                   األترج المتكأ

123  
 175                             شهوته فخرجت، صدره في فَضرب، له مث ل

124  
ت  ) مجلسا ا لَُهنَّ  أََعدَّ َكئ   190 (ُمتَّ

ةُ   125  وبين يوسف رؤيا بين المدة) سنة أربعون ذلك مد 

 (          تأويلها
325 
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126  
 300 (               مزجاة ةعببضا)والغرارة الحبل خلق المتاع رثة مزجاة

127  
 244                         يشاء ما فيها يصنع يشاء حيث يكون فيها مكناه

128  
َنا ِمن   ا) الزِّ ُعوَنِني ِممَّ هِ  َيد   194 (إِلَي 

129  
 327 العبارة: األحاديث تأويل من

131  
 قراءة وهي متَّكأ قرأ ومن،  الطعام فهو متكأ قرأ من

 190-72 األترج فهو: شاذة

131  
اه َتَجابَ )َ المعصية يركب أن من نج  هُ  لَهُ  اس   200 (                         َرب 

132  
 174                 ريشه وقع كالطير فتكون أتزني؟ يعقوب ابن يا نودي

133  
 116                                        بأسمائها أخبرتك إن مؤمن أنت هل

134  
 167، 69 (                                                            لك هيت) لك هلم

135  
 242 (األكبر مصر ملك) الريان بن الوليد هو

136  
َناَها ِبَضاَعة ُهوَ  َضع  َتب  ضَ  اس  ل َبع   151   مصر إلى المال أَه 

137  
 167 (لك هيت) تعال معناها،  ُحوَران لغة هي

138  
 167-69                                                              هلم بالقبطية هيت

139  
 164                                    عمر في تفرس حين الصديق بكر وأبو

141  
 152                                                                     بيعه وأسروا

141  
هُ  أََبتِ  َيا: قالت والتي َتأ ِجر   164                                                  اس 

142  
 299 من هللا على أكرم خليقة   يومئذ األرض على ما وهللا
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     يعقوب

143  
 260                                              إياه لتعليمنا علم لذو يعقوب وإن

144  
ق   َنا َوَتَصدَّ  302                                            إلينا أخينا برد:  َعلَي 

145  
 241                                                              بها هممت يوم وال

146  
 235 نفسه عن راودته أنها أخبرتنا العزيز امرأة ولكن

 بما إال بسرقته يؤخذ السارق بأن يوسف عند شهدنا وما  147

          علمنا
289 

148  
 266                 بذلك أمرني يعقوب الشيخ: قال المحزون؟ يتزوج وهل

149  
َِماء َبُنو بابنك صنع ما تعلم لو يعقوب يا أبتاه يا  146                        اإل 

151  
 146 به ألتوارى قميصي على ردوا إخوتاه يا

151  
 207                          يدري ال عليه ومنعم  غيره، نعمة شاِكرِ  ُربَّ  يا

152  
 151 لي فاغفرها، أخطأتها خطية يارب

153  
 166 المهتدين: أي المحسنين يجزي

154  
 233 والدهن األعناب، يعصرون
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 الغريب فهرس: ثالثا  

 الصفحة المعنى اآلية رقم اآلية م

َتِبيكَ   1  124 يصطفيك 6  َرب كَ  َيج 

 الرؤيا عبارة 6  األََحاِديثِ  َتأ ِويلِ   2
124،164، 

326 

نُ   3 َبة   َوَنح   127 جماعة 8  ُعص 

ا  4 م   9  َصالِِحينَ  َقو 
 فيكونون، يوسف قتلهم من يتوبون أنهم يعنون

 صالحين قوما يوسف هالك بعد قتله من بتوبتهم
133 

َتع    5  12  َير 
 معنا أرسله: أي، اإلبل يرعى أي الرعي من

 الصحراء في وينشط وينعم يلهو
135 

تَ  َوَما  6 ِمن   أَن  ِقَنا 17  لََنا ِبُمؤ   148 ِبُمَصدِّ

7  
 َعلَى َوَجاُءوا

  َكِذب   ِبَدم   َقِميِصهِ 
 149 مكذوب 18

لَت   َبل   َقالَ   8 َنت َبل   18  َسوَّ  289 َزيَّ

اَرة   َوَجاَءت    9 ة 19  َسيَّ  151 المسافرين من الطريق مار 

َسلُوا  11  19 َواِرَدُهم   َفأَر 
اهُ َوُوُروده المنزل أو المنهل يرد الذي وهو : إِيَّ

 َمِصيره
151 

لَى  11  151 البئر في دلوه فأرسل 19  َدل َوهُ َفأَد 

وهُ   12  19  َوأََسر 

 التجار من وأصحابه المستقي الوارد أسره

 بضاعة هو: لهم وقالوا، معهم كانوا الذين

 مصر إلى المال أهل بعض استبضعناها

151 

هُ   13 س   بَِثَمن   َوَشَرو   161 ناقص 20  َبخ 

ُدوَدة   َدَراِهمَ   14  20  َمع 
 وافية غير ناقصة، موزونة غير بدراهم باعوه

 فيه كان لزهدهم
162 
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ِخَذهُ  أَو    15 ا َنتَّ اه 21  َولَد   163 َنَتَبنَّ

هُ  َبلَغَ   16  165 شبابه في وقوته شدته، يوسف بلغ لما 22  أَُشدَّ

تَ  َوَقالَت    17  158 لك هو ما ىإل تعال أو هلم، 23  لَكَ  َهي 

َفَيا  18 َدَها َوأَل   178 المرأة زوج وهو: سيدها وصادف 25  َسيِّ

 30  ُحب  ا َشَغَفَها َقد    19
 َفَدَخلَ ،  َقل بَها َشَغاف إِلَى ُيوُسف ُحب   َوَصلَ  َقد  

ته  َقل بَها َعلَى َغلَبَ  َحتَّى َتح 
188 

َتَدت    21 ة َوُهوَ ، ال َعَتاد ِمنَ  فَعلَت   31  لَُهنَّ  َوأَع  ا أي: ال ِعدَّ لِس  َعامِ  َمج   190 لِلطَّ

َكأ    21 ا 31  ُمتَّ لِس  َعامِ  َمج   190 لِلطَّ

َنهُ   22 َبر  َنه 31  أَك  لَل َنهُ  أعظم  نَ  َوأَج   191 َوُبِهت 

َصمَ   23 َتع   193 امتنع 32  َفاس 

ِصرُ   24 ا أَع  ر   203 عنبا 36  َخم 

ِني  25 ُكر  دَ  اذ   217 سيدك عند 42  َربِّكَ  ِعن 

َغاثُ  َقالُوا  26 الم   أَض   224 لها حقيقة ال كاذبة رؤيا أخالط 44  أَح 

َكرَ   27 دَ  َوادَّ ة   َبع   224 حين بعد 45  أُمَّ

28  
َرُعونَ  عَ  َتز   َسب 

ا ِسِنينَ    َدأَب 
 225 العادة الدأب 47

ِصُنونَ   29  232 تحرزون 48  ُتح 

 232 بالمطر الناس يغاث 49  النَّاسُ  ُيَغاثُ   31

ِصُرونَ  َوِفيهِ   31  232 ذلك أشبه وما والسمسم العنب 49  َيع 

ُبُكنَّ  َما  32  234 شأنكن كان وما أمركن كان ما 51  َخط 

33  
َحصَ  اآلنَ   َحص 

  ال َحق  
 234 وظهر وانكشف الحق تبي ن 51
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 الصفحة المعنى اآلية رقم اآلية م

لََنا َوَنِميرُ   34  257 لهم فنشتريه طعاما ألهلنا نطلب 65  أَه 

 66   بُِكم   ُيَحاطَ  أَن   إاِل  35
 تؤتوني أن على تقدرون ال ما بجميعكم يحيط

 به
259 

36  

 ال َبنِيَّ  َيا َوَقالَ 

ُخلُوا  َباب   ِمن   َتد 

ُخلُوا َواِحد    ِمن   َواد 

َواب   َقة   أَب    ُمَتَفرِّ

67 
 وهم واحد طريق من دخلوا إذا عليهم خاف

 يفترقوا أن فأمرهم، العين واحد رجل ولد
259 

هِ  آَوى  37  262 إليه ضمه إذا، فالنا   فالن   أوى: يقال 69   أََخاهُ إِلَي 

َتئِس   َفال  38  69   َتب 

 وهو ابتأسا   يبتأس ابتأس يقال البؤس من تفتعل

 نظائر واالغتمام واالكتئاب واالبتئاس الحزن

 اللغة في

262 

نَ  ُثمَّ   39 ن   أَذَّ  267 مناد   نادى 70   ُمَؤذِّ

ُتَها  41  267 األجمال فيها القافلة: وهي 70   ال ِعيرُ  أَيَّ

 268 الملك مشربة 72   ال َملِكِ  ُصَواعَ   41

 269 كفيل 72   َزِعيم   بِهِ  َوأََنا  42

43  

 َمن   َجَزاُؤهُ َقالُوا

لِهِ  ِفي ُوِجدَ   َفُهوَ  َرح 

   َجَزاُؤهُ

 270 يستعبد أن: السارق في سنتهم 75

َنا  44  275 ليوسف صنعنا هكذا 76   لُِيوُسفَ  ِكد 

 275 وطاعته وقضائه، مصر، ملك حكم 76   ال َملِكِ  ِدينِ  ِفي  45

46  

ِرق   إِن   َقالُوا  َفَقد   َيس 

 ِمن   لَهُ  أَخ   َسَرقَ 

لُ     َقب 

 278 يوسف وهو وأمه، ألبيه أخاه يعنون 77

ا  47 أَُسوا َفلَمَّ َتي  هُ  اس  ته ورأوا منه، يئسوا 80   ِمن   286 أمره في شد 
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ا َخلَُصوا  48  80   َنِجي  

 بهم يختلط وال يتناجون لبعض بعضهم خال

 ألنه وجماعة واحدا يكون والنجي، غيرهم

 مصدر

68-286 

 80   َكبِيُرُهم   َقالَ   49

 والعلم، العقل في كبيرهم به عنى، بعضهم قال

 روبيل وكان: قالوا، شمعون وهو السن، في ال

 منه أكبر

287 

 80   َكِظيم   َفُهوَ   51

 منه مملوء هو أي الحزن، على مكظوم فهو

ِسك ، كظامه ونحوه الحوض ويسمى عليه ُمم 

 ويحبسه الماء يمسك ألنه

295 

ا َتُكونَ  َحتَّى  51  80   َحَرض 

 وأصل، العقل مخبولَ  الجسم َدنِفَ  تكون حتى

 الحزن من، والعقل الجسم في الفساد: الحرض

 العشق من أو

297 

52  
 ِمنَ  َتُكونَ  أَو  

   ال َهالِِكينَ 
 297 بالموت هلك ممن 80

53  
ا َوَما بِ  ُكنَّ  لِل َغي 

   َحاِفِظينَ 
81 

 إلى أمرنا ويصير يسرق ابنك أن نرى كنا وما

 هذا
289 

 84   أََسَفى َيا َوَقالَ   54
 أشد   هو األسف إن: يقال يوسف على َحَزنا يا

 الحزن
295 

55  
ُ  َتاهللَِّ  َتأ ُكرُ  َتف   َتذ 

   ُيوُسفَ 
 296 يوسف تذكر تزال ال 85

ُكو  56  86   َبثِّي أَش 

، الحزن أشد البث  : وقيل وحزنه همه والبث

 حديثي وأبث، فيه أنا الذي حزني أشكوا إنما

 بثا   أبثه مابي بثثت ويقال... هللا إلى وحزني

... عليه أطلعتك إذا مابي وابثثتك، ذكرته إذا

 والنشر البسط: البث وأصل

297 

َجاة   ِبِبَضاَعة    57  300 قليلة   88   ُمز 
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ق    58 َنا َوَتَصدَّ نَ  بما علينا تفضل 88   َعلَي   301 والردي ة الجياد سعر َبي 

59  
ِريبَ  ال َقالَ   َتث 

ُكمُ     َعلَي 
يير ال 92  309 تع 

ال  61  94   ُتَفنُِّدونِ  أَن   لَو 
 وتلوموني وتعجزوني تضعفوني أن لوال

 وتكذبوني
213 

61  
هِ  َوَرَفعَ   َعلَى أََبَوي 

شِ     ال َعر 
 323 السرير على 100

   آَية   ِمن   َوَكأَيِّن    62
105 

 
 334 آية من وكم

63  

ِمنُ  َوَما َثُرُهم   ُيؤ   أَك 

 َوُهم   إاِل ِباهللَِّ 

ِرُكونَ     ُمش 

106 

 

 باهلل صفتهم وَصفَ  الذين هؤالء أكثر ُيقِر   وما

{ َوُهم   إاِلَّ }شيء، كل وخالق ورازقه خالقه أنه

، واألصنام األوثان عبادته في يشركون

ا دونه من واتخاذهم ا له أنَّ  وزعمهم، أرباب   ولد 

334 

64  
ُعو ِ  إِلَى أَد   َعلَى هللاَّ

   َبِصيَرة  

108 

 
 335 مني علم ويقين

65  
ا َكانَ  َما  َحِديث 

َتَرى    ُيف 

111 

 
ا ب يختلق حديث  ص وُيَتكذَّ  345 وُيَتَخرَّ
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 الصفحة القائل البيت م

1  
َرى ُطولَ  َجَملي إليَّ  يشكو َتلَى فِكالنا جميل   صبر  ...الس   حرملة بن ملبد ُمب 

 الشيباني

81،143، 

286 

2  
ا ر  دَ  أُكف  تِ  َردِّ  َبع  دَ ... َعنِّي الَمو  َتاَعا المائة عطاءك َوَبع   130 القطامي الرِّ

3  
تا إذا الِعراقِ  أخا المؤمنين أميرَ  أبلِغ     ُعُنق   وأهلَه الِعراقَ  أن  ...أَتي 

تَ  إليك َتا فَهي   َهي 

 159 العالء بن عمرو أبو

4  
رُ  اَل  َكِريم   َربِّي َمة   ُيَكدِّ َشَدا  بالمهارق ُتُنوِشدَ  َوإَِذا... نِع   215 قيس أعشى أَن 

5  
َحى الَعِشيَّاتِ  ِحينِ  َعـلَى َوَصـلِّ  ــَمدِ  َوال...والض  َطانَ  َتح  ـي   الشَّ

َمدا َواللـهَ   فـاح 

 186 قيس أعشى

6  
تَ  أََرى اَل  بِقُ  ال َمو  تَ  َيس  ء   ال َمو  تُ  َنغَّصَ ...َشي   ال ِغَنى َذا ال َمو 

َفقِيَرا  َوال 

 264 زيد بن عدي

7  
ا بعثتك  258 قائله أعرف لم ُتِغيثُ  من ِغَياُثكَ  يأتي متى...حوال   فمكثتَ  مائر 

8  
لى َتُكنِ  فإن   ُكم   َبواء   الَقت  فِ  آلَ  َقَتل ُتم   ما َفتى  ... فإنَّ لى عاِمرِ  بنِ  َعو  َيلِيَّة لَي   240 األَخ 

9  
نِـي َمـا أََمـاِويَّ  َراءُ  ُيغ  َفــــــَتى َعنِ  الـثَّ ـَرَجت   إَِذا...ال  ا َحش  م   َيو 

رُ  بَها َوَضاقَ  د   الصَّ

 هللا عبد بن حاتم

 الطائي

280 

11  
َتِغيهِ  َشَغاف   ُدُخولَ ...  َداِخل   َذلِكَ  ُدونَ  َهم   َحالَ  َوَقد   اِبَغةُ    األَصاِبعُ  َتب  َياني   النَّ ب   188 الذ 

11  
ل   َفِتَئت   َفَما ِعي َتُثوبَ  َخي  َها َوَيل َحقُ ...  َوَتدَّ عُ  الِحق   ِمن   292 ِحجر بن أوس وَتَقطَّ

12  
ا َنا َفلَمَّ َتَحى ال َحيِّ  َساَحةَ  أََجز  نُ  ِبَنا...  َوان   ُرَكام   ِذي ُحق ف   َبط 

َقلِ   )بالهامش( َعَقن 

 138 القيس امرئ

13  
 150 الراعي َمعقول لِفُؤاِدهِ  َوال لَحما  ...لِِعظاِمهِ  َيتُركوا لَم إِذا َحت ى

14  
رُ  َهل   لََكت   األُشر   َكُثرَ  أَن   َغي  بُ ...  َوأَه  َوالِ  أََكاثِرَ  الُملُوكِ  َحر   166 قائله على أقف لم  األَم 
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15  
ــُركَ  َمــا لََعم  ِبي َخـَطِئي إِنَّ ــتُ  َمــا َوإِنَّ  َعــلَيَّ ...َوَصـو  لَك   غلفاء بن أوس َمــالُ  أَه 

 الهجيمي

181 

16  
ة   َهـــا َغـــاصَ  ُدرَّ ــدَ  ُجــلَِيت  ... َتــاِجر   َعلَي  مَ  َعِزيـز   ِعن   187 اإليادي دؤاد أبو َطـلِّ  َيـو 

17  
د   بني قومي َسَقى َقى َمج  ا... وأس  ر   بن ربيعة بن لَِبيد هاللِ  من والقبائلَ  ُنَمي 

 مالك

215 

18  
ِرث أُم    من  َكَدأ ِبك لََها  ال ُحَوي  َباب أُم   وَجاَرتَِها...َقب   221 القيس امرئ ِبَمأَسلِ  الرَّ

19  
د   َغاثُ ...  ِبهِ  ُوِضَعت    برأسها َكأَنَّ   َخو  َحان   أَض   223 مقبل ابن َشَمالِ  َغَداةَ  َري 

21  
مُ  َما إِذا إِني ِجَيه   َكاُنوا الَقو  طرب... أَن  مُ  واض  طرابَ  الَقو   اض 

ِشَيه    األَر 

م نُ  ُسَحي   َوِثيل ب 

ُبوِعي  الَير 

283 

21  
تُ  ا َوَشَري  د  َتنِي ُبر  لِ  ِمن  ...  لَي  د   َقب   154 الحميري مفزع ابن َهاَمه   كن تُ  ُبر 

22  
ُرورُ  َيا َنَهاُركَ  و   َمغ  لَة   َسه  لُكَ ...َوَغف  م ، ولَي  َدي  َنو   عبد بن هللا عبد الَِزمُ  لك  َوالرَّ

 الشيباني األعلى

227 

23  
ُرؤ   إنِّي َرَضني ُحب   بي لَج   ام   َشفَّني وَحت ى َبلِيتُ  َحتَّى... فأَح 

َقمُ   السَّ

د ن هللاَّ  َعب  ن ُعَمر ب   ب 

ن عثمان  عف ان ب 

293 

24  
 السماء أسبابَ  وُرق يـــــــــــتَ ... قامة   َثمانِينَ  ُجب   فِي كنتَ  لئن

 بسل مِ 

 134 قيس أعشى

25  
 المنــــــــــايا بكفَّيــــــــك...  َرب   وأنـت ُيخِطئون عبادك

 والُحتــــــــــُومُ 

 182 األسكر بن أمية

26  
تُ  م   فِيَها ِبآِمر   َفلَس 

 عوف بن حاجز َزِعيم   َنف ِسي َعلَى َولَِكنِّي...  ِبَسل 

 األزدي

269 

27  
د   إِلَى د  ... َقل ِبي َصَبا ِهن  لَُها َوِهن  بِي ِمث   194 الثقفي ضب ة ُيص 

28  
َوى ِخب   َبَدا ُبَنيَّ  َجالِ  َنج  دَ  َفُكن  ...الرِّ كَ  ِعن  لََتان النَِّجي   َخبَّ  سر  دي الصَّ  287 الَعب 

29  
ُتلُِني ُنوَءة َشَعفَ  َكَما... فَُؤاَدَها َشَعف تُ  َوَقد   أََتق  ُجلُ  الَمه  الِي الرَّ  189 القيس امرئ الطَّ
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31  
ا ِديُنهُ  أََهَذا... َوِضينِي لََها َدَرأ تُ  إَِذا َتقُولُ   276 العبدي المثقب َوِدينِي أََبد 

 

 األعالم فهرس: خامسا  

 الصفحة العلم م

1  
 ومات ولد. واللغة بالنحو عالم: الزجاج إسحاق أبو  سهل، بن السري بن إبراهيم

 (ـه311:ت. )بغداد في
168 

2  
: ت) الكوفة سكن  األصل، حجازي  تابعي،،  السدي الرحمن عبد بن إسماعيل

 (هـ128
146 

3  
  مكة، أهل من، القراء كبار من، الحسن أبو البزي، هللا عبد بن محمد بن أحمد

 (ـه250:ت)
240 

4  
 الوائلي، ثعلبة بن قيس بني من جندل، بن قيس بن ميمون بصير أبو  ،قيس أعشى

 ( هــ 7: ت)
134 

 141 ( م545: ت: )المرار آكل بني من الكندي، الحارث بن حجر بن القيس امرؤ  5

6  
 فارس شاعر  الجندعي، بالمعجمة األشكر ويقال األسكر بن حرثان بن أمية

  اإلسالم أدرك مخضرم،
181 

ر بن أوس  7  292 (     م 620:ت)الجاهلية في تميم شاعر شريح أبو التميمي، مالك بن ُحج 

 39 (هـ 453 - 304:ت. )مفسر نحوي أحمد، بن علي بن محمد األدفوي بكر أبو  8

9  
 أبو  صعصعة، بن عامر من مقبل، ابن العجالن بني من  مقبل، بن أبي   بن تميم

 (م 657 بعد=   هـ 37 بعد: ت)جاهلي شاعر: كعب
223 

11  
: ت) صحابي السلمي، األنصاري الخزرجي حرام بن عمرو بن هللا عبد بن جابر

 (هـ 78
115 
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11  
 عصره أهل أشعر، تميم من  حزرة، أبو اليربوعي حذيفة بن عطية بن جرير

 ( هـ 110-28: ت)
315 

 42 (هـ 473 -: ت) طليطلة قاضي ، عيسى بن محمد بن الرحمن عبد الحشا ابن  12

 279 (هـــ ق46: ت)  جاهلي جواد، شاعر، فارس، َعِدى   أبو الطائي، هللا عبد بن حاتم  13

 269 . جاهلي شاعر األزد، من األزدي الحارث بن عوف بن حاجز  14

 168 .عمر خالفة من بقيتا لسنتين بالمدينة ولد، سعيد أبو البصري، يسار بن الحسن  15

16  
اج بن جارية اإليادي دؤاد أبو -146: ت) جاهلي شاعر اإليادي   حذاق بن الحج 

 (هـ. ق 79
188 

 208 (ه 32: ت) صحابي  األنصاري، قيس بن مالك بن عويمر الدرداء، أبو  17

18  
 عزيز الوليد بن الريان ولد من أن وذكر  اسمه في اختلف قد. الوليد بن الريان

 .مصر
242 

19  
اُت، يَّ ِمي   ُعَماَرةَ  أَُبو الزَّ ي  ، التَّ َزةُ  ال ُكوِفي  نُ  َحم  نِ  َحبِيبِ  ب  نِ  ُعَماَرةَ  ب  َماِعيَل، ب   أحد إِس 

 (.ـه 160-151:ت) السبعة، القراء
146 

21  
 شاعر أمامة، أبو المضري، الغطفاني   الذبياني   النابغة ضباب بن معاوية بن زياد

 ( م 604 نحو=  هـ ق 18 نحو)  جاهلي
189 

21  
 سنة توفي عنه هللا رضي -عمر مولى المفسر، العابد الفقيه: العدوي أسلم بن زيد

 (ـه136-ت)
324 

22  
)  هللا كتاب مفسر األكمه، الضرير المزي دعامة بن قتادة الخطاب أبو  السدوسي،

 (هـ117ت
113 

 166 (هـ95:ت) الفقيه، المفسر المقرئ: الكوفي األسدي هشام بن جبير بن سعيد  23

 325 (هـ36: ت) صحابي،: الفارسي سلمان  24
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25  
َبةُ  نُ  َشي  ِبي   َنَعاَمةَ  أَُبو  َنَعاَمَة، ب  نُ  َقالَ . ال ُكوِفي   الضَّ : ت)الحديث ضعيف: معين اب 

 (هـ141-150
243 

26  
 وهو.طالب أبي بنت هانئ أم مولى.باذان ويقال  باذام، واسمه  صالح، أبو

  التفسير صاحب
242 

27  
: ت) بخراسان توفي. مفسر: القاسم أبو  الخراساني، البلخي مزاحم بن الضحاك

 (ـه105
133 

28  
: ت) التابعين، من وُعد الشعبي ثم الهمدانى عمر أبو عبد بن شراحيل بن عامر

 (هـ105
190 

29  
 هـ ق 35 نحو. )البحرين أهل من جاهلي، شاعر  ثعلبة، بن محصن بن العائذ

 (  م 588 نحو=
276 

31  
 التميمي المازني الحصين بن هللا عبد بن العريان بن عمار بن العالء بن أبوعمرو

 (هـ 154-70أو68) البصري
159 

31  
د ُعَمر أُبو ن هللاَّ  َعب  ن ُعَمر ب  ي األموي عف ان ب ن عثمان ب   الشاعر الَعرج 

 (هـ120:ت)
293 

 42 (هـ 453: ت. )مالقة قاضي الكلبي، عيسى بن حسين حسون علي أبو  32

33  
أبو عمران عبد هللا بن عامر اليحصبي ابن عامر على األصح، إمام أهل الشام في 

 هـ( 118القراءة،  والذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء بها،) ت:

111 

34  
دُ  َمنِ  َعب  ح  نُ  الرَّ دِ  ب  نِ  َزي  لَمَ  ب  لَى أَس  نِ  ُعَمرَ  َمو  ابِ  ب  لِ  ِفي ِبال َمِديَنةِ  ُتُوفِّيَ . ال َخطَّ  أَوَّ

 . َهاُرونَ  ِخاَلَفةِ 
324 

د  35 َمن َعب  ح  ن الرَّ ُمز ب   234 (هـ117: ت) ثبتا، ثقة وكان، المَدنِي   َداُود أَُبو األعرج، ُهر 

36  
مد عبد دِ  بن علي بن الص  نِ  هللاَِّ  َعب  نِ  ال َعبَّاسِ  ب  لب، عبد ب  ثَ  أبيه َعن   َرَوى المط   وَحدَّ

هُ   (هـ185: ت:)َعن 
192 

دُ   37 نُ  هللاَِّ  َعب  ، ال َولِيدِ  أَُبو  ال َحاِرث، ب  ِري   301 هو وليس زرعة، أبو وثقه ال َبص 
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 (.ـه100- 91:ت.)بالمشهور

دُ   38 نُ  هللاَِّ  َعب  ادِ  ب  نِ  َشدَّ ، ب  لِ  َتاِبِعيِّ  ِمن  . ال َولِيدِ  أَُبو المَدِني   325 (ـه 90-81: ت) المدينة أَه 

39  
 والشعر باللغة العلم أئمة وأحد الباهلي، أصمع بن علي بن قريب بن الملك عبد

 (هـ 216:ت. )والبلدان
183 

 151 . المحدثين فحول من شاعر النميري، معاوية بن حصين بن جندل أبو عبيد  41

41  
 388:ت) بمصر توفي األدباء الندماء أحد: الحسن أبو الشابشتي، محمد بن علي

 (هـ
30 

42  
 شاعر، مضر، من، الرمة ذو الحارث، أبو العدوي، مسعود بن عقبة بن غيالن

 (هـــ117:ت) الثانية الطبقة فحول من
294 

43  
َقدُ  نُ  َفر  قُوبَ  ب  ، َيع  َبِخي  ادِ  أَحدُ  السَّ قُوبَ  أَُبو األعالم، ال ُعبَّ ِري   َيع   ال َحاِئكُ  ال َبص 

 ( .هـ 130-121ت)
322 

44  
 187:ت) الحديث في ثقة كان علي أبو اليربوعي، التميمي عياض بن الفضيل

 ( هـ
325 

لََتان خبي ة بن قثم  45 دي الصَّ  287 (هـ 80: ت) القيس عبد من حكيم، شاعر:  الَعب 

46  
 المقرئين جلة من األنصاري القدوس عبد بن محمد بن الوهاب عبد القاسم أبو

 (هـ 462 - 403: ت)
43 

47  
 رأيه لجودة الرأي بقيس يلقب هند أبا ويكنى، العبسي   رواحة بن زهير بن قيس

 (ـه 10:ت) عبس أمير
304 

48  
 على وفد،  الجاهلية في الشعراء أحد العامري أبوعقيل مالك، بن ربيعة بن لَِبيد

 .(هـ 41: ت) وسلم عليه هللا صلى -النبي
215 

49  
: ت:)العقيلي عبادة بن شداد بن الرحالة ذي بن األخيل بنت ليلى: األخيلية ليلى

 ( ه80
239 
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 39 (هـ 370 - 282. )محدث إمام المصري الحسن، رشيق ابن العسكري محمد أبو  51

51  
 جماعة عن يروي األعالم، أحد المكي الحبر اإلمام جبر بن الحجاج أبو مجاهد

 (. هـــ103: ت) وسلمُعليهُاهللُصلى- هللا رسول أصحاب من
113 

52  
. األعالم أحد العالمة، الفقيه الكوفي موالهم الشيباني فرقد بن الحسن بن محمد

 (ه 190-181:ت)
325 

53  
: ت) واللغة باألدب عالم بقطرب الشهير علي، أبو أحمد، بن المستنير بن محمد

 ( هـ 206
217 

 175 (هـ 110:ت) قريظة بني سبي من أبوه كان حمزة أبو القرظي كعب بن محمد  54

55  
 ببغداد العربية إمام، بالمبرد المعروف العباس، أبو األكبر عبد بن يزيد بن محمد

 (ـه 286:ت)
197 

56  
 القراء اختالف في كتاب له نحوي، مضري مقرئ حمدان، أحمد بن المظفر

 (هـ333:ت. )السبعة
39 

57  
 بالحالل األمة أعلم الخزرجي،كان األنصاري أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ

 (هـ 18: ت. )والحرام
113 

 133 ( هـ 209:ت، )العالمة النحوي  البصري، التيمي عبيدة أَُبو  المثنى، بن معمر  58

59  
 السبعة القراء أحد المدني بالوالء الليثي نعيم أبي بن الرحمن عبد بن نافع

 .ثقة واألعالم
128 

61  
: ت.)المقرئ الدمشقي التغلبي هللا عبد أبو األخفش شريك بن موسى بن هارون

 (ـه 300
208 

 314 .ترجمته على أقف لم العدوي شكيم بن هانئ  61

62  
، المكي   الحرم فقيه  خالد وأبو  جريج، بن العزيز عبد بن الملك عبد الوليد أبو

 (ـه 150-80:ت) المولد مكي، بمكة العلم في التصانيف صنف من أول وهو
147 
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 298 ( هـ113:ت) الكتب قرأ ممن كان منبه بن وهب  63

64  
، منظور بن هللا عبد بن زياد بن يحيى  الكوفيين إمام: بالفراء المعروف  الديلمي 

 (هـ207:ت)
217 

 154 (هـ69:ت) الشعراء فحول من الحميري مفرغ بن ربيعة بن يزيد  65
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: فهرس املراجع واملصادر  سادسا 

 1 اإلصدار احلاسوبي للنشر النبوية املدينة مصحف

 املصحف لطباعة فهد امللك جممع

 المصنف المؤلف م

1  

بن سفيان بن قيس البغدادي  أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا

هـ(  الصبر والثواب عليه، ت: محمد 281األموي القرشي )ت: 

 -هـ 1418، )بيروت: دار ابن حزم، 1خير رمضان يوسف، ط

 م( 1997

2  

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيسى بن محمد المري،   ابن أبي َزَمنِين

العزيز، ت: أبو عبد هـ( تفسير القرآن 399اإللبيري المالكي )ت: 

)القاهرة: 1محمد بن مطفى الكنز، ط -هللا حسين بن عكاشة 

 م(2002-هـ 1423الفاروق الحديثة،

3  
 ابن أبي شيبة

أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 

هـ( المصنف في األحاديث واآلثار، ت: كمال 235العبسي )ت: 

 ه(1409الرشد،،)الرياض:مكتبة 1يوسف الحوت، ط

4  

أبو بكر وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني )ت:  ابن أبي عام

، ) القاهرة: 2هـ( الزهد : ت: عبد العلي عبد الحميد حامد، ط287

 م(1408دار الريان للتراث،

5  

ابن األثير أبو الحسن عز 

 الدين

الواحد علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 

هـ( أسد الغابة)بيروت: دار 630الشيباني الجزري، )ت:

 م(1989 -هـ 1409الفكر،

6  

هـ(  المثل السائر في أدب الكاتب 637نصر هللا بن محمد )ت:  ابن األثير ضياء الدين

 -، )القاهرة1والشاعر، ت: أحمد الحوفي،  بدوي طبانة، ط

 دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع( -الفجالة
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7  

 ابن الجزري

هـ( 833أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف )ت: 

شرح طيبة النشر في القراءات، ضبطه وعلق عليه: الشيخ أنس 

 م(2000-هـ  1420، ) بيروت: دار الكتب العلمية،2مهرة، ط

8  

 1380النشر في القراءات العشر، ت: علي محمد الضباع )ت: 

 الكبرى، تصوير دار الكتاب العلمية(هـ( )المطبعة التجارية 

 

9  

 ابن الجوزي

أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت: 

هـ( زاد المسير في علم التفسير، ت: عبد الرزاق المهدي، 597

 هـ( 1422-، )بيروت: دار الكتاب العربي1ط

11  

( فنون األفنان في عيون علوم 597أبو الفرج عبد الرحمن )ت: 

القرآن، حققه وأكمل فوائده د/حسن ضياء الدين عتر)دار البشائر 

 اإلسالمية(

11  
، 6هـ( أوضح التفاسير،  ط1402محمد محمد عبد اللطيف )ت:  ابن الخطيب

 م( 1964 -هـ  1383 -)المطبعة المصرية ومكتبتها

12  
هـ( األول في 316أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي )ت:  ابن السراج

 مؤسسة الرسالة(  -بيروت –النحو، ت: عبد الحسين الفتلي، ) لبنان 

13  

هـ( 542أبو السعادات ضياء الدين هبة هللا بن علي بن حمزة )ت:  ابن الشجري

، 1أمالي بن الشجري، ت: الدكتور محمود محمد الطناحي، ط

 م( 1991-هـ 1413ة الخانجي،)القاهرة: مكتب

14  

أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد الَعكري الحنبلي،  )ت:  ابن العماد

هـ(  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ت: محمود 1089

،)دمشق: 1األرناؤوط وخرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، ط

 م( 1986 -هـ  1406بيروت: دار ابن كثير،

15  
أبو محمد تاج الدين،  عبد هللا بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد  ابن المبارك

هـ(  الكنز في 741هللا بن على الت اجر الواسطي  المقرئ )ت: 

مكتبة  -، ) القاهرة1القراءات العشر، ت: د.خالدالمشهداني، ط
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 م( 2004 -هـ  1425-الثقافة الدينية

16  

هـ(  كتاب تفسير القرآن، قدم 319)ت:  أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري

له األستاذ الدكتور: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، حققه وعلق 

دار -، ) المدينة النبوية1عليه الدكتور: سعد بن محمد السعد، ط

 م(  2002هـ،   1423 -المآثر 

17  

 أبو عبد هللا، عز الدين محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن ابن الوزير

هـ( العواصم والقواصم في 840المفضل الحسني القاسمي، )ت: 

الذب عن سنة أبي القاسم حققه وضبط نه،  وخرج أحاديثه،  

مؤسسة الرسالة -، ) بيروت3وعل ق عليه: شعيب األرنؤوط، ط

 م( 1994 -هـ  1415 -للطباعة والنشر والتوزيع

18  
 ابن بشكوال

عني بنشره وصححه  هـ( 578أبو القاسم خلف بن عبد الملك )ت: 

،)مكتبة الخانجي، 1وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني، ط

 م(1955 -هـ 1374

19  

هـ(  728أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني )ت:  ابن تيمية

مجموع الفتاوى، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ) المدينة 

الشريف،   النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

 م(1995هـ/1416

21  

 ابن جرير

أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  

هـ( جامع البيان في تأويل القرآن،  ت: أحمد 310اآلملي،  )ت: 

 م( 2000 -هـ  1420،  )مؤسسة الرسالة،1محمد شاكر، ط

21  

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ت: عبد هللا بن عبد المحسن

)دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 1التركي، ط

 م( 2001 -هـ 1422واإلعالن،

22  
هـ( 369تاريخ الرسل والملوك، القرطبي، لعريب بن سعد،  )ت: 

 هـ( 1387، )بيروت: دار التراث، 2تاريخ الطبري، ط

أبو القاسم،  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا،  الكلبي  ابن جزي  23
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هـ( التسهيل لعلوم التنزيل، ت: الدكتور عبد 741الغرناطي )ت: 

 -شركة دار األرقم بن أبي األرقم -)بيروت 1هللا الخالدي، ط

 هـ( 1416

24  

 ابن جني

هـ(  اللمع في العربية،  ت: 392أبو الفتح عثمان المولي،  )ت: 

 فائز فارس )الكويت: دار الكتب الثقافية(  

25  
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، )وزارة 

 م( 1999 -هـ1420المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، -األوقاف

 ،  )الهيئة المصرية العامة للكتاب(4الخصائص، ط  26

27  

هـ(  852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )ت:   ابن حجر العسقالني

( رسالة علمية 17المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ت: )

قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن 

، )السعودية: دار العاصمة،  دار الغيث،  1عبد العزيز الشثري، ط

 هـ(1419

28  

محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري أبو  ابن حزم

هـ(  الفصل في الملل واألهواء والنحل، ) القاهرة: 456)ت: 

 مكتبة الخانجي(

29  

هـ(، الحجة في القراءات 370أبو عبد هللا الحسين بن أحمد،  )ت:  ابن خالويه

،  )بيروت: دار الشروق، 4السبع، ت: عبد العال سالم مكرم،  ط

 ـ( ه 1401

31  

أبو طاهر إسماعيل بن سعيد المقرئ األنصاري السرقسطي )ت:  ابن خلف

هـ( العنوان في القراءات السبع ت: : زهير زاهد وخليل 455

 هـ( 1405العطية )عالم الكتب،  بيروت ، 

31  

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن  ابن خلكان

هـ( وفيات األعيان وأنباء أبناء 681)ت: خلكان البرمكي اإلربلي 

 الزمان، ت: إحسان عباس
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32  

 ابن دريد

هـ( االشتقاق، 321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت:

،)بيروت: دار 1ت: وشرح: عبد السالم محمد هارون، ط

 م (1991-هـ  1411الجيل،

33  
العلم ، ) بيروت: دار 1جمهرة اللغة: ت: رمزي منير بعلبكي، ط

 م(1987للماليين،

34  
هـ( : 400أبو الخير زيد بن عبد هللا بن مسعود الهاشمي )ت:  ابن رفاعة،

 هـ(1423، ) دمشق: دار سعد الدين،  1األمثال ط

35  
هـ( حجة القراءات، 403عبد الرحمن بن محمد،  أبو زرعة )ت:  ابن زنجلة

 ت: سعيد األفغاني)دار الرسالة(

36  

هـ( غريب 224القاسم بن عبد هللا الهروي البغدادي )ت: أبو ُعبيد  ابن سال م

،)الدكن: حيدر آباد، 1الحديث ت: د. محمد عبد المعيد خان، ط

 م( 1964-هـ  1384مطبعة دائرة المعارف العثمانية،

37  

 ابن سيده

هـ( المحكم 458أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي )ت: 

، )بيروت: 1اوي، طوالمحيط األعظم ت: ابن سيده عبد الحميد هند

 م(2000-هـ  1421دار الكتب العلمية،

38  
،)بيروت: دار إحياء 1المخصص، ت: خليل إبراهم جفال، ط 

 م(1996 -هـ1417التراث العربي،

39  

هـ(  بالغات النساء، 280أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر )ت:  ابن طيفور

صححه وشرحه: أحمد األلفي، )القاهرة: مطبعة مدرسة والدة 

 م(1908-هـ1326عباس األول، 

41  

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني  ابن عادل

هـ( اللباب في علوم الكتاب، ت: الشيخ عادل أحمد عبد 775)ت: 

، ) لبنان: دار الكتب 1الموجود والشيخ علي محمد معوض، ط

 م( 1998-ـه1419العلمية،

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، )ت:  ابن عاشور  41

،  )تونس: الدار التونسية 1هـ( التحرير والتنويرط1393
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 هـ(1984للنشر،

42  

محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي،  أبو عبد هللا )ت:  ابن عرفة

هـ( تفسير اإلمام ابن عرفة، ت: د. حسن المناعي، 803

 م( 1986ة الزيتونية، )تونس: مركز البحوث بالكلي1ط

43  

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام األندلسي  ابن عطية

هـ(،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 542المحاربي )ت: 

، )بيروت: دار الكتب 1ت: عبد السالم عبد الشافي محمد، ط

 هـ( 1422العلمية، 

44  

 ابن فارس

أبو الحسين حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، )ت: 

هـ (الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب  395

 م( 1997-هـ1418-، ) محمد علي بيضون1في كالمها، ط

45  
-معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السالم محمد هارون)دار الفكر

 م(1979 -هـ1399

46  
، 2وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، طمجمل اللغة، دراسة 

 م( 1986 -هـ  1406)بيروت: مؤسسة الرسالة، 

47  

هـ( 406أبو بكر محمد بن الحسن األنصاري األبهاني،  )ت:  ابن فورك

آخر سورة السجدة،  -تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون 

، )مكة: 1دراسة وت: عالل عبد القادر بندويش )ماجستير( ط

 م( 2009 -ـه1430القرى،  جامعة أم

48  

أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المري  ابن قاسم

هـ( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 749المالكي )ت : 

مالك، شرح وت: : عبد الرحمن علي سليمان،  أستاذ اللغويات في 

 م(2008 -هـ 1428-، )دار الفكر العربي1جامعة األزهر، ط

49  

هـ( األخبار الطوال، ت: عبد 282أبو حنيفة أحمد بن داود )ت:  أبو حنيفة الدينوري

، ) القاهرة: 1المنعم عامر مراجعة: الدكتور جمال الدين الشيال، ط

 م( 1960دار إحياء الكتب العربي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
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51  

 ابن قتيبة الدينوري

هـ( تأويل مشكل القرآن، 276: أبو محمد عبد هللا بن مسلم، )ت

 م( 2007ت: إبراهيم شمس الدين،  )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 هـ(  1423الشعر والشعراء، ) القاهرة: دار الحديث،   51

52  
غريب القرآن، ت: أحمد صقر)دار الكتب العلمية )لعلها مصورة 

 م( 978-هـ 1398عن الطبعة المصرية( 

53  
جاسم الحميدي، قدم له: الدكتور مسعود الجراثيم،  ت: محمد 

 وزارة الثقافة(-بوبو)دمشق

54  
أدب الكاتب )أو( أدب الكت اب، ت: محمد الدالي )القاهرة: مؤسسة 

 الرسالة( 

55  

 ابن قدامة
أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة 

هـ(المغني البن 620الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، )ت:

قدامة، ت: محمد خليل هراس)القاهرة: مطبعة نشر الثقافة 

 اإلسالمية بمصر( 

56  

هـ( 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت:  ابن قيم الجوزية

األفهام في فضل الالة على محمد خير األنام، ت: شعيب  جالء

، ) الكويت: دار 2عبد القادر األرناؤوط، ط -األرناؤوط

 م(1987 –1407العروبة،

57  

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  ابن كثير

 -هـ  1407هـ(، البداية والنهاية، )دار الفكر،774)المتوفى: 

 (م 1986

58  
، ) دار 2تفسير القرآن العظيم، ت: سامي بن محمد سالمة، ط 

 م(1999-هـ1420طيبة للنشر والتوزيع،

 ابن مالك  59
أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا،  الطائي،  )ت: 

 هـ( ألفية ابن مالك، )دار التعاون(672
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61  
إكمال األعالم بتثليث الكالم، ت: سعد بن حمدان الغامدي، 

 م(1984هـ 1404)مكة المكرمة: جامعة أم القرى،1ط

61  

، ) مكة 1شرح الكافية الشافية، ت: عبد المنعم أحمد هريدي، ط

المكرمة: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث 

 اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية(

62  

البغدادي )ت:  أحمد بن موسى بن العباس التميمي،  أبو بكر ابن مجاهد

هـ( كتاب السبعة في القراءات، ت: شوقي 324

 هـ(1400،)مصر: دار المعارف، 2ضيف،ط

63  

عبد القادر بن مال  حويش السيد محمود آل غازي العاني )ت:  ابن مال  

 -هـ  1382، ) دمشق: مطبعة الترقي،1هـ( بيان المعاني ط1398

 م(  1965

64  

هـ( 227الخراساني الجوزجاني )ت: سعيد،  أبو عثمان بن شعبة  ابن منصور

محققا، دراسة وت: د سعد بن  –التفسير من سنن سعيد بن منور 

، )الرياض: دار الميعي 1عبد هللا بن عبد العزيز آل حميد، ط

 م( 1997 -هـ  1417-للنشر والتوزيع

65  

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على األنصاري  ابن منظور

،  )بيروت: 3هـ(لسان العرب، ط711)ت: الرويفعى اإلفريقى 

 هـ(1414دار صادر، 

66  

إبراهيم بن ناصف بن عبد هللا بن ناصف بن عبد هللا بن ناصف  ابن ناصف

ِصي  نصراني الديانة )ت:  َياِزِجي  ال ِحم  بن جنبالط بن سعد ال 

هـ( نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، 1324

 م( 1905المعارف، )مصر: مطبعة 

67  

أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا،   ابن هشام

، ت: د.مازن مغني اللبيب عن كتب اْلعاريبهـ( 761)ت: 

 م(1985، )دمشق: دار الفكر،6المبارك/محمد علي حمد هللا، ط

ير هـ(  تفس197أبو محمد عبد هللا بن مسلم المري القرشي )ت:  ابن وهب  68
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)بيروت: 1القرآن من الجامع البن وهب، ت: ميكلوش موراني، ط

 م( 2003دار الغرب اإلسالمي،

69  
أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى )ت: نحو  ابن مهران العسكري

 هـ( جمهرة األمثال، ) بيروت: دار الفكر(395

71  

محمد بن عبيد هللا األنصاري، )ت:  كمال الدين عبد الرحمن بن أبو البركات ابن األنباري

هـ( اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين 577

 -هـ1424المكتبة العصرية،-) بيروت: صيدا1والكوفيين، ط

 م(2003

71  
 أبو الحسن ابن األثير

عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 

هـ( الكامل في التاريخ، 630 عبد الواحد الشيباني الجزري، )ت: 

 هـ(1402)بيروت:  دار صادر، 

72  

هـ(  550نجم الدين محمود بن أبى الحسن بن الحسين،  )ت: نحو  أبو القاسم النيسابوري

إيجاز البيان عن معاني القرآن، ت: حنيف بن حسن القاسمي، 

 هـ(  1415 -دار الغرب اإلسالمي -، ) بيروت1ط

73  

جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر،  أيسر التفاسير لكالم  أبو بكر الجزائري

،  )المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 5العلي الكبير،  ط

 م( 2003هـ/1424

74  

ران،  )ت:  أبو بكر النيسابورى   هـ( المبسوط في القراءات 381أحمد بن الحسين بن ِمه 

العشر، ت: سبيع حمزة حاكيمي، )دمشق: مجمع اللغة العربية، 

 م(  1981

75  

أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف األندلسي )ت:  أبو حيان

، 1هـ( البحر المحيط في التفسير ت: دقي محمد جميل ط745

 هـ(1420)بيروت:دار الفكر،

76  

هـ( الجواهر الحسان 875عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف )ت:  أبو زيد الثعالبي

عادل أحمد عبد -في تفسير القرآن،  ت: محمد علي معوض 

 هـ( 1418، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1الموجود، ط
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77  

بن هـ(  إسفار الفيح، ت: أحمد 433محمد بن علي بن محمد )ت:  أبو سهل الهروي

، )المدينة المنورة: عمادة البحث 1سعيد بن محمد قشاش، ط

 هـ(1420العلمي بالجامعة اإلسالمية،

78  

أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  أبو شامة

هـ(، إبراز المعاني من حرز األماني 665المقدسي الدمشقي ،)ت: 

 ،)بيروت: دار الكتب العلمية(

 أبو ُشهبة  79
هـ( المدخل لدراسة القرآن 1403محمد بن محمد بن سويلم )ت: 

 م( 2003 -هـ  1423،)القاهرة: مكتبه السنة، 2الكريم، ط

81  
هـ( مجاز القرآن،  ت: 209معمر بن المثنى التيمى البري )ت:  أبو عبيدة

 هـ( 1381محمد فواد سزگين،  )القاهرة: مكتبة الخانجى، 

81  

لقاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن إسماعيل بن ا أبو علي القالي

هـ( عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد 356سلمان )ت: 

 م(1926 -هـ1344، )القاهرة: دار الكتب المصرية،2األمعي، ط

82  

هـ( ،فقه اللغة وسر 429عبد الملك بن محمد بن إسماعيل )ت:  أبو منصور الثعالبي

، )إحياء التراث العربي، 1العربية، ت: عبد الرزاق المهدي، ط

 م(  2002 -هـ 1422

83  

ه( تفسير الماتريدي  333محمد بن محمد بن محمود،  )ت:  أبو منصور الماتريدي

، )بيروت: دار 1)تأويالت أهل السنة( ت: د. مجدي باسلوم، ط

 م(  2005 -هـ  1426الكتب العلمية، 

84  

أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  أبو نعيم

عادة هـ( حلية األولياء وطبقات األصفياء)الس430األصبهاني )ت: 

 م(1974 -هـ 1394-بجوار محافظة مصر

85  
، )الرياض: 1ط معرفة الصحابة، ت: عادل بن يوسف العزازي، 

 م( 1998 -هـ  1419دار الوطن،

(  فتح الوصيد في شرح 643علم الدين علي بن محمد )ت:  أبوالحسن السخاوي  86

القصيد تحقيق: د. موالي محمد اإلدريسي الطاهري دكتوراه، 
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، )الرياض: مكتبة الرشد،  السلسلة : سلسلة رسائل جامعية، 1ط

 م( 2002 -هـ 1423، 92

87  

هـ(  902شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد )ت:  أبوالخير السخاوي

المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على 

، )بيروت: دار الكتاب 1األلسنة، ت: محمد عثمان الخشت، ط

 م(1985 -هـ  1405العربي، 

88  
، 1هـ( الموسوعة القرآنية،  ط1414إبراهيم بن إسماعيل )ت:  األبياري

 هـ( 1405)مؤسسة سجل العرب

89  

 األزهري الهروي

هـ( تهذيب 370أبو منصور محمد بن أحمد بن الهروي،  )ت: 

، ) بيروت: دار إحياء 1اللغة، ت: محمد عوض مرعب، ط

 م( 2001التراث العربي، 

91  
،)السعودية:  مركز البحوث في كلية اآلداب،  1معاني القراءات، ط

 م( 1991 -هـ  1412جامعة الملك سعود، 

91  

األخفش،  أبو الحسن المجاشعي بالوالء البلخي ثم البري،  )ت: 

، ) 1هـ( معانى القرآن ت: الدكتورة هدى محمود قراعة، ط215

 م( 1990-هـ  1411القاهرة: مكتبة الخانجي، 

92  

هـ( شرح شافية ابن 686نجم الدين محمد بن الحسن الرضي )ت:  اإلستراباذي

الحاجب، مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي 

ه، ت: مجموعة من 1093صاحب خزانة األدب المتوفي عام 

 م(1975-هـ1395تين، ) لبنان: دار الكتب العلمية،

93  

 األشموني

 

محمد بن عبد الكريم المصري الشافعي أحمد بن عبد الكريم بن 

هـ( منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا، ت: عبد 1100)ت: 

 م(2008الرحيم الطرهوني)القاهرة: دار الحديث، 

94  

هـ( روح 1270شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني )ت:  األلوسي

المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ت: علي عبد 

 هـ( 1415، ) بيروت: دار الكتب العلمية،1اري عطية، طالب
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95  

سمط الآللي في شرح أمالي القالي ]هو كتاب شرح أمالي القالي /  أمالي القالي

ألبي عبيد البكري؛ نسخه وححه وحقق ما فيه وخرجه وأضاف 

إليه عبد العزيز الميمني[، نسخه وححه ونقحه وحقق ما فيه 

واستخرجه من بطون دواوين العلم: عبد العزيز الميمني، 

 )بيروت: دار الكتب العلمية( 

96  

أبو عبد هللا بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ت:  أحمداإلمام 

 -هـ(  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ت: شعيب األرنؤوط 241

إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن -وآخرون -عادل مرشد

 م(2001 -هـ  1421 -مؤسسة الرسالة-، )القاهرة1التركي، ط

97  

 اإلمام مالك

هـ( 179عامر األصبحي المدني )ت: مالك بن أنس بن مالك بن 

 م(1994 -هـ 1415، )دار الكتب العلمية، 1المدونة، ط

98  

موطأ اإلمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 

 1406محمد فؤاد عبد الباقي،)بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

 م(1985 -هـ 

99  

 األنباري

إيضاح الوقف واالبتدا هـ( 328أبوبكر محمد بن قاسم بن بشار )ت

في كتاب هللا عز وجل، ت: محي الدين عبدالرحمن 

 م(1971ه1391رمضان)دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية،

111  
الزاهر في معاني كلمات الناس ت: د. حاتم الصالح الضامن، 

 (1992-هـ  1412،  )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط

111  

وتحقيق الجزء الثامن من كتاب أزمان إسماعيل أحمد، دراسة  األندونيسي

البرهان لإلمام الحوفي)القاهرة: جامعة األزهر، كلية اللغة 

العربية.إشراف أ.د./ صبحي عبد الحميد محمد عبد الكريم أستاذ 

 م(1991-ه1412اللغويات بالكلية، رسالة دكتوراه 

 األنصاري  112

أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا زين الدين السنيكي 

هـ( المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف 926)ت: 

دار الكتب  -)بيروت 1واالبتداء، ت: شريف أبو العال العدوي، ط

 م( 2002 -هـ  1422-العلمية
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113  

إعراب القرآن العظيم حققه وعلق عليه: د. موسى على موسى 

 -هـ  1421-()دار النشر: ال توجد1مسعود )رسالة ماجستير( ط

 م(2001

114  

هـ( 446أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد )ت:  األهوازي

،الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة، 

،) بيروت: دار الغرب 1ت: دريد حسن أحمد ، ط

 م(  2002اإلسالمى،

115  

 الباباني البغدادي
هـ( إيضاح 1399إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم )ت: 

المكنون في الذيل على كشف الظنون،عنى بتصحيحه وطبعه على 

نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، 

والمعلم رفعت بيلكه الكليسى)بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

 بيروت( 

116  

ين علي بن الحسين بن علي جامع العلوم أبو الحسن،  نور الد الباقولي

فهاني )ت: نحو  هـ(  إعراب القرآن المنسوب للزجاج، 543األَص 

،  )القاهرة: دار الكتاب 4ت: ودراسة: إبراهيم اإلبياري،  ط

 هـ( 1420المصري، ودار الكتب بيروت، 

117  

هـ( خزانة األدب ولب لباب لسان 1093عبد القادر بن عمر )ت:  البغدادي

،)القاهرة: 4العرب، ت: وشرح: عبد السالم محمد هارون، ط

 م( 1997 -هـ  1418مكتبة الخانجي، 

118  

أبو محمد محيي السنة الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  البغوي

هـ( معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير 510الشافعي )ت : 

التراث  ، ) بيروت: دار إحياء1البغوي،  عبد الرزاق المهدي، ط

 هـ( 1420العربي،

119  

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر )ت:  البقاعي

، ) القاهرة: 1هـ( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ط885

 دار الكتاب اإلسالمي( 

111  
 البلنسي

هـ( 658ابن األبار محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي )ت: 
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عبد السالم الهراس،)لبنان: دار الفكر التكملة لكتاب الصلة،ت: 

 م(1995-هـ1415-للطباعة

111  

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن  البوصيري

هـ( إتحاف الخيرة 840قايماز بن عثمان الكناني الشافعي )ت: 

 المهرة بزوائد المسانيد العشرة

112  

هـ( الكشف 427يم،  )ت: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراه الثعلبي

، 1والبيان عن تفسير القرآن، ت: اإلمام أبي محمد بن عاشور، ط

 م( 2002 -هـ  1422)بيروت: دار إحياء التراث العربي،

113  

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األل، الدار  الجرجاني

َور، دراسة وت: 471)ت:  رر في َتِفسيِر اآليِ والس  ُج الد  هـ(  َدر 

ن،  )وشاركه في بقية  )الفاتحة والبقرة( َوليد ِبن أحمد بن الِح الُحَسي 

، ) بريطانيا: مجلة 1األجزاء(: إياد عبد اللطيف القيسي، ط

 م(  2008 -هـ  1429ة،الحكم

114  

زين الدين المري خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد،  )ت:  الجرجاوي  األزهري

هـ( شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون 905

 -هـ1421،  )بيروت: دار الكتب العلميةن1التوضيح في النحو، ط

 م2000

115  

هـ( 390يا بن يحيى )ت: النهرواني، أبو الفرج المعافى بن زكر الجريرى

الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي، ت: عبد الكريم 

 -هـ  1426، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1سامي الجندي، ط

 م( 2005

116  

شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد القاهري الشافعي،   الَجوَجري

هـ( شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ت: 889)ت: 

، )المدينة المنورة: عمادة البحث 1نواف بن جزاء الحارثي، ط

 م(  2004هـ/1423العلمي بالجامعة اإلسالمية،

الصحاح تاج هـ( 393أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )ت:  الجوهري  117

، ) 4اللغة وصحاح العربية ت: أحمد عبد الغفور عطار،  ط
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 م(  1987-هـ 1407بيروت: دار العلم للماليين، 

 حاجي خليفة  118
هـ(  عن 1067مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني )ت: 

 م(1941أسامي الكتب والفنون،) بغداد:  مكتبة المثنى، 

119  

هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن أبو عبد  الحاكم النيسابوري

،  1الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، ط

هـ( المستدرك على الصحيحين ت: مصطفى عبد القادر 405)ت: 

 (1990 – 1411 -عطا )بيروت:دار الكتب العلمية 

121  
رة: مكتبة ،)القاه3حسن، د/ إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم،ط حسن

 م(1982النهضة المصرية،

121  

هـ( شمس العلوم ودواء كالم العرب 573نشوان بن سعيد )ت:  الحميرى

مطهر بن علي  -من الكلوم ت: د حسين بن عبد هللا العمري 

)دار الفكر المعاصر 1د يوسف محمدعبدهللا، ط -اإلرياني 

 م( 1999 -هـ  1420)بيروت:  دار الفكر )دمشق:

122  

الحسن عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر أبو  الخازن

هـ( لباب التأويل في معاني التنزيل، ت:، : 741الشيحي،  )ت: 

، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحيح محمد علي شاهين، ط

 هـ( 1415

123  

 1أبو بالل، أحمد بن محمد،  المجتبى من مشكل إعراب القرآن، ط الخراط

لملك فهد لطباعة المصحف الشريف، )المدينة المنورة: مجمع ا

 هـ( 1426

124  

هـ(  جمهرة أشعار 170أبو زيد محمد بن أبي القرشي )ت:  الخطاب

العرب، حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجادي، ) 

 نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع(

125  

هـ( 977الشربيني، شمس الدين،  محمد بن أحمد الشافعي )ت:  الخطيب

المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا السراج 

 هـ( 1285–الحكيم الخبير)القاهرة، مطبعة بوالق )األميرية( 
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126  

شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المري الحنفي )ت:   الخفاجي

اة: ِعَنايُة 1069 هـ(َحاِشيُة الشَِّهاِب َعلَى تف سيِر الَبيَضاِوي،  ال ُمَسمَّ

اِضى َعلَى تف سيِر الَبيَضاوي)بيروت: دار الَقاِضى وِكَفا يُة الرَّ

 صادر(

127  

 الدارمي
أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد 

هـ( مسند الدارمي 255الصمد، التميمي السمرقندي )ت: 

،)بيروت: 1المعروف بسنن الدارمي، ت: نبيل هاشم الغمري ط

 م(2013 -هـ 1434دار البشائر،

128  

 الداني

هـ( 444أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر،  )ت: 

المكتفى في الوقف واالبتدا، ت: محيي الدين عبد الرحمن 

 م( 2001 -هـ  1422، )األردن: دار عمار،1رمضان،  ط

129  
، ) الكويت: 1البيان في عد  آي القرآن ت: غانم قدوري الحمد، ط

 م(1994 -هـ1414مركز المخطوطات والتراث،

131  
)بيروت: دار   2التيسير في القراءات السبع،ت: اوتو تريزل، ط

 م( 1984هـ/ 1404الكتاب العربي،

131  
،) مكة 1األحرف السبعة للقرآن، ت: عبد المهيمن طحان ،ط

 هـ(1408المكرمة: مكتبة المنارة، 

132  
 1428)اإلمارات: الشارقة  1جامع البيان في القراءات السبع  ط

 م(  2007 -هـ 

133  

هـ( طبقات 945شمس الدين محمد بن علي بن أحمد، )ت:   الداوودي

،)القاهرة: مكتبة وهبة، 1المفسرين،ت: علي محمد عمر،ط

 هـ(1392

134  
هـ( إعراب 1403درويش، محيي الدين بن أحمد مطفى )ت :  درويش

 هـ( 1415)بيروت: دمشق: دار اليمامة،4وبيانه، طالقرآن 

إسماعيل محمود القاسم،  -أحمد محمد حميدان  -أحمد عبيد  الدعاس  135

، ) دمشق: دار المنير ودار 1إعراب القرآن الكريم، ط
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 هـ( 1425الفارابي،

136  

 الذهبي

ماز )ت:   شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي 

أعالم النبالء، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ هـ( سير 748

 م( 1985هـ /  1405،) مؤسسة الرسالة، 3شعيب األرناؤوط،ط

137  
دول اإلسالم، ت: فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى 

 م(1974إبراهيم،)القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب،

138  
الكتب ،) دار 1معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار،ط

 م(1997 -هـ 1417العلمية: 

139  
 -هـ1419،)بيروت:  دار الكتب العلمية،1تذكرة الحفاظ،ط

 م(1998

141  

ماز   أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي 

هـ( العبر في خبر من غبر، ت:  أبو هاجر 748الذهبي )ت:  

،) بيروت:  دار الكتب 1محمد السعيد بن بسيوني زغلول،ط

 العلمية(

141  
د.إبراهيم عبد هللا رفيده،النحو وكتب التفسير)الدار الجماهيرية  رفيدة

 م(1990إلعالن،للنشر التوزيع وا

142  
 الرومي

، دراسات 12أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان )معاصر( ط

هـ 1424في علوم القرآن الكريم )حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، 

 م(2003 -

143  

بيدي اق الحسيني،  أبو الفيض،  الملق ب  الزَّ د بن محم د بن عبد الرز  محم 

القاموس، هـ( تاج العروس من جواهر 1205بمرتضى،  )ت: 

 ت: مجموعة من تين)دار الهداية(

144  

هـ( معاني 311أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل، )ت:  الزجاج

، )بيروت: عالم 1القرآن وإعرابه ت: عبد الجليل عبده شلبي، ط

 م( 1988 -هـ  1408الكتب، 
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145  

 الزجاجي

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي،  )ت: 

، )دمشق: دار 2الالمات، ت: مازن المبارك، طهـ( 337

 م(1985 -هـ1405الفكر،

146  
، ) بيروت: 1حروف المعاني والصفات ت: علي توفيق الحمد، ط

 م(1984-مؤسسة الرسالة 

قاني  147 ر   الز 
هـ( مناهل العرفان في علوم 1367محمد عبد العظيم، )ت: 

 الطبعة(،) مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 3القرآن، ط

148  

هـ( 794أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر )ت:  الزركشي

البرهان في علوم القرآن، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، 

،)القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 1ط

 م(1957-هـ 1376وشركائه،

149  

 الزمخشري

هـ( 538جار هللا )ت: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  

،  )بيروت: دار 1أساس البالغة،  ت: محمد باسل عيون السود، ط

 م( 1998 -هـ  1419الكتب العلمية، 

151  
، ) 1المفصل في صناعة اإلعراب، ت: د. علي بو ملحم، ط

 م(1993بيروت: مكتبة الهالل،

151  
، ) بيروت: دار الكتاب 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ط

 هـ( 1407العربي،

152  

أد .عام العبد زهد، اإلسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري  زهد

لسورة يوسف عرض ونقد،  مؤتمر خطر الروايات الواهية على 

 1432ذو القعدة  8-7األربعاء  –اإلسالم  المنعقد الثالثاء 

م )غزة: كلية أصول الدين، الجامعة 5/10/2011-4الموافق 

 اإلسالمية(

153  
هـ(  762أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن محمد )ت:  الزيلعي

تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، 

، )الرياض: دار ابن 1ت: عبد هللا بن عبد الرحمن السعد، ط
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 هـ(1414خزيمة، 

154  

هـ( 666نفي )ت: أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الح زين الدين الرازي

،)بيروت: صيدا: 5مختار الصحاح، ت: يوسف الشيخ محمد، ط

 م(1999هـ / 1420الدار النموذجية،-المكتبة العربية

155  

فاضل بن الح بن مهدي بن خليل البدري، لمسات بيانية في نو من  السامرائي

ان: دار عمار للنشر والتوزيع، 3التنزيل،  ط  -هـ  1423، ) عمَّ

 م( 2003

156  

هـ( طبقات الشافعية 771تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت:  السبكي

الكبرى، ت:  د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 

 هـ(1413،)القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع،2الحلو،ط

157  
هـ(  تفسير 161أبو عبد هللا بن سعيد بن مسروق الكوفي )ت:  سفيان الثوري

 م( 1983هـ  1403)بيروت: دار الكتب العلمية،  ،1الثوري، ط

158  
هـ( بحر 373أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم )ت:  السمرقندي

 العلوم 

159  

أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي، )ت:  السمعاني

هـ( األنساب، ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 562

 1382حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ،) 1وغيره،ط

 م(1962 -هـ 

161  

أبو العباس شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )ت:  السمين الحلبي

هـ( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ت: الدكتور أحمد 756

 محمد الخراط)دمشق: دار القلم(

161  

هـ( 180حارثي بالوالء )ت: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ال سيبويه

)القاهرة: مكتبة 3الكتاب، ت: عبد السالم محمد هارون ط

 م( 1988 -هـ  1408الخانجي، 

هـ( حسن 911جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت:  السيوطي  162

المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ت: محمد أبو الفضل 
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عيسى البابي ،) مصر: دار إحياء الكتب العربية، 1إبراهيم،ط

 م( 1967 -هـ  1387الحلبي وشركاه، 

 الدر المنثور)بيروت: دار الفكر(  163

164  
، ) القاهرة: 1طبقات المفسرين العشرين، ت: علي محمد عمر، ط

 م(1396مكتبة وهبة، 

165  
، 1اإلتقان في علوم القرآن ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 م(1974هـ/ 1394)الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 

166  
،)القاهرة: مكتبة 8د/ أحمد شلبي، موسوعة التاريخ اإلسالمي،ط شلبي

 م(1985النهضة المصرية،

167  

م( نشر البنود  1836أبو محمد عبد هللا بن ابراهيم العلوى،)ت:  العلوي الشنقيطى

هـ  1409،)بيروت:  دار الكتب العلمية، 1على مراقى السعود، ط

 م(، 1988 -

168  

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )ت :  الشنقيطي

هـ(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )لبنان: دار 1393

 م(1995 -هـ  1415الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 

169  
 الشهرستاني

هـ( 548أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد )ت:  

،)القاهرة:  مطبعة 1أحمد فهمي محمد،طالملل والنحل، تصحيح 

 هـ(1398حجازي،

171  

هـ( فتح 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني )ت:  الشوكاني

، ) 1القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ط

 ه( 1414دمشق:  بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،

171  

هـ( الجدول في إعراب القرآن 1376)ت: محمود بن عبد الرحيم  صافي

، ) دار الرشيد: دمشق: بيروت: مؤسسة اإليمان، 4الكريم، ط

 هـ( 1418
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 الصباغ  172
محمدبن لطفي، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، 

 ،)بيروت: المكتب اإلسالمي(3ط

173  

هـ( حاشية الصبان 1206أبو العرفان محمد بن علي الشافعي )ت:  الصبان

،)بيروت: دار الكتب 1شرح األشمونى أللفية ابن مالك، ط على

 م(1997-هـ  1417العلمية، 

174  
الصعيدي، عبد المتعال، المجددون في اإلسالم من القرن األول  الصعيدي

 إلى الرابع عشر،)دار الحماس للطباعة(

175  

نور الدين علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبد هللا  الضباع

،)  القاهرة: 1ءة في بيان أصول القراءة، طه( اإلضا1380)ت:

 م(1999-هـ1420المكتبة األزهرية للتراث،

176  

ري َزاَده   ُكب  ـ ( مفتاح  السعادة ه 958أحمد بن مصطفى بن خليل )ت: طاش 

ومصباح السيادة في موضوعات العلوم،)بيروت: دار الكتب 

 العلمية(

177  
)القاهرة: الفجالة، 1الكريم، طمحمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن  طنطاوي

  م(1997-1998دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 

178  

الشيخ محمد الطنطاوي رحمه هللا، نشأة النحو وتاريخ أشهر   الطنطاوي

النحاة، ت: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل، 

 ه( 1426-م2005،)مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، 1ط

179  

هـ(، 211أبو بكر بن همام بن نافع الحميري اليماني النعاني)ت:  عبد الرزاق

تفسير القرآن العزيز( دراسة وت: د. محمود -)تفسير عبد الرزاق

 هـ(1419، ) بيروت: دار الكتب العلمية،1محمد عبده، ط

181  

 عز الدين  ابن األثير

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 

هـ( الكامل في التاريخ، 630الواحد الشيباني الجزري، )ت: عبد 

 هـ(1402)بيروت:  دار صادر، 

 اللباب في تهذيب األنساب، ) بيروت:  دار صادر(  181
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182  

 العكبري

أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا البغدادي محب الدين )ت: 

اإلله هـ( اللباب في علل البناء واإلعراب، ت: د. عبد 616

 م(1995هـ 1416، ) دمشق: دار الفكر،1النبهان، ط

183  
التبيان في إعراب القرآن، ت: علي محمد البجاوي )عيسى البابي 

 الحلبي وشركاه(

184  
هـ( إرشاد العقل 982أبو السعود محمد بن محمد بن مطفى )ت:  العمادي

 السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)بيروت: دار إحياء التراث العربي(

185  

هـ( معجم 350أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، )ت:  الفارابي

ديوان األدب ت: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور 

إبراهيم أنيس)القاهرة: مؤسسة دار الشعب للحافة والطباعة 

 م( 2003-هـ 1424والنشر،

186  

جة هـ(، الح377أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )ت:  الفارسي  

،  2بشير جويجابي، ط -للقراء السبعة، ت: بدر الدين قهوجي 

 م( 1993-هـ  1413)دمشق / بيروت: دار المأمون للتراث، 

187  

 فخر الدين الرازي

أبو عبد هللا فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 

، )بيروت: دار إحياء 4هـ( مفاتيح الغيب، ط606التيمي،  )ت: 

 هـ( 1420التراث العربي،

188  
، ) دار الكتب 1معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ط

 1/199م( 1997 -هـ 1417العلمية،

189  

هـ( معاني القرآن، ت: أحمد 207أبو زكريا يحيى بن زياد )ت:  الفراء

يوسف نجاتى / محمدعلى نجار / عبدالفتاح إسماعيل شلبى،) 

 مصر: دارالمصرية للتأليف والترجمة(

191  
 القاضي عياض

هـ( ترتيب المدارك 544اليحصبي أبو الفضل بن موسى )ت: 

،)المغرب: مطبعة 1وتقريب المسالك، ت: سعيد أحمد أعراب ط

 م(1983-1981فضالة، المحمدية،
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 القطان  191
،) 3هـ( مباحث في علوم القرآن، ط1420مناع بن خليل )ت: 

 م(2000 -هـ1421مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،

192  
 كحالة

هـ( 1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني )ت: 

معجم المؤلفين، )بيروت: مكتبة المثنى ، دار إحياء التراث 

 العربي( 

193  

هـ( 309أبو الحسن علي بن الحسن الُهنائي األزدي،  )ت: بعد  كراع النمل

د في اللغة )أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي، ت: دكتور  الُمَنجَّ

، ) القاهرة: 2مر، دكتور ضاحي عبد الباقي، طأحمد مختار ع

 م(  1988-عالم الكتب

 

194  

أبو العباس،   محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي،  )ت:  المبرد

هـ( المقتضب ت: محمد عبد الخالق عظيمة)بيروت: عالم 285

 الكتب(

195  

أبو الحجاج بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي )ت:  مجاهد

، ) مصر: 1هـ( ت: الدكتور محمد عبد السالم أبو النيل، ط104

 م(  1989 -هـ  1410دار الفكر اإلسالمي الحديثة،

196  

المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي   المرادي

هـ(  الجنى الداني في 749المصري المالكي المؤلف: )ت: 

األستاذ محمد نديم -حروف المعاني، ت: د فخر الدين قباوة 

 -هـ  1413 -دار الكتب العلمية-، )لبنان بيروت 1فاضل، ط

 .1/370م(  1992

197  
َوِزي  الَمر 

هـ(  مختصر 294أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج )ت: 

: العالمة أحمد قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، اختصرها

فيصل اباد: حديث أكادمي،  -، )باكستان:1بن علي المقريزي، ط

 م( 988-هـ 1408

تعظيم قدر الصالة، المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار   198
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 ه(1406،)المدينة المنورة: مكتبة الدار، 1الفريوائي، ط

199  

 مسلم بن الحجاج
الصحيح هـ( المسند 261أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: 

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم،ت: محمد فؤاد عبد الباقي،) بيروت: دار إحياء التراث 

 –العربي( 

211  

هـ( 518أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري )ت:  الميداني

مجمع األمثال، ت: محمد محيى الدين عبد الحميد، )بيروت: دار 

 المعرفة(

211  
 النسائي

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، )ت: 

هـ( المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، ت: عبد 303

 1406،)حلب: مكتب المطبوعات اإلسالمية ، 3الفتاح أبو غدة،ط

 م( 1986 -ه

 

212  

 النحاس

 

هـ( القطع  338أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل )ت: 

)السعودية: 1واالئتناف، ت: عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي، ط

 م(1992-هـ 1413دار عالم الكتب،

 هـ(  1421،)بيروت: دار الكتب العلمية، 1إعراب القرآن، ط  213

214  
،) مكة  1معاني القرآن الكريم،  ت: محمد علي الصابوني ،ط

 هـ(1409المكرمة: جامعة أم القرى،

215  
، )دار ابن حزم، 1بسام عبد الوهاب الجابي، طعمدة الكتاب، ت: 

 م( 2004 -هـ  1425 -الجفان والجابي للطباعة والنشر

216  

هـ( 710أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين )ت:  النسفي

، ) 1مدارك التنزيل وحقائق التأويل ت: يوسف علي بديوي، ط

 م(9981-هـ1419-دار الكلم الطيب -بيروت
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 نصار  217
عمار عبودى محمد حسين )معاصر( تطور كتابة السيرة النبوية، 

 هـ( 1418،) بغداد: الثقافية العامة، 1ط

218  

محمد بن موسى وسليم بن عيد، إتحاف اإللف بذكر الفوائد األلف  نصر والهاللي

-، )السعودية1عليه السالم، ط -والنيف من سورة يوسف 

 م(2003-هـ1424-ناشرونمكتبة الرشد -الرياض

219  

 النووي

 

هـ( تهذيب 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت: 

األسماء واللغات عنيت بنشره وتحيحه والتعليق عليه ومقابلة أوله: 

شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية )بيروت: دار الكتب 

 العلمية( 

211  

هـ( 807بكر بن سليمان )ت: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي  الهيثمي

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ت: حسام الدين القدسي، ) القاهرة: 

 م( 1994هـ،   1414مكتبة القدسي، 

211  

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي،  النيسابوري،   الواحدي

هـ( الوسيط في تفسير القرآن المجيد،  ت: 468الشافعي )ت: 

أحمد عبد الموجود،  الشيخ علي محمد وتعليق: الشيخ عادل 

معوض،  الدكتور أحمد محمد صيرة،  الدكتور أحمد عبد الغني 

الجمل،  الدكتور عبد الرحمن عويس قدمه وقرظه: األستاذ 

)بيروت: دار الكتب العلمية، 1الدكتور عبد الحي الفرماوي، ط

  م( 1994 -هـ  1415

212  

هـ، 626اقوت بن عبد هللا الرومي ت: أبو عبد هللا شهاب الدين ي ياقوت الحموي

معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب، راجعه وزارة 

المعارف العمومية )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى 

 البابى الحلبي وشركائه(

213  
 يوسف

محمد عثمان)معاصر( الحوفي ومنهجه في تفسير القرآن، 

   م(2009اإليمان،،)كفر الشيخ: دار العلم 1ط

 

 


