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 الشكر كالتقدير
كأف يلهمين  ،كما أسألو سبحانو اٞنزيد  ،أشكر هللا على آالئو كنعمو اليت أكالين هبا يف قدًن أك حديث

ن  ،شكر تلك النعم مث أثين ابلشكر  ،ر يل سبلوكيسٌ  ،ل يل ىذا العملهللا علي أف سهٌ  كإف ٣نا امتى
على ما بذال من جهد يف تربييت كعلى حثهما اٞنستمر إايم على طلب  -حفظهما هللا- ملوالدى 
 .بة كاألجر كأف يطيل أعمارمها يف رحة كطاعةم ٟنما اٞنثو فأسأؿ هللا سبحانو أف يعظٌ  ،العلم

هللا على جهده  كما أتقدـ َنزيل الشكر ٞنشريف فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور ىادم حسٌن عبد  
مة فأسأؿ هللا سبحانو أف اٞنتوارل يف سبيل إ٤ناز رساليت أبحسن كجو كذلك إببداء مبلحظاتو القيٌ 

أكيف حقو كال أنسى يف ىذه الكلمة من أف أتقدـ إىل اٛنامعة جيزيو عين خًن اٛنزاء فمهما دعوت لو مل 
اٞندينة العاٞنية ّناليزاي ٣نثلةن ّنديرىا كاٞنسؤكلٌن كموظفيها على جهودىم اٞنستمرة يف خدمة العلم 

 .كطبلبو

 .على منحهم اٞنوافقة على ٓنقيق كدراسة ىذا الكنز العظيم القرآف كعلوموكأخص ابلشكر قسم  

ّنشورة كأبدل يل من مبلحظة كأسأؿ هللا سبحانو أف جيعل ما قدموه  كل من أشار إىل  كختاما أشكر 
 يل يف موازين حسناهتم.
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 ادللخص
لئلمػػاـ عبػػد « الػػدررر اٞنلتقىطىػػة كاٞنسػػائل اٞنختػىلىطػػة»عػػن دراسػػة كٓنقيػػق كتػػاب  عبػػارة الرسػػالة ىػػذه

 ،نيمن بدايػة البػاب الثالػث كالعشػر ، ق( ْٗٔ)العزيز بن أ٘ند بن سعيد الديريين الشافعي اٞنتوىف سنة 
 .(ڃ ڃ ڃ ڃ...): يف قولو تعاىل: إىل هناية مسألة

 الفقػػػو أبػػػواب ٢نتلػػػف عنهػػػا يف كىػػػو كتػػػاب ٗنػػػع فيػػػو اٞنؤلػػػف أجوبتػػػو علػػػى اٞنسػػػائل الػػػيت سيػػػ ل 
 يف الػدليل ذكػر مػع الفقهيػة، اٞنسػائل يف األربعػة األئمة خبلؼ ذاكران  عنها فأجاب كالتفسًن، كاٜنديث

 مػػن آايت تفسػػًن يف الكتػػاب مػػن ابب آخػػر كجعػػل الفقهيػػة، األبػػواب علػػى رتنبػػو مث اٞنسػػائل، مػػن كثػػًن
 هللا عز كجل. كتاب

 كتشمل ىذه الرسالة على ما يلي:
أسباب اختيار اٞنوضوع، مشكلة البحث، كاألمهية العلمية للكتاب اٞنؤلف، كالدراسػات السػابقة 

 يق.حوؿ الكتاب، كىيكل البحث كمنهج التحق
 دراسة حياة اٞنؤلف كنشأتو العلمية.

 دراسة الكتاب كمنهج اٞنؤلف فيو، ككرف النسخ اٝنطية اٞنعتمدة.
ٓنقيػػق نػػص الكتػػاب معتمػػدا علػػى نسػػخة ٢نطوطػػة مػػن اٞنكتبػػة األزىريػػة، كمقابلتػػو علػػى نسػػخة 

 خطية أخرل كفق اٞننهج اٞنعتمد يف خطة البحث.
ل توضػػيك كػػبلـ اٞنؤلػػف كالتعليػػق عليػػو، كٔنػػريج دراسػػة نػػص الكتػػاب دراسػػة علميػػة، كالػػيت تشػػم

 نصوص الكتاب كالسنة من مصادرىا، كعزك كبلـ العلماء إىل مصادرىا.
الفهارس العلمية، كاليت تشمل فهػارس اآلايت كاألحاديػث كاألمػاكن كالبلػداف كالكلمػات ال ريبػة 

 كاألعبلـ كاٞنراجع كفهرس اٞنوضوعات.
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ABSTRACT 

This paper is a summarization and a comprehensive look at the book 
 written by Imam Abdulaziz ibn Ahmed ibn   «الدُّرر الملتقََطة والمسائل المختَلَطة»
Saiid Al-dereeni Al-shafi’i, who died in the year ( 694 H). I started the 
outline from the beginning of chapter 23 until the end of the question 

where Allah the exalted says (...ڃ ڃ ڃ ڃ) .  

In this book, the author has accumulated his answers to questions 
that were asked regarding various sections of jurisprudence, Hadith, and 
exegesis. The author answered these questions while mentioning the 
conflict between the 4 scholars in regards to the jurisprudence questions. 
He also provided proof along with his answer to the majority of the 
questions. Then the author categorized these questions throughout 
various chapters of his book, and he made the focus of the last chapter to 
be about the interpretations of some of the verses in the Quran.  

This paper is comprised of the following: Reason for choosing this 
topic, importance of this book for the author, previous research and 
studies concerning this topic, and the structure of this research paper as 
well as the method of inquiry, and describing/stating the handwritten 
versions of the book that was used. 
Study of the life of the author and his scholarly upbringing, and  studying 
the book and the method of its author, achieving a textbook based on a 
manuscript copy of the Al azhar library and following up on the other 
written copy in accordance with the approved research plan curriculum. 
Studying the text of this book is a scientific study, which includes 
clarification of the author's words and his comments, as well as extracting 
the texts of the Quran and Sunnah from their sources and tracing back the 
words of the scholars to their sources. . . Scientific indexes, which include 
verses from the Quran and hadiths, places and countries and exotic 
words, flags and references and topics index.  

 



   1 

 
 
 وتشمل: مةاملقد

 االفتتاحية. -

 أسباب اختيار البحث. -

 مشكلة البحث. -

 أس لة البحث. -

 أهداف البحث. -

 األمهية العلمية للكتاب احملقق. -

 مصطلحات البحث. -

 حول الكتاب.الدراسة السابقة  -

 منهج التحقيق. -

 
 

  



   2 

 االفتتاحية
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 وأتباع سنته إىل يوم الدين.
(1)(ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ) 

. 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ )

 .(2)(ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 

 أما بعد:
فلما كان شرف العلم بشرف املعلوم، وكان القرآن الكرمي أعظم كتاب، وأجل ه؛ فهو كالم هللا 

، كان علم التفسري من أشرف العلوم، وأعالها وتن زيله على خامت أنبيائه وأفضل رسله، نبينا حممد
-واألرض، وهلذا عين العلماء  شأان ؛ وكيف ال؟ وهو يتعلق ببيان كالم رب العاملني، رب السماوات

، -قدميا  وحديثا   هبذا العلم، فصن فوا فيه التصانيف املختلفة األوصاف، املتباينة األحجام، على أمناط شَّتَّ
 واجتاهات خمتلفة.

الدرر امللتقطة واملسائل »خمطوطا  مهما  بعنوان:  ؤالء العلماء احملققنيمما وجدته من كنوز ه وإنَّ 
يف القرآن وعلومه هذا اإلمام حيث أل ف ، ام عبد العزيز بن أمحد بن سعيد الديريينإلمل، «املختلطة

؛ وهذا الكتاب عع فيه املؤلف فتاويه، ورتبه على األبواب الفقهية، كتبا  كثرية، ما بني منظوم ومنثور
 وختمه بباب يف التفسري.

ستري يف قسم الفقه ابجلامعة أما األبواب الفقهية منها فتحقق يف ثالث رسائل يف مرحلة املاج 
ابب األخري الذي هو يف موضوع جزء من اإلسالمية ابملدينة املنورة، وعزمت على دراسة وحتقيق 

مهة يف إثراء املكتبة التفسري، يف رسالة علمية تكميلية يف مرحلة املاجستري، تكميال  للجهود، ومسا
 اإلسالمية.
 

                                         
 .102آل عمران:( (1
 1سورة النساء:( (2
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 أسباب اختياره
 هذا البحث ما يلي:الذي محلين على اختيار 

 كون الكتاب من املخطوطات النادرة اليت مل تنشر. -1
أنَّ مؤل فه معروف بعنايته البال ة ابلتأليف يف القرآن وعلومه، من قراءات، وجتويد، وتفسري،  -2

 .و ريب، و ريها
ما متتاز به مؤلفاته من التدقيق والتحقيق واختيار الراجخت، مما جيعل تسليط الضوء على هذا  -3

 الرتاث، والعناية به من األمهي ة مبكان.
ميتاز هذا الكتاب أبنَّه يشتمل على مسائل س ل عنها املؤلف وأجاب عنها، ورمبا حيتوي على  -4

 مسائل واختيارات له  ري ما يف كتبه األخرى.
 حصويل على درجة العاملية املاجستري بتحقيق هذا اجلزء من املخطوط. -5
 

 مشكلة البحث
علمية بذكر ما له وما  مناقشة   رره املؤلف من اآلراء،قمناقشة ما مشكلة البحث يف تکمن 

من  هاآبرائه يف مؤلفاته األخرى، وتوثيق مع مقارنة هذه األقوال، يه يف فن التفسري وعلوم القرآنعل
نسبة الكتاب إىل  صحةن نثبت أ وذلك بعداملصادر املعتمدة يف علم التفسري وعلوم القرآن، 

 .هكتابأمهية  بيان منهجه فيه، و عن نتكلم  ،ؤلفامل
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 أسئلة البحث
 من هو املؤلف؟ -1
 منشأه؟أين مولده و  -2
 ؟العلمية حياتهكيف كانت  -3
 العلمية؟ رحالته هي ما -4
 من شيوخه؟ -5
 من تالميذه؟ -6
 ماهي عقيدته ومذهبه الفقهي؟ -7
 ماهي مؤلفاته؟ -8
 ما هي مكانته العلمية؟ -9

 مَّت تويف؟ -10
 إىل مؤلفه؟ما مدى صحة نسبة الكتاب  -11
 ما هو موضوع الكتاب؟ -12
 ما هي اجلوانب اليت متيز هبا؟ -13
 ما هو منهج املؤلف فيه؟ -14
 وصفاته؟  ما مذهبه يف األمساء هللا -15
 ما هي املصادر اليت اعتمدها؟ -16
 ما هو وصف نسخ الكتاب؟ -17
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 أهداف البحث 
 التعريف ابملؤلف ومكانته العلمية. -1
 موضوعه، ومنهجه فيه، وما ميتاز به هذا الكتاب. ىل املؤلف، وذكرإثبات صحة نسبة الكتاب إ  -2
 التعريف ابملصادر اليت اعتمد عليها املؤلف. -3
 .، وكفى به شرفاخدمة كتاب هللا تعاىل -4
كسب اخلربة يف خدمة كتب الرتاث وحتقيقها، واالستفادة من أساتذيت األفاضل يف هذا اجملال،  -5

 املعرفة املختلفة.مع ما يف التحقيق من فوائد متنوعة يف فروع 
 حاجة املكتبة اإلسالمية لنشر كتب علماء األمة وتراثهم، وربط حاضر األمة مباضيها. -6
 .االستفادة منه على الوجه املطلوبالر بة يف إمتام حتقيق املخطوط وعدم بقائه مبتورا ، حَّت تتم   -7
 

 
 األمهية العلمية للكتاب احملقق

 تظهر األمهية العلمية للكتاب احملقق من خالل األمور اآلتية: 
 األول: املكانة العلمية للمؤلف:

فهو اإلمام عبد العزيز بن أمحد بن سعيد مكانة سامية بني أهل عصره ؤل ِّف هذا الكتاب مل
القدوة العارف، الشيخ الزاهد، »الدَّمريي الشافعي املعروف ابلد ِّيريين، يقول السبكي يف ترعته له: 

 .(1)«صاحب األحوال والكرامات، واملصنفات والنظم الكثري
كان فاضال ، عاملا  ابلنحو والل ة واألصولني، وله يف كل »يقول عنه اإلمام بدر الدين العيين: 
 .(2)«فن فضل، وكان مع ذلك راضيا  ببذاذة احلال

                                         
 .(8/199)، 2، ط طبقات الشافعية الكربى السبكي،ينظر:  (1)
 .(3/292)، د.طيف اتريخ أهل الزمان،  عقد اجلمان العيين، ينظر: (2)
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ف كتاب الدرر امللتقطة يف املسائل صنَّ الشيخ عبدالعزيز الديريين »، عراين يف امليزانقال الشَّ 
 ة ما كان يسوغ له أنْ ه على مستندات األئمَّ املختلطة، أفَّت فيها على املذاهب األربعة، فلوال اطالعُ 

 .(1)«على مذاهبهم كلهم فيتَ يُ 
وقد جالس الد ِّيريين كثريا  من علماء عصره، وتتلمذ على أيديهم، من أشهرهم العز  بن عبد 

 الوهاب بن خلف و ريهم. الفتخت الواسطي، وعبد السالم، وأيب
كما كان له جمموعة من التالميذ الذين تلقَّوا عنه العلوم الشرعية من فقه وتفسري و ريها، فهو 
معدود من أعالم الفقه الشافعي يف عصره، وله كثري من املؤلَّفات يف خمتلف العلوم الشرعية، وأوصلها 

 ، كما نُقل عنه يف مصادر تراعه.بعُضهم إىل واحد وأربعني عنواان  
 

 الثاين: مكانة الكتاب العلمية:
 كالم هللا   ، وهذا الكتاب موضوعهموضوعهأي كتاب يشرف بشرف من املتقرر أن 

 وما يتعلق به من تفسري وإيضاح.عز وجل، 
عبارة عن مسائل كثرية مما تعم به البلوى، ُس ل عنها املؤلف يف خمتلف أبواب الفقه هو و 

واحلديث والتفسري، فأجاب عنها ذاكرا  خالف األئمة األربعة يف املسائل الفقهية، مع ذكر 
الدليل يف كثري من املسائل، مث رتَّبه على األبواب الفقهية، وجعل آخر ابب من الكتاب يف 

 . تفسري آايت من كتاب هللا
 

  

                                         
 .(1/158)، 1، ط امليزان الكربى الشعراين،ينظر:  (1)
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 مصطلحات البحث
. وُدرَّاتُدر  ، وقد جيمع على اللؤلؤة العظيمة الكبريةاسم، عع ُدرَّة، وهي مبعىن «: الدَُّرر»مفهوم  •

صفائه لر نسب إىل الدُّ  ،الثاقب املضيءأي: ، (1)َّ...جخ مح جح مج...ٱُّٱ: ويف التنزيل
 .(2)وحسنه وهبائه وبياضه

فهو  ،وأصله األخذ من حيث ال حيس ،هأخذتُ ، أي: طا  قْ الشيء لَ  تُ طْ قَ لَ «: امللتقطة»مفهوم  •
 العلمَ  ولقطتُ  ،هععتُ  :الشيءَ  والتقطتُ  ،ه كذلكوالتقطتُ  ،فعيل مبعىن مفعول ،ملقوط ولقيط

 .(3)ه من هذا الكتاب ومن هذا الكتابأخذتُ  :من الكتب لقطا  
أو ما كان ، قضي ة، مبعىن: صدر ميمي  من سَألَ ة، وهي مَمسألل ة: عع « املسائل»مفهوم  •

 .موضوَع حبٍث أو نظر
 .(4)يف االصطالح العلمي: القضية اليت يربهن عليهاو 

أصل اخللط تداخل أجزاء األشياء بعضها يف اسم مفعول من اختلط، و «: املختَلطة»مفهوم  •
املختلط اخللط من التمر، أي و : مازجه.وخالطه خمالطة وخالطا   ،اختلط الشيء: امتزج، و بعض

 .(5)من أنواع شَّت
الثمينة  آللئالابلدرر و  كثرة مسائله وتنوعها  وقد شبه املؤلف الفوائد اليت أودعها يف هذا الكتاب مع

 .املستخرجة من حبار العلوم

                                         
 35النور:   (1)
، (102، ص: )(درر)، مادة: 5ط  خمتار الصحاح، والرازي، (،14/44) (،درر)مادة: ، 1ط ،هتذيب اللغة ،األزهري ينظر: (2)

 .(1/199،)(درر)، مادة: د.ط املصباح املنري، أمحد بن حممد الفيوميو 
، مادة: ل ق طاملرجع السابق، ، املصباح املنريو  (284ص: ) ،مادة: ل ق ط املرجع السابق، ،خمتار الصحاحينظر:   (3)

(2/577.) 
معجم اللغة العربية ، أمحد خمتارو(، 1/411)، مادة: )َسأََلُه(د.ط،  ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرةينظر:  (4)

 (.2/1020(، )سأل)مادة:  ،1ط، املعاصرة
د.ط، ، اتج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيديو (،94ص: ) (،خ ل ط)مادة:  املرجع السابق،، املصباح املنريينظر:   (5)

 (.19/258ص: )، (خلط)مادة: 
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 الدراسات السابقة حول الكتاب
ثالث رسائل ملرحلة املاجستري  ملدينة املنورة، يفاب فإنَّ هذا الكتاب حيقق يف اجلامعة اإلسالمية

 ؛يف قسم الفقه
، وحيققه الطالب: إمساعيل «كتاب اجلنائز والكفن»الكتاب إىل آخر  من أولالرسالة األوىل: 

 .ه  11/7/1436خدميت. وسجلت بتاريخ: الفتاح  عبد
، وحيققه الطالب: بكيم «كتاب الطالق»إىل آخر « كتاب الزكاة»الرسالة الثانية: من بداية 

 . ه 25/11/1436كارالييت. وسجلت بتاريخ: 
قص الشعر واألظفار كتاب » إىل آخر« احلدود واجلناايت»الرسالة الثالثة: من أول كتاب 

وحيققه الذي هو آخر األبواب الفقهية،  «واخلتان والسالم على النصراين ومداراهتم وآداب اخلالء
 . ه 8/1/1437الطالب: أسامة عمر سيد. وسجلت بتاريخ: 

وعيع هذه الرسائل ما زالت يف قيد التحقيق، ولذلك مل أمتكن من االطالع عليها واملقارنة بينها 
 وبني هذه الرسالة.

، وابب: يف تفسري ح أحاديث عن رسول هللان مها ابب: يف شر ان اللذان األخري الباابوتُرك 
 ذكور.آايت من كتاب هللا تعاىل، وذلك لعدم تعلقهما ابلتخصص يف القسم امل

وبعد مراجعة فهارس اجلامعات املختلفة ومركز امللك فيصل للبحوث والدراسات، ومركز ععة 
 املاجد للثقافة والرتاث، فإين مل أجد من قام بتحقيق هذين البابني من الكتاب.
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 منهج التحقيق
 على النحو التايل:املنهج الوصفي التحليلي، وذلك -إن شاء هللا تعاىل-ذا الكتاب يف حتقيق ه سأتبع

 قواعد اإلمالئية احلديثة.النسخ النص املراد حتقيقه على  -1
وذلك ألهنا نسخة (، 92090سأعتمد أصال  للتحقيق على نسخة املكتبة األزهرية برقم: )

األخرى (، وسأقوم مبقابلتها على النسخة ة من الطمس، وسأرمز هلا ابلرمز )أكاملة، واضحة اخلط، سامل
 (.اليت أرمز هلا ابلرمز )ب

، وأضعه إن حصل نقص يف األصل فإين أثبت ما يكمل النقص من النسخة األخرى -2
 [، مع اإلشارة إليه يف احلاشية. يف املت بني معقوفتني ]

 إذا وجد سقط يف  ري األصل فإين أشري إليه يف احلاشية.  -3
تان وكان الصواب يف األصل فإين أشري إىل ما يف النسخة األخرى إذا اختلفت النسخ -4
 يف احلاشية.
إذا اختلفت النسختان وكان الصواب يف  ري نسخة األصل فإين أضعه بني هاللني )(،  -5

 وأشري إىل ما يف نسخة األصل يف احلاشية.
فتني، إذا اتفقت النسختان على خطأ فإين أثبت يف املت ما يف نسخة األصل بني معقو  -6

 مث أصحخت ذلك اخلطأ واضعا  التصحيخت يف احلاشية.
األمر زايدة حرف أو كلمة يستقيم هبا املعىن فإين أثبتها وأضعها بني هاللني،  ىإذا اقتض -7

 وأشري إىل املصدر الذي استقيتها منه إن وجد.
 حذف املكرر من نسخة األصل، وأشري إىل اللفظ املكرر يف احلاشية. -8
على طمس أو بياض فإين أجتهد يف إثبات معىن مناسب، وأجعله  إذا اتفقت النسختان -9

 بني معقوفتني، وأشري إىل ذلك يف احلاشية.
اإلشارة إىل هناية كل لوحة يف املخطوط من النسختني بوضع خط مائل هكذا / مع  -10

 كتابة رقم اللوحة يف اهلامش اجلانيب.
من مصادرها األصلية، فإن تعذر والنقول اليت يذكرها املؤلف ، التفسرييةتوثيق املسائل  -11

 ذلك فعن طريق الكتب اليت تنقل أقواهلم.
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 شرح األلفاظ ال ريبة، واملصطلحات العلمية. -12
عزو اآلايت القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية، مع كتابتها ابلرسم العثماين بني قوسني  -13

 مزهرين.
 أحدمها اكتفيت  ريج األحاديث النبوية، فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف -14

بذلك، فإن مل يكن فيهما أو يف أحدمها خرجته من مظانه من كتب احلديث األخرى، مع ذكر كالم 
 أهل العلم يف بيان درجته.

 عزو اآلاثر إىل مظاهنا. -15
 الرتعة لألعالم الوارد ذكرهم يف النص. -16
 وضع الفهارس الفنية الالزمة كما يف اخلطة. -17
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 :ثالثة فصولاألول: الدراسة وفيه  بابال
  .الفصل األول: حياة املؤلف

 الفصل الثاين: دراسة الكتاب 

 الفصل الثالث: ُنَسخ الكتاب ووصفها ومناذج منها.
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 مباحث: تسعةالفصل األول: حياة املؤلف وفيه 
 املبحث األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.

 ونشأته. املبحث الثاين: مولده
 املبحث الثالث: حياته العلمية.
 املبحث الرابع: رحالته العلمية.

 :مطلباناملبحث اخلامس: شيوخه وتالمذته وفيه 
 .: شيوخهاملطلب األول   
 .: تالمذتهاملطلب الثاين   

 املبحث السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي.
 املبحث السابع: مؤلفاته.

 وثناء العلماء عليه.املبحث الثامن: مكانته العلمية، 
 املبحث التاسع: وفاته.
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 :املبحث األول
 ونسبه، ونسبته، وكنيته. املؤلف اسم 

هللا الدَّمريي، الد ِّيرِّيين، املصري، الشافعي،  العزيز بن أمحد بن سعيد بن عبد هو اإلمام عبد
 .(1)الدين، وضياء الدين يكىن أبيب حممد، ويلقب بعز، الرفاعي

 .(2)قرية كبرية مبصر قرب دمياط، وتقع اليوم مبركز طلخا، مبحافظة الدقهلية «َدمِّرية»والدمريي نسبة إىل 
، وهي اليوم بلدة عامرة قرية مبصر، وهي قريبة من دمرية «دِّيرِّين»وأما الديريين، وهي شهرته، فنسبة إىل 

 . (3)مبركز نربوه مبحافظة الدقهلية أيضا

                                         
، امللقن ابنو (، 8/199) ،2، ط طبقات الشافعية الكربى، السبكيو  (،18/284) ، د. ط،الوايف ابلوفيات، الصفديينظر:  (1)

حسن احملاضرة يف  ،لسيوطيوا (،2/181) ،1، ط طبقات الشافعية، قاضي شهبة ابنو (، 447) :ص ،2، ط األولياءطبقات 
، وي األدنه حممد بن أمحدو (، 310-1/311) د.ط،، طبقات املفسرين، الداووديو  (،1/421) ،1، ط اتريخ مصر والقاهرة

، والزركلي(، 784-7/785) ،1، طذهب من أخبار يف الذهب ، شذراتالعماد نواب(، 256): ص، 1ط، طبقات املفسرين
(، 1/580)املصنفني، د.ط،  وآاثر املؤلفني أمساء العارفني ، هديةالباابين أمني حممد بن مساعيلوإ (، 4/13)، 15، ط األعالم

 (.5/241)، د.ط، معجم املؤلفني، الكحالة رضا بن مروع
 التالية:الكتب  يف كتابة ترعة املؤلف من أيضا وقد استفدت

للديريين، من أول الكتاب إىل آخر سورة النساء، دراسة وحتقيق، د. عبد  «القرآن تفسري يف الكفاية» كتاب  حتقيق مقدمة .1
 .-رسالة دكتوراه –الرمحن بن صاحل احمليميد 

د. حتقيق:  دراسة و للديريين، من أول سورة الزمر إىل آخر سورة الناس،« الكفاية يف تفسري القرآن»مقدمة حتقيق كتاب   .2
 .–رسالة دكتوراه  -حممد امبالو فال 

 عبداحلميد حممد عماد: بتحقيق للديريين، «النصارى على والرد التوحيد أدلة يف مارى من رد يف احليارى إرشاد» كتاب  .مقدمة3      
 .فاضل
 بتحقيق: د. عبداحلكيم األنيس.للديريين، « قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور»مقدمة كتاب .  4      

 
القاموس اجل رايف للبالد املصرية حممد رمزي، و (، 2/472) ،2ط ، معجم البلدان، احلموي الرومي هللا عبد بن ايقوتينظر:  (2)

 .فال امبالو حممد. د عن ، نقال  (2/2/86حملمد رمزي )
، وشذرات الذهب(، 2/182) املرجع السابق، ،الشافعيةوطبقات (، 18/284) ، املرجع السابقالوايف ابلوفياتينظر:  (3)

 (.2/2/86) املرجع السابق، ،والقاموس اجلغرايف(، 4/23)، املرجع السابق، ألعالم(، وا7/784) املرجع السابق،
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، أما هو فولد وعاش يف ديرين، (1)نظرا ألهنا موطن أصوله كما يف بعض املصادر «دمرية»ولعله نسب إىل
 .(2)، ونشأ يف ديرين«دمرية»وقد ذكر بعض من ترجم له أنه ولد يف 

  

                                         
 للكتاب العامة املصرية اهلي ة: ، د.ط، الناشراملنهل الصايف واملستويف بعد الوايف ،احلنفي بردي تغري بن يوسفينظر:  (1)
(7/269.) 
 .(12ص: ) د.ط، ،احليارى إرشادالديريين، ينظر:   (2)
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 املبحث الثاين: مولده ونشأته.
 .(1)(613ه( أو )612اإلمام عبد العزيز الديريين سنة: )ولد 

ال يعرف الكثري عن نشأة الشيخ عبد العزيز الديريين، وطفولته األوىل، فاملصادر ال تذكر نشأته: 
، وهي شيء يسري، ما جادت به املصادر من معلومات إالحياة الشيخ  نذكر من نستطيع أنْ  فالذلك، 

نسبة  «الدمريي»وهلذا نسب إليها واشتهر هبا، أما نسبته األخرى « ريندي»فقد عاش الديريين بقرية 
سب إليها، وقد ذهب نُ  مَ  ، فلسنا نعرف على وجه اليقني لِّ «ديرين»وهي قريبة من  «دمرية» إىل بلدة

 ه ولد فيها، مث انتقل بعد ذلك إىل ديرين.بعض من ترعوا له إىل ترجيخت أنَّ 

يف الريف والنواحي من داير مصر ليس له  مرتددا  »: (2)كما يقول السبكي  الديريينعاش 
 .(3)«مستقر  
حل و  دولة األيوبيني يف مصرفانتهت كانت مصر يف ذلك العصر متوج ابألحداث العظيمة، و 

احلمالت الصليبية  :منها ؛خماطر شَّتكان مهدَّدا  من كيان دولة اإلسالم  كما أنَّ  حملها دولة املماليك.  
اليت مثلت خطرا  على مصر والشام يف سبيل السيطرة على منطقة بيت املقدس وما حوهلا. وقد جنخت 

اخلطر  :األيوبيون ومن بعدهم املماليك يف صد هذه احلمالت وإعادة السيطرة على بيت املقدس. ومنها
ه( أخذت التتار ب داد وقتلوا أكثر أهلها حَّت اخلليفة، وانقضت دولة بين 656)مل ويل، ففي سنة ا

 قد اهنزم هؤالء امل ول يف معركة عني جالوت اليت دارت بينهم وبني اجليش املصري ، و العباس منها
  .(4)(ه658) سنة

                                         
 (،2/181) ،1، ط طبقات الشافعية، قاضي شهبة ابنو ( 8/199)، 2، ط طبقات الشافعية الكربى، السبكيينظر:  (1)
 (.1/311)، ، د.ططبقات املفسرين، الداووديو 
هو: اتج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام أبو نصر السبكي ولد ابلقاهرة سنة سبع وعشرين  (2)

له ابن وسبعمائة، وقيل سنة مثان، كان إماما  عاملا ، ابرعا ، فقيها، حنواي ، أصوليا ، قرأ على احلافظ املزي والزم الذهيب و رج به، وأذن 
تدريس، وملا مات ابن النقيب كان عمر القاضي اتج الدين مثانية عشر سنة، له مؤلفات كثرية منها: طبقات النقيب ابإلفتاء وال

 (.771الشافعية الكربى، وخمتصر ابن احلاجب، مات يف سابع ذي احلجة سنة )
، 2، ط الثامنة املائة نأعيا يفالدرر الكامنة  ،حجر وابن(، 3/105) ، املرجع السابق،طبقات الشافعية، قاضي شهبة بناينظر: 

 (.7/385)، د.ط، املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف ،احلنفي بردي ت ري بن سفويو (، 3/232-236)
 (.8/199) ، املرجع السابق،طبقات الشافعية الكربى (3)
 .(259-13/261)، 1، ط والنهاية البداية، ابن كثريينظر:  (4)
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ا كانت حياة أبهنَّ  عصر سالطني املماليك ىاتصفت علفقد احلالة االجتماعية يف مصر أما 
ومل يكن املصريون يعيشون يف ر د من العيش آنذاك حيث كانت  ،صاخبة نشطة، ملي ة ابحلركة واحلياة

 .(1) الء األسعار وقت آلخر متر مبجاعة أو أزمة يشتد فيها البالد من
كان العلم يف مصر آنذاك رائجا  إىل أقصى حد، وكان فيها فلحالة العلمية والدينية ل ةأما ابلنسب

أكثر املذاهب انتشارا   الذي ينتسب إليه الديريين املذهب الشافعيوكان علماء يف خمتلف اجملاالت، 
ويل من كل ( ه 663)ه يف عام إال أنَّ  ،من حظ الشافعيةكان منصب قاضي القضاة   حَّت إنَّ  ،حينها

 .(2)املصريةمذهب قاض مستقل ابلداير 
 ،انتشار التصوف هي ظاهرةاتصفت هبا احلياة الدينية يف عصر املماليك املظاهر اليت أهم ومن 

السيد و  (3)وفد على مصر يف القرن السابع اهلجري كثري من مشايخ الصوفية مثل أيب احلسن الشاذيل فقد
وسيأيت الكالم يف  (5)وجدوا يف مصر تربة صاحلة لنشر تعاليمهم ومذاهبهم و ريهم ممن (4)أمحد البدوي

 .(6)فتأثر هبا ه كان ابنا لبي تهالفقهي على أن ومذهبه عقيدة املؤلف مبحث
هذا العصر كان يشجع على رواج العلم والتعليم، وحينما ينظر املرء يف كتب  وهكذا يتضخت أنَّ 

كالل ة ؛  وقد كتبوا يف جماالت شَّت ،الرتاجم اليت دونت أمساء علماء هذا العصر جيد أهنم كانوا كثريين
  ري وعلوم القرآن واحلديث و ريها.والفقه والتفس

                                         
  (.288ص: )، ، د.طمصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليكسعيد عبد الفتاح عاشور، ينظر:  (1)
 (.2/342)، 1، ط ذيل مرآة الزمان، اليونيينينظر:  (2)
هو: أبو احلسن علي بن عبد هللا بن عبد اجلبار بن يوسف، أبو احلسن اهلذيل الشاذيل امل ريب، الزاهد، شيخ الطائفة الشاذلية،  (3)

تتلمذ يف ص ره على أيب حممد عبد السالم بن بشيش يف امل رب، مث رحل إىل تونس، وإىل جبل ز وان، حيث اعتكف للعبادة، 
إلسكندرية، وأصبخت له أتباع ومريدون، وانتشرت طريقته يف مصر بعد ذلك، وانتشر صيته على أنه ورحل بعد ذلك إىل مصر وأقام اب

 ه (. 656من أقطاب الصوفية، وله عبارات يف التصوف توهم، ويتكلف له يف االعتذار عنها. تويف يف أوائل ذي القعدة: )
، ط األعالموالزركلي، (، 458)ص:  ،2، ط األولياء طبقاتابن امللقن، و (، 14/829) ،1، ط اتريخ اإلسالم، الذهيبينظر: 

15، (4/305.) 
هو أمحد بن علي بن إبراهيم بن حممد البدوي، أصله من بين برى، قبيلة من عرب الشام. ولد مبدينة فاس ابمل رب عام:  (4)
ه ( بطنطا 675الظاهر. تويف عام: ) ه (، وإليه تنسب الطريقة البدوية الصوفية، وانتسب إىل طريقته عهور كبري بينهم امللك596)

  .يف مصر
 (.1/175) ، املرجع السابق،األعالم للزركلي(، 422)ص: ، املرجع السابق،طبقات األولياءينظر: 

 (.291ص: ) ، املرجع السابق،: مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليكينظر (5)
 .(27الفقهي ص: ) ومذهبه ينظر: مبحث عقيدته( (6
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 حياته العلمية.: املبحث الثالث
من العلماء األجال ء الذين كر سوا حياهتم رمحه هللا تؤك ِّد أنَّه كان  لديريينلاملصادر اليت ترعت  إنَّ 

على ذلك كثرة مؤلفاته، وتنو عها، قال عنه أبو  ومن أبرز ما يدل  طلبا  وتعليما ، تصنيفا  وأتليفا ،  ؛للعلم
، فله نظر يف الت فسري، والفقه، (2)«فن، ومشاركة يف فنون شَّت وله نظر كثري يف  ري ما»: (1)حيان

 . (3)والل ة، واألدب، والسلوك، و ريها
منها: نظم الوجيز َنْظُمه يف خمتلف العلوم، فقد نظم يف الفقه متوان ،  كما يدل  على ذلك أيضا  

. وقد (6)ونظم يف  ريب القرآن، ونظم يف السرية، ونظم يف التجويد. (5)شريازيلل، ونظم التنبيه (4)ل زايلل
 .(7)وصف املرتعون له َنْظَمه أبنَّه جي د

أربعني يوما ، وهو يزيد  يف« التيسري يف التفسري»كتابه سريع العارضة، فقد نظم   رمحه هللا وكان
 .(8)على ثالثة آالف بيت

                                         
( هو: أثري الدين حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي اجلياين األصل ال رانطي املولد واملنشأ، معروف أبيب 1)

يف النحو، من مؤلفاته البحر احمليط يف التفسري ولد أربع ومخسني وستمائة، وقيل  حيان، املفسر، النحوي الل وي، إمام أهل عصره
 يف سنة اثنتني ومخسني، وتويف سنة مخس وأربعني وسبعمائة.

، 1، ط العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب، امللقن وابن، (هاوبعد9/276)، 2، ط طبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ينظر:
 (.67-3/70) ،1، ط طبقات الشافعيةضي شهبة، ابن قاو (، 423)ص:

 (.18/284) ، د. ط،الوايف ابلوفيات، الصفدي( ينظر: 2)
 (.   33ص: )، ( ينظر: مبحث مؤلفاته3)
ه (، وكان ابرعا يف الفقه، ماهرا يف 450هو: حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الشافعي، حجة اإلسالم، كان مولده سنة )  (4)

وتويف «. ستصفى من علم األصولامل»، و«هتافت الفالسفة»، و«إحياء علوم الدين»الكالم واجلدل، صاحب التصانيف، ومنها: 
 ه (. 505سنة )
 (.  7/22)، 15، ط األعالم، والزركلي(، 19/322)، 3، ط النبالء أعالم سري، الذهيبينظر: 

 ،(ه 393) سنة ولد اجملتهد، الشافعية إمام الدين، عال الشريازي، إسحاق أبو آابدي، الفريوز يوسف بن علي بن إبراهيم: هو  (5)
 (.ه 476) سنة وتويف واملذهب، واخلالف والفروع، األصول يف وصنف

 (.  1/51) ، املرجع السابق،واألعالم وبعدها، (18/245) املرجع السابق، سري أعالم النبالء،: ينظر 
 ( سيأيت احلديث على ذلك يف مبحث مؤلفاته وآاثره العلمية.6)
 ،وطبقات الشافعية(، 744)ص:  ،2ط ، طبقات األولياء، بن امللقناو (، 18/284) املرجع السابق، ،الوايف ابلوفياتينظر:  (7)

 (.1/421) ،1، ط حسن احملاضرة، السيوطي(، و2/182) املرجع السابق
م، يف مطبعة حممد أيب زيد، وهبامشها: 1893-ه1310، طبعة حجرية طبعة يف عام التيسري يف التفسري ،الديريين ( ينظر:8)

 (. 161)ص: القرآنألفية العراقي يف  ريب 



   19 

، صابرا  على (1)مالزمته لبعض شيوخه فرتات طويلة، تزيد مع بعضهم على عشرين سنة كما أنَّ 
 ، مما يفيد إفادة ال تدع جماال  (2)ه للعلم وأهلهما يالقيه يف سبيل التحصيل من التعب واملشقة، وتقديرَ 

 على حتصيله.ه ابلعلم، وحرصه ءللشك اعتنا
  

                                         
 «. األرجوزة الوجيزة»( كما يف قصيدته 1)
 (.524-533)ص:  ،2ط طبقات األولياء، ، ابن امللقن ،( ينظر: أرجوزته الوجيزة2)
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 رحالته العلمية.: املبحث الرابع
إنَّ املراجع اليت حتدَّثت عن حياة الديريين رمحه هللا مل تتوسع يف ذكر رحالته العلمية، فلذلك ال نستطيع 
أْن نقف على معلومات تفصيلية حول هذا األمر، إال ما ذُكر من كثرة أسفاره بني قرى مصر ليفيد 

، يف الريف والنواحي من داير مصر ليس له مستقر   مرتددا  وقد كان رمحه هللا  الناس وينفعهم ويعلمهم،
 .(1)وكانت أتتيه مشكالت املسائل من أحناء مصر فيجيب عليها أبحسن جواب

 
  

                                         
 .(8/199) ،2، ط طبقات الشافعية الكربىالسبكي، و ، (18/284) ، د. ط،الوايف ابلوفياتالصفدي، ( ينظر: 1)
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 .شيوخه وتالمذته: املبحث اخلامس
 : شيوخه:املطلب األول

ذكر فيهما بعض  "الوجيزة األرجوزة"نظم أبو حممد الديريين رمحه هللا قصيدتني أحدمها المية، واألخرى 
 شيوخه، ومن أبياهتا قوله:

 
 وه                                   ذه أرج                                   وزة وجي                                   زة

 
 

 
 ض                          منتها املقاص                          د العزي                           زة

 ب                   ذكر م                   ن ابلعل                   م والص                   الح 
 
 

 
 

 ب                                 دا علي                                 ه ع                                 امل والح
 مم                    ن ص                    حبت لرج                    اء النف                    ع 

 
 

 
 

 ي              وم اجلم              عوالجتم              اع الش              مل 
 مش                                      ايخ أئم                                      ة أب                                      رار 

 
 

 وإخ                                  وة أحب                                  ة أخي                                  ار 
 هللاِّ  عب                   د ال                   دين س                   راج م                   نهم 

 
 نب                    اهي علم                    ه بفض                    ل كن                    ا 

 أوَّال س                             نني س                             بع ص                             حبته 
 

 مفض                        ال خدمت                        ه يف وكن                        ت 
 فض                      ال عل                      ىَّ  هللا م                      ن ع                      ين 

 
 أه           ال ل           ذاك الق           در يف كن           ت  م           ا 

 النظ                     رِّ  عل                     وم يف حب                     را   وك                     ان 
 

 يحت                          ر  ذا والتحري                          ر والفق                          ه 
 هب                 رام ب                 ن ال                 دين اتج والش                 يخ 

 الب                                                                                                                                                                         دل
 

 والعم             ل العل             وم يف إم             امي ك             ان 
 م                             أثورة فض                             له يف أوص                             افه 

 
 مش              هورة كرام              ة  م              ن ل              ه وك              م 

 س                 نة وعش                 رين مخس                 ا   ص                 حبته 
  

 أحس          نه زم          اين م          ن قطع          ت ح          َّت 
 ابحملل                    ة ال                    دين زي                    ن والش                    يخ 

 
 أجلَّ                   ه فم                   ا بك                   ر، أاب أع                   ين 

 مع                                روفُ  وزه                                ده وعلم                                ه 
 

 موص               وفُ  ال               ورى ب               ني وش               كره 
 جماب                 ة دع                 وة من                 ه نل                 ت ق                 د  

 
 قراب                             ة معه                             ا يل ةوص                             حب 

 إىل أن قال: 
 وك               ل ش               يخ نل               ت من               ه علم               ا  

 
 

 
 أو أداب  فه                       و إم                       امي حتم                       ا  

 وق                   د ع                    ددت م                    نهم عاع                    ه 
 
 

 
 

 اش                        تهروا ابلفض                        ل والرباع                        ه
 وم            ا س            كت ع            ن س            واهم ص            دا 

 
 

 ومل أط                 ق حص                 ر عي                 ع ع                 دا 
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القصيدة هم ممن تتلمذ على أيديهم، وأخذ عنهم العلم فعال ، ويظهر أنَّ كثريا  ممن ذكر يف هذه 

لكن لكونه مل يصر ح أبمسائهم، وأبمساء آابئهم، وإمنا ذكرهم أبلقاب وكىن، ابت من الص عب جدا 
 التعر ف عليهم، كما أنَّ بعضهم مل أيخذ عنهم العلم، وإمنا هم شيوخ له يف الطريقة والتصو ف.

روا إىل أنَّه أخذ عن كثري من العلماء، ولكن مل يتوس عوا يف ذلك، وفيما أما املرتعون له فقد أشا
 يلي ذكر ألمساء من وقفت عليهم من هؤالء العلماء الذين تتلمذ عليهم الديريين رمحهم هللا.

 
 .(1)السالم العز عبد .1

 وقد ذكره يف األرجوزة فقال:
 العلم                  ا اتج ال                  دين ع                  ز والش                  يخ

 
 

 
 علم             انا ق             ام إذا الزم             ان ب             در

 املس                 رة حن                 وه م                 ن لن                 ا الح                 ت 
 
 

 
 

 م                  ره نظرت                  ه لع                  ني ط                  وى
 .(2)أبو الفتخت بن أيب ال نائم الرسعين .2 

 .(3)وقد صحبه الشيخ عبدالعزيز الديريين و ر ج به كما جاء يف املصادر
 أنه مسع من عاملني، مها: (4)«التفسريالتيسري يف »وذكر الديريين يف آخر كتابه 

                                         
هو اإلمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن القاسم بن احلسن بن حممد املهذب، أبو حممد السلمي الدمشقي الشافعي  (1)

شيخ املذهب ومفيد أهله، لقبه بسلطان العلماء تلميذه ابن دقيق العيد، له مصنفات حسان، منها التفسري، واختصار النهاية، و ري 
سبعني ومخسمائة، ومسع كثريا واشت ل على فخر الدين بن عساكر و ريه وبرع يف املذهب، وعع علوما ذلك. ولد سنة سبع أو مثان و 

كثرية، وأفاد الطلبة ودرس بعدة مدارس بدمشق، ووىل خطابتها مث سافر إىل مصر ودرس هبا وخطب وحكم، وانتهت إليه رائسة 
 ه(. 066الشافية، وقصد ابلفتاوى من اآلفاق، تويف رمحه هللا سنة )

والبداية  وابن كثري، (،8/209) ،2، ط طبقات الشافعية الكربىالسبكي، و (، 14/933، )1، ط اتريخ اإلسالم، الذهيبينظر: 
 .(13/732) ،1ط، والنهاية

 مل أجد له ترعة. (2)
العماد،  وابن(، 1/311) د.ط،، طبقات املفسرينالداوودي، و (، 2/181) ،1، ط طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، ( ينظر: 3)

 (.  7/785)،1طذهب،  من أخبار يف الذهب شذرات
، نقال عن (117-114(،: )ل 80، نسخة حمفوظة بدار الكتب املصرية حتت رقم: )تفسري:خمطوط التيسري يف التفسري( ينظر: 4)

 (.31، ص:) للديريينالقرآن  تفسريمقدمة حتقيق الكفاية يف د. حممد امبالو فال، يف 
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 :(1)جمد الدين حممد بن عبد الصمد األنصاري .3

وقد مسع منه املوطأ، وصحيخت البخاري، وصحيخت مسلم، وسنن أيب داود، ومسند أمحد، بسند 
وكتب له ذلك خبطه يف أواخر ربيع األول سنة  متصل إىل مصنفيها، كما أجاز له رواية عيع ما يرويه،

 .(2) (ه640)

 وقد ذكره يف أرجوزته فقال:
 والش              يخ جم              د ال              دين ذو الفن              ون

 
 

 
 ه              و اب              ن عبدالص              مد األم               ني

 حمم                         د املنتس                         ب األنص                         اري 
 
 

 
 

 ك                                  البحر يف معرف                                  ة اآلاثر
 روي                 ت عن                 ه ك                 ل م                 ا يروي                 ه 

 
 

 (3)م               ن س               ائر العل               وم أو يلي               ه 
 :(4)الدمرييعبد الوهاب بن خلف  .4 

 منه املوطأ بسنده املتصل إىل مصنفه، وأجاز له روايته خبطه بعد انتهاء قراءته عليه.الديريين وقد مسع 

 :فقال ،وقد ذكره يف األرجوزة الوجيزة

 الوه          اب ب          ن خل          ف وش          يخنا عب          د
 

 
 

 ك          ان ش          بيها  يف الس          لوك ابلس          لف
 ل                            ه عل                            وم ع                            ة وزه                            د 

 
 

 (5)قص                                       د وخش                                      ية وورع و 
  

وقفت يف الباب األخري من الكتاب « الدرر امللتقطة»مث إين أثناء التصفخت والقراءة يف خمطوط 
 على اسم شيخني من مشاخيه، ومها:

                                         
 مل أقف له على ترعة.  (1)
نقال عن  (.117-114(، )ل 80( ينظر: خمطوط التيسري يف التفسري، نسخة حمفوظة بدار الكتب املصرية حتت رقم ) تفسري : 2)

 (.31، ص: )القرآن للديريين تفسريمقدمة حتقيق الكفاية يف د. حممد امبالو فال، يف 
 (. 525) ص: ،2ط ، طبقات األولياء، ابن امللقنو ( ينظر: 3)
 عشرة، أربع سنة ولد الشافعي، األعز بنت ابن حممد أبو العالمي، بدر بن خلف بن الوهاب عبد الدين اتج القضاة قاضي هو  (4)

 ودرس. والقضاء والوزارة، الدواوين، كنظر  اجلليلة املناصب ويل متبحرا، فاضال، إماما كان.  وستمائة أربع، سنة: وقيل وستمائة،
 (.ه (.665: )سنة تويف الظاهر امللك عند الوافرة احلرمة له وكانت الدولة يف وتقدم ابلقرافة، الشافعي مبدرسة ودرس ابلصاحلية،

طبقات الشافعية السبكي، و  ،(19/200) ، د. ط،الوايف ابلوفياتالصفدي، و  ،(15/116) ،1، ط اتريخ اإلسالم، الذهيب: ينظر
 (.8/318) ،2، ط الكربى

 (.525)ص:  ، املرجع السابق،األولياءطبقات ( ينظر: 5)
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 :(1)عبدهللا بن أيب بكر الصنهاجي أبو .5

وقد حَّدثين الشيخ أبو عبدهللا بن أيب بكر الصنهاجي من كبار أصحاب الشيخ أيب »حيث قال: 
 .(2)«حممد صاحل الدكاك...

 :(3)سراج الدين عبدهللا بن عمر .6

يخي سراج الدين عبدهللا بن عمر يذكر عن شيخه كمال الدين ولقد مسعت ش»حيث قال: 
 .(4)« الضافري )أو: الظاهري( وكان أوحد أهل زمانه...

 وهو الذي أشار إليه يف املنظومة بقوله: 
 هللاِّ  عب                   د ال                   دين س                   راج م                   نهم

 
 نب                   اهي علم                  ه بفض                  ل كن                  ا 
 أوَّال س                              نني س                              بع ص                              حبته 

 
 مفض                       ال خدمت                       ه يف وكن                       ت 
 فض                       ال عل                       ىَّ  هللا م                       ن ع                       ين 

 
 أه          ال ل          ذاك الق          در يف كن          ت  م          ا 
 النظ                      رِّ  عل                      وم يف حب                      را   وك                     ان 

 
 يحت                        ر  ذا والتحري                        ر والفق                        ه 
  

 
  

                                         
 ( مل أقف له على ترعة. 1)
 (. أب[ من نسخة )/177( ]2)
 ( مل أقف له على ترعة. 3)
 (. أأ[ من نسخة )/200( ]4)
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 تالمذته.: الثاين املطلب
لكن كتب الرتاجم مل تذكر  (1)تتلمذ على أيب حممد عبد العزيز الديريين رمحه هللا عدد كبري من أهل العلم

 سوى اثنني من تالميذه، مها:
 .(3()2)املعروف اببن اجلباس الدين أمحد بن منصورشهاب  .1

 .(4)عثمان بن حممد بن يوسف السنباطي .2

كما سجل الديريين خبط ه بعد هناية منظومته التيسري يف التفسري يف آخر إحدى نسخها بعض اإلجازات 
بلغ السماع جلميع هذا الكتاب املعروف ابلتيسري يف علم التفسري من لفظ مصنفه »لبعض تالميذه، فقال: 

ته، فسمعها القضاة األجالء، ... أيب حممد عبدالعزيز بن أمحد بن سعيد نفع هللا بربكاته وتقبل صاحل دعوا
والعلماء الفقهاء الفضالء، والسادة النبالء زين الدين أبو الفتخت منصور بن عرفات، احلاكم ابألعمال 
الدمنهورية، وأخوه الفقيه األجل العامل عال الدين أبو حممد، وولده القاضي األجل شرف الدين حممد، 

ن أيب القاسم الذي عرف اببن مشرف، والفقيه األجل كمال والفقيه األجل األمني زين الدين أبو بكر اب
الدين حممد بن عبدالرمحن بن منصور الكتاين. وأجاز الشيخ املذكور أعاله ملن مسى فيه عيع إجازاته 

ه(، وقد 674ومسموعاته ومصنفاته ومقوالته ومنقوالته، وذلك يف العشر األول من ربيع اآلخر سنة )
 .(6)، مث ذكر علة من مصنفاته(5)«برواية عيع ما أرويه وما صنفتهذكورين أجزت السادة الفقهاء امل

                                         
 (.1/360)، 1املسمى لواقخت األنوار القدسية يف مناقب العلماء والصوفية، ط طبقات الكربىال، الشعراين ينظر: (1)
 (.18/284) ، د. ط،الوايف ابلوفيات، الصفديينظر:  (2)
ه(، وكان حيا  653هو: أمحد بن منصور بن أسطوراس الدمياطي، يعرف اببن اجلباس، قرأ القراءات وله نظم كثري، ولد سنة ) (3)

 .ه(733سنة )
 (.8/122) ، املرجع السابق،الوايف ابلوفياتينظر:  
وحدث عن  ،وحدث عنه ،هو: عثمان بن حممد بن يوسف السنباطي الكاتب احلنفي مسع من احلافظ شرف الدين الدمياطي (4)

 الشيخ عبد العزيز الديريين،كان شريف النفس متقلال من الدنيا.
 (.3/263) ،2ط، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةابن حجر، ينظر: 

نقال عن  (.117-116(،:)ل 80لتفسري، نسخة حمفوظة بدار الكتب املصرية حتت رقم: )تفسري:( ينظر: خمطوط التيسري يف ا5)
 (.33ص: ) ،القرآن للديريين تفسريمقدمة حتقيق الكفاية يف د. حممد امبالو فال، يف 

 ( ومل أجد جلميع من أجازهم املؤلف أية ترعة.6)
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 املبحث السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي
، وتسعى حلمل الناس لقد نشأ الديريين يف كنف الدولة األيوبية اليت كانت تتبىن  املذهب األشعري

، وكان (1)املذهب منتشرا  يف كافة أرجاء العامل اإلسالمي يف تلك الفرتةعليه، األمر الذي جعل هذا 
. ويؤيد هذا أنَّه يقرر العقيدة األشعرية (2)الديريين على مذهب قومه أشعراي  ، كما صرَّح السبكي بذلك

 ويؤي دها يف مؤلفاته كما سيأيت.
 رايح من به هب ت ما بكل اعاصره اليت السياسية واألحوال الديريين، فيها عاش اليت فالبي ة

 .تصوفه ويف أشعريته، يف جلي ا   ذلك ويظهر مباشرا ، أتثريا   فيه أث رت وثقافية، فكرية تيارات ومن الت يري،
 ذلك: أن ه على الدالة األمثلة بعض وهذه فواضخت، أشعريته أما

تعاىل، وهي: احلياة،  املعين الثاين: ما يدل على صفات هللا»األول: قوله يف سورة الفاحتة:  املثال
والعلم، والسمع، والبصر، والقدرة، واإلرادة، والكالم، وهي صفات قدمية، وردت هبا القواطع السمعية، 

 .(3) «وشهدت بوجوهبا األدلة العقلية من  ري تشبيه وال تكييف
أي: حتت . »(4) (...ائ ەئ ەئ ...) املثال الثاين: قوله عند قوله تعاىل يف سورة الزمر:

 .(5) «و تصرفه حكمه
 يوصف ال تعاىل وهللا ربك، أمر جاء أي: أي» (6) (...ى ائ) املثال الثالث: قوله عند قوله تعاىل:

 .(7) «.وتعاىل سبحانه أمره جيي اجمليء: فمعىن املكان يف ابحللول وال ابالنتقال

                                         
 (.17ص: ) ،الة العلمية والدينية( ينظر: ما سبق يف املبحث الثاين عند الكالم على احل1)
 (. 8/200) ،2، ط طبقات الشافعية الكربىي، السبك (2)
رسالة  –من أول الكتاب حَّت هناية سورة النساء، حتقيق عبد الرمحن احمليميد  الكفاية يف تفسري القرآن،الديريين، ينظر:  (3)

 .(148ص ) –دكتوراه 
 .67الزمر: جزء من آية:  (4)
رسالة دكتوراه  -من أول سورة الزمر إىل آخر سورة الناس، حتقيق حممد امبالو فال  الكفاية يف تفسري القرآن،الديريين، ينظر:  (5)
 (.109ص ) -
 .22الفجر: جزء من آية:  (6)
 من نسخة )أ(. [ب/235] ينظر: (7)
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فمذكور يف آي كثري من وأما الكالم الذي هو صفة هللا تعاىل، »املثال الرابع: قال عن صفة الكالم: 
القرآن... فهو سبحانه وتعاىل متكلم بكالم قدمي أزيل ال يشبه احلروف واألصوات وال يشبه كالم 

 .(1)«اخللق
فهو يف هذه األمثلة يقرر مذهب األشاعرة يف الصفات، وهو قائم على إثبات سبع صفات يسموهنا 

الصفات على معىن وجودي قائم ابلذات، ، وهي ما دل من (2)بصفات املعاين، أو الصفات املعنوية
 .(3)ويؤولون ما عداها

واحلق ما عليه أهل السنة واجلماعة من إثبات كل صفة وصف هبا الباري عز وجل نفسه، أو ُوصِّف 
هبا على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم، كما يليق جبالله وعظمته، إثباات  بال أتويل وال تكييف، وال 

ٺ ٿ ...)تعطيل، فهو سبحانه وتعاىل له األمساء احلسىن والصفات العلى، و متثيل، وتنزيها بال

 .(4) (ٿ ٹ ٹ ٹ ٿٿ
 

إال وهكذا كان  فر هللا لنا وله على مذهب األشاعرة، يقر ره ويؤي ده حيثما تكل م عنه يف كتبه، 
كان عفيف اللسان، نزيه القلم، يقر ر ما يعتقده أبدب، دون أن يتعر ض ألحد بسوء، على   ذلكأنه مع 

 . يسلم منهم خمالف قل  أنْ الذين عكس ما يفعله بعض أرابب الطوائف املخالفة ألهل السنة واجلماعة، 
 

كبريا ؛ إذ وفد   انتشارا   (5)الطرق الصوفيةفإنَّ مصر يف عصر املؤلف قد انتشرت فيها تصوفه أما 

                                         
رسالة  –، من أول الكتاب حَّت هناية سورة النساء، حتقيق عبد الرمحن احمليميد القرآنالكفاية يف تفسري الديريين، ينظر:  (1)

 (.154-155ص ) –دكتوراه 
 (.3/1049) ،1األشاعرة، ط  من تيمية ابن ، موقفاحملمود صاحل بن صاحل بن الرمحن عبدينظر:  (2)
: ص ،1، ط اإلشارة إىل مذهب أهل احلق ،الشريازيو  (،227): ص ،1ط ، متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، الباقالينينظر:  (3)
 (.79 -76) :ص ،1، ط حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد، البيجوري(، 211-233)
 .11الشورى جزء من آية:  (4)
وشدة العبادة زعاٍت فردية تدعو إىل الزهد  ( الصوفية: التصوُّف حركة دينية انتشرت يف العامل اإلسالمي يف القرن الثالث اهلجري كن5)

عن فعل مضاد لالن ماس يف الرتف، مث تطورت بعد ذلك حَّت صارت طرق مميزة معروفة ابسم الصوفية، تداخلت مع بعض  تعبريا  
 الفلسفات املختلفة مما أدى هبا إىل البعد عن املسار اإلسالمي الصحيخت.

 بن  البو  (،1/249) ،4املعاصرة، ط  واألحزاب واملذاهب األداين يف امليسرة املوسوعة ،اإلسالمي للشباب العاملية الندوة ينظر:
 (.3/865) ،4منها، ط  اإلسالم موقف وبيان فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم عواجي، علي
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عليها كثري من مشايخ الصوفية من كل مكان، ووجدوها تربة خصبة لنشر تعاليمهم ومذاهبهم، بسبب 
جهل الناس، ودعم السالطني املماليك هلم، فانقسم الصوفية إىل فرق، لكل فرقة شيخها وشعارها، 

؛ إذ كل فرقة بَ َنت لنفسها رابطا  أو زاوية ملمارسة طقوسها، (1)ربوع مصر وانتشرت األربطة والزوااي يف
ومن مَث   أتث ر عامة املصريني يف عصر املماليك ابلتصو ف، مما كان له أثره اخلطري يف احلياة الدينية والفكرية 

  . (2)واالجتماعية
، ومما يدل (3)أتباع الطريقة الرفاعيةومل يكن أبو حممد الديريين مبعزل عن قومه، بل كان صوفي ا  من 

 على ذلك ما يلي:
 
 صرح بنفسه أنه على تلك الطريقة، فقال:   -1

 إن الرف                       اعيني أص                       حاب الوف                       ا 
 

 
 
 
 
 

 واجل                        ود للع                        ايف املل                        م املرم                        ل
 
 

 ك            م م            نهم م            ن ع            ارف ذي مه            ة 
 
 
 
 
 

 
 
 

 أو ص                   ادق ع                   ن عزم                   ه مل يفش                   ل
 ال أنته                 ي ال أنث                 ين ع                 ن ح                 بهم  

 
 

 
 

 ك                  رر مالم                   ي اي ع                  ذويل واع                   ذل 
 أان أمح             دي أان أمح             دي م             ن أوج             ه 

 
 (4)يف ذك           ر أمح           د ك           ل مع           ىن أجتل           ي  

 

 
 

 ونقل عنه السبكي قوله:   
 وس                                  يدي اب                                  ن الرف                                  اعي 

 
 قط                                     ب احلقيق                                     ة أمح                                     د 
 ه                                    ذا مق                                    ال ال                                    دمريي  

 
 (5)عب                        د العزي                        ز ب                        ن أمح                        د 
 
 

 

                                         
 (.   192-3/202)، 1بذكر اخلطط واآلاثر، ط  املواعظ واالعتبار ،ملقريزيا ( ينظر:1)
  (.292، 291ص: ) ،د.ط، عصر األيوبيني واملماليك مصر والشام يفالفتاح عاشور،  سعيد عبدينظر: ( 2)
، أسسها أمحد بن علي بن حيىي، أبو العباس الرفاعي احلسيين، ولد «األمحدية»أو  «البطائحية»( وهي طريقة صوفية، رمبا مس يت ب   3)

( ت ري  مسار الطريقة، فلحق  ه785(، وكان فقيها زاهدا، حيض  على اتباع السنة واجتناب البدعة، وبعد وفاته سنة: ) ه512سنة: )
 هبا كثري من البدع املنكرة. 

 (.   356) :ص، 1، ط الكشف عن حقيقة الصوفية حممود القاسم، (،1/174)، 15، ط األعالمالزركلي، ينظر: 
 (.  523)ص:  ،2ط ، طبقات األولياء، ابن امللقن( ينظر: 4)
 (. 8/201) ،2، ط طبقات الشافعية الكربىالسبكي، ( ينظر: 5)
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، كما أن (1)أن املرتعني له نسبوه إىل التصوف، بل عده بعضهم من كبارهم ومشاهريهم  -2
 .(2)أصحاب الكتب اليت تُعىن برتاجم الصوفية ذكروه يف كتبهم، وعد وه من بينهم

كتاب طهارة القلوب واخلضوع لعالم »أتليفه عددا  من الكتب يف التصوف، ومنها:   -3
، كما أنَّ له قصائد يف «األنيقة يف بيان الشريعة واحلقيقةالروضة »، وكتاب (3)«ال يوب

 التصوف، وقد سبق إيراد بعض أبياهتا آنفا .
 .(4)استخدامه بعض املصطلحات الصوفية يف كتبه، كاحلقيقة، والفقراء، والزاوية و ريها  -4

فيه، ومما يدل على ذلك  معتدال  يف تصو فه، ومل يكن  اليا   كان  رمحه هللا ومما جتدر اإلشارة إليه أنَّه 
اعلم أنَّ الذي دعا إىل »:فقد بنيَّ سبب أتليفه، فقال  «األنيقة يف بيان الشريعة واحلقيقةالروضة »كتابه 

تصنيف هذا املختصر، أنَّ قوما  يف هذا الزمان ابتدعوا طرقا  خمالفة لطريق القوم، وزعموا أنَّ هلم فيها مقاصد 
 . (5)«احلديث معهن...و صاحلة، فمنها اخللوة ابلنساء 

كما أنَّه شدَّد فيه النكري على الذين ادَّعوا التصوف، وقالوا بسقوط التكاليف الشرعية عنهم، فقال: 
وأما قوهلم: حنن قد وصلنا إىل احلقيقة وتعدَّينا الشريعة، فهذا كالم يف نفسه كفر، فإنَّ قول من اعتقد أبنَّ »

املطالبة أبحكام الشريعة، ومن اعتقد هذا فقد كفر، ومل حيمله على الكفر من وصل إىل احلقيقة سقطت عنه 
 .(6)«إال اجلهل مبعىن الشريعة واحلقيقة

وقد نبَّه يف كتابه هذا على كثري من األخطاء اليت يقع فيها املتصوفة، األمر الذي يدلُّ على أنَّه 
، وأبو حيان رمحهما هللا كما بن تيميةمعتدٌل يف تصو فه، وهلذا أثىن عليه ا -وإْن كان متصوفا   -

                                         
 والسيوطي،(، 8/199) ،2، ط طبقات الشافعية الكربىالسبكي، و  ،(18/284) ، د. ط،الوايف ابلوفياتالصفدي، ( ينظر: 1)

-7/784)، 1ذهب، ط من أخبار يف الذهب العماد، شذرات وابن(، 1/421)، 1، ط حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة
 وعمر(، 1/256) ،1، ططبقات املفسرينوي،  األدنه حممد بن وأمحد(، 1/311)، د.ط، طبقات املفسرينالداوودي، و (، 785

 (.5/241)، د.ط، معجم املؤلفني الكحالة، رضا بن
املسمى لواقخت األنوار القدسية يف  طبقات الكربىال، الشعراينو  (،447)ص: ،2ط ، طبقات األولياء، ابن امللقن( ينظر: 2)

 (.205): صد.ط،  ،معجم املؤلفني الصوفيني، حممد أمحد درنيقةو (،1/172)، 1مناقب العلماء والصوفية، ط
 ( أنه كتاب يف التصوف. 8/200) ،السبكي يف الطبقات( فقد ذكر 3)
رسالة  -خر سورة الناس، حتقيق د. حممد امبالو فال من أول سورة الزمر إىل آ الكفاية يف تفسري القرآن،الديريين، ينظر: ( 4)

 .(291) ص: ،دكتوراه
 .الكفاية يف تفسري القرآن للديريينفال، يف مقدمة حتقيق ، نقال عن د. حممد امبالو أ(/5( خمطوط الروضة األنيقة: )ل5)
 .الكفاية يف تفسري القرآن للديريين حتقيق مقدمة يف فال، امبالو حممد. د عن نقال ب(./9( خمطوط الروضة األنيقة: )ل6)
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كتاب يدل امسه على مسم اه »هبذا الكتاب فقال:  (2)الشيخ حممد رشيد رضا، وقد أشاد (1)سيأيت
يصخت  أْن جتعل حجة على الذين يدَّعون التصوف، وينتهكون حرمات ...ويف الكتاب مسائل انفعة 

م أولياء هللا ورسول  ه...فليته ينتشر بني أهل الطريق فينتفعوا ابعتداله  .(3)«الدين، ويدَّعون أهنَّ
 

 مذهبه الفقهي:
 كان أبو حممد الديريين رمحه هللا على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا يف الفقه.

 لى ذلك:ومما يدل ع

 .(4)ترجم له املعتنون برتاجم فقهاء الشافعية .1

 .(5)من ترجم له نسبه إىل مذهب الشافعي رمحه هللا .2

 أنه رمحه هللا خدم هذا املذهب: .3

للش  ريازي، وش  رع يف نظم « التنبيه يف الفروع»ولل زايل، « الوجيز يف فروع الفقه الش  افعي»فقد نظم 
للوجيز جاء يف قرابة مخس     ة آالف بيت، قال أبو حيان: ، ونظمه (6)لل زايل و ري ذلك« الوس     يط»
وأخربين ش        هاب الدين املذكور أن الش        يخ عز الدين نظم وجيز ال زايل يف قريب اخلمس        ة آالف »

                                         
  .(39( ينظر: مبحث ثناء العلماء عليه ص: )1)
فسري واألدب والتاريخ والسياسة، صاحب ( هو: حممد رشيد بن علي رضا القلموين، احلسيين الب دادي األصل، عامل ابحلديث والت2)

 ه (.1354جملة املنار، أحد رجال اإلصالح اإلسالمي، تويف فجأة ابلقاهرة سنة: )
 (.6/126) ،15، ط األعالم، الزركليينظر:  
 (.395، 394): ، اجمللد اخلامس، صجملة املنار( ينظر: 3)
 (.  2/182) ،1، ط طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، و (، 8/199) ،2، ط طبقات الشافعية الكربىالسبكي، ينظر:  (4)
حسن احملاضرة يف اتريخ مصر  والسيوطي،(، 7/269)، د.ط، املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف ت ري، بن يوسفينظر:  (5)

 ،1، ططبقات املفسرينوي،  األدنه حممد بن وأمحد(، 1/311)، د.ط، طبقات املفسرينالداوودي، و (، 1/421) ،1، ط والقاهرة
 (.784-7/785)، 1ذهب، ط من أخبار يف الذهب العماد، شذرات وابن(،  256ص: )

 (.2/182) ،1، ط طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، و (، 8/199) ،2، ط طبقات الشافعية الكربىالسبكي، ينظر:  (6)



   31 

بيت على حرف الراء، وأنش    دين ش    هاب الدين املذكور من أوله علة من كتاب الطهارة، وهو نظم 
 .(1)«متمكن

، وقد (2)لإلمام الشافعي ومذهبه، بل جعل األئمة كلهم يف مرتبة واحدة هذا، ومل يكن الديريين متعصبا  
الصحيخت أنَّه جيوز للمقل ِّد أن ينتقل من مذهب إىل مذهب، وجيوز أن يقل ِّد يف بعض املسائل »قال: 

ا الورع أن يلتزم مذهبا  واحدا  وال يتعدَّاه، وأبلغ من ذلك يف ال ورع ويبقى على مذهبه وال إمث عليه، وإمنَّ
أْن أيخذ ابألشد واألحوط يف كل مذهب، وأما اجلواز: فاملذاهب األربعة حق، وهو كمن حضر بني 

 . (3)«يديه أطعمة فله أْن أيكل من حيث شاء
يذكر األقوال يف املسألة، وخيتار ما يراه راجحا   رمحه هللا وهذا أمر واضخت يف كتبه ومؤلفاته، فإنَّه

، وهذا (4) بدليله، أو يقتصر على الراجخت الذي أد اه إليه الدليل، سواء وافق ذلك الشافعية، أم خالفهم
يدل على أنَّه ارتفع عن درجة التقليد، وبلغ مرتبة تنقيخت األقوال والرتجيخت بينها، رمحه هللا تعاىل رمحة 

 واسعة. 
 

  

                                         
 (.18/284) ، د. ط،الوايف ابلوفيات، الصفديينظر:  (1)
 أ[ من )ب(./20ب[و]/19خمطوط الدرر امللتقطة] ( ينظر:2)
  ب[ من )ب(./222ينظر: خمطوط الدرر امللتقطة ] (3)
رسالة دكتوراه  -، من أول سورة الزمر إىل آخر سورة الناس، حتقيق حممد امبالو فال الكفاية يف تفسري القرآن الديريين،ينظر:  (4)

 (. 556، 555، 445)ص :
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 بحث السابع: مؤلفاته.امل
صنف الديريين رمحه هللا تعاىل مؤلفات كثرية ما بني منظوم ومنثور يف خمتلف العلوم والفنون فيما يدل 

 :رمحه هللا مرتبا هلا حسب الفنون مؤلفاتهسرد أهم ما ذكر من وفيما يلي  ،على سعة علمه رمحه هللا

 أوال: مؤلفاته يف أصول الدين: -
 .(1)رد من مارى يف أدلة التوحيد ورد النصارى، مطبوعإرشاد احليارى يف  .1

 .(2)أركان اإلسالم يف التوحيد واألحكام. خمطوط .2

 .(3)قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور. مطبوع .3

 .(4)املقصد األسين يف شرح أمساء هللا احلسىن، مطبوع .4

 .(5)الوسائل اإلهلية والرسائل احملمدية، خمطوط .5

 
 

                                         
ه (، وحق قه الباحث عماد حممد 1322ه (، كما طبع مرة أخرى يف القاهرة سنة)1284طبع يف مصر طباعة حجرية سنة ) (1)

يف كلية  فاضل ابلل ة العربية، مث ترعه إىل الل ة اإلجنليزية يف رسالته )املاجستري( املقدمة إىل قسم الدراسات اإلسالمية ابلل ة اإلجنليزية
 ه (، ومل يطبع بعد.1431معة األزهر عام )الل ات والرتعة جبا

معجم املطبوعات ، سركيسو  (،4/13)، 15، ط األعالموالزركلي، (، 8/438) ،1ط ، اتريخ األدب العريب ،كارل بروكلمان  ينظر: 
 (.2/901)واملعربة، د.ط، العربية 

 جماميع(. 34/12(، ويف دار الكتب املصرية حتت رقم )1792/3توجد منه نسخة يف مكتبة برلني، حتت رقم ) (2)
املصنفني، د.ط،  وآاثر املؤلفني أمساء العارفني هدية، الباابين وإمساعيل(، 8/438) ، املرجع السابق،اتريخ األدب العريبينظر: 

قسم الفقه وأصوله  ،للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط الفهرس الشامل ،الميةاإلس احلضارة لبحوث امللكي اجملمعو (، 1/581)
(1/364.) 
 ه (. 1288) وهو عبارة عن قصيدة تقع يف مائة وتسعة عشر بيتا  طبعت يف هناية كتاب جريدة العجائب يف القاهرة سنة (3)

 (.8/438) املرجع السابق، ،اتريخ األدب العريبينظر: 
(. وطبع حديثا  بتحقيق د. مصطفى 8/439) اتريخ األدب العريبه ( طبعة حجرية كما يف 1330طبع قدميا  يف القاهرة سنة ) (4)

م(، يف جملد واحد، كما طبع بتحقيق أمحد املزيدي، ونشرته دار احلقيقة 1998بن حممد الذهيب، نشرته مكتبة املقدسي، مصر، عام )
 (، يف جملد واحد أيضا.م2008للبحث العلمي، مصر، عام )

 (. 4348/1وهو نظم على حروف املعجم، كل حرف مخسون بيتا ، توجد منه نسخة يف مكتبة آاي صوفيا حتت رقم ) (5)
 (.8/240) ، املرجع السابق،واتريخ األدب العريب(، 1/312) د.ط،، طبقات املفسرين، الداووديينظر: 
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 :مؤلفاته يف التفسري وعلوم القرآناثنيا:  -

 .(1)يف القرآن. خمطوط «كال»أرجوزة يف وجوه  .6

 .(2)األنوار الواضحة يف تفسري سورة الفاحتة. مطبوع .7

 .(3)تفسري سورة الفاحتة. خمطوط .8

 .(4)التيسري يف التفسري. مطبوع .9

 .(5)رسالة يف خمارج احلروف. خمطوط .10

 .(6)سور القرآن وكيف أوحيت. خمطوط .11

 .(7)بني الدال والذال، والفرق بني التاء والثاء. خمطوطالفرق  .12

 .(8)قصيدة يف ترتيب نزول القرآن. خمطوط .13

                                         
 (. 2/32ومنه نسخة حمفوظة بدار الكتب املصرية، املنصورة، حتت رقم ) (1)

 ،انمؤسسة آل بيت، عم ،للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط الفهرس الشامل ،اإلسالمية احلضارة لبحوث امللكي اجملمعينظر: 
 (.1/108) ،)قسم خمطوطات التجويد(

ه(، يتضمن الكتاب مسائل يف العقيدة وفق 1435عام ) ،محزة حممد وسيم البكريطبع يف دار الفتخت ابألردن، بتحقيق: د. محزة  (2)
 أمساء العارفني هدية، الباابين وإمساعيل، (8/438) ،1ط  ،اتريخ األدب العريب ،كارل بروكلمانوينظر:  ،عقيدة األشاعرة

 (.1/581) ،، د.طاملصنفني وآاثر املؤلفني
 ( أنه أل فه بعد األنوار الواضحة.8/439) اتريخ األدب العريبجاء يف  (3)
 وهو أشهر كتبه، نظم فيه  ريب القرآن يف أكثر من ثالثة آالف بيت، يف أربعني يوما . (4)
ص(، وطبع حديثا  بتحقيق د. مصطفى حممد 167ه ( يف القاهرة طبعة حجرية يف مطبعة حممد أيب زيد يف )1310طبع قدميا  سنة ) 

 ،1ط  ،طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبةه (، ونشرته مكتبة نزار الباز مبكة املكرمة. وينظر: 1420)الذهيب يف جملدين عام
 ، املرجع السابق،واتريخ األدب العريب(، 7/785)، 1، طذهب من أخبار يف الذهب شذرات، العماد وابن(، 2/182)
 .(5/581) ، املرجع السابق،وهدية العارفني(، 8/439)
 (. 1/21جماميع145ومنه نسخة حمفوظة يف دار الكتب املصرية، القاهرة، رقم ) (5)

 (.    1/109)قسم خمطوطات التجويد( ) ، املرجع السابق،والفهرس الشامل(، 8/440) ، املرجع السابق،اتريخ األدب العريبينظر: 
 (. 466/7رلني، حتت رقم )( بيتا  من الرجز، توجد منه نسخة حمفوظة يف مكتبة ب33وهو عبارة عن ) (6)

 (.8/439) ، املرجع السابق،اتريخ األدب العريبينظر: 
 .(. وهو عبارة عن منظومتني منفصلتني7026منه نسخة يف مكتبة برلني، حتت رقم ) (7)
 (.8/439) ، املرجع السابق،اتريخ األدب العريبينظر:  
 (. 1/149/352توجد منه نسخة يف التيمورية، حتت رقم ) (8)
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 .(1)الكفاية يف تفسري القرآن .14

 .(2)مرسوم اخلط .15
 .(3)مشكل القرآن. خمطوط .16

 .(4)املصباح املنري يف علم التفسري يف جملدين .17

 .(5)املكي واملدين .18

 .(6)منظومة يف أرابع القرآن. خمطوط .19

 .(7)منظومة وشرحها يف ظاءات القرآن. مطبوع .20

 .(8)امليزان الويف يف معرفة اللحن اجللي واللحن اخلفي. خمطوط .21

 اثلثا: مؤلفاته يف الفقه وأصوله: -

 .(9)األشكال املشكلة يف الفرائض. خمطوط .22

 وهو هذا الكتاب الذي قمت بتحقيق جزء منه. الدرر امللتقطة يف املسائل املختلطة .23

                                         
للرتاث  الفهرس الشامل اإلسالمية، احلضارة لبحوث امللكي اجملمعو  (،8/438،)1ط، اتريخ األدب العريب ،كارل بروكلمانينظر:  

 (.1/463)قسم خمطوطات التفسري( ) ،العريب اإلسالمي املخطوط
 حقق يف قسم التفسري ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ومل يطبع. (1)
 .وهو عبارة عن منظومة رائية يف رسم املصحف، ذكرها السخاوي يف الضوء الالمع (2)
 (.3/108) التاسع، د.ط، القرن ألهل الالمع الضوء ،السخاويينظر:  
 (.2/157) ، د.ط،م املؤلفنيعجمالكحالة،  رضا بن عمرينظر:  (3)
(، 7/785)، 1ذهب، ط من أخبار يف الذهب شذرات العماد، وابن(، 1/312)، د.ط، طبقات املفسرينالداوودي، ينظر:  (4)

 (.2/157) ، املرجع السابق،ومعجم املؤلفني(، 256):ص ،1، ططبقات املفسرينوي،  األدنه حممد بن وأمحد
 (.1/36)القرآن، د.ط،  علوم يف ، اإلتقانالسيوطيينظر: (5)
(. 1/141/167ص(، ومنه نسخة حمفوظة يف التيمورية، يف جمموعة التفسري حتت رقم )273وهو عبارة عن منظومة وتقع يف ) (6)

 (.1/346)قسم خمطوطات التفسري( ) ، املرجع السابق،الفهرس الشاملينظر: 
)قسم  الفهرس الشاملسف. وينظر: م( يف جملد واحد، بتحقيق د. حممد عثمان يو 1992نشرته مكتبة اآلداب، القاهرة، عام ) (7)

 (.1/109خمطوطات التجويد( )
(، وقاعدة بياانت قسم املخطوطات يف 118/1وهو نظم يف التجويد، ومنه نسخة حمفوظة يف مكتبة مكة املكرمة العامة برقم ) (8)

 (.1/581) ، املرجع السابق،هدية العارفني(. وينظر: 69194مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ابلرايض، برقم )
 فرائض(./330منه نسخة حمفوظة يف دار الكتب املصرية، حتت رقم ) (9)
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 .(1) للشريازي «التنبيه»دقائق التنبيه يف نظم  .24

 .(2)الرفق ابألمة يف اختالف األئمة. خمطوط .25

 (3)شرح التعجيز خمتصر الوجيز البن منعة يف الفروع .26

 .(4)مفاتيخت الكنوز، وتسمى رموز الكنوز. خمطوط .27

لل زايل فيما يزيد على مخسة آالف بيت على حرف الراء وهو الذي « الوجيز»نظم  .28
 .(5)أبو حيان أبنه نظم متمكنوصفه 

 .(6)لل زايل، شرع فيه، وللعله مل يتمه« الوسيط»نظم  .29

 رابعا: مؤلفاته يف السرية: -

وأصحابه العشرة، وذكرته بعض املصادر ابسم: نظم  الشجرة يف ذكر أصحاب النيب .30
 .(7)السرية النبوية. خمطوط

(8)قرة األبصار يف سرية الشفيع املختار .31
. 

                                         
، املصنفني وآاثر املؤلفني أمساء العارفني هدية ،الباابين وإمساعيل (،8/199) ،2، ط طبقات الشافعية الكربىالسبكي، ينظر:  (1)

 (.1/581)د.ط، 
 (، يف واحدة وتسعني لوحة. 1662زهرية حتت رقم )منه نسخة حمفوظة يف املكتبة األ (2)

 (.4/404قسم الفقه وأصوله ) ،للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط الفهرس الشامل اإلسالمية، احلضارة لبحوث امللكي اجملمعينظر: 
 (.1/581) ، املرجع السابق،اهلدي العارفنيينظر:  (3)
 (. 4654وهو عبارة عن منظومة يف الفقه الشافعي، وتوجد منها نسخة حمفوظة يف مكتبة الدولة، برلني، حتت رقم ) (4)

، قسم الفقه وأصوله والفهرس الشامل(، 206):ص، د.ط، الصوفيني معجم املؤلفنيحممد أمحد درنيقة،  ينظر: 
(4/10،427/527.) 
، الداووديو (، 8/199)، املرجع السابق، وطبقات الشافعية الكربى(، 18/285) ،، د. طالوايف ابلوفيات، الصفديينظر:  (5)

 .(1/312) د.ط،، طبقات املفسرين
 (.1/312) ، املرجع السابقطبقات املفسرين، الداووديينظر:  (6)
ر الكتب املصرية (، ويف دا4248/1وهو أرجوزة تزيد على ألف بيت، منه نسخة حمفوظة يف مكتبة آاي صوفيا برتكيا حتت رقم) (7)

 (. 5/227حتت رقم )
(، 1/312) د.ط،، طبقات املفسرينالداوودي، و (، 1/421) ،1، ط حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة السيوطي،ينظر: 

 .(8/439) ،1ط، اتريخ األدب العريب ،كارل بروكلمانو 
 منه نسخة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ابلرايض. (8)
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 يف الل ة العربية: خامسا: مؤلفاته -

 .(1)جواهر االقتباس يف علم اجلناس. خمطوط .32

 .(2)خمطوط. «ابنت سعاد»شرح قصيدة  .33

 .(3)العربية. وهي أرجوزة يف النحو .34

 .(4)املخمس يف النحو. خمطوط .35

 .(5)املربع يف املثلثات الل وية. مطبوع .36

 :والتصوف والرتبية السلوك يف سادسا: مؤلفاته -

 .(6)التصوف يف العوارف وأسرار املعارف أنوار .37

 .(7)الروضة األنيقة يف بيان الشريعة واحلقيقة. مطبوع .38

طهارة القلوب واخلضوع لعالم ال يوب، وهي يف السلوك، وهو من أشهر كتب املؤلف،  .39
 .(8)وقد طبع مرارا

 .(9)نرجس القلوب. خمطوط .40

                                         
 (.234(، ويف مكتبة فيينا ابلنمسا، حتت رقم )7331/2منه نسخة حمفوظة يف مكتبة برلني أبملانيا، حتت رقم ) (1)
 (.8/439)، املرجع السابق، اتريخ األدب العريبينظر:  
 (.472منه نسخة حمفوظة بدار الكتب املصرية، يف جمموعة طلعت، حتت رقم ) (2)
 (.  10/262) ، د.ط،التاسع القرن ألهل الالمع الضوء ،السخاوي( بيتا . ينظر: 685ذكر السخاوي أهنا تبلغ ) (3)
 .(8/439) املرجع السابق، اتريخ األدب العريب(. وينظر 6/187) املرجع السابق، السخاوي يف الضوء الالمعذكره  (4)
(، وقد قام بتحقيقه ودراسته ودراسة مؤلفه ونشره د. عدانن عمر اخلطيب 8/440) ، املرجع السابقاتريخ األدب العريبينظر:  (5)

 (.589-3/628( )81يف جملة جممع الل ة العربية بدمشق، اجمللد )
 (.1/312)، د.ط، طبقات املفسرينالداوودي، ينظر:  (6)
المتثال ألوامر الشريعة، وبيان بعض ما يقع فيه بعض حتد ث فيه عن الفْرق بني الشريعة واحلقيقة، وبيان أنه ال مناص للمرء من ا (7)

 املتصو فة من خمالفات لألحكام الشرعية، وطبع طبعة قدمية مل أقف عليها.
، املصنفني وآاثر املؤلفني أمساء العارفني هدية، الباابين وإمساعيل(، 8/439) ،1ط ،اتريخ األدب العريب ،كارل بروكلمانينظر:  

 (. 2176(، ومنه نسخة خمطوطة يف أكادميية ليدن، هولندا، ليدن، رقم احلفظ )1/581) د.ط، 
 .(8/439) ،1ط، اتريخ األدب العريب ،كارل بروكلمان(،  4/13) ،15، ط األعالمالزركلي، ينظر:  (8)
(، ومنه نسخة يف مكتبة ابيزيد احلكوميه، تركيا، استانبول، رقم احلفظ 8/440) ، املرجع السابق،اتريخ األدب العريبينظر:  (9)
 (.34025( الرقم التسلسلي )1556)
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ت ، وفيما ذكر (1)أذكرهافهذا أهم ما أطلعت عليه من كتبه وله رمحه هللا رسائل وقصائد أخرى مل 
 سعة اطالعه على علوم الشريعة والل ة.املقصود من بيان تنوع علومه ومعارفه، و  داللة على

 

 

  

                                         
 املصنفني، د.ط،  وآاثر املؤلفني أمساء العارفني الباابين، هدية(، 437-8/440) ، املرجع السابق،اتريخ األدب العريبينظر: (1) 
(1/580-581.) 
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 .عليه العلماء وثناء العلمية، مكانته: الثامن املبحث
بتمكنه من العلوم املختلفة، سواء الشرعية  رمحه هللا متمي زا   كان الشيخ عبد العزيز الديريين

منها، أم الل وية، ويدل على ذلك مؤلفاته الكثرية يف خمتلف الفنون، فله مؤلفات خمتلفة يف: 
 . (1)االعتقاد، والقراءات، والتفسري، والفقه، والل ة، كما أنَّ له مؤلفات يف السلوك

أيضا  على متك نه من العلوم؛ إذ أكثر من مث إنَّ املنهج الصعب الذي انتهجه يف التأليف يدل 
نظمه للمتون يف فنون شَّت، ونظم العلوم أصعب من نثرها، وال يقدر عليه إال من أويت رسوخا  يف العلم 

 املنظوم فيه، إىل جانب متكُّنه من العربية، وقرحية شعرية وقَّادة.
ب العلماء املعاصرين واملؤرخني الذين مكانة سامية يف قلو  رمحه هللاعبد العزيز الديريين وكان للشيخ 

متقشفا  خمشوشنا  من أهل العلم... وله نظر  كان املذكور رجال  » :، فهذا معاصره أبو حيان يقولأرَّخوا له
 .(2)«كثري يف  ري ما فن، ومشاركة يف فنون شَّت

وهذا من أيب حيان يف حق املتصلحني كثري، »على كالم شيخه أيب حيان، فقال:  وعل ق السبكى
هبذه الشهادة؛ فإنَّه كان قليل التزكية  ولو ال أنَّ الشيخ ذو قدم راسخة ابلتقوى ملا شهد له أبو حيان

 .(3)«للمتصلحني
وكان مع ذلك ، كان فاضال  عاملا  ابلنحو والل ة واألصولني، وله يف كل فن فضل: »(4)وقال عنه العيين

 .(5)« ببذاذة احلال راضيا  
وكان له معرفة جيدة ابلفقه، ومشاركة يف عدة فنون من : »(6)وقال عنه صاحب املنهل الصايف

 وقال عنه السيوطي ،«ممن عع بني العلم والعمل رمحه هللاالعلوم، وله قدرة على نظم العلم و ريه، وكان 

                                         
 .(33ص: ) ،تهمؤلفا ( ينظر: مبحث1)
 (. 199-8/200)، 2، طوالسبكي يف الطبقات(، 18/284) ، د.ط،الصفدي يف الوايف ابلوفيات( نقله عنه 2)
طبقات الشافعية الكربى يف احلاشية، وذكر أنه  حمق ق(، كما ذكره 1/311)، د.ط، الداوودي يف طبقات املفّسرين( نقله عنه 3)

 .  مل أطلع عليه من الطبقات الوسطى للسبكي، وهو خمطوط
(،  ه762احلنفي، مؤرخ، عالمة، من كبار احملدثني، ولد سنة: ) ( هو: بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى، أبو حممد العيين4)

عمدة »ه (، وله مؤلفات من أشهرها: 855واحلسبة، وعكف على التصنيف والتدريس إىل أن تويف  يف القاهرة سنة: )وويل  القضاء 
 . «القاري يف شرح صحيخت البخاري

 (.10/131)التاسع، د.ط،  القرن ألهل الالمع الضوءالسخاوي، (، 2/802)، 1، طب ية الوعاة، السيوطيينظر: 
 (.3/292)يف اتريخ أهل الزمان، د.ط،  عقد اجلمان العيين، ( ينظر:5)
 (. 269-7/271)، د.ط، املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف احلنفي، بردي ت ري بن يوسفينظر: ( 6)
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 «. كان عاملا  صاحلا  : »(1) رمحه هللا يف حسن احملاضرة
األديب العامل الفاضل، الزاهد العابد العامل، كان من املشهورين » النبيه:وقال عنه مؤلف تذكرة 

 . (2)«ابخلري والصالح والنظم اجلي د الكثري
يف معرض االستشهاد مبقاله، قاران  إايه بكبار العلماء املشهورين،  رمحه هللاوقد ذكره ابن تيمية 

 .(3)ابلقاهرة ملق با  له ابلشيخ يف بيان أمر مشهد احلسني
رأيته مرارا ، وزرته »: ومما يدل  على مكانته العلمي ة الس امية أنَّ معاصريه من العلماء كانوا يزورونه، قال أبو حيان

 .(4)«ابلقاهرة، وكان كثري األسفار يف قرى الريف يفيد الناس وينفعهم
ومما يدل على علو كعبه يف العلم ومكانته فيه أنَّ مصادر ترعته انصبت على كونه عاملا  من أعالم 

ومعلما ، ومؤلفا ، ومشت ال  ابلوعظ واإلرشاد، وكان خبريا  مبذهب اإلمام مالك، املذهب الشافعي، 
 .(5)حسن جوابكانت أتتيه مشكالت املسائل من أحناء مصر، وهو مقيم يف الريف، فيجيب عليها أبو 

، (6)«الربهان» الزركشي يف وقد أفاد العلماء من مصنفات الديريين ونقلوا عنه، ومن هذا أنَّ 
 استشهدا ببيت له، وهو:  (7)«اإلتقان»والسيوطي يف 

 وما نزلت " كال " بيثرب فاعلمن
 
 

 
 

 ومل أتت يف القرآن يف نصفه األعلى
  

واعتد حبكمه على بعض  «اخلفاء ومزيل اإللباسكشف » العجلوين يف كتابهوكذلك أفاد منه 
أورده عبد العزيز »، حيث قال: «من أكل مع م فور له  فر له»األحاديث، ومن ذلك: حديث 

 . (8)«الديريين يف الدرر امللتقطة، وقال ال أصل له عند احملدثني
 النيب  أنَّ وأما ما اش  تهر على األلس  نة من »ش  رحه على ص  حيخت البخاري: ويقول القس  طالين يف 

                                         
 (. 1/421) ،1، ط حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة السيوطي،( ينظر: 1)
 (.1/130) د.ط،يف أايم منصور وبنيه، تذكرة النبيه  ابن حبيب،ينظر: ( 2)
 (. 27/485، د. ط، )جمموع الفتاوى، بن تيميةا( ينظر: 3)
 (.7/269)، د.ط، املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف احلنفي، بردي ت ري بن يوسف( ينظر: 4)
طبقات الشعراين، الو  (،1/311) د.ط،، طبقات املفسرينالداوودي، و (، 18/284) ،ط، د.الوايف ابلوفياتالصفدي، ( ينظر: 5)

 .(1/172) ،1، طالكربى
 (.1/369) ،1القرآن، ط  علوم يف الربهان الزركشي،ينظر:  (6)
 (.1/70)القرآن، د.ط،  علوم يف اإلتقان السيوطي،( 7)
 .(2/273) الناس، د.ط، ألسنة على األحاديث من اشتهر عما اإللباس ومزيل اخلفاء كشف  العجلوين،ينظر:  (8)
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كما ص    رح به الش    يخ عبدالعزيز الديريين يف الدرر   ،فباطل ال أص    ل له ،ال ميكث يف قربه ألف س    نة
 .(1)«امللتقطة يف املسائل املختلطة

 رمحه هللاومبا سبق يتبني املكانة العلمية السامية اليت كان يتبو أها أبو حممد عبد العزيز الديريين 
 .(2)«مفس ر، فقيه، متكلم، مؤرخ، واعظ، أديب»املؤلفني: وكان حبق كما قال عنه صاحب معجم 

  

                                         
 (.9/293) ،7البخاري، ط  صحيخت لشرح الساري إرشاد القسطالين،( ينظر: 1)
 (. 5/241)، د.ط معجم املؤلفني عمر بن رضا الكحالة،( 2)
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 وفاته: التاسع املبحث
د التسعني و تويف يف حدوقيل:  ،(1)ه( 896) فقيل: تويف سنة :اختلف يف سنة وفاته اختالفا كثريا

 .(5)ه(699)، وقيل: (4)ه( 697، وقيل: تويف سنة )(3)ه( 694) تويف سنة ، وقيل:(2)وستمائة

 . (7)وهو ممن عاصره على هذا القول (6)ه( ألن ابن املعلم القرشي 694ولعل األقرب أنه تويف سنة )
  

                                         
 .(1/311)، د.ط، طبقات املفسرينالداوودي، و (، 2/182) ،1، ط طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، ينظر:  (1)
 (.181-2/182)، 1، ط طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبةينظر:  (2)
(، 181-2/182) ،1ط،  طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، (، 8/200) ،2، ط طبقات الشافعية الكربىالسبكي، ينظر:  (3)
 (.256) :ص ،1، ططبقات املفسرينوي،  األدنه حممد بن وأمحد(، 1/311) د.ط،  طبقات املفسرينالداوودي، و 
 والسيوطي،(، 2/182) ،1ط،  طبقات الشافعيةقاضي شهبة، ابن و (، 447)ص: ،2، ططبقات األولياءابن امللقن، و ينظر:  (4)

 (.1/311) ، د.ط، طبقات املفسرينالداوودي، و (، 1/421) ،1، ط حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة
املنهل الصايف  احلنفي، بردي ت ري بن يوسف(، 7/784)، 1ذهب، ط من أخبار يف الذهب العماد، شذرات ابنينظر:  (5)

 (.2/122) ، د.ط،واملستويف بعد الوايف
ه (، وكان فاضال  660هو: فخر الدين حممد بن حممد بن عثمان بن عمر القرشي املصري املعروف ب  ابن املعلم، ولد سنة ) (6)

 ه (. 725جوادا ، وتويف بدمشق سنة )
 (.5/463) ،2ط، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةابن حجر، ينظر: 

، 2، طقال به السبكي يف طبقات الشافعية(، وصو به، كما 2/181) 1، طابن قاضي شهبة يف طبقات الشافعيةنقله عنه  (7)
 ( عن ابن حبيب تصويبه له.1/311(، وهو قريب إىل عصر الديريين، كما نقل الداوودي يف طبقات املفسرين )8/199)
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 املبحث الثالث: موضوع الكتاب.
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 .حتقيق عنوان الكتاب: املبحث األول
 وقع اضطراب يف اسم هذا الكتاب يف ُنَسخه املخطوطة، فقد جاء على  الف ثالث نسخ

 «.الدُّرر املْلتَقطَة واملسائل امل   ُختَ َلطة»تسميته ب     
، وعلى «الدرر امللتقطة يف األشياء املختلطة»وجاء على  الف نسخة واحدة تسميته ب     

 «.الدرر امللتقطة يف فضائل العلوم املختلطة»النسخة آخر تسميته ب      
 (2)، كما ذكره القسطالين«املسائل املختلفةالدرر امللتقطة من »بعنوان:  (1)وذكره ابن فرحون

الدرر امللتقطة يف املسائل »ب  عنوان آخر وهو:  (6)والزركلي (5)واحلاجي خليفة (4)والشعراين (3)والسخاوي
 «.املختلطة

ا هي اجتهاد وتصر ف من  وكل هذه األمساء متقاربة، ويبدوا أنَّ تسمية الكتاب هبذه األمساء إمنَّ
؛ ألنَّ املؤلف صرَّح  يف معرض ذكره لسبب أتليف  فقال ،متهابسم هذا الكتاب يف مقد  كاتبيها، وال يضر 

 «.ومسَّيُتها الدُّرر امللتَقطَة واملسائل املختَ َلطة» :الكتاب
يتبني حتقيقا  أنَّ هذا االسم هو الصحيخت الذي نصَّ عليه املؤلف يف مقدمة الكتاب، وهبذا 

 وجاءت التسمية به على أ لفة أكثر النسخ اخلطية، وهللا تعاىل أعلم.
 
 

 
 

  

                                         
 (. 2/303)، 1، ط األحكام ومناهج األقضية أصول يف احلكام تبصرة ابن فرحون،( ينظر: 1)
 (. 9/293) ،7البخاري، ط  صحيخت لشرح الساري إرشاد القسطالين،( ينظر: 2)
 (.628)ص: ، 1ط  األلسنة، على املشتهرة األحاديث من كثري  بيان يف احلسنة السخاوي، املقاصد( ينظر: 3)
 (. 1/158) ،1، ط امليزان الكربى الشعراين،( ينظر: 4)
 .(1/749)والفنون، د.ط،  الكتب أسامي عن الظنون كشف  حاجي خليفة، ( ينظر:5)
 (. 4/13)، 15، ط األعالم، الزركلي( ينظر: 6)
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 .إىل مؤلفه ة الكتابتوثيق نسب: املبحث الثاين
سبقت اإلشارة إليه يف املبحث السابق ال جيد الباحث عنتا  يف اجلزم بصحة نسبة الكتاب إىل مؤلفه؛ ملا 

 يف الصفحة األوىل من النسخ اخلطية، كما أنَّ املؤل ِّف رمحه هللا أنَّ هذا العنوان جاء منسواب  إىل الديريين
يف خطبة كتابه هذا على اسم مؤلَّفه، حيث قال يف معرض ذكره لسبب أتليف الكتاب:  نصَّ  رمحه هللا

 .(1)«طَة واملسائل املختَ َلطةومسَّيُتها الدُّرر امللتقَ »
، (2)ويتأيد ذلك مبا نقله العلماء يف كتبهم عن هذا الكتاب ونسبتهم إليه؛ كابن فرحون يف تبصرة احلكام

،والسخاوي يف املقاصد (4)، القسطالين يف شرح صحيخت البخاري(3)واحلطاب املالكي يف مواهب اجلليل
، والشعراين يف امليزان (7)علي القاري يف األسرار املرفوعة ، ومال(6)، العجلوين يف كشف اخلفاء(5)احلسنة
 .(8)الكربى

يقول احلاج خليفة يف ف كتب الرتاجم،يف   - عبدالعزيز الديريين-إىل مؤلفه  وقد ذُكر الكتاُب منسواب  
الدرر امللتقطة يف املسائل املختلطة، للشيخ عبد العزيز الديريين، املصري، : »(9)كشف الظنون

 .«الشافعي
عبد العزيز بن أمحد بن سعيد الدمريي املعروف ابلديريين: فقيه : »(10)الزركلي يف األعالم وقال

.... من كتبه "التيسري يف علم التفسري بيت، و "الدرر امللتقطة يف  3000أرجوزة تزيد على "، شافعي 
  «..."املسائل املختلطة

 .لف رمحه هللانسبة الكتاب إىل املؤ صحة  -للشك مبا ال يدع جماال  -وبذلك يتبني 

                                         
 ب[ من )ب(./1]( ينظر: 1)
 (. 2/303)، 1األحكام، ط  ومناهج األقضية أصول يف احلكام تبصرة ابن فرحون،( ينظر: 2)
 (. 6/303) ،3، ط خليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب احلاطب املالكي،( ينظر: 3)
 (.9/293) ،7البخاري، ط  صحيخت لشرح الساري إرشاد القسطالين،( ينظر: 4)
 (.628ص: ) ،1ط  األلسنة، على املشتهرة األحاديث من كثري  بيان يف احلسنة السخاوي، املقاصد( ينظر: 5)
 (.2/380) الناس، د.ط، ألسنة على األحاديث من اشتهر عما اإللباس ومزيل اخلفاء العجلوين، كشف( ينظر: 6)
 (. 369)ص:املوضوعة، د.ط،  األخبار يف املرفوعة األسرار مال على قاري، ( ينظر:7)
 (. 1/158) ،1، ط امليزان الكربى الشعراين،( ينظر: 8)
 .(1/749)والفنون، د.ط،  الكتب أسامي عن الظنون كشف  حاجي خليفة،( ينظر: 9)
 (. 4/13) ،15، ط األعالم، الزركليينظر:  (10)
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 .موضوع الكتاب: املبحث الثالث
موضوع الكتاب هو املسائل اليت س ل عنها املؤل ِّف وأجاب عنها، ويلمخت هلذا عنوان الكتاب 

 «.الدُّرر امللتَقطَة واملسائل املختَ َلطة»الذي هو: 
قد بني موضوع الكتاب أثناء ذكره لسبب أتليف هذا الكتاب يف  رمحه هللا مث إنَّ املؤلف

 :بعد احلمد هلل والصالة والسالم على نبيه رمحه هللا مقدمته اليت استفتخت هبا التأليف، فقال
حممد احلجازي بن حبيش بن عامر السلمي نفع هللا  احملقق أاب فإنَّ الشيخ الصاحل الزاهد»
له مسائل فيما يتعلَّق ابلتوحيد والتفسري والتصوف واألحكام واألخذ  كانت تقع  ...بربكاته املسلمني

مث َمنَّ هللا عليَّ منه  ،من معاين األخبار والبحث عن اآلاثر؛ فبحث عن السؤال عنها إىل علماء زماننا
 إبقباله، وخصَّين بقصده بفضله ونواله، فاستعنت ابهلل تعاىل يف عيع مسائله، ورأيت األجوبة عنها من
رضى هللا تعاىل وفضائله، فحصل من ذلك ما كثر به النفع وتضاعف، نرجو به نيل األجر املضاعف، 

مث بعد ذلك أراد الشيخ أبو حممد احلجازي أْن جيمع ،... الدُّرر امللتَقطَة واملسائل املختَ َلطة :ومسَّيُتها
ل، كل مسألة إىل ما يشاكلها، أبوااب ، فاستعنت ابهلل تعاىل يف ذلك وععت مسائ ويرتب مسائل الكتاب

 .(1) «...وجعلت أبوابه ثالثة وعشرين اباب  
مث سرد أبواب الكتاب بدء  من أبواب العبادات ومرورا  أببواب املعامالت واألنكحة واجلناايت، 

، وابب يف تفسري آايت من كتاب شرح أحاديث عن رسول هللا وختم الكتاب ببابني، مها: ابب يف
 .هللا 

 
 

  

                                         
 (.ب) من ب[/2أ[ و]/2و] [ب/1: ]ينظر (1)
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 منهج مؤلفه فيه.: املبحث الرابع
عع كل يف املقدمة، أنَّه أجاب عن املسائل اليت ُس ل عنها، مث  رمحه هللا ذكر أبو حممد الديريين

شرح  وختم الكتاب ببابني، مها: ابب يف ثالثة وعشرين اباب   الكتاب يفجعل ، و مسألة إىل ما يشاكلها
 .(1) من كتاب هللا ، وابب يف تفسري آايت أحاديث عن رسول هللا

باب ال بيان منهجه يف هذا من حيث اإلعال، أما من حيث التفصيل فسيكون كالمنا عن
من  ،. وهو الباب الذي قمت بتحقيق جزء منه األخري الذي خصه بتفسري آايت من كتاب هللا

قوله يف  ، إىل»(2) أمسائه كتاب فيه مسائل جمموعة يف تفسري القرآن وتفسري»قول املؤلف 
على سيدان حممد وآله  وهللا تعاىل املس ول أن ينفعنا وإايك بذلك، واحلمد هلل وصلوا»( 46مسألة:)

 ب[./234](3)«وصحبه وسلم
رمحه هللا يف مقدمة كتابه إىل بيان منهجه الذي سار عليه يف أتليف هذا اجلزء، مل يتطرق الديريين 

  فأقول:وفيما يلي أحاول استخراج ذلك املنهج، 
مل يتخذ اإلمام الديريين رمحه هللا يف ترتيب املسائل هذا الباب ترتيبا  معيَّنا ، بل يسُردها سردا ؛ 

 فيذكر طََرفا  من اآلية املس ول عنها، مث يقوم ابإلجابة عنها أبسلوب سهل وواضخت.
، خيتار ذلك حبسب التفسري التحليلي والتفسري اإلعايلمنهجي بني  األس لة ناولهوقد مزج يف ت

األس لة، إال أنه ي لب على إجاابته منهج التفسري التحليلي، فيورد من عناصر هذا املنهج يف تفسري 
اآلية ما يراه مناسبا  يف ذلك املوضع، فيذكر سبب النزول إن وجد، ويبني معاين املفردات ال ريبة، ويذكر 

، «هذا هو الصحيخت» ، أو«والصحيخت»ال: بقوله:  األقوال الواردة يف اآلية ابختصار، ويرجخت بني األقو 
، أو يذكر قوال  على صي ة اجلزم، ويذكر ابقي األقوال بصي ة «واألول أصلخت»أو « وهو املشهور»أو 

مما يشعر أبهنا مرجوحة عنده، ويذكر القراءات ويوج هها يف مواطن الذي خيدم بيان « وقيل»التمريض 
اء السور، والناسخ واملنسوخ، واملكي واملدين، وفيما يلي بيان منهجه املعىن، ويتطر ق أحياان  بذكر أمس

 بشيء من التفصيل:
 

                                         
 (.ب) من[ ب/2]و[ أ/2]و[ ب/1: ]ينظر: ينظر (1)
 من أ. [ب/218] ينظر:  (2)
 من أ. [ب/234]ينظر:   (3)
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 موقفه من تفسري القرآن ابلقرآن:
يعد التفسري الصحيخت للقرآن ابلقرآن أعلى مراتب التفسري ابملأثور وأصحها؛ ألن الذي تكلم 

 .(1)هللا هبذا اجلانب اهتماما  ابل اابلقرآن وأنزله، هو أعلم مبراده فيه، وقد اهتم املؤلف رمحه 
 

 موقفه من تفسري القرآن ابلسنة:
إن تفسري القرآن ابلسنة الصحيحة أييت يف مرتبة الثانية من مراتب التفسري ابملأثور، ولتفسري 
القرآن ابلسنة نصيب وافر يف تفسري اإلمام الديريين لآلايت، فيذكر األحاديث دون السند، ودون راوي 

، كما أنه مل يذكر من أخرج احلديث «روي»، و«قال رسول هللا»ويصدر احلديث بقوله احلديث، 
من أصحاب املصنفات مطلقا ، ومل يلتزم ابحلكم على األحاديث صحتا  أو ضعفا ، ورمبا وصف احلديث 

 .(2)ابلصحيخت، ويؤخذ عليه أنه أورد يف كتابه أحاديث شديدة الضعف
 

 الصحابة والتابعني.موقفه من تفسري القرآن أبقوال 
قرآن  نزول، وشاهدوا قرائن الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم أععني، هم من عايشوا النيب 

، وعاصروا ما أحاط به من أحداث ووقائع، األمر الذي جعل تفسريهم أييت يف املرتبة الثالثة بعد  الكرمي
القرآن والسنة، أما التابعون فهم تالميذ الصحابة أخذوا عنهم العلم، وترب وا على أيديهم، وكان عصرهم 

ري هؤالء التابعني أييت بعد متك نت يف األمة، مما جعل تفس ، ومل تكن األهواء قدإىل عهد النيب قريبا  
وقد ُعين اإلمام الديريين بتفسري القرآن الكرمي أبقوال الصحابة ، تفسري أول ك الصحابة يف األمهية واملكانة

 ، وال الب أنه ال يذكر قائله، ورمبا ذكره.والتابعني، فآاثرهم كثرية جدا  يف تفسريه، وجاءت  ري مسندة
 

 
 

                                         
(، واملسألة 87(، ص: )15(. واملسألة رقم )86( ص: )14(، واملسألة رقم )83(، ص: )12ينظر: النص احملقق، املسألة رقم )( (1

 .(113( ص: )36رقم )
، واملسألة (90ص: ) (19(، واملسألة رقم )79( ص: )9(، واملسألة رقم )69(، ص: )3ينظر: النص احملقق، مسألة رقم: )( (2

 .(105(، ص:)29(، واملسألة رقم )96( ص: )22رقم )
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 العربية. موقفه من تفسري القرآن ابل ة
التيسري يف »الديريين العنصر الل وي يف كتابه اهتماما ابل ا، وال  رو، فهو صاحب  اإلمامأوىل 

أشهر نظم يف  ريب القرآن، وقد سبق يف مبحث مؤلفاته أن له كتبا يف النحو، والتصريف، « التفسري
 .(1)واشتقاقها ل ة، ويذكر أصلهاويتجل ى اهتمامه ابلل ة من خالل أنه يبني  معىن املفردة القرآنية يف ال

 
 موقفه من آايت العقيدة.

، وأنه كان ابنا  لعصره، وأتثر مبن حوله (2)ألجل ما تقدم ذكره يف مبحث اعتقاد اإلمام الديريين
على « الدُّرر امللتَقطَة واملسائل املختَ َلطة»من األشاعرة فقد سار يف تفسري آايت العقيدة يف كتابه 

 مذهب األشاعرة.  
 

 موقفه من آايت األحكام.
ال يلتزم اإلمام الديريين يف تفسريه لآلايت األحكام بذكر األحكام الفقهية وذلك لسببني 

األول: أنه استفتخت هذا الكتاب بذكر املسائل الفقهية الثاين: وألنه ختم كتابه جبزء يف التفسري أجاب 
  فيه على األس لة على سبيل اإلجياز.

ومع ذلك فقد تطرق يف تفسريه لبعض اآلايت إىل ذكر شيء من املسائل الفقهية دون أن 
 .(3)أصحاهبااألقوال إىل  يتوسع ويسهب الكالم يف تفسريه، ورمبا نسب

 
 

  

                                         
 (83(، ص: )12(، واملسألة رقم )78(، ص: )8(، واملسألة رقم )71( ص: )4ينظر: النص احملقق، مسألة رقم )  (1)
 (.27ينظر: مبحث عقيدته ومذهبه الفقهي، ص: ) ((2
 (.98(، ص: )23(، واملسألة رقم )90(، ص: )19(، واملسألة رقم )89( ص: )18ينظر: النص احملقق، مسألة رقم )  (3)
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 املبحث اخلامس: موارده.
التفس     ري علم بعض مص     ادره يف  لكن ذكر ،ه يف مقدمة كتابهمل يذكر اإلمام الديريين مواردَ 

 ، فقال:«التيسري»كتابه يف  

 مم                 ا روت                 ه الس                               ادة األئ                 م                 ة
 

 وح              ر رت              ه ع              ل              م              اء األم              ة 
  (3)وم         ك         ي (2)وال         ث         ع         ل         يب (1)ك         ال         ط         ربي 

 
 أئ        م        ة ال        ت        فس                      ري دون ش                      ك   
  (5)احل                رب وال                ق                ت                ي                يب (4)واهل                روي 

 
 ن         ق         ل         وا ال                   ري         ب دون ري         بإذ  
  ج             ام             ع ال             بس                           ي             ط(6)وال             واح             دي 

 
  وواض                     ع ال        وج        ي        ز وال        وس                     ي        ط 
                                          

ه (، 224، شيخ املفسرين، ولد سنة )هو: أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد، الطربي، وقيل يزيد بن كثري ابن  الب  (1)
من أجل  كتب التفسري وأمهها. وتويف  «جامع البيان عن أتويل آي القرآن»، وكتابه: ةوكان إماما ملما بكثري من الفنون، صاحب سن

 ه (. 310سنة )
 (14/726) ،3، ط النبالء أعالم ، سريالذهيبو (، 4/191)، د.طالزمان،  أبناء وأنباء األعيان وفيات الربمكي، خلكان ابن ينظر:

 .وما بعدها
، أحد أوعية العلم، كان بصريا  ابلتفسري والعربية والوعظ، ومن ( هو: أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري، أبو إسحاق الثعليب2)

 ه (. 427تويف سنة ). «الكشف والبيان»كتبه: 
 (.106):ص ،1، ططبقات املفسرينوي،  األدنه حممد بن وأمحد(، 17/437) ، املرجع السابق،أعالم النبالء سريينظر: 

، أبو حممد القريواين، مث األندلسي، املقرئ، صاحب التصانيف الكثرية النافعة، مؤلف اإليضاح هو: مكي بن أيب طالب القيسي  (3)
 ه ( بقرطبة.437ه (، وتويف سنة )355يف انسخ القرآن ومنسوخه، ولد ابلقريوان سنة )

 طبقات يف النهاية غاية وابن اجلزري،(، 221-220):ص، 1، طواألعصار الطبقات على معرفة القراء الكبار الذهيب، ينظر: 
 .(2/309) د.ط،، القراء

( هو: أبو عبيد القاسم بن سالم الرتكي الب دادي الل وي، األزدي موالهم، صاحب التصانيف املشهورة يف القراءات، والفقه، 4)
 ه (. 224، كان ذا فضل ودين، ومذهب حسن، مات سنة )من الفنون والل ة، والشعر، و ريها

 املرجع السابق أعالم النبالء، وسري(، 101-102): ص ،1واألعصار، ط الطبقات على الكبار القراء معرفة الذهيب،ينظر: 
 ( وما بعدها.10/490)
ه ( يف أواخر خالفة 213ولد سنة ) ،أصله من فارس ،( هو: عبد هللا بن مسلم بن قتيبة بن مسلم، أبو حممد املروزي الدينوري5)

 ه (. 276، تويف سنة )« ريب القرآن»، و«مشكل القرآن»كان ثقة فاضال دينا، ومن كتبه:   ،املأمون
-13/296)املرجع السابق،  أعالم النبالء، وسري(، 3/42) د.ط الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات الربمكي، خلكان ابنينظر: 
302.) 

، كان واحد عصره يف التفسري، ( هو: علي بن أمحد بن حممد الواحدي النيسابوري، أبو احلسن الواحدي الزم أاب إسحاق الثعليب6)
 ه (. 468صنف التفاسري الثالثة: البسيط والوسيط والوجيز، تويف سنة )
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 احل       رب ذي ال       فض                     ل اجل       ل       ي (1)وامل       ه       دوي
 

  (4)الويل (3)والقش               ريي (2)وال       دام        اين 
  

 
  

 يف تفسريه. وأكثر هذه املصادر اليت أشار إليها رمحه هللا يف هذه األبيات تعترب أهم املراجع
وقد وقفت من خالل توثيق النصوص واألقوال الواردة يف كتابه على عدد من تلك املصادر،  

 وهي:
 .للفراء «معاين القرآن» .1
 .(5)زجاجلل «القرآن وإعرابهمعاين » .2
 

 أليب جعفر «إعراب القرآن»، و«معاين القرآن»و «الناسخ واملنسوخ يف كتاب هللا» .3

                                         
 (.1/387)، د.ط، طبقات املفسرينالداوودي، و (، 339-18/341) ،3، ط النبالء أعالم ، سريالذهيبينظر: 

ابلقريوان، كان مقدما  يف القراءات والعربية،  «املهدية»( هو: أمحد بن عمار املهدوي التميمي، أبو العباس األندلسي، أصله من 1)
 ه (. 430تويف سنة )

والزركلي، (، 1/56) املرجع السابق،، طبقات املفسرينالداوودي، و (، 1/127) ،1، طالنحاة أنباه على الرواة إنباه القفطي، ينظر:
 (.1/184) ،15، ط األعالم

، «الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز»، فقيه حنفي، من مصنفاته: هللا الدام اين ( هو: حسني بن حممد بن إبراهيم، أبو عبد2)
 ه (.478تويف سنة )

 (.  2/254) ، املرجع السابقاألعالمينظر:  
وكان  ،ه (375امللك بن طلحة، أبو القاسم القشريي الشافعي الصويف املفسر، ولد سنة ) الكرمي بن هوازن بن عبد ( هو: عبد3)

وتويف سنة  ،«لطائف اإلشارات»، و«التفسري الكبري»عالمة يف عدة فنون، الزم أاب علي الدقاق، وأاب بكر ابن فورك، ومن مصنفاته: 
 ه (. 465)

 (.125-127):ص ،1، ططبقات املفسرينوي،  األدنه حممد بن وأمحد(، 18/228) ، املرجع السابقسري أعالم النبالءينظر: 
م، يف مطبعة حممد أيب زيد، وهبامشها: 1893-ه1310، طبعة حجرية طبعة يف عام التيسري يف التفسري الديريين، ( ينظر:4)

 (.3 ريب القرآن، ص: )ألفية العراقي يف 
، «معاين القرآن وإعرابه» :واملربد، من أشهر مصنفاته ،( هو: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، أخذ عن ثعلب5)

 ه ( 311وكان من أهل الفضل والدين، حسن االعتقاد، عيل املذهب، تويف سنة )
 (.52) :ص املرجع السابق، ،طبقات املفسرين، وي األدنهو (، 9-1/12) املرجع السابق، ،طبقات املفسرين، لداوودياينظر: 
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 .(1)النحاس
 .(2)ماورديلل «النكت والعيون» .4
 .(3)بن اجلوزيال «زاد املسري» .5
 .(4)البن عطية «احملرر الوجيز» .6
 .(5)لرازيل «الكبريالتفسري » .7

 
هذا وليس من الس          هل التأكد واجلزم أبنه نقل من هذا املص          در أو ذاك؛ ألنه ال يلتزم ابلنص، بل 

                                         
أحد تالميذ أيب إسحاق  «ابن املرادي»( هو: أمحد بن حممد بن إمساعيل، النحوي املصري، أبو جعفر النحاس، كان يعرف ب    1)

 (.  ه337)تويف مبصر سنة . «إعراب القرآن»، و«الناسخ واملنسوخ يف كتاب هللا»الزجاج، ومن كتبه: 
 (. 72): ص ،1، ططبقات املفسرينوي،  األدنه حممد بن وأمحد(، 68-1/70)، د.ط، طبقات املفسرينالداوودي، ينظر: 

( هو: علي بن حممد بن حبيب، أبو احلسن املاوردي، القاضي البصري الشافعي، تفق ه على أيب حامد اإلسفراييين، وكان حافظا 2)
، وتويف سنة «احلاوي يف الفقه»، و«أدب الدنيا والدين»د السلطان، وله مصنفات كثرية، منها: للمذهب، عظيم القدر، مقدما عن

 ( عن ست ومثانني سنة. ه456)
 (. 119-120) :ص املرجع السابق، ،طبقات املفسرين، وي األدنهو (، 64-18/68) ،3، ط النبالء أعالم سري، الذهيبينظر: 

الب دادي احلنبلي، حافظ العراق، وواعظ اآلفاق، ولد  «ابن اجلوزي»( هو: عبد الرمحن بن علي بن حممد، أبو الفرَج، املشهور ب  3)
ابن عبد الدائم، وابن النجار. وله تصانيف  :(، ومسع أاب القاسم بن احلصني، وعلي بن عبد الواحد الدينوي، وحدث عنه ه510سنة )

 (. ه597تويف سنة ). «املوضوعاتكتاب »، و«سري يف علم التفسريزاد امل»كثرية، منها: 
  املرجع السابق، ،طبقات املفسرين، وي األدنهو (، وما بعدها، 21/365) املرجع السابق،النبالء،  أعالم سريينظر:  

 (. 208-209): ص
قاضيا، عارفا ابألحكام واحلديث والتفسري، واسع ( هو: عبد احلق بن  الب، أبو حممد ال رانطي، األندلسي، كان فقيها مالكيا 4)

احملرر الوجيز يف تفسري »(، حد ث عن أبيه، وروى عنه عبد املنعم بن الفرس، ومن تصانيفه:  ه481املعرفة ابلل ة واألدب، ولد سنة )
 (.  ه546وتويف سنة ). «الكتاب العزيز

  املرجع السابق، ،طبقات املفسرين، وي األدنهو (، 586-19/589) ، املرجع السابق،النبالء أعالم سريينظر: 
 (.175-176): ص
كان من  «فخر الدين الرازي، واببن خطيب الري»( هو: حممد بن عمر بن احلسني الرازي، أبو عبد هللا القرشي، املشهور ب   5)

(، وتويف  ه544ولد سنة ). «التفسري الكبري»  تفسريه املشهور، واملوسوم ب»تالمذة حميي السنة الب وي، صنف كثريا من الكتب، منها: 
 (. ه606سنة )
 (. 213-214): ص ،وطبقات املفسرين لألدنه وي(، 500-21/501)، املرجع السابق، النبالء أعالم سريينظر: 
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حيكي املعىن ويص      و ه أبس      لوبه اخلاص، وقد يكون ذلك املعىن، يوجد يف أكثر من كتاب، وتواردت عليه 
 املصادر، مما جيعل من الصعب جدا التأكد من املصدر الذي نقل منه.

مما يدل  وجتدر اإلش      ارة إىل أن هناك عددا قليال من النص      وص واألقوال مل أقف على مص      ادرها 
 ، ولعل قابل األايم تكشف عن هذه املصادر.(1)على أن للديريين مصادر أخرى مل تظهر يل بعد

  

                                         
 (.67( ص: )1رقم ) ، مسألة( ينظر: النص احملقق1)
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 ُنَسخ الكتاب ووصفها ومناذج منها.الفصل الثالث: 
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 .وصف النسخ املخطوطة
 اعتمدت يف حبثي على نسختني من الكتاب، مها: 

 (.92090هي نسخة من املكتبة األزهرية برقم: )النسخة األوىل وهي األصل: 
 ُكتبت خبط إمساعيل بن احلاج أمحد األزهري املالكي بتاريخ: احلادي والعشرين من شهر شوال

 ( خبط نسخي معتاد، وكتبت العناوين ابللون األمحر.ه1073عام )
( سطرا، يرتاوح 21( ورقة ذات وجهني، يف كل وجه منها: )257تتكون هذه النسخة من: )

 ( كلمات.7عدد الكلمات يف السطر الواحد ما بني )
: جيوز للجنب بقوله: )بسم هللا الرمحن الرحيم وبه نستعني، كتاب الطهارة، مسألة يبدأ الكتاب

 أن ي تسل وشعره مضفور إذا حركه بيديه ...(.
ب[ بقوله: /218من السطر اخلامس عشر يف اللوحة رقم: ] ويبدأ الباب الثالث والعشرين

 ، إىل آخر الكتاب.«كتاب فيه مسائل جمموعة يف تفسري القرآن وتفسري أمسائه»
وهللا تعاىل  ب[/234يف اللوحة رقم: ] وتنتهي جزء األول من ابب الثالث والعشرين بقوله

  .على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم املس ول أن ينفعنا وإايك بذلك، واحلمد هلل وصلوا
الورقة األخرية بقوله: )...وهللا أعلم مت الكتاب حبمد هللا وعونه وحسن توفيقه وصلى  وتنتهي

لثالث املبارك حادي وعشرين شهر شوال هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم. بتاريخ يوم ا
ثالثة وسبعني وألف من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة و... على يد أفقر  1073سنة 

العباد إىل هللا وأحوجهم إمساعيل بن احلاج أمحد األزهري املالكي  فر هللا له ولوالديه وملن قرأ فيه ودعا 
 له ابمل فرة واملسلمني(.

(، وتوجد نسخة منها يف مركز ععة 42788نسخة من املكتبة األزهرية برقم: ) نية:النسخة الثا
 (.634080املاجد برقم: )

( سطرا ، ويف كل 25( لوحة ذات وجهني، ويف كل وجه منها )250تتكون هذه النسخة من: )
 ( كلمة تقريبا .12( إىل )9سطر )

 ( ه.1116ذي القعدة سنة ) 23وهذه النسخة كتبت يف: 
)بسم هللا الرمحن الرحيم وبه التوفيق، احلمد هلل الذي نور هبدايته قلوب  بقوله: يبدأ الكتاب

 أوليائه...(.
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ب[ بقوله: /229من السطر الثاين عشر يف اللوحة رقم: ] ويبدأ الباب الثالث والعشرين
 ، إىل آخر الكتاب. «مسائل جمموعة يف تفسري آايت القرآن العظيم وتفسري أمسائه»

يف  )واحلمد هلل أوال وآخرا وظاهرا  وابطنا  ... وكان الفراغ من كتابته الورقة األخرية بقوله:تنتهي و 
 (.ه 1116سنة  يوم اخلميس املبارك يف ثالث وعشرين يف شهر القعدة من شهور
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 مناذج من النسخ املخطوطة
 

 
  لوحة  الف من نسخة )أ(.
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  بعد ال الف من نسخة )أ(.اللوحة األوىل 
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 ب[ من النسخة )أ( وهي بداية كتاب التفسري./218اللوحة رقم ]
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 وهي هناية جزء األول من كتاب التفسري. ب[ من نسخة )أ(/235اللوحة رقم ]
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 اللوحة األخرية من نسخة )أ(.
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  لوحة ال الف من نسخة )ب(.
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  نسخة )أ(.اللوحة األوىل بعد ال الف من 
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  ب[ من نسخة )ب( وهي بداية كتاب التفسري./230اللوحة رقم ] 
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 اللوحة األخرية من نسخة )ب(.
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 .الثاين: النص احملقق بابال
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 .وجل وتفسري أمسائه عز(3)القرآن (2)مسائل جمموعة يف تفسري (1)كتاب فيه

 .(5)( جب حب ی جئ حئ مئ ىئ يئ...) :تعاىل (4)يف قوله :مسألة .1
 (8)كربِِّّ    ؛منع املندوابت والشخت ،(7)كالزكاة والنفقات الواجبة  ؛منع الواجبات البخل :(6)قال بعض العلماء

أ[ /192،]والبخل فرعه ،الشخت أصل أنَّ  :والصحيخت ،و ري ذلك، (9)والصدقات املندوبة ،اإلخوان
فإذا كان هذا الشخت يف النفس  ،وهو تعظيم املال يف النفس واحلرص عليه ،(10)(الباطن)فالشخت يف 

ه فأخرج املال يف وإن خالف نفسَ ، (13)لهخب شحه وافق (12)وقد (11)اإلنسان ابملنع فهو خبل[فوافقه ]
ٺ ٿ ٿ ): (16)عز وجل[ هللاقال ،](15)فقد وقاه هللا تعاىل ،(14)وجه اخلري مع حمبته له

ومنع الواجبات فقد  ،ومن وافق الشخت ،وهم حيبونه ويشتهونه (18)يطعمون الطعام[ :معناه] (17)(...ٿ

                                         
 عبارة )كتاب فيه( ساقطة من )ب(.(1)
 )آايت(. :يف )ب( زايدة(2)
 )العظيم(. :يف )ب( زايدة(3)
 يف )ب(: )قول هللا( بدل )قوله(.(4)
 .9جزء من آية:  احلشر: (5)
 .مل أقف على مصدر القول  (6)
 يف )ب(: )الواجبات( بدل )الواجبة(.(7)
 .)كرب(يف )ب(: )من بر( بدل (8)
 يف )ب(: )املندوابت( بدل )املندوبة(. (9)
 يف )أ(: )ابلباطن(، وهو تصحيف، واملثبت من )ب(، وهو الصواب. (10)
 .قوله )فوافقه اإلنسان ابملنع فهو خبل( ساقط من )أ((11)
 يف )ب(: )فقد( بدل )وقد(. (12)
 .يف )ب(: )خبل( بدل )خبله( (13)
 .كلمة )له( ساقطة من )ب((14)
 )فسلم من البخل، وإن خالف نفسه الشخت الباطن(. :يف )ب( زايدة  (15)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (16)
 .8جزء من آية: اإلنسان:  (17)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.(18)
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 (3)(ترك)ولكنه  (2))بعاص(فليس (1)وإن أخرج الواجبات مث شخت فلم خيرج املندوابت ،عصى هللا تعاىل
 .(4)[أوىل]األفضل و

 . (6)(...ی ىئ ىئ ىئ ی) :جل عزو (5)مسألة: يف قوله. 2
وأما  ،(10)هذا هو اإلسراف والتبذير احملرم ،(9)يف معصية هللا تعاىل (8)اق املالفنإ :التبذير واإلسراف (7)

 ،وهو ترك الشهوات ،والزهد أفضل منه ،فإنه مباح ،إنفاق املال يف شهوات النفس املباحة من  ري حاجة
 :معناه واإلسراف ،أيضا   فهو من هذا، (12)(...ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی) :جل عزو (11)وقوله

معناه  ،  (13)(جن ی ی جئ حئ...) :وقوله ،منع الواجبات :واإلقتار ،اإلنفاق يف املعاصي
 .واإلنفاق بقدر احلاجة ،وهو إخراج احلقوق ،إنفاقهم للمال قوام (14)[نَّ ]أ

                                         
 أ[./230](1)
 يف )أ(: )يعصي(، واملثبت من )ب( وهو الصواب. (2)
 يف )أ(: )تركه( (3)
 واب: )األوىل(.هكذا يف النسختني، والص  (4)
 يف )ب(: )قال هللا( بدل )يف قوله(. (5)
 .27جزء من آية: اإلسراء: (6)
 يف )أ(: زايدة )يعين( وحذفه أوىل واملثبت من )ب(.  (7)
 .كلمة )املال( ساقطة من )ب((8)
 (.429-430 /17، )1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:  (9)
 بدل )احملرم(.يف )ب(: )واحملرم(  (10)
 يف )ب(: )قول هللا( بدل )قوله(. (11)
 .67جزء من آية: الفرقان: (12)
 .67جزء من آية: الفرقان: (13)
 سقط من )أ(. (14)
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 .(2)( ٹ ٹ ٹ ٹ) :جل عزو (1)مسألة: يف قول هللا. 3
ب[ /192] وائل يف العاص بن (4)[نزلت] (3)منها ثالث آايت مكية ،هذه السورة سبع آايت

  ،والبخل ،والكفر ،هللا تعاىل ابلظلم هوصف ،(6)(5)السهمي

                                         
 يف )ب(: )قوله( بدل )قول هللا(. (1)
 .1املاعون:  (2)
 اختلف يف هذه السورة، أمكية هي أم مدنية؟ إىل ثالثة أقوال:  (3)

 . وعزاه ابن اجلوزي يف زاد املسري إىل اجلمهور.وأحد قويل ابن عباس ومقاتل، وهو قول جابر، وعطاء، القول األول: إهنا مكية
 وهو أحد قويل ابن عباس، وقتادة. القول الثاين: مدنية، 

 ثالثة آايت األول مكية، والباقي مدنية.القول الثالث: 
 «. العاص بن وائل، ونصفها ابملدينة يف عبد هللا بن أيب  املنافقة يف هبة هللا املفسر: نزل نصفها مبكوقال »قال ابن اجلوزي: 

 وذكره الزخمشري دون عزو.
، 1ط  فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل ابملدينة،(، وابن الضريس، 52، ص: )3قتادة، الناسخ واملنسوخ، ط ينظر: 

 ،1، طزاد املسري يف علم التفسري(، وابن اجلوزي، 4/803) ،3التنزيل، ط  وامض حقائق عن والزخمشري، الكشاف(، 33) :ص
(4/ 495). 

ذكر املؤلف رمحه هللا تعاىل يف كتابه الكفاية يف تفسري القرآن، األقوال الثالثة، واكتفى هنا بقول الثالث، وهذا يدل على رجحان 
 (.624رسالة دكتوراه بتحقيق حممد امبالو فال، ص: ) الديريين، الكفاية يف تفسري القرآن،هذا القول عنده، ينظر: 

 .سقط من )أ((4)
 هو: العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي.  (5)

 .واملسلمنيابلنيب  ، وإيذاءكان من زعماء القريش يف اجلاهلية، ومن أكثر املشركني استهزاء  
وحممد بن ، (1/409( )1/265، )2ط  السرية النبوية، ابن هشام،(، 273، ص:)1ط  حاق،سرية ابن إس بن إسحاق،اينظر: 

 (.2/462، )1سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، ط يوسف الصاحلي الشامي، 
ال مقاتل، نزلت يف أيب سفيان، وق :قوالن: األول: نزلت يف شخص معني، واختلفوا فيمن نزل، فقال ابن جريج ايف سبب نزوهل  (6)

والكليب، نزلت يف العاص بن وائل السهمي، وقال السدي، ومقاتل بن حيان، وابن كيسان، نزلت يف الوليد بن امل رية، وقال الضحاك 
نزلت يف عمرو بن عائد بن عمران بن خمزوم، وقيل: هيربة بن أيب وهب املخزومي، وروي عن ابن عباس أهنا نزلت يف منافق عع بني 

 راءاة.البخل، وامل
 والثاين: أهنا عام لكل من كان مكذاب بيوم الدين.

 والرازي، ،(6/350)د. ط،  النكت والعيون، واملاوردي،، (10/304) ،1 ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب، ينظر:
 (. 20/210) ،2ط، اجلامع ألحكام القرآن والقرطيب، ،(32/302  ) ،ه 1420- ،3ط ،مفاتيخت ال يب )التفسري الكبري(
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ڤ ڦ  ...)و،ويكذب الرسول ،البعثأي: ينكر  (2)(ٹ ٹ ٹ ٹ): تعاىل (1)فقال

ال أيمر به فهو  (4)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)فيأكل ماله  ،ويظلمه ،يطرده عن حقه  (3)(ڦ
ڃ ڃ )هو قوله تعاىل: و  ،ومنها أربع آايت مدنية نزلت يف املنافقني ،وأيمر ابلبخل،يبخل 

چ ڃ چ چ چ )خوفا من السيف ء  يعين: املنافقني الذين يصلون ابلظاهر راي (5)( ڃ

و  رايء  )إمنا يصلون بني الناس و  ،ابلصالة (9)(مامتاه)ليس يف قلوهبم  (8):  افلون(7)يعين (6)(ڇ
ركها مل تفإن  ؛صالته (12)ى مل يرج خريصلَّ  (11))إْن( أنه هو الذي» وقد ورد يف احلديث: ،(10)ا (نفاق

يبخلون على  أي: (16)(ڍ ڌ ڌ)وقوله ،املنافق (15)فهو ،(14) «فيها (13)خيف عقوبة هللا

                                         
 يف )ب(: )قال هللا تعاىل( بدل )قال تعاىل(. (1)
 .1املاعون:   (2)
 .2 جزء من آية: ماعون:  (3)
 .3ماعون:  (4)
 .4املاعون: (5)  
 .5املاعون:   (6)
 يف )ب(: )أي( بدل )يعين(. (7)
 يف )ب(: )خالفون( بدل ) افلون(. (8)
 واملثبت من )ب(. يف )أ(: )إمهام( بدل )اهتمام( (9)
 يف )أ(: )رايء ونفاق( بدل )رايء  ونفاقا(. (10)
 سقط من عيع النسخ واملثبت من جامع البيان كما سيأيت يف التخريج.  (11)
 يف )ب(: ) ري( بدل )خري(. (12)
 لفظ اجلاللة )هللا( سقط من )ب(.  (13)
: "ملا نزلت هذه اآلية: )الَّذِّيَن ُهْم َعْن َصالهتِِّّْم َساُهوَن(: أخرجه الطربي بسنده عن أيب برزة األسلمي ، قال: قال رسول هللا  (14)

هللا أكرب هذه خري لكم من أن لو أعطي كل  رجل منكم مثل عيع الدنيا هو الذي إن صلى مل يرج خري صالته، وإن تركها مل خيف 
 ربه".

 142 ،2، طتفسري القرآن العظيم ابن كثري،و (. 24/633) ،1طلطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، اينظر:  
ده اسنإضعف كما ( حيث ذكره عن ابن جرير مث قال: فيه جابر اجلعفي، وهو ضعيف، وشيخه مبهم، مل يسم، وهللا أعلم.  8/495)

 (.8/264) ،1ط ،الدر املنثور ،السيوطي أيضا السيوطي. ينظر:
 يف )ب(: )يعين( بدل)فهو(. (15)
 .7املاعون:   (16)



   70 

 ، (3)(2)الضيف(1)ىر قِّ : (ڌ)وقيل:  ،وائج من البيت هذا هو املشهوراحل ةعار إب ولو ،املؤمنني
 .(9()8) السجود (7))أعضا(وقيل: ،لناراو  اء،املك  (6) (5)اليسري يءالش وقيل: ، (4)وقيل: الزكاة

 .يف تفسري الغاشية لة:أمس. 4
ٹ ڤ ) .(12) الناس أي: تعمهم (11)ى(ت ش)القيامة اليت  :يعين  (10)(ٹ ٿ ٿ ٹ ٹ)

 .(14)من الذل واهلول ]أ/022] ةقمطر  وجوه الكفار يوم القيامة خاشعة يعين:(13) (ڤ ڤ

                                         
 يف )ب(: )اقرى( بدل )قرى(. (1)
، أمحد خمتار عبد احلميد عمرو (، 5/204مادة: قري، )، د.ط ،العني اخلليل بن أمحد،أي: أضافه وأحسن إليه، ينظر:   (2)

 (.3/1807، مادة: )ق ر ي(، )1، ط معجم اللغة العربية املعاصرة
 أقف على مصدر القول.مل ( 3)
 ،واحلسن ،وقتادة ،ابن احلنيفةأخرجه الطربي يف جامع البيان عن علي، وابن عمر رضي هللا عنهما، وبه قال سعيد بن جبري، و ( 4)

  ، وعكرمة.وابن زيد، والضحاك
وابن  (6/352) د.ط،النكت والعيون،واملاوردي،  (،635-24/376) ،1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن،  ينظر:

 .(4/496) 1، طزاد املسري يف علم التفسرياجلوزي، 
 .يف )ب(: )كثري( بدل)يسري( (5)
 ذكره الثعليب يف تفسريه، والب وي يف تفسريه عن قطرب. ( 6)

، 4، ط والبغوي، معامل التنزيل يف تفسري القرآن (.10/063، )1، طالثعليب، الكشف والبيان عن تفسري القرآنينظر: 
(8/535،) 
 واملثبت من )ب(. يف )أ(: )عطاء( بدل )أعضاء( (7)
بعضهم فسره ابلطاعة: ذكره املاوردي يف النكت العيون عن ابن  إال أن املاعون أبعضاء السجود خاصة مل أقف على من فسر  (8)

 .أبو عبيد واملربدعباس، وذكره الثعليب يف تفسريه عن 
 .(6/335) د.ط، النكت والعيون،واملاوردي،  (،10/306، )1، طالثعليب، الكشف والبيان عن تفسري القرآن :ينظر 
 ب[./230] (9)
 .1ال اشية:   (10)
 ، واملثبت من )ب(.يف )أ( )ت شوا( بدل )ت شى( (11)
(، 24/326)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، و (، 525) :ص، ط.د القرآن،  ريب قتيبة، ابنينظر:   (12)

 (.10/287) ،1ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،و (، 10/3420)، 3، ط تفسري القرآن العظيم وابن أيب حامت،
 .2ال اشية:   (13)
 (.31/138) ،3، ط)التفسري الكبري(مفاتيح الغيب  والرازي،(، 24/327) ، املرجع السابق،جامع البيانينظر:   (14)
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 يف تعب ونصب. (4)القيامة فهم (3)من أهوال يوم (2)تقاسي مما ،أي: يف تعب (1)(...ڤ)

يعملون يف فإهنم  ،وقيل: نزلت يف عباد الكفار ،يف جهنم هذا هو الصحيخت :(5) (ڦ ڦ ڄ ڄ)
، على القولني عيعا   (6)ويف  ريهم و ريهم فاآلية يف الكفار ،كالرهبان  ،ويعتقدون أهنم على حق ،الدنيا

يقاسون يف املواقف  (10)ما (9)املراد به[هل ] ؛(8)والنصب ،والتعب (7)اخلشوع معىن إمنا اخلالف يفو 
 .(12)اما يتكلفون يف الدني (11)(و)أ

                                         
 .3جزء من آية: ال اشية:  (1)
، ُمقاَساة ، فهو ُمقاٍس، واملفعول ُمَقاس ى (2) ي، قاسِّ  .قاسى من يقاسِّ
 كلمة )يوم( ساقطة من )ب(.(3)
 يف )ب(: )فهي( بدل )فهم(. (4)
 .4ال اشية:   (5)
 .ساقط من )ب( )ويف  ريهم(قوله  (6)
  .ابخلشوع( بدل )معىن اخلشوع((: )وصفها بيف ) (7)
 كلمة )النصب( ساقطة من )ب(.  (8)
 .قط من )أ(اما بني معقوفني س(9)
 يف )أ( )وما( بدل )ما(. (10)
 يف )أ(: )واو( بدل )أو(. (11)
 أقوال منها: َّمث زث ڤ يت ىت نت مت ُّٱ ذكر املفسرون يف قوله تعاىل: (12)

  :يف الدنيا ففيه وجوهاألول: أن بعض هذه الصفات حاصل يف اآلخرة وبعضها 
َلٌة  أ. أهنا خاشعة يف اآلخرة، مع أهنا كانت يف الدنيا عاملة انصبة، قال ابن عباس وزيد بن أسلم وسعيد بن جبري: املعىن: هي عامِّ

َبٌة فيها ألهنا على  ري هدى، فال مثرة لعملها إال النصب وخامتته النار. قالوا: واآلية يف القسيسني وع بدة األواثن وكل يف الدنيا انصِّ
 جمتهد يف كفر، وبه قال أيضا عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. 

 .ب. أهنا خاشعة عاملة يف الدنيا، لكنها انصبة يف اآلخرة. قال عكرمة والسدي: عاملة يف الدنيا ابملعاصي انصبة يف النار يوم القيامة
 الثاين: هذه الصفات أبسرها حاصلة يف اآلخرة:

لنار مبعاجلة السالسل واأل الل، ألهنا مل تعمل هلل يف الدنيا، فأعملها وأنصبها يف النار، وروى هذا املعىن العويف عن عاملة انصبة يف ا
صبها. ابن عباس، وقال احلسن وقتادة: إن الوجوه يف القيامة خاشعة عاملة انصبة، وأهنا ملا مل تعمل يف الدنيا هلل أعملها هللا يف النار وأن

 . وبه قال مقاتل
 الثالث: هي أبسرها حاصلة يف الدنيا: 

فقيل: هم أصحاب الصوامع من اليهود والنصارى وعبدة األواثن واجملوس، واملعىن أهنا خشعت هلل وعملت ونصبت يف أعماهلا من 
 صفات اليت  يلوهااات موصوفة ابلالصوم الدائب والتهجد الواصب، وذلك ألهنم ملا اعتقدوا يف هللا ما ال يليق به، فكأهنم أطاعوا ذ
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وال  :(3)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)، (2)شوك صعبه ول ،نبات مروهو  :(1)(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)
 يشبع.

، مة يف اجلنةنعَّ وجوه املؤمنني يوم القيامة مُ  يعين: (5)(ڎ ڈ ڈ ژ):(4) فقال تعاىلنيمث ذكر املؤمن
، ذلك السعي (9) َرضيت(8)، ]و[فشكرت ،عملها الصاحل(7)[جزاء]وجدت يعين: (6)(ژ ڑ ڑ)
 .(11)ةمرتفع(10) (ک ک ک ک)

 .(13)كل كالم ال فائدة فيه  :والل و ليس فيها ل و؛ أي: (12)(گ گ ڳگ گ )

                                         
فهم يف احلقيقة ما عبدوا هللا وإمنا عبدوا ذلك املتخيل الذي ال وجود له، فال جرم ال تنفعهم تلك العبادة أصال. ذكره الرازي ومل 

 ينسبه إىل أحد.
 ،3، طتفسري القرآن العظيم وابن أيب حامت،(، 24/382)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر: 

معامل التنزيل يف تفسري  البغوي،و (، ، 8218-12/8217)، 1ط اهلداية إىل بلوغ النهايةومكي ابن أيب طالب، ( 10/3420)
 (.31/139) ،3ط  ،مفاتيح الغيب والرازي،، (8/404، )4 ، طالقرآن

 .6ال اشية:   (1)
التفسري و  (،5/473)، املرجع السابق، الوجيز احملررو  (،24/384) ،1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، : ينظر (2)

 (.31/140) ، املرجع السابقالكبري
 .7ال اشية:   (3)
 يف )ب(: )فقال( بدل )فقال تعاىل(. (4)
 .8ال اشية:   (5)
 .9ال اشية:   (6)
 ساقط من )أ(.(7)
 السياق يقتضي زايدة )واو(.  (8)
 يف )ب(: )عيشة( بدل )رضيت(. (9)
 .10ال اشية:   (10)
، 4 ، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن الب وي،و  (،24/334) ،1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن،  ينظر:  (11)
 (.386 /8) ،2، طتفسري القرآن العظيم ابن كثري،و  (،8/409)
 .11ال اشية:   (12)
مادة: ل ا  ،3، لسان العرب، ط منظور ابنو ، (31/142) ،3ط ،مفاتيخت ال يب )التفسري الكبري( الرازي،ينظر:   (13)
 (.39/463مادة: ل و، )د.ط، اتج العروس من جواهر القاموس، ، الزَّبيديو (، 15/250)
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 (3)(ں ڻ ڻ)، ةعمرتف أي: (2)(ڱ ڱ ڱ ں)، عيون جتري يعين: (1)(ڳ ڳ ڳ ڱ)

ۀ ہ )، الوسائد يعين: (8)(ڻ ڻ ۀ)، (7)آذان (6)]هلا[ (5)ليساليت  (4)الكيزان :األكواب

 .(10) يعين: البسط املفروشة(9) (ہ

مال يعين: اجلِّ (11) (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)ب[ /220] مث ذكر الدليل على البعث فقال:
وقيل: اإلبل  ،ويركبها هذا هو الصحيخت ،مع عظم خلقتها كيف سخرت لصيب حَّت يعمل عليها

 .(12) السحاب

                                         
 .12ال اشية:   (1)
 .13ال اشية:   (2)
 .14ال اشية:   (3)
 .املاءن يشرب فيه أو ُيَصبُّ منه عع كوز، وهو إانء من فخ ار أو  ريه له أذ  (4)
، معجم الل ة العربية املعاصرة، ط أمحد خمتار عبد احلميد عمرو (، 5/420، مادة: كوز، )3، لسان العرب، ط ابن منظورينظر:  
 (.3/1970ز(، ) مادة )ك و، 1
 .قوله )ليس( ساقطة من )ب(  (5)
 ساقط من )أ(.(6)
د.  ،النكت والعيون واملاوردي،(، 24/387) ،و(21/641) ،1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:   (7)

 ،مادة: كوب املرجع السابق، ،لسان العربو (، 113-16/114) ،2، طاجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،(، 5/238)ط، 
(1/729.) 
 .15ال اشية:   (8)
 .16ال اشية:   (9)
، النكت والعيونو (، 9/310) مادة: منرق ،1ط اللغة،هتذيب  ،واألزهري(، 24/387) ، املرجع السابقجامع البيانينظر   (10)

 (.6/216) املرجع السابق،
 .17ال اشية:   (11)
( 6/262) ، املرجع السابق،واملاوردي يف النكت والعيون(، 10/189)1، طالثعليب يف تفسريه الكشف والبيانذكره   (12)

بتشديد الالم: « اإلبِّلُّ »قال أبو عمرو  ( عن أيب العباس املربد.5/474) ،1، طابن عطية يف احملرر الوجيزدون عزو، وحكاه 
 .الس حاب الذي حيمل املاء

 (.20/35) ، املرجع السابق،تفسري القرطيبو  ،(4/436)، املرجع السابق، زاد املسري يف علم التفسريينظر: و 
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 .(3)وهذا منسوخ آبية السيف (2)أي: مسلط(1) (ې ې ې ې)

 .أي: رجوعهم (4)(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)

 ؛وماهم من بين آدم (6)أهل اجلنة[،خلدمة ] على شكل الصبيان (5) لمان خيلقون يف اجلنة :والولدان
فاملؤمن يف اجلنة له  لمان من  (7)إن احلور العني على شكل اآلدميات، وما هم من بين آدم[كما ]

ما كان مموها  (8)أو الذهب، يف الل ة والزخرف؛ مياتدوزوجات من اآل ،وله زوجات من احلور ،الولدان
 .(9)ابلذهب

 .(11)(...ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) قوله تعاىل: (10)يف :مسألة. 5
 ،وخيرج الزرع من احلب ،وخيرج النطفة امليتة من اآلدمي احلي ،معناه خيرج اآلدمي حيا من نطفة ميتة

 .(13)والكافر من املؤمن ،خيرج املؤمن من الكافر :وقيل ،(12)وخيرج احلب من الزرع

                                         
 .22ال اشية:   (1)
 يف )ب(: )مبسلط( بدل )مسلط( (2)
 (،1/770) ،1، طالناسخ واملنسوخ، نحاسالو (، 389-24/390)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:   (3)
 (.6/263)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 10/190) ،1 ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،و 
 .26-25ال اشية:   (4)
 أ[ من )ب(./231] (5)
 قط من )أ(.اسما بني معقوفني  (6)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(. (7)
 يف )ب(: )أما( بدل )أو( (8)
خمتار  والرازي،(، 7/271) ،مادة: زخرف،1ط هتذيب اللغة، ،واألزهري(، 21/601) ، املرجع السابقجامع البيانينظر:   (9)

 (.135)مادة: )ز خ رف(، ، 5ط  الصحاح،
 .قط من )ب(اس (10)
 .19جزء من آية:الروم:   (11)
(، 6/304)، 1ط الطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن،و (، 1/385)، 1طتفسري عبد الرزاق،  ،عبد الرزاقينظر:   (12)

 (.4/304)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، 
 البيانالطربي يف جامع ، وأخرجه ورواه مرسال عن النيب  ،(، عن احلسن385-1/386) عبدالرزاق يف تفسريهأخرجه   (13)
( 4/304، وحكاه املاوردي يف النكت والعيون )( عن احلسن، وابن مسعود رضي هللا عنه، ورواه مرسال عن النيب 6/306-308)

وأوىل التأويالت اليت ذكرانها يف هذه اآلية "عن عمر رضي هللا عنه، والزهري، وقال الطربي رمحه هللا تعاىل بعد ذكر األقوال: 
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 ،(3)[للبعث]من القبور  (2)(چ چ...) ،والنبات ابل يث (1)( ڃ...ڄ ڃ ڃ ڃ...) :وقوله
 كخروج النبات من األرض.

 .(4)(... وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)تعاىل:يف قوله : مسألة. 6

اآلية: إذا أردان إهالك قوم أمرانهم أ[ /221]ومعىن ،(5)ونمعنرؤساء األكابر يف الدنيا املتالهم : املرتفون
فحق عليهم القول  (7))رسله(يعين: كفروا ابهلل و  (ېئ)و ،فكذبوهم (6)وأرسلنا إليهم الرسل، ابلطاعة
فتقدير اآلية: أمران مرتفيها   (8)(ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ...)وهذا مثل قوله تعاىل:  ،ابلعذاب

 ،(9)أيمر ابلشر لكن يقضي به ويقدر وهللا تعاىل ال ،فإذا كذبوا دعوانهم ،ابلطاعة واإلميان

                                         
وخيرج  ،وذلك إخراُج احلي  من امليت ،ال: "خيرج اإلنسان احلي  واألنعام والبهائم األحياَء من النُّطف امليتةابلصواب، أتويُل من ق

 (.6/309وذلك إخراج امليت من احلي ". ينظر جامع البيان)، النطفة امليتة من اإلنسان احلي واألنعام والبهائم األحياء
 .19جزء من آية: الروم: (1)
 .19من آية:جزء الروم:   (2)
 قط من )أ(.اس(3)
 .16جزء من آية:اإلسراء:   (4)
 (.1/393)م، 1987 ،1، طمجهرة اللغة، األزدي(، وينظر: 3/236) ، املرجع السابقالنكت والعيونينظر:   (5)
 يف )ب(: )رسال( بدل )الرسل(. (6)
 يف )أ(: )رسوله( بدل )رسله(. (7)
 .15جزء من آية:اإلسراء:   (8)
 )ب(: )يفضي به وبقدره( بدل )يقضي به ويقدر(.يف  (9)
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 :(2)تعاىل أبمره قال ال ،وتقديره، وقضائه ،ومشي ته ،واملعاصي إبرادة هللا وأمره،(1)فالطاعة إبرادة هللا 
 وهي قراءة األئمة السبعة، على القراءة املشهورة (4))التفسري( وهذا :(3)(...ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ...)

 ،(5)ءالقرا

رؤساء، يقال: أمر الومعناها: كثران فيها  (7)ان مرتفيها ابملدر قراءاتن أحدمها: أم الشواذيف  (6)]و[ 
 كثر. (8))يعين(الشيء

: (11)]فيها[ (10)ففسقوا ومعناها: ولينا الرؤساء عليهم ،(9)فيها بتشديد امليمرتْ ران مُ األخرى أمَّ والقراءة 
 .(12)يقال أم رت فالان: ولَّْيته وَحكَّمته

                                         
 يف )ب(: )إرادة هللا تعاىل( بدل )إرادة هللا(. (1)
 يف )ب( )قال هللا تعاىل( بدل )قال تعاىل(. (2)
 .28جزء من آية:األعراف:   (3)
 يف )أ(: )التقييد( بدل )التفسري(. (4)
(5)

(، 2/306) ، د. ط،النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري(، و1/379)، ص 2، ط،السبعة يف القراءات ،بن جماهداينظر:  
 .(268) :ط، ص.، داملبسوط يف القراءات العشر ،وأمحد بن احلسني النيسابوري

 من )أ(. ةطاقس(6)
واألعرج،  ،وعاصم ،وابن كثري ،وقتادةوأيب العالية،  ،وأيب عمرو ،واحلسن ،علي بن أيب طالب، واختلف عن ابن عباس هو قراءة (7)

  والكليب. ،وعبد هللا بن أيب يزيد ،وقرأ هبا ابن أيب إسحاق وأبو رجاء والثقفي، وسالم
 (.2/15)، املرجع السابق، احملتسبينظر: 

 .يف )أ(: )مبعىن( بدل )يعين( (8)
 خبالف وأبو ،واحلسن ،فقرأ هبا: ابن عباس خبالف، وأبو عثمان النهدي، وأبو العالية خبالف، وأبو جعفر حممد بن علي خبال (9)

 .، خبالفوالسدي وعاصم ،عمرو خبالف
 (.16-2/17) ،، د. طيف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها بن جين، احملتسباينظر: 

 ب[./231] (10)
 .من )أ( قطس(11)
وأوىل القراءات ( أوجه القراءات الواردة يف هذه اآلية مث قال رمحه هللا: 403-17/406) الطربي رمحه هللا يف تفسريهذكر   (12)

يف ذلك عندي ابلصواب قراءة من قرأ )أََمْران ُمرْتَفِّيها( بقصر األلف من أمران و فيف امليم منها، إلعاع احلجة من القر اء على 
لقراءة، فأوىل التأويالت به أتويل من أتو له: أمران أهلها ابلطاعة فعصوا تصويبها دون  ريها. وإذا كان ذلك هو األوىل ابلصواب اب

وفسقوا فيها، فحق  عليهم القول، ألن األ لب من معىن أمران: األمر، الذي هو خالف النهي دون  ريه، وتوجيه معاين كالم هللا 
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 .(1)(...ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ... ):مسألة: يف قوله تعاىل. 7

 .(2)يعين: اللوح احملفوظ مكتوب فيه عيع ما هو كائن

 .(3)(...ۇ ۆ ۆ...): يف قوله تعاىل: مسألة. 8
أحنف، فمعناه: حنيفا مائال عن الشرك والباطل،  (5)، ويسمى: )األعوج((4)يف الل ة: امليل احلنف

 .(6) احلق، وهللا أعلم ]ب/221 [مستقيما على

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ) :(7)مسألة: يف قوله تعاىل. 9

 .(8)(ۇ...ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

وشهر  ،(10)أوهلا: احملرم احلرام (9)العربية اثنا عشر شهرا معروفة، واألشهر احلرم أربعة أشهر يف[األشهر ]
 (13)ذو القعدة، وذو احلجة؛ فثالثة (12)يف آخرها، و)مها( (11)يف أول نصفها، وهو رجب، و)شهران(

 فرد: وهو رجب. منها سرد: ذو القعدة، وذو احلجة، واحملرم، وشهر

                                         
 ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،وينظر:  جل  ثناؤه إىل األشهر األعرف من معانيه، أوىل ما وجد إليه سبيل من  ريه؛

   (.236-3/235)د. ط،  ،النكت والعيون املاوردي،و (، 90-/6) ،1 ط
 .38جزء من آية: األنعام:  (1)
(، 4/146)املرجع السابق،  ،الكشف والبيانالثعليب، و (، 11/346) ،1ط الطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، :ينظر  (2)

 (.2/286) ،1، طيف تفسري القرآن اجمليد الوسيطوالواحدي، 
 .67جزء من آية:آل عمران:   (3)
: ص ،1القلوب، ط بنزهة املسمى  ريب القرآن، سجستاينوال(، 3/284) ، مادة: حنفد.ط العني، اخلليل بن أمحد،ينظر:   (4)
 (.2/110)،مادة )حنف(ط، .د معجم مقاييس الل ة ابن فارس، (، وينظر:184)
 يف )أ(: )األعرج( بدل )األعوج(.  (5)
 )وهللا أعلم( ساقط من )ب(. :قوله  (6)
 يف )ب(: )قال هللا تعاىل( بدل )يف قوله تعاىل(.  (7)
 .36جزء من آية:التوبة:   (8)
 (.أما بني معقوفني ساقط من )  (9)
 يف )ب(: )هو حمرم( بدل )احملرم احلرام(.  (10)
 يف )أ(: )شهرين( بدل )شهران(.  (11)
 يف )أ(: )هو( بدل )مها(.  (12)
 يف )ب(: )فشهران( بدل )فثالثة(.  (13)



   78 

 ،(2()1)فيها مضاعفة، والسي ات فيها عظيمة[واحلسنات ألن حرمتها عظيمة ] (ڭ) تسميتها معىن
عظيمة، وكذلك كل شيء حرمته ] (4))ألن(، والشهر احلرام إمنا مسي حراما (3)وكذلك البيت )احلرام(

 (8)فعله هتاوان حبرمة هللا تعاىل (7)هللا، و)يف( (6)يف تركه تعظيم حرمة (5)حرمه هللا إمنا مسي حرما؛ ألن[
ملا وقف بعرفة  ، وقال رسول هللا(10)(...ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇۋ ۋ):(9)قال تعاىل

َهَذا،  يَ ْومُِّكمْ  َكُحْرَمةِّ   َعَلْيُكْم، َوأَْعرَاَضُكْم َحرَامٌ  َوأَْمَواَلُكمْ  دَِّماءَُكمْ  إِّنَّ »: (11)مىن يف حجة الوداع وأتى إىل
 .(12) «َهَذا بَ َلدُِّكمْ  َهَذا، يفِّ  َشْهرُِّكمْ  يفِّ 

                                         
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (1)
 ،3، ط تفسري القرآن العظيم وابن أيب حامت،(، 234-14/239)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:   (2)
-16/41) ،3ط ،مفاتيخت ال يب )التفسري الكبري( والرازي،(، 359-2/360)د. ط،  النكت والعيون،، واملاوردي( 6/1791)

42.) 
 يف )أ(: )بيت احلرم( بدل )بيت احلرام(.  (3)
 يف )أ(: )فألن( بدل )ألن(.  (4)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (5)
 يف )ب(: )حرمه( بدل )حرمة(.  (6)
 من )ب( وهو أنسب للسياق. يف )أ( )ومن( واملثبت  (7)
 لفظ )تعاىل( سقط من )ب(.  (8)
 يف )ب(: )قال هللا تعاىل( بدل )قال تعاىل(.  (9)
 .30 جزء من آية:احلج:   (10)
 يف )أ(: زايدة )قال( ويقتضي السياق حذفه.  (11)
، كتاب يف صحيحهومسلم (، 4406رقم 5/177كتاب امل ازي، ابب حجة الوداع، )، صحيحهأخرجه البخاري يف   (12)

 (.1679رقم 3/1305) ،واألموال واألعراض الدماء حترمي ت ليظ اببالقسامة واحملاربني والقصاص والدايت، 
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 .(3()2)(...ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ...):(1) مسألة: يف قوله تعاىل. 10

هذا يف املنافقني الذين خيفون الكفر ويظهرون اإلميان، يقومون يوم القيامة من قبورهم، وهلم نور مث 
، وحيول بينهم وبني املؤمنني حائل، وهو السور، من انحية املؤمنني الرمحة (5)ذلك النور منهم (4))يسلب(

 .(8) العذاباملنافقني  ]أ/222من انحية ] (7)  (6)(...ڇ...)

 (...ڀ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ...) :(10)هبقول (9)مسألة: املراد. 11
  .(11)اآلية

 (14): (پ ) ، (13)القمار جبميع أنواعه:  (پ)، (12)كل شراب مسكر: (ٻ) اجلواب:
من خشب  (17)أقداح: (پ)عن ذلك،  (16)، هنى هللا(15)األواثن اليت تنصب لتعبد مع هللا تعاىل

                                         
 يف )ب(: )يف قول هللا( بدل )يف قوله تعاىل(.  (1)
 .قط من )ب(اس (چ ڇ ڇ) :قوله تعاىل  (2)
 .13جزء من آية:احلديد:   (3)
 يف )أ(: )يسلك( بدل )يسلب( وهو تصحيف.  (4)
 من )ب(. اقطةكلمة )منهم( س   (5)
 .13جزء من آية:احلديد:  (6)
 يف )أ(: )فظاهره( بدل )وظاهره(.  (7)
(، 5/474) د. ط، النكت والعيون،واملاوردي، (، 23/182)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:   (8)
 (.17/245)، 2، طاجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،(، 8/35) ،4 ، طالتنزيل يف تفسري القرآنمعامل  الب وي،و 
 أ[ من )ب(./232]  (9)
 يف )ب(: )بقوله تعاىل( بدل )بقوله(. (10)
 .90جزء من آية: املائدة: (11)
 .(2/223) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيطالواحدي، ينظر:   (12)
 ،3، طتفسري القرآن العظيم وابن أيب حامت،(، 322-4/325)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:   (13)
 (.2/226) ، املرجع السابق،الوسيطواحدي، وال(، 2/64)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 4/1197)
 حذفه.يقتضي  يف )أ(: زايدة )واو( وظاهر السياق  (14)
وتفسري (، 4/1198) ، املرجع السابقتفسري القرآن العظيمو (، 508-9/509) ، املرجع السابق،البيانجامع ينظر:   (15)

 (.3/94) ،4، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن البغوي،و  (،2/226) املرجع السابق، ،الوسيط
 يف )ب( )هنى هللا تعاىل( بدل هنى هللا.  (16)
 يف )ب(: )قداح( بدل )أقداح(.  (17)
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، وكانوا خيرجون هبا الفأل إذا أرادوا (1)فصوص القرعة، كانوا يقسمون هبا األشياء املشرتكة تشبه وحنوه،

:اخلبيث، وكل حرام فهو خبيث، والطيب -ابلسني-الرجس  (پ)، وقوله: (2)سفرا ، أو أمرا  ُمهمَّا  
  (5)مبعىن العذاب (4): هو )موضوع(-ابلزاي -احلالل؛ والرجز (3)هو

جز والر ِّ  )يعين: عذااب؛ والرِّجز: يف قوله: (7)(...ڻ ڻ ۀ ۀ ہ...):(6)مثل قوله
بضم  (12)عاصم (11))عن( (10)عين: اإلمث، ومعناه: اهجر كل ما فيه إمث؛ وقرأ حفصي (9()8)(فاهجر

                                         
 يف)ب( زايدة )مثل القرعة(.  (1)
والنكت  (،4/1198) املرجع السابق، ،تفسري القرآن العظيمو (، 510-9/514) املرجع السابق ،جامع البيانينظر:   (2)

 .(2/64)املرجع السابق  ،والعيون
 يف )ب(: )فهو( بدل)هو(.  (3)
  ، واملثبت من )ب( وهو الصواب.(: )موضع(أيف )  (4)
(، 259)ص: ط،.د ،القرآن مشكل أتويل قتيبة، وابن(، 10/307) )ج س ر(، :مادة ،1ط هتذيب اللغة، ،األزهريينظر:   (5)
 (. 1/456) ،)ج ر س( :مادة ،1، طمجهرة اللغة، األزديو 
 يف )ب( )قوله تعاىل( بدل )قوله(.  (6)
 .162جزء من آية: :األعراف  (7)
 راء، وقرأ الباقون من العشرة بكسرها. أبو جعفر ويعقوب بضمو  ،قرأ حفص عن عاصم  (8)
ط، .املبسوط يف القراءات العشر، د ،وأمحد بن احلسني النيسابوري(، 695) :ص ،2، ط،السبعة يف القراءات ،بن جماهداينظر:  

 (.2/393، النشر يف القراءات العشر، د. ط، )ابن اجلزريو (، 452) ص:
 .5املدثر:  (9)
داود سليمان بن امل رية، األسدي الكويف، وكان يلقب حبفيض، وهو أعلم أصحاب عاصم هو أبو عمرو حفص بن أيب  (10)

 ه. 180تويف سنة  فوق أيب بكر بن عياش، بقراءته، فقد كان ربيبه، ابن زوجته قرأ عليه مرار ا، وكان األولون يعدونه يف احلفظ
 (.81)ص: ،1ط، مدخل يف علوم القراءات ،سيد رزق الطويلينظر: 

 .إن شاءهللا يف )أ(: )بن( ويف)ب( )الواو( والصواب ما أثبته  (11)
 وهو من التابعني عاصم بن هبدلة أيب النَّجود، األسدي موالهم الكويف احلن اط، شيخ اإلقراء ابلكوفة وأحد السبعة،أبوبكر هو   (12)

 ه .  127تويف آخر سنة 
 (.95)ص:  ،1ط، مقدمات يف علم القراءات ،حممد خالد منصور ي،حممد أمحد مفلح القضاة، أمحد خالد شكر  ينظر:
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(4)(للنيبخطاب ) ، فهذا(3()2))األصنام(، ومعناه(1)الراء
  واملراد به تعليم  ريه، وزجره عن الشرك ،

،إمنا هذا أتديب ل ريه، (6)(... پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ):(5)واإلمث؛ مثل قوله تعاىل
 القرآن كثرية.ونظائر هذا يف 

مسكر إذا استعمل مفردا، وكل مسكر حرام؛ فأما إذا جعل يف طعام، أو شراب، وطبخ على  والزعفران 
 .(8()7) أعلم[وهللا ]احلكماء النار واستهلك، فإنه ال يسكر هكذا ذكرت 

                                         
 (.2/393) املرجع السابق، ،النشرو  (.452)ص: ، املرجع السابقاملبسوط يف القراءات العشرينظر:   (1)
 يف )أ(: )لألصنام( بدل )األصنام(  (2)
 ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،و (، 12-23/13) ،1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن،  :ينظر  (3)
(، 8/265) ،4 ، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن الب وي،و (، 6/137)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 10/69-70) ،1

 (.4/360) ،1، طزاد املسري يف علم التفسريوابن اجلوزي، 
 يف )أ(: )رسول هللا( بدل )للنيب( والسياق يقتضي تثبيت )الالم(.  (4)
 يف )ب(: )قوله( بدل )قوله تعاىل(.  (5)
 .1جزء من آية:األحزاب:   (6)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (7)
للعقل كلية وال جزئية، الصواب: أن الزعفران ال يصخت إدراجه يف قائمة املسكرات أو املخدرات، إذ ال حيصل ملستعمله ت طية  (8)

أن املستخلص املائي ألزهار نبات الزعفران، يستخدم يف طرد الديدان املعدية واملعوية، وأن الزعفران  -يف الطب احلديث -بل ثبت
عض حيمل على هتدئة اجلسم، وتنشيط اإلدرار البويل، وإفراز الَعَرق، وأنَّه جيلو البصر، ويقوي األعصاب، وينشط القلب.  ري أن ب

  األطباء املعاصرين، نصوا على أن كثرة استعماله ميكن أن يؤدي إىل تشنجات يف املعدة أو إىل نزيف داخلي.
، معجم النبااتت 437، النبااتت واألعشاب الطبية 55، ص23، جملة البحوث اإلسالمية ع 134، 133 /10ينظر: عون املعبود 

البحث  نقال عن حمقق الكتاب:.103التداوي ابألعشاب والنبااتت  71ب الشعيب ، النبااتت السعودية املستعملة يف الط58الطبية 
 مسكر كل  حترمي عن املسفر البحث الشوكاين،ينظر:  .عبد الكرمي بن صنيتان العمريالدكتور  ،املسفر عن حترمي كل مسكر ومفرت

 (.152ص) ،1ط ،ومفرت
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 .(2)اآلية (...ی جئ حئ ...) :(1)جلعزو ب[ /222مسألة: يف قوله ]. 12
يقال: ملز فالن فالان، أي: عابه وذمه، واللماز الذي يعيب الناس ، (4()3): العيباجلواب: اللمز

ٿ ٿ ). ومعىن قوله تعاىل: (6)أي: ال يذم بعضكم بعضا (ی جئ حئ )، وقوله:(5)ويذمهم

 معناه ويل لكل مهاز ملاز. (7)(ٿ ٿ ٹ

فيه،  (9): الطعن، وقيل: اهلمز ال يبة، وهو أن يقول يف اإلنسان ما يكرهه وذلك العيباهلمز (8))وأصل(

ابلذم، واللمز  11هفاحاتومُ  احلاضرشتم مبا ليس فيه، ]وقيل: اهلمز  (10)واللمز البهتان وهو أن )يذمه(
 .(13) اهلمز اإلشارة ابلعني وإخراج اللسان وحنوه، واللمز ابلكالم :، وقيل(12)ال يبة[

                                         
 يف )ب(: )يف قول هللا تعاىل( بدل )قوله عز وجل(.  (1)
 .11جزء من آية:احلجرات:  (2)
 ساقطة من )ب(.  (3)
 يف )ب(: زايدة )ل يبة(.  (4)
مادة: ل م ز،  ،5ط خمتار الصحاح، والرازي،، (5/209)ط، مادة: ل م ز .د معجم مقاييس اللغة ابن فارس،ينظر:  (5)
(1/284 .) 
 .(98)ص: ط،. د ،القرآن مشكل أتويل قتيبة، ابنينظر:   (6)
 .1اهلمزة:  (7)
 يف )أ(: )فاصل( بدل )وأصل(.  (8)
 .من )ب( ب[ /232]  (9)
 .يف )أ(: )تذمه( بدل )يذمه(  (10)
 (.39/219مادة: فحو، )د.ط، ، اتج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيديوأي: خماطبته. ينظر:  (11)
 قط من )أ(.اما بني معقوفني س  (12)
، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن،  ،(6/96مادة: مهز ) ،1طهتذيب الل ة،  ،األزهري: : هذه األقوالينظر  (13)
د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 285-10/286) ،1 ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،و  ،(24/595-597)
 (.488-4/489) 1، طزاد املسري يف علم التفسريوابن اجلوزي، (، 6/235-236)
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، فإن ذلك فسق، (2)أي: ال تؤذوا املسلمني ابأللقاب القبيحة  (1)(جب...مئ ىئ يئ...)وقوله: 
أذية املسلمني فسق بعد إميان، وب س  :(5)يعين  (4)(جت...حب خب مب ىب يب...)قوله:  (3)و]معناه[

 . (7)(ىت يت جث مث...)عن ذلك كله     (6)(...حت خت مت...)الوصف الفسق 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ): مسألة: يف قوله عزو جل. 13

 .(8)(ڀ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ...)قد سألوا العذاب فقالوا:  (9)اجلواب: )كان املشركون(

يف علم هللا أن منهم من يؤمن،  (11)وكان (10)(ې ې ې ى ى ائأ[ /232]ۉ ۉ ې

                                         
 .11جزء من آية:احلجرات:  (1)
مئ ىئ )ذكر املؤلف رمحه هللا تعاىل يف كتابه الكفاية يف تفسري القرآن أقوال الواردة عن السلف يف معىن قوله تعاىل:   (2)

وهو  ،قوال يشمل األقوال كلها هنا يرى أن اآلية عام تشمل عيع األقوال؛ حيث ذكر رمحه هللا وكأنه ،مل يرجخت بينهمو  (جبيئ
اختيار الطربي رمحه هللا تعاىل حيث قال " والذي هو أوىل األقوال يف أتويل ذلك عندي ابلصواب أن يقال: إن هللا تعاىل ذكره هنى 
املؤمنني أن يتنابزوا ابأللقاب؛ والتنابز ابأللقاب: هو دعاء املرء صاحبه مبا يكرهه من اسم أو صفة، وعم  هللا بنهية ذلك، ومل خيصص 

األلقاب دون بعض، ف ري جائز ألحد من املسلمني أن ينبز أخاه ابسم يكرهه، أو صفة يكرهها. وإذا كان ذلك كذلك  به بعض
صحت األقوال اليت قاهلا أهل التأويل يف ذلك اليت ذكرانها كلها، ومل يكن بعض ذلك أوىل ابلصواب من بعض، ألن كل  ذلك مما 

 .هنى هللا املسلمني أن ينبز بعضهم بعضا "
، املرجع جامع البيانو  (،242-242) :، رسالة دكتوراه بتحقيق حممد امبالو فال، صالديريين، الكفاية يف تفسري القرآنينظر: 
 (.22/302) السابق،

 هكذا يف النسختني ولعل الصواب: )معىن(.  (3)
 .11جزء من آية:احلجرات:  (4)
 يف )أ(: زايدة )عن( والسياق يقتضي حذفها.  (5)
 .11جزء من آية:احلجرات:  (6)
 .11جزء من آية:احلجرات:  (7)
 .21السجدة:   (8)
 يف )أ(: )كانوا املشركني( وهو تصحيف، واملثبت من )ب(.  (9)
 .32 جزء من آية: األنفال: (10)
 يف )ب(: )فكان( بدل )وكان(.  (11)
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ابجلوع سبع سنني، فهو  (2)عليهم عذااب يستأصلهم؛ ولكن ابتالهم هللا (1)أو من يلد مؤمنا، فلم ينزل
يعين: عذااب ال يهلك اجلميع،  (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) :(3)معىن قوله

عن  (پ پ ڀ...)والعذاب األكرب ما يهلك اجلميع، كاخلسف والرجم، هذا هو املشهور، 
الكفر، وقيل: العذاب األدىن ابجلوع الذي أصاهبم مبكة، والعذاب األكرب السيف يوم بدر، وقيل: 

 .(4)العذاب األدىن مصائب الدنيا، والعذاب األكرب عذاب اآلخرة

 .(6)(...ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) :(5)مسألة: يف قوله تعاىل. 14
: (8). قال تعاىل(7)القيامة أعمى البصرفهو الكافر؛ اليوم أعمى القلب عن اإلميان، فيحشر يوم 

 .(9)(ىئ ی ی ی ی...)

                                         
 يف )ب(: )فلم يزل( بدل )فلم ينزل(.  (1)
 قط من )ب(.الفظ جاللة س  (2)
 يف )ب(: )قوله تعاىل( بدل )قوله(.  (3)
الطربي، جامع البيان عن أتويل آي  (،3/452) ،1ط ،سليمان بن مقاتل تفسري سليمان، بن مقاتل: : هذه األقوالينظر  (4)

 واملاوردي،(، 5766-9/5765، )1ط اهلداية إىل بلوغ النهايةومكي ابن أيب طالب، (، 192-20/188) ،1طالقرآن، 
 (.3/442) 1، طزاد املسري يف علم التفسري وابن اجلوزي،(، 4/365)د. ط،  ،والعيونالنكت 

 
 يف )ب(: )يف قوله عزو جل( بدل )قوله تعاىل(  (5)
 .72اإلسراء: جزء من آية   (6)
لكن  ؛ونسبه إىل ابن عباس القرآن، مل أقف على مصدر القول  ري أن املؤلف نفسه ذكر هذا القول يف كتابه الكفاية يف تفسري  (7)

، تفسري الكبريالالرازي يف وهو كما قال؛ وذكر  "،تقييد موضع الثاين بعمى العني عن ابن عباس خطأ" :قال حمقق الكتاب
 إىل أحد. ه( هذا القول ومل ينسبا13/132) ،2، طوالقرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن( 21/378)،3ط

 (.127الشيخ، ص:) علي بن انصر بن القدير بتحقيق عبد دكتوراه رسالة ،القرآن تفسري يف الكفاية الديريين،وينظر: 
 يف )ب(: )قال هللا سبحانه وتعاىل( بدل )قال تعاىل(.  (8)
 .124طه: جزء من آية   (9)
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 .(2)(...ائ ەئ ەئ وئ وئ...):(1)مسألة: يف قوله تعاىل. 15
ڇ ڇ ڍ ڍ )قوله تعاىل:  (4)؛ والس ُخر: االستهزاء، ومنه(3)معناه ال يستهزئ قوم بقوم

 (7)(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ...):وقوله تعاىل ،(6)[هبميعين: استهزائهم ] (5)(...ڌ
 معناه: االستهزاء.

 .(8)(ڱ ڱ ں ں ڻ...) مسألة: يف قوله تعاىل:. 16

گ )اخليل واشت ل هبا عن صالة العصر استعرض  ]ب/223](9)اجلواب: إن سليمان عليه السالم 

عليه قال سليمان ] (11)ابحلجاب؛ فلما  ابت الشمس[واسترتت أي:  ابت الشمس ]  (10)(ڳ
ي: حب املال أ (13)(ڳ ڳ ڳ ک ک ک ک گ گ گ گ...): (12)السالم[
: عع ساق معناه: أنه قطع السوق (ڱ ڱ ں ں ڻ)ابخليل عن الصالة  (14)واشت اله

                                         
 يف )ب(: )يف قول هللا تعاىل( بدل )يف قوله تعاىل(.  (1)
 .11: جزء من آية احلجرات ((2
ربي، جامع الطو (، 7/77)مادة: سخر  ،1ط ،هتذيب الل ةاألزهري، و خ س ر،  :مادة، د.ط ،العني بن أمحد، خلليلاينظر:   (3)

 (.5/149) ،1ط العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر عطية، ابن(، 297-22/298)، 1طالبيان عن أتويل آي القرآن، 
 أ[ من )ب(. /233] (4) 
 .110املؤمنون: جزء من آية:  (5)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (6)
 .38هود: جزء من آية:   (7)
 .33ص: جزء من آية:  (8)
 يف )ب(: )عليه الصالة والسالم( بدل )عليه السالم(.  (9)
 .23ص: جزء من آية: (10)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (11)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (12)
 .32ص: جزء من آية:  (13)
 يف )ب(: )واشت لت( بدل )اشت اله(.  (14)
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على أنه ذحبها وأطعمها للناس صدقة ليجرب  (1)رقاهبا وأطرافها حيث اشت ل هبا عن الصالة، و)حيتمل(
 .(2)ما فاته من الصالة

 .(4)(...ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ...) :(3)مسألة: يف قوله تعاىل. 17
(5)كان)النيب(

 يتزامحون عليه ر بة يف حضور  (6)إذا جلس، جلس أصحابه حوله، وكانوا من حمبتهم
أي: وسعوا ملن  (ىئ ىئ ىئ ی ی ی)، فقال تعاىل: (8)ابإليثار ل ريهم (7)جملسه، )فأُمِّروا(

                                         
 يف )أ(: )حيمل( بدل )حيتمل(.  (1)
على ثالثة أقوال: األول: أن سليمان عليه الصالة والسالم مسخت بيده  (ڱ ڱ) اختلف املفسرون يف معىن قوله تعاىل:  (2)

عراقيب وأعناق اخليل؛ وهو قول احلسن  عراقيب وأعناق اخليل حبا هلا وهو قول ابن عباس، ورجحه الطربي. الثاين: أنه ضرب وقطع
وعزاه ابن اجلوزي يف زاد املسري إىل اجلمهور. الثالث: كوى سوقها وأعناقها وحبسها يف سبيل  ،والقتادة والسدي؛ ورجحه ابن كثري

 هللا. 
وابن (، 5/93) د. ط، النكت والعيون،واملاوردي، (، 195-21/196)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر: 

 (.65-7/66) ،2، طتفسري القرآن العظيم ابن كثري،و (، 3/572) ،1، طزاد املسري يف علم التفسرياجلوزي، 
تفسري  يف الكفاية الديريين،، ينظر: واكتفى هنا بقول الثاين ،ألنه ذكر القولني يف الكفاية ؛قول الثاينالوظاهر قول املؤلف ترجيخت 

 (.592): ص صاحل بن حممد فالح احلريب، بتحقيق راهدكتو  رسالة القرآن،
 يف )ب(: )يف قول هللا تعاىل( بدل )يف قوله تعاىل(.  (3)
 .11اجملادلة: جزء من آية:   (4)
 (.( بدل )كان النيبيف )أ(: )كان  (5)
 يف )ب( زايدة )عليه(.  (6)
 يف )أ(: )فأمر( بدل )فأمِّروا(.  (7)
 .قتادة، وابن زيدو  بنحوه عن جماهد،أخرجه ابن جرير و أخرجه عبد الرزاق بنحوه عن قتادة،   (8)

 (.23/244)، 1طآي القرآن، أتويل الطربي، جامع البيان عن و (، 3/293) ،1طتفسري عبد الرزاق،  ،عبد الرزاقينظر:  
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معناه: قوموا، وأخلوا  (4): أي: ارتفعوا، أو(3)معناه  (2)(يئ جب حب). (1)يرد عليكم فافسحوا
ل ريكم، فأخلوا حَّت أيخذ  ريكم حقه من جمالسة رسول هللا (5)اجمللس

، (8): ارتفاع، والنشوز(7()6)
 وتكربها على زوجها. (9)ومنه نشوز الزوجة، وهو ترفعها

أ[ /224]  (10) (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ):مسألة: يف قوله تعاىل. 18
 .اآلية

أو يصيبها  (11)طالق السنة: أن يطلق الرجل املرأة طلقة واحدة، وهي طاهرة من احليض؛ قبل أن )...( 
 .(12)يف ذلك الطهر؛ ل ال تطول عليها العدة، فال يطلقها وهي حائض، وال نفساء

                                         
خاصة. الثاين: أنه يف جمالس الصالة  جملس النيب :أحدهااختلف املفسرون يف جملس الذي أمر هللا ابلتفسخت على أقوال:   (1)

 اجتمع جملس كل  يف عامة أهنا اآلية يف " الصحيختاجلمعة. الثالث: أنه يف جمالس الذكر كلها. الرابع: أنه يف احلرب. قال القرطيب: 
 اجلمعة ".  يوم جملس أو ذكر أو حرب جملس كان  سواء واألجر، للخري فيه املسلمون
زاد املسري وابن اجلوزي، (، 5/492)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 243-23/245) ، املرجع السابق،البيانجامع ينظر: 

 (.17/297) ،2، طاجلامع ألحكام القرآن القرطيب،و (، 4/247) ،1، طيف علم التفسري
   .11اجملادلة: جزء من آية:  (2)
 كلمة )معناه( ساقطة من )ب(.   (3)
 (.أو( بدل )او(: )و بيف )  (4)
 يف )ب(: )املسجد( بدل )اجمللس(.  (5)
 من )ب(. ةقطا( سعلة )فاخلوا حَّت أيخذ  ريكم حقه من جمالسة رسول هللا  (6)
فيه أربعة أتويالت: أحدها: معناه وإذا قيل لكم اهنضوا إىل القتال فاهنضوا "( 5/492) ،املاوردي يف النكت والعيونقال   (7)

قاله مقاتل بن حيان. الرابع:  ،قاله قتادة. الثالث: إذا نودي للصالة فاسعوا إليها ،الثاين: إذا دعيتم إىل اخلري فأجيبواقاله احلسن. 
فأمرهم هللا أن ينشزوا  ،أهنم كانوا إذا جلسوا يف بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطالوا ليكون كل واحد منهم هو اآلخر عهدا  به

 ". قاله ابن زيد ،اإذا قيل هلم انشزو 
 ، مادة: نشز،ط.د معجم مقاييس اللغة ابن فارس،(، 6/223)مادة: نشز،  ،د.ط ،العني اخلليل بن أمحد،ينظر:   (8)
 (.111-112)ص: ،العلمية الكتب دار ،ط.د القرآن، غريب قتيبة، ابن، (5/430-431)
 يف )ب(: )تزوجيها( بدل )ترفعها(.  (9)
 .1الطالق: جزء من آية:  (10)
 يف هذا املوضع من )أ( كلمة يصعب قراءهتا ولعلها: )ميسها(.  (11)
 ب[ من )ب(. /233]  (12)
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 .(2)يعين بعد الطالق حَّت تويف العدة (1)(ٺ ٺ ٺ ٿ)وقوله: 

 .(4)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ) :(3)مسألة: يف قوله تعاىل. 19
يف بيت العزة يف السماء  (6)(ڎ ڈ ڈ ڍ ڌ ڌ ڎ)هذه اآلية؛ أن القرآن مكتوب  (5)[معىن]

املطهرون من أدانس البشر مثل قوله تعاىل:  (8)ال ميسه إال املالئكة (7)الدنيا، وهو الكتاب )املكنون(
 .(10)يعين املالئكة  (9)(ڑ ک ک ژ ژ ڑ)

                                         
 .1الطالق: جزء من آية: (1)
(، 6/29) د. ط، ال ،النكت والعيون واملاوردي،(، 23/437) ،1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن،  :ينظر  (2)

  (.4/296) 1، طزاد املسري يف علم التفسري وابن اجلوزي،(، 4/310) ،1، طيف تفسري القرآن اجمليد الوسيطوالواحدي، 
 يف )ب(: )يف قول هللا تعاىل( بدل )يف قوله تعاىل(.  (3)
 .79الواقعة:  (4)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (5)
 .14-13عبس:   (6)
 يف )أ(: )املكتوب(، واملثبت من )ب( وهو الصواب.  (7)
  .العالية أخرجه ابن جرير عن ابن عباس، وسعيد بن جبري، وأيب هنيك، وعكرمة، وجماهد، وأيب  (8)

 (. 150-23/151) ، املرجع السابق،جامع البيان :ينظر
 .16-15عبس: ( 9)
أتويله " :(پ ڀ ڀ ڀ ڀ)( يف أتويل قوله تعاىل: 5/462) ، املرجع السابق،املاوردي يف النكت والعيونقال   (10)

قاله  ،أحدمها: ال ميسه يف السماء إال املالئكة املطهرون ؛الكتاب، فإن قيل: إنه كتاب يف السماء ففي أتويله قوالن ابختالفخيتلف 
قاله زيد بن أسلم. وإن قيل إنه املصحف ، ءوسعيد بن جبري. الثاين: ال ينزله إال الرسل من املالئكة إىل الرسل من األنبيا ،ابن عباس

قاله الكليب. الثاين: إال املطهرون من الذنوب  ،الذي يف أيدينا ففي أتويله ستة أقاويل: أحدها: ال ميسه بيده إال املطهرون من الشرك
قاله قتادة. الرابع: ال جيد طعم نفعه إال املطهرون أي  ،واخلطااي قاله الربيع بن أنس. الثالث: إال املطهرون من األحداث واألجناس

السادس: ال يلتمسه = املؤمنون ابلقرآن، حكاه الفراء. اخلامس: ال ميس ثوابه إال املؤمنون، رواه معاذ عن النيب صلى هللا عليه وسلم. 
معامل  البغوي،و (، 150-23/152)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، " وينظر: إال املؤمنون، قاله ابن حبر.

 (.8/23)، 4 ، طالتنزيل يف تفسري القرآن
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(2)؛ لقوله(1)وأما مس املصحف فال جيوز إال على وضوء
: « يعين  (3) «طَاهِّرٌ  إِّالَّ  اْلُقْرآنَ  مَيَسُّ  اَل

، واختلف يف مس اخلريطة اليت فيها املصحف؛ فقال أبو حنيفة جيوز مسه يف (5))املتوضئ((4)[به]

                                         
، ، د. طبداية اجملتهد ابن رشدو (، 1/173) ،2ط، املختار، الدر على احملتار رد عابدين، ابنوهو قول األئمة األربعة. ينظر:   (1)
 (.1/77) ،1، طدقائق أويل النهى البهويت،(، 1/149، )1م ين احملتاج، ط الشربيين،و  (،1/47)
 (.( بدل )لقولهيف )ب(: )لقول النيب  (2)
عبدهللا بن أيب بكر  عن (،219، رقم )(2/278)كتاب القرآن، ابب األمر ابلوضوء ملن مس القرآن:  مالك يف املوطأأخرجه   (3)

روي هذا احلديث  :، وقال أبوداود(94-93)، رقم (122) ص: املراسيل وأبو داود يفبن حزم، وهو مرسل،  وبن حممد بن عمر 
(، 2312( رقم )3/1455، كتاب الطالق، ابب ال طالق قبل النكاح )السنن الدارمي يفوممن رواه مسندا  مسندا وال يصخت؛

 (.439رقم )، (1/219) ابب يف النهي احملدث عن مس القرآن، كتاب الطهارةالسنن  والدارقطين يف
 عندهم وهو والعمل ابلقبول العلماء تلقاه قد هذا حزم بن عمرو وكتاب " (472-2/471)، 1، طاإلستذكارعبدالرب يف  ابنوقال 
 إال ميسه ال املصحف أبن أصحاهبم وعلى الفتوى عليهم تدور الذين األمصار فقهاء املتصل وأعع الواحد اإلسناد من وأظهر أشهر

 الطاهر".
(، من حديث ابن 1162(، رقم)2/227واملعجم الصغري)(، 13217(، رقم )12/313) املعجم الكبري الطرباين يفوأخرجه  

 عمر رضي هللا تعاىل عنهما.
 (.1/158، )2، طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل األلباين،واحلديث صححه األلباين مبجموع طرقه، ينظر: 

 ساقط من )أ(  (4)
 يف )أ(: )متوضئ( بدل )املتوضئ(.  (5)
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إن كان يف اخلريطة  ري املصحف  (6)[أنه] (5)((4)والشافعي  (3)، ومذهب )مالك(2)وضوء (1)ال الف ب ري
 .(7)معه جاز، وإن كان وحده مل حيمل إال على وضوء

 
 
 

                                         
 يف )ب(: )من  ري( بدل )ب ري(.  (1)
 (.173-1/174، )2ط ابن عابدين، حاشية، ينظر:   (2)
املدين،  هو شيخ اإلسالم، إمام دار اهلجرة، أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو، األصبحي، احلمريي (3)

 «.العلماء فمالك النجم، ومالك حجة هللا على خلقه بعد التابعنيإذا ذُكر »قال عنه اإلمام الشافعي: اثين األئمة األربعة، 
ولد سنة ثالث وتسعني من اهلجرة، وقيل مخس وتسعني، طلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة، وأتهل للفتيا، وجلس لإلفادة، 

خر دولة أيب جعفر املنصور، وله إحدى وعشرون سنة، وحدث عنه عاعة وهو حي شاب طري، وقصده طلبة العلم من اآلفاق يف آ
 وما بعد ذلك، وازدمحوا عليه يف خالفة الرشيد، وإىل أن مات.

من أهم مصنفاته "املوطأ" ويعد كتابه من وأوائل كتب احلديث النبوي وأشهرها، تويف رعه هللا ابملدينة املنورة: سنة تسع وسبعني 
 ومائة.

 (.8/48) ،3ينظر:  الذهيب، سري أعالم النبالء، ط
اثلث  هو اإلمام، عامل العصر، انصر احلديث، فقيه امللة، أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس القرشي، الشافعي، املكي، (4)

 ه  )وهي السنة اليت تويف  فيها أبو حنيفة(. 150ولد يف  زة سنة  األئمة األربعة،
نسبه، فنشأ مبكة وأقبل على الرمي، حَّت فاق فيه األقران، مات أبوه وهو ص ري فحملته أمه إىل مكة وهو ابن سنتني ل ال يضيع 

وصار يصيب من عشرة أسهم تسعة، مث أقبل على العربية والشرع، فربع يف ذلك، وتقدم وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنني، أخذ 
و ريهم مث سافر إىل املدينة وداود بن عبد الرمحن العطار، وسفيان بن عيينة،  -مفيت مكة -ببلده عن: مسلم بن خالد الزجني العلم

تويف   الرسالة يف أصول الفقه، وهي أول كتاب صنف يف علم أصول الفقه.و  ،من مصنفاته: كتاب األم وأخذ العلم عن إمام مالك.
 ه . 204رمحه هللا مبصر يف رجب، سنة 

 (.10/5، )3، طالءسري أعالم النبالذهيب، ينظر:  
 يف )أ(: )مذهب األئمة  ريه( بدل )مذهب مالك والشافعي(.  (5)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (6)
، د. ط اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، الشربيين،و (، 691-2/692، )1اجلامع ملسائل املدونة، ط الصقلي،ينظر:   (7)
(1/104.) 
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 .(2)(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) :(1)مسألة: يف قوله تعاىل. 20
 ، وقيل: ثقيال على النفوس(4)يف امليزان، عظيما يف األجر (3)[ثقيالاجلواب: سنلقي عليك قرآان ]

 قرأ (10)، )هي أشد وِّطَاء((9)الليل (8)أي: )قيام( (7)(ڤ ڤ ڦ...)قوله:(6).(5)العمل بهو  ب[/224]

                                         
 يف )ب(: )قول هللا تعاىل( بدل )قوله تعاىل(.  (1)
 .5ملزمل: ا  (2)
 سقط من )أ(.  (3)
( 6/126) ، د.ط،وذكره املاوردي يف النكت والعيون( عن ابن زيد، 23/682) ،1ط، الطربي يف جامع البيانأخرجه   (4)

 ( عن ابن زيد، وحسني بن فضل.8/252) 4 ، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن البغوي يفعن ابن زبري، كما ذكره 
عنهما، وذكر ( 8/351) ،1ط ،املنثور الدرالسيوطي يف و  ( عن احلسن، وقتادة،23/681) جامع البيانالطربي يف أخرجه   (5)

 (.6/126) ، د.ط،املاوردي يف النكت والعيونعنهما 
 ب[ من )ب(. /238]  (6)
 .6 جزء من آية: املزمل: (7)
 ، واملثبت من )ب( وهو الصواب.يف )أ(: )قائم(  (8)
أيب ميسرة، وأيب جنيخت، أخرجه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، و  طريق( من 23/682) جامع البيانابن جرير يف أخرجه   (9)

(، عن ابن عباس وابن الزبري، وابن 10/3380)، 3، ط تفسري القرآن العظيميف  ابن أيب حامت،وابن زيد، وجماهد، كما أورده 
 .مسعود

النشر ، ابن اجلزري(، و1/451، )ط د. املبسوط يف القراءات العشر ،النيسابوريينظر: ، وابن عامر ،قرأ هبا أبو عمرو  (10)
 (.2/393)، د. ط، يف القراءات العشر
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 (6)أصعب (5()4))فمعناه( (3)بفتخت الواو وإسكان الطاء والقصر، والَوْطأ: الشدة (2)(ُّ)(1)الباقون
 .(10)قوال حبضور اخلاطر وهدوء األصوات (9)أي أصوب  (8)(ڄ ڄ ڄ...). (7)على النفوس

                                         
جعفر، من السبعة، وأبو  سوى أبو عمرو، وابن عامر؛ والباقون هم: ابن كثري، وعاصم، ومحزة، وانفع، والكسائي، :أي   (1)

 ويعقوب، وخلف من العشرة. 
 ،2ط بن جماهد الب دادي، كتاب السبعة يف القراءات،ا(، و 1/452) ،ط املبسوط يف القراءات العشر د. ،ينظر: النيسابوري

(1/658.) 
 .6 جزء من آية: املزمل: (2)
 (.197-1/199مادة: وطأ ) ،3، ط لسان العرب، ن منظورابو  مادة: وطأ،، د.ط ،العني اخلليل بن أمحد،ينظر:  (3)
 يف )أ(: )معناه( بدل )فمعناه(.  (4)
 زايدة )أي(. :يف )ب(   (5)
 يف )ب(: )صعب( بدل )أصعب(.  (6)
(، ومكي ابن أيب طالب، 251ص:) ط،. د القرآن، مشكل أتويل قتيبة، وابن(، 3/197، )1الفراء، معاين القرآن، طينظر:   (7)

اجلامع ألحكام  (، والقرطيب،8/235) ،4 ، طالتنزيل يف تفسري القرآنمعامل الب وي، و (، 12/7791، )1طاهلداية إىل بلوغ النهاية 
 (.40-19/41) ،2، طالقرآن

وبني  تفسري كل وجه من القراءة، ومل  (ڦ ڦ ڦ) ذكر املؤلف رمحه هللا تعاىل يف كتابه الكفاية أوجه القراءات الواردة يف قوله تعال:
 يذكره هنا؛ وهذا يدل على رجحان هذا القول عنده.

 .435ينظر: الديريين، الكفاية يف تفسري القرآن ، رسالة دكتوراه بتحقيق حممد امبالو فال، ص: 
 .6 جزء من آية: املزمل: (8)
 يف )ب(: )أصعب( بدل )أصوب(.  (9)
واجلامع (، 12/7791) ، املرجع السابق،واهلداية(، 23/685، )1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:  (10)

 (.8/254املرجع السابق، ) وتفسري البغوي،، (19/41)املرجع السابق،  ،ألحكام القرآن
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حوائج أهل و  (3))أش اهلم(يف مهمات املسلمني و (2)أي: تصرفا  (1)(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) 
 . (7)أي: انقطع إىل عبادة ربك انقطاعا  (6)(...ڇ... )وقوله:، (5)، فتفرغ ابلليل)للعبادة((4)بيتك

 .(9)(پ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) :(8)مسألة: يف قوله تعاىل. 21
فأمرها حفصُة عندها يف يوم عائشة ]رأْته    اجلواب: هذه اآلية نزلت يف مارية القبطية، جارية النيب

(11)بذلك فخاصمت النيب (10)أن تكتم ذلك فلم تصرب، فأخربت عائشة[
  فقال يف اجلارية هي

                                         
 .7ملزمل:ا( 1)
 يف )ب(: )تصرفات( بدل )تصرفا(.  (2)
 ش اهلم( بدل )اشت اهلم(.أ(: )أيف )  (3)
الواحدي، (، 10/62) ،1ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب، (،494)ص: ط،.د القرآن،  ريب قتيبة، ابنينظر:   (4)

 (.19/42)، 2، طاجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،(، 4/374) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيط
قولني: األول: تصرفا، الثاين: فرا ا، ورجخت هنا  (ڃ چ چ)ذكر املؤلف رمحه هللا تعاىل يف كتابه الكفاية، يف تفسريه قوله تعاىل 

 .436، رسالة دكتوراه بتحقيق حممد امبالو فال، ص:الديريين، الكفاية يف تفسري القرآنالقول األول. ينظر: 
 .واملثبت من كتابه الكفاية يف تفسري القرآن ،سقط من نسختني  (5)
 .436رسالة دكتوراه بتحقيق حممد امبالو فال، ص:، القرآن تفسري الديريين، الكفاية يف ينظر: 
 .8املزمل: جزء من آية: ( 6)
(، 1/196مادة: بتل )ط، .د معجم مقاييس الل ة ابن فارس،(، 8/124مادة: بتل )، د.ط العني، اخلليل بن أمحد،ينظر:   (7)

 (. 23/687)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، (، 494)ص: ،ط.د القرآن،  ريب قتيبة، ابن
 يف )ب(: )يف قول هللا تعاىل( بدل )يف قوله تعاىل(.  (8)
 .1التحرمي: جزء من آية:  (9)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (10)
 (.يف )ب(: )فخاصمت اجلارية( بدل )فخاصمت النيب  (11)
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يعين:  (4) (...ٹ ٹ...) :فنزلت اآلية، وقوله (3)وروي أنه حلف ال يطأها (2)حرام، (1)عليَّ 
 الكفارة.

 .(5) (...ۀڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ): مسألة: يف قوله تعاىل. 22

ورد يف (9). و(8)، وقيل: كل ذنب فيه ضرر على الناس(7)وكفارة (6): كل ذنب فيه حداجلواب: الكبائر
الشرك ابهلل، »قال:  ق اي رسول هللا وما هن(10)قيل: و اجتنبوا السبع املوبقات »احلديث الصحيخت 

                                         
 من )ب(. ةساقط  (1)
 على ثالثة أقوال: األول: أهنا نزلت يف مارية القبطية، خال هبا النيبعلى نفسه  احلالل الذي حرمهاختلف املفسرون يف   (2)

 يف يوم حفصة أو عائشة رضي هللا تعاىل عنهما. وأيضا اختلفوا، أو عائشة بيت حفصةمث اختلفوا هل كانت يف 
"، وقال ابن اجلوزي فهو أمثل يف السند وأقرب إىل املعىن، لكنه مل يدون يف الصحيخت. وروي مرسالوقال القرطيب عن هذا القول: "

 هو قول األكثرون.
، ومنهم من قال عند سودة ،من قال شربه عند حفصة هم، فمنوا عند من شرهبايب عند بعض نسائه، واختلفالثاين: أنه عسل شربه الن

قال القرطيب عن هذا القول هو أصحها؛ ألنه روي يف  .، ومنهم من قال عند زينب بنت جحشومنهم من قال عند أم سلمة
 ما فجرى فيه، وحفصة عائشة عليه وتظاهرت زينب، عند هشرب وأنه العسل يف كان  أنه الصحيخت الصحيحني. وقال أيضا: "وإمنا

 ذلك". وأسر يشربه أال فحلف جرى
 .وهو أضعف األقوال لضعف سنده ومعناه.الثالث: أهنا نزلت يف املرأة اليت وهبت نفسها للنيب

، 1طاهلداية إىل بلوغ النهاية ومكي ابن أيب طالب،  (،475-23/480)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر: 
 ، 2(، والواحدي، أسباب النزول، ط 38-6/39)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 12/7561-7565)

 ،2، طاجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،(، 4/305) 1، طزاد املسري يف علم التفسريوابن اجلوزي، (، 438-441) :ص
(18/177-179.) 
(، 23/477) ، املرجع السابق،جامع البيانينظر:  .أخرجه الطربي عن زيد بن أسلم، والشعيب، والضحاك، و ريه، مرسال  (3)

الرزاق، وعبد بن محيد وابن سعد، كما أورده عن ابن  (، عنهم، وعزاه إىل عبد8/216)، 1ط ،الدر املنثور السيوطي يفكما ذكره 
 والضياء املقدسي يف املختارة.  عمر وعزاه إىل هيثم بن كليب يف مسنده

 .2التحرمي: جزء من آية: (4)
 .32النجم: جزء من آية:  (5)
 يف )ب(: )حدا( بدل )حد(.  (6)
  (.3/296) ،1 ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،نظر: ي  (7)
 (.5/161)، 2، طاجلامع ألحكام القرآن القرطيب،ينظر:   (8)
 )واو( ساقطة من )ب(.  (9)
 )واو( ساقطة من )ب(.  (10)
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 والفرار هللا إال ابحلق، وأكل الراب، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس اليت حرمأ[ /225[والسحر،
وذكر يف حديث آخر شهادة الزور، وعقوق  .(2)«املؤمنات ال افالت وقذف احملصنات الزَّْحف(1)نم

 كثري يطول شرحه.  (5)، وفيه اختالف(4)، والزان(3)الوالدين

 للرجال، وحنوه. ؛ كالنظرة احملرمة، ولبس الذهب، واحلرير(6)ص ائر الذنوب (ۀڻ )و

                                         
 يف )ب(: )يوم الزحف( بدل )من الزحف(.  (1)
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ): تَ َعاىَل  اّللَِّّ  ، كتاب الوصااي، ابب قَ ْولِّ البخاري يف اجلامع الصحيحأخرجه   (2)

 بيان الكبائر وأكربها، كتاب اإلميان، ابب وأخرجه مسلم يف صحيحه(، 2766رقم 4/10)، (ک ک گ کڑ ک
 حنوه.  ، به،من طريق سليمان بن بالل، عن ثور بن زيد، عن أيب ال يث، عن أيب هريرة (،89رقم  1/92)
(. وأخرجه 2653رقم  3/171، كتاب الشهادات، ابب ما قيل يف الشهادة الزور )البخاري يف اجلامع الصحيحأخرجه   (3)

عن عبيد هللا بن أيب بكر بن  ،من طريق شعبة (88رقم  1/91الكبائر وأكربها، ) ، كتاب اإلميان، ابب بيانمسلم يف صحيحه
 .، بهعن أنس ،أنس

، والطرباين يف املعجم الكبري(، 30)رقم  (،25)ص:  ،ابب عقوبة عقوق الوالدين ،البخاري يف األدب املفردأخرجه  (4)
من  (،16901( رقم )8/36ملعاصي قبل نزول احلد، )ابب عقوابت يف ا ، السنن الكربىيفوالبيهقي (، 293رقم  18/140)

  .به ،عن عمران بن احلصني ،عن احلسن ،طريق قتادة
تعارض  :والثالثة ،وقد عنعن ،تدليس قتادة :والثانية ،عمران عن ،ختالف يف مساع احلسناال :منها ،وهذا اإلسناد ضعيف لعلل

وضعفه أيضا األلباين يف الصحيخت والضعيف من األدب  ،عقب احلديث البيهقيه واحملفوظ هو املرسل كما قال ،الوصل واإلرسال
 .4ط، ضعيف األدب املفرد لإلمام البخاري ،األلباين ( ينظر:22ص:) املفرد

 يف )ب(: )كالم( بدل )اختالف(.  (5)
ابن عباس، ومسروق،  هو قول ابن مسعود، وأيب سعيد اخلدري، ورواية عن أيب هريرة، وحذيفة بن اليمان، ورواية طاوس عن  (6)

 .والشعيب، ورجحه اإلمام الطربي
 ،1 ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن يب،والثعل(، 22/538،534) ،1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن،  :ينظر 
 ،4 ، طالقرآنمعامل التنزيل يف تفسري  الب وي،و (، 4/201) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيطوالواحدي، (، 9/148)
(7/412). 

"وهو أن يزور زايرة خفيفة مث يرحل فمعناه: إال ذنبا   (ۀڻ )ذكر املؤلف رمحه هللا تعاىل يف الكفاية قوال آخر عن ابن عباس يف تفسري
 الص ائر.    (ۀڻ )وهذا يدل على أن الراجخت عنده يف تفسري ،يفعلونه مث يتوبون وال يصرون عليه"، ومل يذكره هنا

 .284رسالة دكتوراه بتحقيق حممد امبالو فال، ص: الديريين، الكفاية يف تفسري القرآن،ينظر: 



   96 

 .(2)(...پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) (1)مسألة: يف قوله تعاىل. 23
 (3)پ)اجلواب: أن هذه اآلية على ظاهرها، ومعناها أن األموال واألوالد زينة يف الدنيا الفانية 

؛ وقيل األذكار املشهورة وهي: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال (5)الصلوات اخلمس(4)(پ
سائر الطاعات  (پ پ) ، وقيل:(6)أكرب، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيمهللا، وهللا 

من األموال، واألوالد، وروي عن   (9) (8)(پ ڀ ڀ).(7)من الصالة، والصيام، والصدقة، و ري ذلك
نْ َيا يُ ْعطِّي اّللََّ  إِّنَّ  » أنه قال:رسول هللا  ، َواَل  اَل  َوَمنْ  حيِّبُّ  لَِّمنْ  الدُّ رَة إال لَِّمن  يُ ْعطِّي حيِّبُّ األخِّ

 .  (10)«حيِّبُّ 

                                         
 يف )ب(: )يف قول هللا تعاىل( بدل )يف قوله تعاىل(.  (1)
 .46الكهف: جزء من آية:  (2)
 أ[ من )ب(. /239] (3)
 .46الكهف: جزء من آية:  (4)
وسعيد بن جبري، وأخرجه أيضا عن سعيد بن  ،أخرجه الطربي عن ابن عباس رضي هللا عنهما من طريق عبيد هللا بن عتبة  (5)

 .(18/32) املرجع السابق، ،جامع البيان :جبري، وعمرو بن ُشَرحبيل، وأيب ميسرة، ينظر
هما من طريق سعيد بن جبري، وعطاء، وأخرجه أخرجه الطربي عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وابن عباس رضي هللا عن  (6)

، املرجع جامع البيان :أيضا عن سعيد بن مسيب، وجماهد، و ريهم، كما أخرجه عن أيب هريرة وأيب أيوب األنصاري مرفوعا، ينظر
 .(18/34) السابق،

 .الطربي ورجحه ،من طريق علي بن أيب طلحة، وأخرجه أيضا عن ابن زيد ،أخرجه الطربي عن ابن عباس  (7)
، وقال املؤلف يف الكفاية عن هذا القول: "هو الصحيخت (18/35)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:  

رسالة دكتوراه بتحقيق عبد القدير بن انصر بن علي الشيخ،  الديريين، الكفاية يف تفسري القرآن،ويدخل فيه عيع ما قيل". ينظر: 
 (.213ص: )

 .46جزء من آية: الكهف: (8)
 يف )ب(: )عند هللا( بدل )عند ربك(.   (9)
( من طريق الصباح بن 2026رقم  5/392) والبزار يف مسنده(، 3672رقم  6/189) مسندهأمحد يف إمام أخرجه   (10)

َ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل يُ ْعطِّي »ن مسعود مرفوعا، ولفظه بحممد، عن مرة، عن عبد هللا  ، َواَل يُ ْعطِّي الد ِّيَن إِّنَّ اّللَّ نْ َيا َمْن حيِّبُّ َوَمْن اَل حيِّبُّ الدُّ
... احلديث  اإلمساعيلي يف املعجم يف أسامي شيوخ، والصباح ضعيف، لكن اتبعه زُبيد بن احلارث، فقد أخرج «إِّالَّ َمْن َأَحبَّ

(، من طرق عن سفيان 94رقم  1/88) كواحلاكم يف املستدر (، 872رقم  5/269) والدارقطين يف العلل(، 342رقم  3/726)
ميَاَن »ولفظه  ،عن مرة عن عبدهللا بن مسعود مرفوعا ،عن زبيد ،الثوري ، َواَل يُ ْعطِّي اإْلِّ نْ َيا َمْن حيِّبُّ َوَمْن اَل حيِّبُّ َوإِّنَّ اّللََّ يُ ْعطِّي الدُّ

 روه عن سفيان عن زبيد عن مرة عن عبدهللا موقوفا.وحممد بن كثري ف ،وعبدالرمحن بن مهدي ،وخالفهم وكيع« إِّالَّ َمْن حيِّبُّ 
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الفقراء عنك؛  (3))اطرد( (2)على الفقراء، و)قالوا( (1)وهذه اآلية نزلت بسبب األ نياء الذين يتكربون
فلما علموا أنه ال يطرد الفقراء  .(4)اآلية (...ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ): تعاىلب[ /225 [فأنزل هللا

 (...پ پ (5)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)قالوا اجعل لنا يوما وهلم يوما؛ فأنزل هللا تعاىل: 

(...ی جئ حئ مئ ىئ)إىل قوله:  (8()7)[(...ۅ ۅ ۉ ۉۋ) ]إىل قوله: .(6)اآلية
 (9)  

هذا هو الصحيخت يف التفسري وأما سوى هذا  (11)( 10) [(...پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)إىل قوله: ]
 .(12)فقول ال يلتفت إليه وهللا أعلم

                                         
ووافقه الذهيب، وأعل الدارقطين املرفوع منه وقال: والصحيخت موقوف؛  ،واحلديث حسن مبجموع طرقه، وقد صححه احلاكم رفعه

 . أعلموهللا وهم وكيع وعبد الرمحن بن مهدي ،أحفظ الناس يف سفيان الثوري ،وسفيان بن عقبة ،ملخالفة عيسى بن يونس
 يف )ب(: )تكربوا( بدل )يتكربون(.  (1)
 يف )أ(: )قال( بدل )قالوا(.  (2)
 يف )أ(: )اطردوا( بدل )أطرد(.  (3)
 .52األنعام: جزء من آية:  (4)
رهبم( علة: )فلما علموا أنه ال يطرد الفقراء قالوا اجعل لنا يوما وهلم يوما فأنزل هللا تعاىل: وصرب نفسك مع الذين يدعون   (5)

 ساقطة من )ب(.
 .28الكهف: جزء من آية:   (6)
 .32الكهف: جزء من آية:   (7)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (8)
 .45الكهف: جزء من آية: (9)
 .46: جزء من آية: الكهف  (10)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (11)
، 2، أسباب النزول، ط والواحدي (،8-18/6، و11/374)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:   (12)
، 2، طاجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،(، 31-2/32) 1، طزاد املسري يف علم التفسريوابن اجلوزي، (، 1/216-219)
(6/431-433). 
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 .(2()1)(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)مسألة: يف قوله تعاىل: . 24
وما أتى يف نظري هذا، اجلواب: أن هذا النون مُس ي نون العظمة، وهي تشبه نون اجلمع وتفارقها يف 

عظَّم كما 
ُ
يقال للجماعة، واحلق سبحانه وتعاىل َعظَّم نفسه أبمثال هذا، املعىن، والعرب أتيت الواحد امل

 .(3)وهذا شائع يف ل ة العرب

 .(5()4)اآلايت ( ...ۆئ ۈئ ۈئ ېئ...): مسألة: يف قوله تعاىل. 25
أتى إىل املسلمني ركني عام احلديبية على من أسلم و اجلواب: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صاحل املش

  (6)(ۈ ...ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ...) هللا تعاىل عن رد النساء بقوله تعاىل: برده إليهم، فنهاه
إي: ابعثوا إىل زوجها صداقها عوضا عن   (8)(...ى ې ې ى...)وقوله: (7)أي: تردوهن بعد إمياهنن

أي تزوجوا املؤمنات   (10)(...ائ ائ ەئ ەئ وئ ...)له:و قو  أ[/226.](9)ردها ألجل العهد
نكاحها إبسالمها، إن مل تكن حامال، وقد انقضت العدة  املهاجرات؛ ألن زوجها كافر، وقد انفسخ

                                         
 .9احلجر:  (1)
 هذه املسألة ساقطة من )ب(.  (2)
 (.19/123) ،3ط، مفاتيخت ال يب والرازي،(، 5/428)، 4، طآنمعامل التنزيل يف تفسري القر  الب وي،و ينظر:   (3)
 .10املمتحنة: جزء من آية:   (4)
 هذه املسألة ساقطة من )ب(.  (5)
 .10املمتحنة: جزء من آية:  (6)
(، 327-23/328) ، املرجع السابق،وجامع البيان(، 4/303)، 1ط ،سليمان بن مقاتل تفسري سليمان، بن مقاتلينظر:   (7)

كتاب: الشروط، ابب: الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع   ،والصحيح البخاري (،5/520)د. ط،  ،النكت والعيون واملاوردي،
 (.2731رقم 3/193أهل احلرب وكتابة الشروط، )

 .10املمتحنة: جزء من آية:   (8)
 ،1ط اهلداية إىل بلوغ النهايةومكي ابن أيب طالب، (، 328-23/230) املرجع السابق،، جامع البيانينظر:   (9)
 (.8/98) املرجع السابق، ،وتفسري البغوي (،11/7426)
 .10املمتحنة: جزء من آية:  (10)
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ۆئ ۈئ ۈئ ...)، وقوله (2)، مث فسخ رد الصداق إىل الكافر بعد ذلك(1)جاز ملسلم تزوجيها

يعين: اذا ارتدت املسلمة فال متسكوها يف العصمة فإن تزويج الكافرة واملرتدة  (...ېئ
 .(5)يعين: اطلبوا الصداق منها  (4)(...ېئ ېئ ىئ...)وقوله:،(3)حرام

يعين: من هرب من نساء املؤمنني إىل الكافر  (6)(...ىب يب جت حت خت مت ىت) قوله:و 
  (8)(... محمث ىث يث حج مج جحجث ...)أي: انتصرمت على الكفار، و نمتم   (7)(...يت...)

، وأكثر هذا منسوخ وإن ما كان ذا يف صلخت (9)أي: أعطوا زوج املرتدة صداقها من أصل ال نائم
 وهللا أعلم. (10)احلديبية

                                         
 ،1طاهلداية إىل بلوغ النهاية ومكي ابن أيب طالب، (، 23/330)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:   (1)
 (.18/65)، 2، طاجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،(، 5/522)د. ط،  والعيون،النكت واملاوردي، (، 11/7426)
، زاد املسري يف علم التفسريوابن اجلوزي، (، 208) :، ص1نواسخ القرآن، ط. ابن اجلوزي،نسخ آبية السيف، ينظر: أي:   (2)
 .(520):ص، 1ط قالئد املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ يف القرآن، ومرعي بن يوسف،(، 4/274) 1ط
معامل  البغوي،و (، 11/7427) ، املرجع السابق،واهلداية إىل بلوغ النهاية(، 23/331) ، املرجع السابق،جامع البيانينظر   (3)

 (.8/98)، 4 ، طالتنزيل يف تفسري القرآن
 .10املمتحنة: جزء من آية:  (4)
 .اطلبوا أهل مكة صداق اليت تفر إليهم مرتدة :أي   (5)
 ،واهلداية إىل بلوغ النهاية (،23/334) ، املرجع السابق،وجامع البيان(، 461) :ص ط،.د القرآن، غريب قتيبة، ابنينظر:  

 (.11/7428) املرجع السابق،
 .11املمتحنة: جزء من آية:  (6)
   .11املمتحنة: جزء من آية: (7)
 .11املمتحنة: جزء من آية: (8)
اختلف املفسرون يف املال الذي أمر أن يعطي منه الذي ذهبت زوجته إىل املشركني: فقال بعضهم يعطوهم من صداق من   (9)

 أسلمن منهن عن زوج كافر، فقال بعضهم يعطوهم من ال نيمة الفيء. 
املرجع  ،غريب القرآن، يبةبن قتوا(، 5/523) املرجع السابق، ،النكت والعيون(، 23/337) املرجع السابق، ،جامع البيانينظر: 

 (.5/298) ،1ط ،العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر عطية، ابن(، 462)ص: السابق،
 على رجحان قول الثاين عنده.  يدل وهذا ،واختار هنا قول الثاين ،ذكر املؤلف القولني يف الكفاية

 .358حممد امبالو فال، ص ، رسالة دكتوراه بتحقيق الديريين، الكفاية يف تفسري القرآنينظر: 
(، 11/7430)، املرجع السابق، واهلداية إىل بلوغ النهاية(، 742) :، ص1، طالناسخ واملنسوخ النحاس النحاس،ينظر:   (10)

 .(18/69) ، املرجع السابقاجلامع ألحكام القرآن (4/274)، املرجع السابق، وزاد املسري
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 .(2)(ٱ ٻ ٻ) :(1)مسألة: يف قوله تعاىل. 26
أهلها آمنني من اخلوف،  (4)قاصدها لعبادة، وال جتارة، وكذلك كان (3)ال يتعرض كانت مكة يف اجلاهلية

 ويف خصب من العيش من  ري جوع، مثل قوله تعاىل: 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )

ابجلوع سبع  (6)أي: كفر أهلها وأشركوا فابتالهم هللا  (5)(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
هللا إىل قريش حيث أمِّنهم إحسان ب[ /226أي ألجل]: (ٱ ٻ ٻ)سنني، ومعىن قوله:

من رحلتهم يف الصيف إىل الشام، ويف الشتاء إىل اليمن يف ال َم  تاجر؛ فألجل  وأدام هلم ما العدةمبكة، 
رسوله، وال يكفروا ابلذي (8)، ويوحده، ويصدقوا (7)هذه النعمة فليعبدوا رب هذا البيت، وال يشركوه

ڑ ک )ابلسورة اليت قبلها، فمعناها  (10)، وقيل هي: )متعلقة((9)أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف

إهالكهم ألجل  يعين: احلبشة (12)الذين قصدوا هدم الكعبة، وهي (11)(ک ک ک گ گ گ
 .(14)فيعبدوه وال يشركوا به شي ا (13)واهلك أعدائهم ليؤمنهم يف وطنهم إيالف القريش مالقوة،

                                         
 يف )ب(: )يف تفسري( بدل )يف وقوله تعاىل(.  (1)
 .1قريش:   (2)
 يف )ب(: )يقرتض( بدل )يتعرض(.  (3)
 ساقط من )ب(.  (4)
 .112النحل:   (5)
 يف )ب(: )فابتلوا( بدل )فابتالهم هللا(.  (6)
 يف )ب( )وال يشركوا به( بدل )وال يشركوه(.  (7)
 أ[ من )ب(. /234]  (8)
معامل  الب وي،و (، 6/346)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 235) ص: ط،. د القرآن، مشكل أتويل قتيبة، ابنينظر:  (9)

 (.8/546) ،4 ، طالتنزيل يف تفسري القرآن
 يف )أ( )معلقة(.  (10)
 .1الفيل:   (11)
 يف )ب(: )هم( بدل )هي(.  (12)
 اهالكهم ألجل إيالف القريش مالقوة واهلك اعدائهم ليؤمنهم يف وطنهم سقط من )ب(. :قوله  (13)
املاوردي يف النكت ( عن ابن زيد من طريق ابن وهب، وذكره 24/621) 1ط، الطربي يف جامع البيان أخرجه بنحوه  (14)

 الفراء، واجلمهور.( هذا قول 4/493)ابن اجلوزي يف زاد املسري(، عن ثعلب، وقال 345-6/246) والعيون
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 مسألة: . 27
بكل حرف مائة حس         نة،  (2)قائما يف ص         الته، )فله( (1)ورد يف اآلاثر أن من قرأ القرآن واقفا أي:

من  ري  (4)حس      نة، ومن قرأه على وض      وء(3)ومن قرأها جالس      ا يف ص      الته، فله بكل حرف مخس      ون 
ومن قرأها على  ري وض     وء فله بكل حرف عش     ر  (5)ص     الة، فله بكل حرف مخس وعش     رون حس     نة

 .(6)حسنات

                                         
 عبارة )واقفا أي( سقط من )ب(.  (1)
 يف )أ(: )فلكل( بدل )فله(.  (2)
 يف )ب(: )مخس وعشرون( بدل )مخسون(.  (3)
 تكرر قوله )على وضوء( يف)أ(.  (4)
 علة )ومن قرأه على وضوء من  ري صالة فله بكل حرف مخس وعشرون حسنة( سقط من )ب(.  (5)
ولكن أخرجه متام يف فوائده من طريق شعبة عن سند،  من  ريال زايل يف إحياء علوم الدين عن علي رضي هللا تعاىل عنه أورده   (6)

  على قرأه طلحة عن عبد الرمحن بن عوسجة عن براء بن عازب به يف حديث طويل، وفيه حنو ما أورده املصنف إال قوله: )ومن
 حسنات(، فقال:)َوَمنْ  عشر حرف بكل فله وضوء  ري على قرأها حسنة ومن رونوعش مخس حرف بكل فله صالة،  ري وضوء من

 َحَسَناٍت(. َعَشرُ  َحْرفٍ  بُِّكل ِّ  فَ َلهُ  َصاَلةٍ  َ رْيِّ  يفِّ  قَ َرأَ 
(، ومل حيك فيه جرحا 345رقم  6/262واحلديث ضعيف؛ يف إسناده ثالثة جماهيل األول: شيخ متام، ذكره ابن عساكر يف اترخيه )

 أمحد بن بشري بن حبيب الصوري، الثالث: حممد بن حيي التميمي الرقي مل أعثر على ترعة هلما. يال، الثاين:وال تعد
 .(301رقم 1/130) ،1، ط الفوائدومتام، (، 1/257، د، ط، )علوم الدين الغزايل، إحياءينظر: 
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(ۆ ۈ ۈ) (3)املالأي:  (ۆ  (2) وأيكلون):(1)يف تفسري. مسألة: 28
(4)

، (6)ععا (5)أي: 
 .(8): كثريا(7)أي[ (ۅ ۅ ] ۋ ۋ   وحيبون)

 

                                         
 قوله )يف تفسري( ساقطة من )ب(.  (1)
 ويعقوب من العشر وقرأ الباقون ابلتاء.قرأ هبا أبو عمرو من السبع،  ((2
 .مل أقف على من فسر الرتاث ابملال عموما والذي عليه املفسرون أن املراد ابلرتاث يف اآلية املرياث  (3)
 10/3428)، 3، طتفسري القرآن العظيم وابن أيب حامت،(، 24/414)، 1ط الطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن،ينظر:  

 (.20/53)، 2، طاجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،(، 6/270)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي،  (،19276و19275رقم 
 .19الفجر:  ((4
 تكرر قوله )أي( يف )أ(.  (5)
واجلامع ألحكام (، 6/270) ، املرجع السابق،والنكت والعيون(، 15/247مادة: مل ) ،1ط هتذيب اللغة، ،األزهريينظر:   (6)

 (.20/53) ، املرجع السابق،القرآن
 ساقط من )أ(.ما بني املعقوفني    (7)
 ،1طاهلداية إىل بلوغ النهاية ومكي ابن أيب طالب، (، 10/201) ،1ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،ينظر:   (8)
 (.6/271) ، املرجع السابق،والنكت والعيون(، 12/8253)
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به االنتهاء  (3)القراءة النافعة ما )حصل( (2)يعين[ أ/227] (1)«هَنَاكَ  َما الُقْرآنَ  اق ْرَأِّ »مسألة: . 29
 عن املعاصي فإن مل حيصل فكأنه ما يقرأه.

 .(5)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ):(4)مسألة: قوله تعاىل. 30
بيوت هللا فال تعبدوا فيها : (ڃ)، ومعىن (6)هذا خطاب للذين كانوا يعبدون األصنام حول مكة

 . (7) ري هللا

                                         
ي يف عوالقضا(، 1345رقم  2/282)ني يمسند الشام(، ويف 14543رقم  13/622) املعجم الكبريالطرباين يف أخرجه   (1)

عن عبد العزيز بن عبيد هللا، عن شهر بن حوشب عن عبد هللا بن  ،(، من طريق إمساعيل بن عياش392رقم  1/245) مسنده
رقم  358؛ قال عنه احلافظ بن حجر يف التقريب )ص:هللا : األول: عبد العزيز بن عبيدفيه علتان، والسند ضعيف مرفوعا عمرو به
رقم  269( ضعيف ومل يرو عنه  ري إمساعيل ابن عياش. الثاين: شهر بن حوشب: قال عنه احلافظ يف التقريب )ص: 4111
يث أيضا (، وعلل اهليثمي هذا احلد216رقم  1/74( صدوق كثري اإلرسال واألوهام، وعلله املنذري يف الرت يب والرتهيب )2830

 "فيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف، وقد وثق". فقال:( 708رقم  1/184يف جممع الزوائد )
( من طريق ابن املبارك، عن حيىي، أو عيسى بن عبد الرمحن، عن حممد بن أيب لبيبة، 133) :ص ،وأخرجه أيضا أبو عبيد يف فضائل

(: ضعيف كثري 6080رقم  493ص: ) ،ابن حجر يف التقريب عن انفع أبو سهل، مرسال. وحممد بن أيب لبيبة قال عنه احلافظ
 اإلرسال.

 .واحلديث ضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة
 (.2524رقم  6/34، )1، ط األلباين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةينظر:  
 يف )ب(: )أي( بدل )يعين(.  (2)
 يف )أ(: )جهل( بدل )حصل(.  (3)
 يف )ب(: )يف قوله عز وجل( بدل )قوله تعاىل(.  (4)
 .18اجلن:   (5)
 (.5/383) ،1ط العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر عطية، ابن(، 6/119)د. ط،  النكت والعيون،املاوردي، ينظر:   (6)
على وجوه: أحدها: بيوت اليت بنيت للصالة وذكر هللا، ذكره املاوردي و ريه عن  يف اآلية اختلف املفسرون يف املراد ابملساجد  (7)

الثالث: األعضاء اليت يسجد عليها  وهو قول عن احلسن، ابن عباس وعزاه الرازي إىل األكثرين واختاره القرطيب. الثاين: البقاع كلُّها
أيضا، اخلامس: هو عع مسجد وهو السجود، السادس: املساجد العبد وهو قول سعيد بن جبري، الرابع: الصلوات حمكي عن احلسن 

 هنا مكة اليت هي القبلة وهو رواية عطاء عن ابن عباس.
وابن اجلوزي، (، 4/367) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيطوالواحدي، (، 6/119) املرجع السابق،، النكت والعيون :ينظر

، اجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،(، 673-30/674) ،3ط ، مفاتيخت ال يب والرازي،(، 4/349) 1، طزاد املسري يف علم التفسري
 (.19/20/21) ،2ط

 عنده.ذكر املؤلف رمحه هللا تعاىل بعض األوجه يف الكفاية واكتفى هنا بوجه األول وهذا يدل على رجحان هذا القول 



   104 

 فواتح السور.  (2)وغريها من (1)(...ٿ ٿ)مسألة: يف تفسري . 31
، وقيل: (6)يعلمها إال هللا: هي سر هللا يف القرآن ال (5)كلها أقوال؛ فقيل(4)هذه احلروف  (3)يف تفسري

نزلت ليشت لوا هبا عن االستهزاء ابلقرآن ليحريهم يف معانيها،  (9)ألهنا (8()7)هي تعجيز )األفهام(
فإن الراء يف موضع، حم يف  (12). وقيل: هي اسم هللا تعاىل إذا اجتمعت(11)أمساء السور(10)وقيل:]هي[

 .(15)محناجتمعت كانت الر  (14)فإذا (13)موضع[يف موضع، نون ]

                                         
 .(429-430) :يق حممد امبالو فال، صرسالة دكتوراه بتحق الديريين، الكفاية يف تفسري القرآن،ينظر: =
 .1يوسف جزء من آية:(1)
 يف )ب( )يف( بدل )من(.  (2)
 ساقطة من )ب(.  (3)
 يف )ب(: )األحرف( بدل )احلروف(.  (4)
 ساقطة من )ب(.  (5)
وسفيان الثوري وعاعة من احملدثني،  ،وهو قول أبو بكر الصديق، وعلى بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنهما، وعامر الشعيب  (6)

 عنهم. وابن مسعود رضي هللا تعاىل ،وعثمان ،وروي عن عمر
معامل  الب وي،و (، 1/136) ،1 ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،و (، 1/87) ،1، طحبر العلوم السمرقندي، ينظر:

 (.1/154) ،2، طاجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،(، 1/59) ،4 ، طالتنزيل يف تفسري القرآن
 ،3ط يف تفسري الكبري،الرازي (، وقال 137-1/138، )، املرجع السابقالكشف والبيان عن املربد ينظر: ذكره الثعليب  (7)
 .هو اختيار عع عظيم من احملققني (2/253)
 ساقطة من )أ(.  (8)
 ساقطة من )ب(.  (9)
 ساقطة من )أ(.  (10)
لواحدي من طريق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وقال ا ،( عن زيد بن أسلم1/206) 1، ط، يف جامع البيانالطربيأخرجه   (11)

الرازي يف ( عن اجملاهد، وقال 1/59)، 4 ، طمعامل التنزيليف  البغوي( ويروى عن احلسن، وذكره 1/76) ،1، طيف الوسيط
 .واملختار عند أكثر احملققني ،واختيار اخلليل وسيبويه ،( وهو قول أكثر املتكلمني2/254)، تفسري الكبري

 قوله )إذا اجتمعت( ساقطة( من )ب(.  (12)
 يقتضي السياق زايدة )يف موضع( وهي ساقطة من)أ( و)ب(.  (13)
 يف )ب(: )فإن( بدل )فإذا(.  (14)
ري، وأيب مالك، وأيب صاحل، وعن من طريق سعيد بن جب رضي هللا تعاىل عنهما ( عن ابن عباس1/208) الطربي أخرجه   (15)

( 1/32) ،3، ط تفسري القرآن العظيم يف حامتابن أيب من طريق ُمرَّة اهلمداين، كما أخرجه أيضا  رضي هللا تعاىل عنه ابن مسعود
هللا من طريق حسني بن عثمان املزين، وعن عامر من طريق  عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبري، وزاد إخراجه عن سامل بن عبد

  عن على رضي هللا تعاىل عنه. (،1/87) ،1ط ،السمرقندي يف حبر العلومإمساعيل بن سامل، وذكر 



   105 

 (2)ى[،أعل؛ فاأللف هللا ](1)وقيل: كل حرف منها إشارة إىل أمساء هللا تعاىل، فهي قسم أقسم هللا به
أكرب، والالم لطيف، وامليم مؤمن، مهيمن، مقتدر، وكل اسم أوله ميم، والراء رؤوف، رحيم، رمحن، 

 ،طيب، وطاهر وطالب، سالم، والطاء سيدوالسني سبوح ] ،رب، رازق، والصاد صبور صمد صادق
والكاف كفيل، كبري، كرمي، واهلاء هادي،  ،والعني عزيز، علي، عليم ،قدير، قاهر (3)والقاف قدوس[

 .(4) ، نور، )نصري(انفع]ب/227واحلاء حي، محيد، حق، حكيم، حليم، والنون]

 .(7)(ڻ ڻ (6) ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ...) :(5)يف قوله تعاىل: مسألة. 32
يضحكون، فأمره هللا تعاىل أن يقرأ (9)القراءة، و (8)يقرأ القرآن فيمر به املشركون فيسبون اجلواب: كان

 . (11()10)قراءة متوسطة؛ فال جيهر جهرا يسمعه البعيد أي ال  افت، أي: ال تقرأ سرا خيفي عن القريب

                                         
( عن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة، كما أخرجه أيضا عن عكرمة 1/207) ،1، طيف جامع البيان الطربي أخرجه  (1)

 لد احلذاء.من طريق خا
 ساقط من )أ(.  (2)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (3)
 يف )أ(: )بصري( بدل )نصري( وهو تصحيف واملثبت من )ب( وهو الصواب إن شاء هللا.  (4)
 يف )ب(: )يف تفسري قول هللا عز وجل( بدل )يف قوله تعاىل(  (5)
 ب[ /234]  (6)
 .110اإلسراء: جزء من آية:  (7)
 يف )ب(: )فيحكون( بدل )يسبون(.  (8)
 حرف )واو( ساقطة من )ب(.  (9)
 قوله )فال جيهر جهرا يسمعه البعيد أي ال  افت أي ال تقرأ سرا خيفي عن القريب( ساقطة من )ب(.  (10)
 ڳ ڳ ڱ ڱ)عن ابن عباس رضي هللا عنهما، يف قوله تعاىل: وهذا لفظ البخاري:  ، ومسلمالبخاريأخرجه بنحوه   (11)

نزلت ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمتف مبكة، كان إذا صلى أبصحابه رفع صوته ابلقرآن، فإذا مسعه املشركون  قال:  (ڱ ڱ
أي بقراءتك، فيسمع املشركون  (ڳ ڳ ڱ)سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال هللا تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم: 

 ." (ڻسبيال  ں ں ڻ)عن أصحابك فال تسمعهم،  (ڱ ڱ ڱ) فيسبوا القرآن
 (.446رقم  1/329، ، )وصحيح مسلم(، 4722رقم  6/87 )صحيح البخاري، ينظر:  
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صل  (ڻ ڻسبيال  ں ں ڻ...)يف عيعها  (4)وال تسر (3)يف عيع الصلوات (2): ال جتهر(1)وقيل
 .(9))أصخت( ؛ واألول(8)الدعاء (7)، وقيل: الصالة هنا(6)وابلليل جهرا (5)ابلنهار سرا

                                         
 قوله )وقيل( ساقطة من )ب(.  (1)
 يف )ب(: ال جيهر( بدل )ال جتهر(.  (2)
 يف )ب( )الصالة( بدل )الصلوات(.  (3)
 يف )ب( )وال يسر( بدل )وال تسر(.  (4)
 يف )ب(: )سر( بدل )سرا(.  (5)
 .هللا بن هبرية أخرجه حيي بن سالم بنحوه عن ابن عباس من طريق عبد  (6)
وقال  ،( عن ابن عباس3/492)، 1، طابن عطية يف احملرر الوجيز(. كما ذكره 1/169) ،1، طتفسري حيىي بن سالمينظر:  

 يعلى. ( عن أيب3/61)، 1، طابن اجلوزي يف زاد املسريذكره حيي بن سالم والزهراوي، وذكره 
 يف )ب(: )هناك( بدل )هنا(.  (7)
 .البخاري، ومسلم عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها أخرجه  (8)
، وصحيح مسلم(، 4723رقم  6/87) (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)، كتاب تفسري القرآن، اَبُب صحيح البخاريينظر:  

ْسرَارِّ، اجْلَْهرِّ  َبنْيَ  اجْلَْهرِّيَّةِّ  الصَّاَلةِّ  يفِّ  اْلقِّرَاَءةِّ  يفِّ  الت ََّوسُّطِّ  كتاب الصالة، اَببُ  (، 446رقم  1/329)َمْفَسَدة ،  اجْلَْهرِّ  مِّنَ  َخافَ  إَِّذا َواإْلِّ
 (، عن عائشة، وابن عباس رضي هللا تعاىل عنهم.17/581)، 1، ط، يف جامع البيانالطربيكما أخرجه 

 واملثبت من )ب(. خت( بدل )أصخت(ل(: )أصأيف )  (9)
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ٿ ٿ ...) :فيه أمساء هللا للنصراين قال هللا تعاىل (1)ال جيوز كتابة حرزمسألة: . 33

 .(4)ال ميس القرآن إال طاهرا (3)(وقال ) (2) (...ٿ

        :ومعىن (6)[(5)هللا، واألوبة واإلايب: الرجوعإىل الكثري الرجوع ] ألوابا مسألة:. 34
معناها:   (10)(...ٻ...)يعين: نعيم اجلنة، و (9()8)أي: )مرجع( (7)(پ پُحسُن ...ُّٱ

 .(12)شجرة يف اجلنة (ٻ)، وقيل (11)ُحسن
 

                                         
(، احلرز: املوضع احلصني. يقال: هذا حرز حريز. ويسمى التعويذ حرزا. 3/873مادة: حرز ) اجلوهري يف الصحاحقال   (1)

 واحرتزت من كذا وحترزت: توقيته.
 واختلف السلف يف حكم تعليق التعاويذ بني جميز ومانع، واملنع أحوط سدا  للذريعة.

-127(، ص: )م1957ه /1377، )7، طفتخت اجمليد شرح كتاب التوحيد ،ابعبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهينظر:  
128.) 

 .28التوبة: جزء من آية:  (2)
 (.يف )ب(: )قال عليه السالم( بدل )قال (3) 
 .19تقدم  ريج احلديث يف مسألة:  (4)
(، 21/168)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، (، 387ص: ) ،ط.د القرآن،  ريب قتيبة، ابنينظر:   (5)
 (.1/920)، 1ط ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزوالواحدي، (، 2/1029) (بوواي)مادة:  ،1، طعهرة الل ة، األزديو 
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (6)
 .29الرعد: جزء من آية:   (7)
(، 5/290) ،1ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،والثعليب(، 412): ص املرجع السابق، القرآن  ريب قتيبة، ابنينظر:   (8)

 (.1/218) (أوب)مادة:  ،3، لسان العرب، ط منظور ابنو (، 5/89)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، 
 يف )أ(: )يرجع( واملثبت من )ب(.  (9)
 .29الرعد: جزء من آية: (10)
(، 5/288) املرجع السابق ،الثعليب يف تفسريه، كما ذكر عنه ( عن قتادة16/435) السابقاملرجع  ،الطربيأخرجه   (11)

 (.3/111) املرجع السابق ،واملاوردي يف النكت والعيون
 والطرباين يف املعجم الكبري(، 17642رقم 29/191) إمام أمحد يف مسندهوموقوفا فأما املرفوع فقد أخرجه  ،روي مرفوعا  (12)
 ( من حديث عتبة بن عبد السلمي.16/442)وابن جرير(، 312رقم  17/126)

( عن أيب هريرة من طريق شهر بن حوشب، كما أخرجه 1376رقم  2/235) عبد الرزاق يف تفسريهوأما املوقوف فقد أخرجه 
 ( وزاد إخراجه عن ابن عباس من طريق موسى بن سامل.437-16/438) ابن جريرأيضا 
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 (2)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ): (1)تفسري سورة والضحى إىل قوله تعاىل(: )يف مسألة. 35
 اآلايت. 

 (6)(ڃ ڃ چ چ چ چ) (5)، وابلليل إذا سجى أي: سكن(4)أي: أقسم ابلنهار (3)(ڄ ڄ)

 أ/228 [هذا (8)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ) (7): هو الب ضأي: ما تركك ربك، وما أب ضك، والقِّلى
قد أتخر عنه الوحي بضع  وكان ،(10)أن الدار اآلخرة خري لك من الدنيا (9)، معناهأتكيداألمر ]

  (12)فنزلت هذا السورة ردا عليهم (11)ن حممدا قاله ربه(إ)عشرة ليلة فقال املشركون 

                                         
 (.يف تفسري سورة والضحى إىل قوله تعاىل))يف قوله تعاىل: والضحى قوله تعاىل( بدل يف )أ(:   (1)
 .6الضحى:  (2)
 .1الضحى:  (3)
 أيضا ذكره عنهو ( من طريق سعيد ابن أيب عروبة. 24/451)، 1، طيف جامع البيان الطربيهو أحد قويل قتادة، أخرجه   (4)

 (.5/439)، 1، طابن عطية يف احملرر الوجيز
( من طريق 24/484) ،الطربي( عن قتادة من طريق معمر، وأخرجه عنه 3/435) ،1، طعبد الرزاق يف تفسريهأخرجه   (5)

 ، كما أخرجه أيضا عن ابن زيد من طريق ابن وهب، وعن الضحاك من طريق عبيد بنحوه.بن أيب عروبة سعيد
وهذا يدل على  ،واكتفى هنا بقول واحد (ڄ ڄ ڃ ڃ) قوله تعاىل: ذكر املؤلف رمحه هللا تعاىل يف الكفاية أقوال الواردة يف تفسري

 وهو اختيار إمام الطربي رمحه هللا تعاىل. ،عنده لرجحان هذا القو 
رسالة دكتوراه بتحقيق حممد امبالو فال،  والديريين، الكفاية يف تفسري القرآن،( 24/484)، املرجع السابق، جامع البيانينظر:  

 (.574)ص: 
 .3حى:الض  (6)
(، 387ص: )، 1، طالقلوب بنزهة املسمى غريب القرآن، سجستاينوال(، 24/485) ،املرجع السابق، جامع البيانينظر:   (7)
 (.6/292)د. ط،  ،النكت والعيون واملاوردي، ،(9/225(، )2/977مادة: قِّلى ) ،1، طمجهرة اللغة، األزديو 
 .4الضحى:  (8)
 يف )ب(: )معناها(.  (9)
وابن (، 4/509) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيطوالواحدي، (، 24/487) ، املرجع السابق،جامع البيانينظر:   (10)

 (.4/457) 1، طزاد املسري يف علم التفسرياجلوزي، 
 ، واملثبت من )ب(.(: )رب حممد قاله(أيف )  (11)
(، 1797رقم  3/1421من أذى املشركني واملنافقني ) النيب، كتاب اجلهاد والسري، ابب ما لقي مسلم يف صحيحهأخرجه  (12) 

 من طريق األسود بن قيس. ،عن جندب بن سفيان البجلي
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 ، قال علي بن احلسني(2)معناه: يعطيك يف اآلخرة حَّت يرضيك (1)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)
 . (4): هذه أرجى آية يف القرآن؛ فإن حممدا ال يرضى وواحدا من أمته يف النار(3)رضي هللا عنه

 (7)(ک ک ک ک) (6)مات أبوه، وأمه فكفله جده، وعمه (5)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ)
؛ (8)وعيع األحكامكان قبل نزول الوحي ال علم له ابلشريعة فأنزل عليه القرآن، وعلمه احلالل من احلرام، 

  .(9) (...ېئ ىئ ىئ ىئ ی...)قال هللا تعاىل: 

والثاين: علم أبحكام  (11)ابهلل، ومعرفة وجوده، وصفات كماله (10)العلوم الشرعية ثالثة: األول: )العلم(
ۇ ۆ ...)يف دين هللا، والثالث: العلم أبايم هللا، قال تعاىل:  (12)هللا، وهو )التفقه(

                                         
 .5الضحى: (1)
 العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر عطية، ابن(، 24/478)، 1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:   (2)
 (.5/494) ،1ط
هو: علي بن احلسني ابن علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنهم، السيد، اإلمام، زين العابدين اهلامشي، العلوي، املدين.    (3)

 .وكان يسمى: زين العابدين؛ لعبادته، قال أبو حازم املدين: ما رأيت هامشيا أفقه من علي بن احلسني
 (.386-4/401) ،3، ط النبالء أعالم سري، الذهيبينظر:  
 مل أقف على هذا األثر عن على بن احلسني، وروي حنوه عن ابن عباس، وحممد الباقر، وجعفر الصادق.  (4)
والواحدي، (، 10/224) ،1ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،و ( 24/487)املرجع السابق،  ،جامع البيانينظر:   

 ،1ط ،الدر املنثور ،السيوطي(، 31/194) ،3ط ،مفاتيخت ال يب والرازي،(، 4/510) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيط
(8/543.) 
 .6الضحى:   (5)
 (.31/196) ،3ط ،مفاتيح الغيب والرازي،(، 6/293)د. ط،  ،النكت والعيون املاوردي،ينظر:   (6)
 .7الضحى:   (7)
الزجاج يف املعاين ( عن احلسن وشهر بن حوشب وابن كيسان. واختاره 10/226)، املرجع السابق، يف تفسريه الثعليبذكره   (8)

ابن اجلوزي ( عن أكثر املفسرين، كما ذكره 4/511) ،1، طالواحدي يف الوسيط(، وذكره 5/339/340) ،1ط ،القرآن وإعرابه
 ( عن ابن عباس وعاعة من التابعني.31/197)، املرجع السابق، ( عن اجلمهور، والرازي يف تفسريه4/458)، 1ط ،يف زاد املسري

 .113النساء: جزء من آية:   (9)
 كلمة: )العلم( ساقطة من )أ(.   (10)
 أ[ من )ب(. /235]  (11)
 يف )أ(: )الفقه( بدل )التفقه(.  (12)
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أحبابه وما أهان به  (3)وما أكرم هللا به ،(2)املاضية، واملستقبلة فاملاضية قصص األولنييعين  (1)(...ۈۆ
والثانية:  ،املعرفةب[/228] أخبار القيامة، واجلنة، والنار؛ فالعلم األول: (5))من( (4)أعداءه، واملستقبلة
 (7)قبل الرسالة مث )أنزل(كان عاملا ابهلل تعاىل والرت يب؛ فالرسول  (6))التخويف( العبادة والثالث:

 عليه القرآن فازداد معرفة، وعلوا ابلقرآن، واألحكام، والقصص هذا هو الظاهر يف التفسري.

أي:  (10)، وقيل: وجدك ضاال(9)عرفك أنك رسوله (8)وقيل: وجدك ضاال عن معرفة قدرك فهداك )و(
أي: فقريا،  (13)(...گ گ). (12)واإلميان بك معرفتك (11)جمهول القدر فهدى من شاء إىل

يف الباطن ابلقناعة؛ فإن ال ىن  ىن  (16)ابل نائم، ومبال خدجية وأ ناه (15)أي: فتخت عليه (14) فأ ناه

                                         
 .5إبراهيم: جزء من آية:  (1)
 ب(.قوله )يعين املاضية واملستقبلة فاملاضية قصص األولني( ساقطة من )  (2)
 يف )ب(: )ما أعز به( بدل )ما أكرم هللا به(.  (3)
 يف )ب(: )املستقبل( بدل )املستقبلة(.  (4)
 يف )ب(: زايدة )من( والسياق يقتضي إثباهتا.  (5)
 يف)أ(: )التخويب( بدل )التخويف( وهو تصحيف.  (6)
 يف )أ(: )نزل( بدل )أنزل(.  (7)
 )الواو( ساقطة من )أ( ويقتضي السياق إثباهتا. :حرف  (8)
 ،4، طالبغوي يف معامل التنزيلهللا، كما ذكره  ( بنحوه عن بسام بن عبد10/228) ،1، طالثعليب يف الكشف والبيانذكره   (9)
 ( كالمها بنحوه دون عزو.31/198)، 3، طوالرازي يف التفسري الكبري( 8/456)
 )ب(.)ضاال( ساقطة من  :كلمة   (10)
 يف )أ(: زايدة )من( ويقتضي السياق حذفها.  (11)
( بنحوه عن عبد العزيز بن حيىي وحممد بن علي الرتمذي، كما ذكره 10/228)، 1ط، الثعليب يف الكشف والبيانذكره   (12)

 ( بنحوه دون عزو.20/99) ،2، طالقرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن
 .8الضحى: جزء من آية:   (13)
 يف )ب(: )فأ ناك( بدل )فأ ناه(.  (14)
 يف )ب(: )عليك( بدل )عليه(.  (15)
 يف )ب(: )فأ ناه( بدل )وأ ناه(.  (16)
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 (5)(ڱ ڱ ڱ ں ں)، (4)ال تظلمه، وال متنعه حقه (3)أي (2)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ). (1)النفس
ڻ ). (8)به وترشده (7)، والسائل عن العلم ترفق(6)أي: الذي يسأل عند احلاجة تعطيه، أو ترده برفق

فضل هللا عليك صلى هللا عليك  (10) أي: بلغ ما أوحي إليك، واشكر (9)(ڻ ڻ ڻ ۀ
 .(12()11)وسلم

                                         
والواحدي، (، 10/229) ،1ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ليب،والثع(، 3/274) ،1الفراء، معاين القرآن، طينظر:   (1)

 (.8/456) ،4 ، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن الب وي،و (، 4/511) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيط
 .9الضحى:   (2)
 من )ب(. ةقطاس  (3)
، 1طاهلداية إىل بلوغ النهاية ومكي ابن أيب طالب، (، 24/488) ،1طالطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ينظر:   (4)
 (.6/295)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 12/8327)
 .10الضحى:   (5)
(، 3/275) ،1، طلفراء يف املعاين القرآن( عن القتادة، وبه قال ا6/295) ، املرجع السابق،املاوردي يف النكت والعيونذكره   (6)

 ( إىل اجلمهور.4/459) ،1ط ،ابن اجلوزي يف زاد املسريوعزاه 
 يف )ب(: )يرفق(.  (7)
، 1، طالثعليب يف الكشف والبيان( عن سفيان، وأخرجه 19383برقم  10/3444) ،3ط ،ابن أيب حامت يف تفسريهأخرجه   (8)
 ( عن أيب الدرداء، واحلسن.5/495)، 1، طابن عطية يف احملرر الوجيز( عن احلسن، وحيي بن آدم، وذكره 10/230)
 .11الضحى:   (9)
 يف )ب(: )واذكر(.  (10)
 ( ساقط من )ب(.قوله )  (11)
والواحدي، (، 6/295)، املرجع السابق النكت والعيونواملاوردي، (، 5/340) .1ط، عاين القرآن وإعرابهم ،الزجاجينظر:   (12)

 (.8/458) ،4 ، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن الب وي،و (، 4/513) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيط
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 .(2) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) (1)مسألة: يف قوله تعاىل. 36
أ[ /229هذا نزوله من اللوح احملفوظ إىل] (5)ومعناه: (4)هي يف شهر رمضان (ٻ ٻ)قوله تعاىل:  (3)

ٱ )العزة يف السماء، يف صحف مكتوبة نزلت يف رمضان يف ليلة القدر، وهذا معىن قوله تعاىل: بيت 

صحف اليت يف بيت العزة  (7)أي: مصون حمفوظ )يعين(: (6)(ٻ پ پ پ( )ٻ ٻ ٻ
من دنس البشر، وهو معىن قوله  (10)مطهرون (9)يعين املالئكة؛ فاهنم (8)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

يعين: املالئكة  (13)(ڑ ک ک) ( ژ ڑ(12) ژ( )ڎ ڈ ڈ( )ڍ ڌ ڌ ڎ) (11)تعاىل:
يف نزول القرآن يف ليلة القدر من اللوح احملفوظ إىل بيت العزة يف السماء، مث نزل مفرقا على رسول 

 .(15)يف ثالثة وعشرين سنة  (14)هللا

                                         
 يف )ب(: )يف تفسري( بدل )يف قوله تعاىل(.  (1)
 .1القدر:   (2)
 القدر(. ليلة أن على دليل هذا: اجلواب القرآن فيه أنزل الذي رمضان شهر: يف )ب(: زايدة )وقوله  (3)
 .علة )قوله تعاىل ليلة القدر هي يف شهر رمضان( ساقطة من )ب(  (4)
 يف )ب(: )معناها(.  (5)
 .78-77الواقعة:   (6)
 يف )أ(: )ب ري( بدل )يعين(.  (7)
 .79الواقعة:   (8)
 له )يعين املالئكة فاهنم( ساقط من )ب(.قو   (9)
 يف )ب(: )املطهرون( بدل )مطهرون(.  (10)
 يف )ب(: )قوله( بدل )قوله تعاىل(.  (11)
 ب[ من )ب(. /235]  (12)
 .16-13عبس:   (13)
 يف )ب(: )النيب( بدل )رسول هللا(.  (14)
اختلف العلماء يف كيفية نزول القرآن من اللوح احملفوظ على أقوال: أحدها: أنه نزل القرآن علة واحدة، وذلك يف ليلة القدر   (15)

أو مخس وعشرين سنة على  ،أو ثالث وعشرين ،يف عشرين إىل بيت العزة من السماء الدنيا، مث نزل بعد ذلك منجما على النيب
وهو قول  ،منجما :والثاين تا،عل :وعلى هذا القول أن للقرآن نزولني أحدها ،مبكة بعد البعثة حسب خالف يف مدة إقامة النيب

، الثاين: إن القرآن ابتدئ املعتمد وقال السيوطي: هو األصخت واألشهر الصحيخت ، وقال ابن حجر عن هذا القول: هوابن عباس
لى النيب صلى هللا عليه وسلم يف أوقات خمتلفة، وعلى هذا القول أن ، مث نزل بعد ذلك منجما ع نزوله يف ليلة القدر على النيب  

 ،وهو قول الشعيب، وابن إسحاق  الثالث: أنه نزل إىل بيت العزة يف السماء الدنيا يف عشرين ليلة قدر ،للقرآن نزوال واحدا منجما
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 يف تفسري الذارايت وحنوها:  مسألة:. 37

أي:  (2)(ٱ ٻ ٻ)فقال تعاىل:  (1)(اجلواب: أقسم هللا تعاىل ابملالئكة يف سورة )الصافات
يزجرون الشياطني أي:  (5)(ٻ ٻ پ). (4)وقيام (3)صفوف املالئكة فمنهم راكعون، وساجدون

 (10) ، و(9)ذكره (8)يتلون كتاب هللا تعاىل ويالزمون (7)(پ پ پ)عن اسرتق السمع  (6)مينعوهنم
 .(12) (11)(ڀ ڀ ڀ ڀ)جواب القسم: 

                                         
وعلى هذا  ،مث نزل بعد ذلك منجما يف عيع السنةأو مخس وعشرين يف كل ليلة ما يقدر هللا إنزاله يف كل السنة  ،أو ثالث وعشرين

 على جنمته احلفظة وأن واحدة علة احملفوظ اللوح من نزل ، الرابع: أنهوابن جريج ،وهو قول مقاتل ،القول إن للقرآن نزولني منجمني
 سنة. عشرين يف وسلم عليه هللا صلى النيب على جنمه جربيل وأن ليلة، عشرين يف جربيل
، دراسات وفهد الرومي(، 146-1/148) د.ط، ن يف علوم القرآن،اإلتقا ،لسيوطيا(، 9/4، فتخت الباري، د، ط، )حجرابن ينظر: 

 (.102-216ص: ) ،14ط  يف علوم القرآن الكرمي،
 يف )أ(: )والصافات(.  (1)
 .1الصافات:   (2)
 يف )ب(: )ركوع وسجود( بدل )راكعون وساجدون(.  (3)
 ،1ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،(، 21/557) ،1ط، جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربيينظر:   (4)
 (.3/521) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيطوالواحدي، (، 8/138)
 .2الصافات:   (5)
 يف )ب(: )مينعوهم( بدل )مينعوهنم(.  (6)
 .3الصافات:   (7)
 يف )ب(: )يلزمون( بدل )يالزمون(.  (8)
وابن (، 5/37)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 9/6079) ،1طاهلداية إىل بلوغ النهاية مكي ابن أيب طالب، ينظر:   (9)

 (.3/535) 1، طزاد املسري يف علم التفسرياجلوزي، 
 يف )ب(: زايدة )هذا(. (10)
 .4الصافات:   (11)
 .(15/62) ،2، طاجلامع ألحكام القرآن القرطيب،ينظر:   (12)
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الرتاب  (2)ي(تذر )أي: أقسم ابلرايح اليت  (1)(...ې)وأقسم يف سورة الذارايت فقال تعاىل: 
: أي: السحاب حتمل املطر، والوِّقر (5)(ې ى ى) (4)نسفاب[ /229 [أي: تنسفه (3)و ريه
املالئكة  (9)(وئ وئەئ )؛ (8)السفن، جتري يف البحر )يسرا( (7)(ائ ائ ەئ) (6)احلمل

األعمال، ومنهم من يرسل يف أمور شَّت،  (10)يقسمون التدبري أبمر هللا؛ فمنهم من هو موكل )بكتابة(
 .(15)يعين: البعث(14()13)( ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)، وجواب القسم: (12) (11)ومنهم )من يكون للعبادة(

                                         
 .1الذارايت: جزء من آية:   (1)
 .بدل )تذري( (: )تذر(أيف )  (2)
 ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،(، 386-22/391)، 1ط، جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربيينظر:   (3)
 .(5/360)ة د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 9/109) ،1 ط
 .اقتلعته وأزالته ، أي:نسفت الريخت الشيء  (4)
(، 5/419مادة: نسف )ط، .د معجم مقاييس الل ة ابن فارس،(، 802ص: ) ،1، طاملفردات يف  ريب القرآن ،لرا باينظر:  

 (.19/157) ،2، طاجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،
 .2الذارايت:   (5)
، ، املرجع السابقومقاييس اللغة(، 2/848، )(وقر)مادة:  ،4ط اللغة وصحاح العربية،الصحاح اتج  ،جلوهرياينظر:   (6)

 (.6/132، )(وقر)مادة: 
 .3الذارايت:   (7)
 يف )أ(: )تسري( بدل )يسرا(.  (8)
 .4الذارايت:   (9)
 يف)أ(: )بكفاية( بدل )بكتابة( وهو تصحيف.  (10)
 يف )أ(: )ومنهم مبتلون ابلعبادة(.  (11)
 الوسيطوالواحدي، (، 391-22/393) املرجع السابق، امع البيانجو (، 420ص: ) ،ط.د القرآن،  ريب قتيبة، ابنينظر:   (12)

 (.4/173) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط
 .5الذارايت:   (13)
 والقرطيب،(، 4/167) 1ط ،زاد املسري يف علم التفسريوابن اجلوزي، (، 5/51) ،1ط، الزجاج يف املعاين القرآن وإعرابهينظر:   (14)

 (.17/30) ،2، طاجلامع ألحكام القرآن
 .(5/362) املرجع السابق،، والنكت والعيون(، 22/193) ،املرجع السابق، جامع البيانينظر:   (15)
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أي:  (3)[(گ گ)، (2)]أي: أقسم ابلرايح املرسالت (1)(ک گ گ)ومن ذلك قوله تعاىل: 
 ،(8()7): شدة )هبوهبا(والعصف (6()5)[اعص، وهي: العاصفات](4)متوالية متتابعة

، وهي: (11)(... ەئى ائ ائ(10) راشْ نَ ې ې ې ې)لقوله تعاىل:  (9)وهي: الناشرات نشرا
 ، (14()13)تفرق بني احلق والباطل، وهي الرايح اليت اهلك هللا هبا عادا ومثود   (12)الفارقات

                                         
 .1املرسالت:  (1)
من طريق أيب الُعبيدين، وعن  ،( عن ابن مسعود رضي هللا عنه122-24/123)، 1، طابن جرير يف جامع البيانأخرجه   (2)

 3/370) ،1، طعبد الرزاق يف تفسريهمن طريق العويف، وعن جماهد من طريق ابن أيب جنيخت، وأخرجه  ،ابن عباس رضي هللا عنهما
 ( عن قتادة أنه قال يف املرسالت، والعاصفات، والناشرات، الريخت.3442رقم 

 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (3)
وابن (، 12/7951) ،1طاهلداية إىل بلوغ النهاية ومكي ابن أيب طالب، (، 24/122) املرجع السابق، ،مع البيانجاينظر:   (4)

 (.4/382) 1، طزاد املسري يف علم التفسرياجلوزي، 
 ساقط من )أ(.  (5)
( عن علي رضي هللا عنه من طريق خالد بن ُعْرعرة، وعن ابن مسعود رضي هللا 24/125) جامع البيانجرير يف ابن أخرجه   (6)

عنه من طريق أيب الُعبيدين، وعن ابن عباس رضي هللا عنهما من طريق العويف، وعن جماهد من طريق ابن أيب جنيخت، وعن أيب صاحل 
 ( إىل اجلمهور.4/383) ابن اجلوزي يف زاد املسري، وعزاه من طريق إمساعيل بن أيب خالد

 يف )أ(: هبوها( بدل )هبوهبا(.  (7)
وزاد (، 10/109) ،1 ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،(، 24/125) ، املرجع السابق،جامع البيانينظر:   (8)

 (.4/383) ، املرجع السابق،املسري
 عنه من طريق أيب الُعبيدين وعن جماهد من طريق ( عن ابن مسعود رضي هللا24/126) جامع البيانابن جرير يف أخرجه   (9)

 ( عن ابن مسعود رضي هللا عنه من طريق أيب19086رقم  10/3392) 3، طابن أيب حامت يف تفسريه، وأورده ابن أيب جنيخت
 الريخت. والناشرات، والعاصفات، املرسالت، الُعبيدين أنه قال يف

  .قرأ به محزة والكسائي وخلف  (10)
 (.209ط، ص: ) املبسوط يف القراءات العشر، د، ،والنيسابوري(، 2/270، النشر يف القراءات العشر، د. ط، )اجلزري ابنينظر: 

 .57جزء من آية:األعراف:   (11)
، 4، طوالب وي يف تفسريه( 4/407) ،1، طوالواحدي يف الوسيط(، 6/176) ، د.ط،املاوردي يف النكت والعيونذكره   (12)
 اهد.جم( عن 19/155)، 2، ط يف اجلامعوالقرطيب(، 8/304)
 يف )ب(: )حنوها( بدل )مثود (.  (13)
ذكر الرازي يف كون الرايح فارقة وجوها منها: هذا الوجه حيث قال: أن هللا تعاىل خرب بعض القرى بتسليط الرايح عليها،   (14)

 سبب لظهور الفرق بني أولياء هللا وأعداء هللا. ذلك و  (ې ې ې ې ى)كما قال: 
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 (1)وهي: امللقيات ذكرا ألهنا تذكر اخللق، وعد هللا ووعيده، وقيل املراد: ابجلمع املالئكة فهي املرسالت
لسرعة املالئكة يف صعودها وهبوطها  (4) (3)(گ گ ڳ)(2)ألهنم رسل هللا تعاىل يف األمور، وقال

شبهها ابلرايح، فهي: الناشرات تنشر صحف األعمال، وهي الفارقات: لتفريقهم بني احلق والباطل 
 ، (7)أ[الذكر على املرسلني/230تلقي] (6)امللقيات (5)ابلوحي )وهي:(

ر النبات ، وقيل: الناشرات: األمطار تنش(10)يعين: البعث (9()8)(ۀ ۀ ہ ہ)وجواب القسم 
 .(13)القرآن (12)، وقيل: الفارقات: آايت(11)أي: حتييه

                                         
 (.30/765) ،3ط  ،مفاتيخت ال يب والرازي،ينظر: 

 أ[ من )ب(. /236]  (1)
 من )ب(. ةقطاس  (2)
 .2املرسالت:   (3)
 يف )أ(: )العاصفات( بدل )فالعاصفات عصفا(.  (4)
 من )ب(.، واملثبت ( ويقتضي السياق إثباهتاأ)وهي( ساقط من ) :قوله  (5)
 .يف )ب( زايدة )ذكرا(  (6)
( دون عزو فقال رمحه هللا تعاىل: اعلم أن هذه الكلمات اخلمس إما أن يكون املراد 30/765)، ذكره الرازي يف تفسري الكبري  (7)

... القول الثاين: ئكةاألول: أن املراد منها أبسرها املال منها جنسا واحدا، أو أجناسا خمتلفة أما االحتمال األول: فذكروا فيه وجوها
 (.764-30/765)، املرجع السابقتفسري الكبريأن املراد من هذه الكلمات اخلمس أبسرها الرايح. ينظر: 

 .7املرسالت:   (8)
زاد وابن اجلوزي، (، 6/177)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 5/265) 1ط ،الزجاج يف املعاين القرآن وإعرابهينظر:   (9)

 (.4/383)، 1، طيف علم التفسرياملسري 
 ،1طاهلداية إىل بلوغ النهاية ومكي ابن أيب طالب، (، 24/129)، 1ط ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربيينظر:   (10)
 (.4/407) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيطالواحدي، ( 12/7955)
الدر  ،السيوطي( عن أيب صاحل من طريق إمساعيل بن أيب خالد، وأورد عنه 24/127)، بيانالابن جرير يف جامع أخرجه   (11)

 (.8/382) د.ط، ،املنثور
 يف )ب(: )أي( بدل )آايت(.  (12)
 ،الدر املنثور ،السيوطي( عن قتادة من طريق سعيد بن عروبة، وأورد عنه 24/128) ،ابن جرير يف جامع البيانأخرجه   (13)

 إىل عبد الرزاق وعبد محيد وابن جرير وابن املنذر.( وعزاه 8/382) د.ط،
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: وال رق(3()2)تنزع الروح يعين أرواح الكفار ،أي: املالئكة (1)(ڻ ڻ ۀ)ومن ذلك قوله تعاىل 
كالبعري إذا   ؛ تنزع روح املومن بسهولة(6)، وهي: الناشطات(5)حَّت يست رق السهم (4)جدب القوس

، وهي: (10)، والنشط حل العقال، وهي: الساحبات يف صعودها وهبوطها(9()8)من عقال (7)نشط
، وهي: (12)إىل الكهان فتسبقهم املالئكة ابلوحي إىل الرسل (11)السابقات؛ تسبق الشياطني إذا )نزلوا(

، (15)ت: النجوم السائرةوقيل: النازعات، والساحبات، والسابقا (14()13)املدبرات يف األمور بال خالف
 . (16)وقيل: الساحبات: السفن، والسابقات: اخليل

                                         
 .1النازعات:   (1)
 يف )ب(: )تنزع أرواح الكفار( بدل )تنزع الروح يعين أرواح الكفار(.  (2)
( عن ابن مسعود من طريق مسروق، وعن ابن عباس من طريق أيب صاحل و ريه، 24/185) جامع البيانابن جرير يف أخرجه   (3)

 وعن علي رضي هللا عنهم. ،( عنهما4/393) ،1ط، اجلوزي يف زاد املسري ابنكما ذكره 
 يف )ب(: )النفوس( بدل )القوس(.  (4)
 (.10/284، مادة:  رق )3، ط لسان العرب، ابن منظور(، 8/33، مادة:  رق )1ط هتذيب اللغة، ،األزهريينظر:   (5)
 (.نشطايف )ب(: زايدة )  (6)
 يف )ب(: )انشط( بدل )نشط(.  (7)
 .(ه(: )عقالبيف )  (8)
 املاوردي يف النكت والعيونكما ذكره عنه   ( عن ابن عباس من طريق العويف24/187) جامع البيان ابن جرير يفأخرجه   (9)
(6/193). 
، 3ط،  يف تفسريهابن أيب حامت( عن جماهد من طريق أيب جنيخت، وأورد 24/189) ابن جرير يف جامع البيانأخرجه   (10)
 ( عن ابن مسعود رضي هللا عنه.19115رقم 10/3397)
 يف )أ(: )تولوا( بدل )نزلوا(.  (11)
 ( عن على ومسروق.6/193) ، د.ط،املاوردي يف النكت والعيونذكره   (12)
( أن معاذ بن 6/194)النكت والعيون ذكر يف  املاوردي( إال أن 31/29) ،3، طالرازي يف تفسري الكبرينقله أيضا   (13)

 وذكر القول يف تفسري اآلية ابملالئكة عن اجلمهور. ،جبل رضي هللا عنه فسر هذه اآلية ابلكواكب السبعة
 (،512) :ص ،ط.د القرآن، غريب قتيبة، ابن(، 3/230، )1، طمعاين القرآن الفراء،عين اآلايت اخلمسة: مينظر   (14)

 (.303-304)ص: ، 1، طغريب القرآن، سجستاينوال
 ،السجستاين يف غريب القرآن(، عن قتادة من طريق معمر، وذكره 186-24/189) امع البيانجابن جرير يف أخرجه   (15)

 .عبيدة ( عن أيب304ص: )
من طريق واصل بن السائب، كما ذكر عنه  ،( عن عطاء189-24/190) ،1ط، ابن جرير يف جامع البيانأخرجه   (16)

 (.123-10/124) ،1، طوالبيانالثعليب يف الكشف 
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: إبل احلاج، تعدوا يف نزوهلا من عرفة وتصيخت (2)أي[ (1)(ڳ ڳ ]گ)ومن ذلك قوله تعاىل: 
ڱ ڱ )تقدح الشرار من احلجر أبخفافها  (5()4)(ڳ ڳ ڱ)وتتنفس،  (3)أي: تضج

 ڻ)، (8)يعين: ال بار تثري بعددها النقع (7)(ڻ ڻ ں ں)يف سريها من املزدلفة إىل مىن،  (6)(ڱ
، وقيل العادايت: خيل اجملاهدين يف سبيل (11)من أمساء املزدلفة (10)[عع] (9)(ڻ ۀ ۀ ب[/230]

 (13)يف احلرب، وهي: تثري النقع، وتتوسل (12)هللا، وهي: املورايت قدحا حبوافرها، وهي: امل ريات ال ارات
 (15)وهللا أعلم. (14)بركاهبا وسط اجلمع

                                         
 .1العادايت:  (1)
 ساقط من )أ(.  (2)
 .يف )ب(: )وتضج أي تصيخت( بدل )وتصيخت أي تضج(  (3)
 .2العادايت:   (4)
 يف )أ(: )ابمل ريات( بدل )فاملورايت(.  (5)
 .3العادايت:   (6)
 .4العادايت:   (7)
، األزديو (، 24/563)، 1ط ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربيو (، 3/284، )1معاين القرآن، ط الفراء،ينظر:   (8)

 (.2/944مادة: عقن ) ،1، طعهرة الل ة
 .5العادايت:   (9)
 ساقط من )أ(.(10)
(، 6/325) د. ط،  النكت والعيون،املاوردي، (، 24/565) ،1ط ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربيو ينظر:   (11)

 (.60) (،عع)مادة:  ،5ط الصحاح،خمتار  والرازي،
 قوله )ال ارات( ساقط من )ب(.  (12)
 يف )ب(: )تتوسط( بدل )تتوسل(.  (13)
ذكر املؤلف رمحه هللا تعاىل يف تفسري هذه اآلايت اخلمسة قولني: أحدها أن املراد هبا اإلبل، وهو قول علي، وابن مسعود   (14)

 رضي هللا عنهما، والثاين: اخليل، وهو قول ابن عباس رضي هللا عنهما. 
-12/8399) ،1طاية إىل بلوغ النهاية اهلدومكي ابن أيب طالب، ، ابعده ما( و 24/557) املرجع السابق،، جامع البيانينظر: 
-5/513) ،1ط العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر عطية، ابن(، 323-6/325) املرجع السابق،، والنكت والعيون(، 8405
514.) 

 يف )ب(: )وهللا سبحانه وتعاىل أعلم( بدل )وهللا أعلم(.  (15)
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 فمن قرأ القرآن فنسيه: مسألة:. 38

ومن قرأ شي ا منه، مث تشا ل عنه حَّت نسيه فقد ضيع  ،(2)[عظيمةفضيلة] (1)اجلواب: حفظ القرآن
إلنسان درهم لندم عليه وطلبه خريا كثريا، وينب ي له أن يقرأه حَّت يرجع إيل حفظه، ولو سقط من ا

پ پ پ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)معىن اآلية:  (4)كثريا، واعلم أن بعض الناس يتومهون أن  (3)طلبا

 وهذا  لط عظيم، وإمنا هذا اآلية للكافر  ،(6)فيعتقدون أن املراد هبم هذا (5)(ڀ

أي: عيشا  (8)(...ېئ ېئ ىئ ىئ...)يعين: الكافر   (7)(...ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)قال تعاىل: 
يوم  (12)فإن الكافر يبعث (11)(ىئ ی ی ی ی...)، (10)عذاب القرب(9)وهذا ضيقا،

ٻ ٻ ٻ  ...)فيقول هللا تعاىل (13)القيامة اعمى فيقول: اي رب مل حشرتين اعمى، وقد كنت بصريا

                                         
 ب[ من )ب(. /236]  (1)
 ساقط من )أ(.  (2)
 من )ب(. ةساقط  (3)
 ساقطة من )ب(.   (4)
 .126طه:   (5)
 يف )ب(: )فيعتقدون به هذا( بدل )فيعتقدون أن املراد هبم هذا(.  (6)
 .124جزء من آية:طه:  (7)
 .124جزء من آية:(طه: 8)
 يف )ب(: )هو( بدل )هذا(.  (9)
من طريق نعمان بن  ،سعيد اخلدري رضي هللا عنه ، عن أيبابعدهما ( و 18/392) ،1، طأخرجه ابن جرير يف جامع البيان  (10)

خمارق عن أبيه كما أورده  أيب عياش و ريه، وعن أيب هريرة رضي هللا عنه من طريق أيب سلمة، وعن ابن مسعود من طريق عبد هللا بن
 .(2439-7/2440)، وذكره الواحدي يف الوسيط عن ابن عباس رضي هللا عنهما من طريق عطاء عنهم ابن أيب حامت يف تفسريه

 (.18/394جامع البيان ) :ينظر. ابن جرير رمحه هللا وهو اختيار
 .124جزء من آية:طه:   (11)
 .يف )ب(: )حيشر(  (12)
 قوله )وقد كنت بصريا( ساقط من )ب(.  (13)
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، (3)أ[ أي: ترتك يف العذاب/231] (2)(پ پ پ ڀ...)أي: تركتها ومل تومن هبا (1)(پ...ٻ
له معنيان: األول قال  والنسيان ،(6)وليس للمسلمني فيها شيء (5)يف )الكافرين( (4)هذا معىن اآلية فهو

 ڭ ڭ ڭ ڭ...)تعاىل:  هللاقال  (9)الثاين: )الرتك((8)(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ...) (7)[تعاىلهللا ]

 .(11)أي: تركوا أمر هللا فرتكهم يف العذاب(10)(...

 .(13)  (ٺ ڀ ڀ ڀ) (12)يف تفسري قوله تعاىلمسألة: . 39

البحرين: البحر املاحل، والنهر العذب؛  (15)اآلية ثالثة أقوال: األول: أن (14)اجلواب: يف تفسري هذه
؛ فلو ب ي (18)وحنومها؛ فإهنما يلتقيان فال يب ي أحدمها على اآلخر (17)العراق (16)[فراتكنيل مصر، و]

                                         
  .126طه: جزء من آية:  (1)
 .126طه: جزء من آية:  (2)
(، 3/181) 1، طزاد املسري يف علم التفسريوابن اجلوزي، (، 3/226) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيطالواحدي، ينظر:   (3)

 (.11/259)، 2، طاجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،
 يف )ب(: )هو( بدل )فهو(.  (4)
 .يف )أ(: )الكافر(  (5)
 يف )ب(: )شي ا( بدل )شيء(.  (6)
 ساقط من )أ(.   (7)
 .52طه: جزء من آية:   (8)
 يف )أ(: )الشرك ابهلل( بدل )الرتك(.  (9)
 .67التوبة: جزء من آية:   (10)
، واجلامع ألحكام القرآن(، 189ص: )، ط.د القرآن، غريب قتيبة، نواب(، 1/64، )1، طمعاين القرآن الفراء،ينظر:   (11)

 (.5/421) (،نسي)مادة: ط، .د معجم مقاييس اللغة ابن فارس،(، 2/68) املرجع السابق
 يف )ب(: )قول هللا تعاىل(.  (12)
 .19الرمحن:   (13)
 ساقط من )ب(.  (14)
 ساقط من )ب(.  (15)
 ساقط من )أ(.  (16)
 ساقط من )ب(.  (17)
، املاوردي يف النكت والعيون( عن ابن جريج، كما ذكره 15265رقم  8/2709) ،3، طابن أيب حامت يف تفسريهأخرجه   (18)

 ( عن ابن جريج.5/429)د.ط، 
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الكل  (4)فصار (3)، ولو ب ي النهر على البحر ف لبه(2)جعله )ماحلا( (1)البحر على النهر البتلعه )و(
ۅ ...)أي: أرسلهما  (6)(...ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۈ)، ويؤيد هذا القول اآلية اليت يف القرآن (5))حلو(

ې ې ى ...) (9)البحر[ :يعينأي: ُمر ] (8)(...ۉ ې ې...)يعين: النهر،  (7)(...ۅ ۉ

هللا تعاىل فال يب ي أحدمها على اآلخر، وكل حاجز يسمى أي: حاجزا خفيا بقدرة  (10)(...ى
الُعمرين )ت ليبا  (14)أحدمها على اآلخر؛ )كقولنا( (13)ومسامها حبرين ت ليب )السم( ،(12) (11)برزخا
عمر على اسم أيب بكر خلفة االسم، واملشرقني؛ املشرق وامل رب، والبصرتني؛ البصرة والكوفة؛  (15)السم(

ب[، والقمرين؛ الشمس والقمر؛ /231وال روب فرع، والبصرة أقدم من الكوفة ]أصل  (16)ألن الشروق
املاء  (19)خيتلط (18)(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)وقوله  ،(17)فإن اسم القمر مذكر والشمس مؤنث

                                         
 يف )أ(: )أو(.  (1)
 يف )أ(: )ملحا(.  (2)
 يف )ب(: )ل لبه(.  (3)
 يف )ب(: )وصار(.  (4)
 يف )أ(: )حشوا( بدل )حلو(.  (5)
 .53جزء من آية:الفرقان:   (6)
 .53جزء من آية:الفرقان:  (7)
 .53جزء من آية:الفرقان:  (8)
 ساقط من )أ(.  (9)
 .53من آية:جزء الفرقان:  (10)
(، 23/29)و(19/283) ،1ط ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربيو (، 3/115، )1معاين القرآن، ط الفراء،ينظر:  (11)

 ابن كثري،و (، 324-3/325) 1، طزاد املسري يف علم التفسريوابن اجلوزي، (، 5/100)، 1ط،الزجاج يف املعاين القرآن وإعرابه
 (.6/117) ،2، طتفسري القرآن العظيم

 أ[ من )ب(. /237] (12)
 يف )أ(: )اسم( واملثبت من )ب(.  (13)
 يف )أ(: )لقولنا( واملثبت من )ب(.  (14)
 يف )أ(: )ف لبنا اسم( واملثبت من )ب(.  (15)
 يف )ب(: )السروق(.  (16)
 يف )ب(: )مؤنثة(.  (17)
 .22الرمحن:   (18)
 يف )ب(: ) تلط(.  (19)
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اللؤلؤ واملرجان. والقول الثاين: أن البحرين: حبر ابملشرق وحبر ابمل رب  (1)احللو ابملاء املاحل فيخلق منه 
، فهو البحر احمليط ابألرض ال يب يان فت رق األرض، والربزخ الذي بينهما (2)يلتقيان، يلتقي أطرافهما

ر، وحبر . القول الثالث: أن البحرين: حبر يف السماء حلو ينزل منه املط(3)األرض كلها عماراهتا وقفاراهتا
يف األرض ماحل يلتقيان يف الشتاء ينزل املطر فيقع يف البحر فيخلق من املطر يف أفواه الصدف اللؤلؤ 

 .(4)الذي بني السماء واألرض واجلوهر، والربزخ الذي بينهما اهلواء

 .(6)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) :(5)مسألة يف قوله تعاىل. 40

، وقيل الذرة (10()9)الكو ة (8)ن(عند دخول الشمس )مِّ  (7)اجلواب: الذرة اليت تكون يف اهلواء فتظهر
 .(13)، وهذا مبال ة بذكر أقل ما يتصور(12)، وقيل الذرة أقل ما يوزن(11)النملة الص رية

                                         
 يف )ب(: )فيهما(.  (1)
 ( دون عزو.17/162) ،2، طوالقرطيب يف اجلامع(، 5/430) ، د.ط،املاوردي يف النكت والعيونذكره   (2)
 يف )ب(: )عمارهتا وقفارها(.  (3)
املكي ( عن ابن عباس من طريق العويف، كما ذكر عنه 35-23/36( )23/29) ،1، طابن جرير يف جامع البيانأخرجه   (4)

 والضحاك. ،جماهد( عن 9/181) ،1ط ،الثعليب يف الكشف والبيان(، وذكره 11/7221) ،1، طيف اهلداية
 يف )ب(: )قول هللا تعاىل( بدل )قوله تعاىل(.  (5)
 .7الزلزلة:   (6)
 يف )ب(: )فتنظر(.  (7)
 هكذا يف النسختني ويقتضي السياق إضافة )من(.  (8)
 ،4 ، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن البغوي،و (، 3/308) ،1 ط ،القرآنالكشف والبيان عن تفسري  الثعليب،ينظر:   (9)
، زاد املسري يف علم التفسري وابن اجلوزي،(، 1/511) ،3، ط التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف، الزخمشريو(، 2/215)
 .(11/366) ،(ذرر)، مادة: د.ط، ، اتج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيديو(، 1/406) 1ط
 ، وخرق يف اجلدار.ثقب البيتة بضم الكاف وفتحها هي: الكو    (10)
 (.276)ك و ي( ص: ) :، مادة5ط خمتار الصحاح، والرازي،ينظر:  
جامع البيان عن  ،الطربيو (، 2/88) ،1، طمعاين القرآنالنحاس، (، 127ص: )، ط.د القرآن،  ريب قتيبة، ابنينظر:   (11)

، وذكره الثعليب يف الكشف والبيان(، 14/291مادة )ذر(، ) ،1طهتذيب الل ة،  ،واألزهري(، 15/117)  ،1ط ،أتويل آي القرآن
 ( عن ابن عباس.3/308) ،1ط
 (.5/195) ،2، طاجلامع ألحكام القرآن والقرطيب،(، 3/642)، د.ط، حبر احمليطأبو حيان، ينظر:   (12)
 قوله )وقيل الذرة أقل ما يوزن وهذا مبال ة بذكر أقل ما يتصور( ساقط من )ب(.  (13)
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 ...اآلايت.(2)(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) (1)مسألة: يف قوله تعاىل. 41

أ[ على قدر أفهامهم، وعلى قدر /232يش له شيء عن شيء، وإمنا خاطب اخللق ] (3)تعاىل هللا أن
وإمنا معىن ، (6)سنفرغ لك (5)اآلخر فيقول: (4) ()يهددخماطباهتم فيما بينهم تقريبا لعقوهلم، والواحد منا 

، فهذا  (10) اآلية (...ھ ھ ھ). وأما قوله (9)على أعمالكم (8)سنحاسبكم، وجنازيكم(7)اآلية
، (11)تعجيز من هللا تعاىل ملن أنكر التوحيد، والبعث؛ فمعناه إن قدرمت أن  رجوا من حتت )ملكي(

ۆ ۆ ...) حتت قهر هللا لقوله (14)ما مضوا فإهنم(13)ففعلوا؛ مث أخرب أهنم أين (12)وقهري، و)ت لبوين(

ذكر  (17)، و)قدم((16)أي: ال جتوزون من موعد إال وسلطاين عليكم وحجيت وقهري (15)(ۈ ۈ ٴۇ

                                         
 .يف )ب(: )يف تفسري قوله تعاىل(  (1)
 .31الرمحن:   (2)
 .يف )ب(: )ال يش له(  (3)
 (.يهدددد( بدل )مب(: )أيف )  (4)
 .يف )ب(: )يقول(  (5)
 يف )ب(: )لكم(.  (6)
 .يف )ب(: )أي(  (7)
 يف )ب(: )سيحاسبكم وجيازيكم(.  (8)
الكشف  الثعليب،(، 23/41)، 1ط ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربي(، 3/116، )1معاين القرآن، ط الفراء،ينظر:   (9)

اجلامع  والقرطيب،(، 11/7225) ،1طاهلداية إىل بلوغ النهاية ومكي ابن أيب طالب، (، 9/185) ،1ط ،والبيان عن تفسري القرآن
 (.17/168) ،2، طألحكام القرآن

 .33الرمحن: جزء من آية:  (10)
 .يف )أ(: )مملكيت(  (11)
 .يف )أ(: )تبل وا(  (12)
 ب[ من )ب(. /237]  (13)
 .يف )ب(: )فهم(  (14)
 .33الرمحن: جزء من آية: ( 15)
 ،4 ، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن الب وي،و (، 7226-11/7227) ، املرجع السابقاهلداية إىل بلوغ النهايةينظر:   (16)
 (.5/434)د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 4/211) 1، طزاد املسري يف علم التفسريوابن اجلوزي، (، 7/447-448)
 يف )أ(: )قد( بدل )قدم(.  (17)
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بفتخت  نَفذَ (1)اجلن ألهنم أقوى على اهلروب، وأسرع يف احلركات وأقوى يف اخليل، وأكثر عددا، ومعىن
 .(2)الفاء و ذال معجمة: جاز ومضى

 .(3) (ٱ ٻ ٻ)يف تفسري قوله تعاىل: . 42

...اآلايت.  (4) ، وتوىل عن خماطبتهحممد، ومل يقل عبست وتوليت، ومعناها عبس أي: عبس حممد
إىل  (6)[يوما، وكان قرشيا صاحلا جاء](5)األعمى كان رجل من املهاجرين يسمي عبدهللا بن أم مكتوم

(7)رسول هللا
 ليجلس عنده، ورسول هللا ب[ املشركني يدعوه /232من رؤساء ] (8)مشت ل برجل

                                         
 .يف )ب(: )معناه(  (1)
(، 5/458مادة: نفذ ) ط،.د معجم مقاييس اللغة فارس، وابن(، 8/189مادة: نفذ )، د.ط ،العني اخلليل بن أمحد،ينظر:   (2)
 (.3/514مادة: نفذ ) ،3، طلسان العرب، ابن منظورو 
 .1عبس:  (3)
قوله )أي عبس حممد صلى هللا عليه وسلم ومل يقل عبست وتوليت ومعناها عبس حممد صلى هللا عليه وسلم وتوىل عن خماطبته(   (4)

 ساقط من )ب(.
 و حكى ابن عبدالرب، وابن األثري، وابن حجر أنه هو األكثر. ،عمرو :واسم أبيه فقيل: امسه عبد هللا، وقيلاختلف يف امسه   (5)

بن رواحة القرشي،  األصم، بن زائدة بن قيس بن شريخت :قيس بن زائدة بن األصم، وقيل :زائدة بن األصم، وقيل :وأما اسم أبيه فقيل
، وكان رضي هللا عنه ضريرا مؤذان بد هللا بن عنكثة بن عامر بن خمزوم بن يقظة املخزومية، وأمه أم مكتوم: هي عاتكة بنت عالعامري

 شهيدا، وقال ابلقادسية وقتل اللواء، ومعه القادسية، فتخت ملا خرج يف بعض  زواته شهد واستخلفه رسول هللا لرسول هللا
 .عمر بعد بذكر له يسمع ومل فمات، املدينة، إىل القادسية من رجع: الواقدي
 د.ط، دار الفكر وابن األثري، أسد ال ابة، (،3/1198،977،901) ،1ط ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب،ينظر: 

 (.4/494،111،76) ،1، طوابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة(، 760-761، 3/172)
 ساقط من )أ(.  (6)
 .(يف )ب(: )إىل النيب  (7)
 .جل(يف )ب(: )مع ر   (8)



   125 

عليه  (3)فعاتبه هللا يف حقه فنزلت ،(2)[عنهفاشت ل ] ،(1)ليقربه إىل اإلسالم فجعل األعمى يكلم النيب
  (5)(پ پ ڀ ڀ ڀ). (4)عن خماطبة هذا األعمى ملا جاءه (ٱ ٻ ٻ)عتاب لطيف بقوله 

 (7)أي: (6)(...ڀ ٺ)اي حممد لعله يزكى يعين: األعمى أي: لعله يزداد علما، وخريا جبلوسه عندك 
أي: ذلك الكافر الذي هو معرض عن قولك  ري  (9)(ٿ ٿ ٿ ٿ)فيزداد ذكرا.  (8)يسمع اخلري
أي: ال يضرك كونه  (12)(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)وترشده  (11)أي: تتعرضه (10)(ٹ ٹ ٹ ٹ)مفتقر إليه 
مث إن هذا األعمى هاجر مع املؤمنني، وكان ابملدينة معظما عند رسول هللا ،(13)ال يهتدي

حَّت (14)
 يستخلفه إذا سافر فيصلى ابملدينة ابلناس.

                                         
 .يف)ب( ليقريه(  (1)
 ساقط من )أ(.  (2)
 يف )ب(: )فنزل(.  (3)
والطربي يف جامع (، 3331( رقم )5/432، كتاب التفسري، ابب: ومن سورة عبس، )الرتمذي يف جامعهأخرج بنحوه   (4)

( عن عائشة رضي هللا عنها، وقال الرتمذي عقب احلديث، 3896رقم  2/558) واحلاكم يف املستدرك(، 24/217) البيان
ووافقه « هذا حديث صحيخت على شرط الشيخني ومل خيرجاه، فقد أرسله عاعة عن هشام بن عروة»حديث  ريب وقال احلاكم: 

 الذهيب، كما صحخت إسناده األلباين.
 .3عبس:   (5)
 .4عبس: جزء من آية:   (6)
 ساقط من )ب(.  (7)
 يف )ب(: )اخلوف( بدل )اخلري(.  (8)
 .5عبس:   (9)
 .6عبس:   (10)
 يف )ب(: )تنقرض له( بدل )تتعرضه(.  (11)
 .7عبس:   (12)
 يف )ب(: )أي كونه ال يضرك كونه ال يهتدي(.  (13)
 (.يف )ب(: )عند النيب  (14)
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 .(1)(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)مسألة: يف تفسري قوله تعاىل: . 43

املسلمون ، وكان (4)يسرا، وهذه السورة مكية (3)للمسلمني بعده (2)أخرب هللا تعاىل أن العسر احلاصل 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )املشركني قال هللا تعاىل:  (6)من إيذاء (5)وقت نزوهلا يف عسر زائد

إىل املدينة  (8)(...ڀ...)أ[ /233يعين: مبكة ] (7)(...پ پ پ ڀ ڀ
بفتخت بالد، وكثرة   (11)(...ٺ ٺ ٺ...)(10)على الكفار (9)(...ڀ ٺ...)

قال هللا تعاىل:  (13)[كماوهلم يسر آخر يف اآلخرة ]، فهذا أحد اليسرين قد حصل يف الدنيا، (12)ال نائم
 (15)ومعىن احلديث لن ي لب عسر يسرين(14) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)

                                         
 .6الشرح:   (1)
 يف )ب(: )احلامل( بدل )احلاصل(.  (2)
 يف )ب(: )بعد(.  (3)
 النكت والعيون،املاوردي، و (، 23)ص: ،1ط فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل ابملدينة،ابن الضريس، ينظر:   (4)

 (.20/104) ،2، طاجلامع ألحكام القرآن رطيب،والق(، 6/296)د. ط، 
 يف )ب(: )شديد( بدل )زائد(.  (5)
 يف )ب(: )أذى(.  (6)
 .26جزء من آية: األنفال:  (7)
 .26جزء من آية: األنفال:  (8)
 .26جزء من آية: األنفال:  (9)
 ساقط من )ب(.  (10)
 .26جزء من آية: األنفال: (11)
(، 3/347) ،4 ، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن الب وي،و  (،309-2/310)د. ط،  النكت والعيون،املاوردي، ينظر:   (12)

 .(2/202) 1، طاملسري يف علم التفسريزاد وابن اجلوزي، 
 ساقط من )أ(.  (13)
 .62يونس:   (14)
 واحلاكم يف املستدرك( 24/495) ،1، طوالطربي يف جامع البيان(، 3/438) ،1، طالرزاق يف تفسريه عبدأخرجه   (15)
 اخلطاب، بن عمر عن الرواية صحت وقد (:2/575يف املستدرك ) عن احلسن مرسال، وقال احلاكمكلهم (  3950رقم  2/575)

احلديث ووافقه الذهيب، و  "، وسلم عليه هللا صلى النيب عن مرسل إبسناد روي وقد «يسرين عسر ي لب لن»: طالب أيب بن وعلي
 (. 4342رقم  9/327) ،1، طاأللباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةضعفه 
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منكر فهو يسران؛ فإنك إذا قلت  (2))اليسر( عسر واحد، و (1)فهذاأن العسر أتى معرفا ابأللف والالم 
رأيت الشيخ ومسعت من الشيخ ابأللف والالم فهو شيخ واحد، وإذا قلت رأيت شيخا ومسعت من 

 شيخ فهما اثنان.

 (5)يف العبادة  (4)(ۉ ې...)اي حممد من أش ال أهلك، ومهمات أمورك  (3)(...ۅ ۉ)وقوله: 
 (7)(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)، ومثل هذا قوله تعاىل: (6)أي: اجتهد، مشتق من النصب، وهو التعب

أي: انقطع ابليل لعبادة ربك، وقيل: إذا   (8) (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)أي: حركة يف أش الك 
فانصب يف  (11)اجلهاد[من ، وقيل إذا فر ت ](10)فانصب يف العبادة (9)فر ت من تبليغ الرسالة

 .(12)الدعاء

                                         
 يف )ب(: )فهو( بدل )فهذا(.  (1)
 يف )أ(: )العسر( بدل )اليسر( وهو تصحيف.  (2)
 .7جزء من آية: الشرح:  (3)
 .7جزء من آية: الشرح:  (4)
 من طريق منصور. ،( عن جماهد24/497) ابن جرير يف جامع البيانأخرجه   (5)
 ،4، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن البغوي،و (، 10/236) ،1 ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،ينظر:   (6)
، اتج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيديو (، 311): ، مادة: )ن ص ب( ص5ط خمتار الصحاح، والرازي،(، 8/466)

 .(4/270مادة: نصب )د.ط، 
 .7املزمل:   (7)
 .8املزمل:   (8)
 يف )ب(: )اجلهاد( بدل )تبليغ الرسالة(.  (9)
 ( عن الكليب.8/466)، 4، طوالبغوي يف تفسريه(، 10/236) ،1، طالثعليب يف الكشف والبيان حنوهذكر   (10)
 ساقط من )أ(.(11)
 زيد بن أسلم من طريق ابن زيد.عن و  ،( عن احلسن من طريق قتادة24/497)، امع البيانجابن جرير يف أخرجه   (12)

 ما كل    من فرا ه جيعل أن نبيه أمر ذكره، تعاىل هللا قال رمحه هللا: إن ،ية إىل العمومذهب الطربي رمحه هللا تعاىل يف تفسري هذه اآل
 إليه، قر به فيما واالشت ال عبادته، يف النصب إىل به ابلش ل وأمره به، الش ل له أد ى مما وآخرته، دنياه أمر من مشت ال به كان

 أو جهاد، أو فرا ه، كان  صالة من فرا ه، أحوال كل    فسواء حال، دون فرا ه أحوال من حاال بذلك خيصص ومل حاجاته، ومسألته
 .أخرى حال دون فراغ، حال خصوص  ري من ذلك، يف الشرط لعموم مشت ال به كان  دنيا أمر

 (.24/497) ،1ط، جامع البيانالطربي، ينظر: 
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 .(1)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ...) مسألة: يف قوله تعاىل:. 44

يف ستة أايم، وسبت يوم السبت واألرض السموات ] (3)على اليهود فإهنم قالوا: خلق هللا (2)هذه اآلية رد
ڄ ڃ ڃ ڃ ب[ /233] (4)[ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)أي: اسرتاح فأنزل هللا تعاىل: 

ي فر ذنبا، ويكشف ضرا،  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )أي: تعب، وقال تعاىل:  (5)(ڃ چ چ چ
ما كان قدره يف األزل  (8): شأنه سوف يسهل(7)هللا عنهما[رضي ابن عباس ]، وقال (6)وجييب سائال

 و ري ذلك. (9)[وحياةمن خلق، ورزق، وموت ]

                                         
 .29الرمحن: جزء من آية:   (1)
 يف )ب(: )ردا( بدل )رد(.  (2)
 ساقط من )ب(.  (3)
 ما بني معقوفني ساقط من )أ(.  (4)
 .38ق:   (5)
، 1طاهلداية إىل بلوغ النهاية ومكي ابن أيب طالب، (، 9/184) ،1 ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،ينظر:   (6)
 1، طزاد املسري يف علم التفسريوابن اجلوزي، (، 445-7/446) ،4 ، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن الب وي،و (، 11/7224)
(4/210.) 
 ساقط من )أ(.  (7)
 يف )ب(: )يفعل( بدل )يسهل(.  (8)
 ساقط من )أ(.  (9)
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 .(2)...اآلايت(1)(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ) مسألة: يف قوله تعاىل:. 45

، وقيل يف األسود بن (5()4)، وقيل يف أخنس بن شريق(3)اجلواب: نزلت هذه اآلايت يف الوليد بن امل رية
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )، وصفه هللا تعاىل يف هذه اآلايت بتسع أوصاف مذمومة؛ فقال: (7()6)عبد ي وث

 :وقولهأي: قليل اهلمة، خسيس املروءة،    (ۅ ۅ )واحلالف: الكثري األميان الكاذبة، وقوله  (ۅ
أي:  (9)(ٿ ٿ ٿ)أي:  ياب، ي يب الناس، ويتكلم يف أعراضهم، مثل قوله:   (8)(...ۉ)

أي: منام، وهو الذي ينقل الكالم القبيخت   (11)(ۉ ې ې...)، وقوله: (10)مهاز، وقد تقدم تفسريه

                                         
 .10القلم:   (1)
 هذه املسألة ساقطة من )ب(.  (2)
 ، د.ط،املاوردي يف النكت والعيون( عن ابن عباس، وذكره 4/321) املرجع السابق، بن اجلوزي يف زاد املسريا ذكره  (3)
 قاتل.امل( عن 6/63)
 10/3364) ،3، طابن أيب حامت يف تفسريهسدي، كما أورده ال( عن 229-4/230)، 1، طالطربي يف جامع البيانأخرجه   (4)

 ،1، طابن اجلوزي يف زاد املسري( عن الشعيب، وذكر 5/347) ،1ط ،الوجيز احملررابن عطية يف ( عنه، وذكر 18939رقم 
 ( عن عطاء.4/321)
هو: األخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن عالج بن أيب سلمة بن عبد العزى ابن  رية بن عوف بن ثقيف الثقفي، أبو   (5)

 فقالثعلبة، حليف بين زهرة. امسه أيب ، وإمنا لقب األخنس، ألنه رجع ببين زهرة من بدر ملا جاءهم اخلرب أن أاب سفيان جنا ابلعري، 
ببدر، وحين ذ لقب: األخنس، مث  أحد منهم يقتل فلم فعادوا،  ريها، يف لكم حاجة فال سفيان، أيب مع اليت  ريكم هللا جنى قد: هلم

 أسلم األخنس فكان من املؤلفة، وشهد حنينا، ومات يف أول خالفة عمر.
 (.1/192) ،1، طوابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة(، 1/60)د.ط،  ابن األثري، أسد ال ابة،ينظر: 

 جماهد.( عن 18940رقم  10/3364)ابن أيب حامت يف تفسريه أورده   (6)
وكان من املستهزئني، وكان إذا رأى فقراء املسلمني قال  هو: األسود بن عبد ي وث بن وهب بن عبد مناف، ابن خال النيب  (7)

وجهه، فلما عاد إليهم مل يعرفوه  ألصحابه: هؤالء ملوك األرض الذين يرثون ملك كسرى. فخرج من أهله فأصابه السموم فاسود
 وأ لقوا الباب دونه، فرجع متحريا حَّت مات عطشا. وقيل: إن جربائيل أومأ إىل السماء فأصابته األكلة فامتأل قيحا فمات.

 (.1/668) ،1، طالكامل يف التاريخ ،ابن األثريينظر: 
 .11القلم: جزء من آية: ( 8)
 .1اهلمزة: جزء من آية:   (9)
 .21اجع مسألة ر  (10)
 .11القلم: جزء من آية:  (11)
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وقوله:  (2): الكثري األكل، الواسع البطنال يفعل خريا، والعتل (1)(...ې ې)بني الناس، وقوله: 
، وقوله: (5)وقيل: الزنيم أي: الظامل ذو عدوان على الناس (4)أي: دعي ال نسب له   (3)(وئ وئ...)
أ[  ليظ الطبع، /234أي: متكرب، ]  (7)(...ائ)كثري اإلمث، وقوله: أي: فاجر    (6)(ى ائ...)

أي: جنعل له ومسا على  (9)(ٱ ٻ ٻ ٻ)ابلشر، وقوله:  (8)(...ى...)سريع اخللق، وقوله: 
األنف، والوسم ههنا ما وسم به يف الدنيا من العار، وقيل: وسم يوسم به يف النار  اخلرطوم، واخلرطوم

هو جرح أصابه (10)و]قيل[وقيل: هو ما ذكره هللا تعاىل يف حقه يف هذه اآلايت من األوصاف الذميمة، 
 .(11)يف يوم بدر فصار عالمة يف وجهه

                                         
 .12القلم: جزء من آية: ( 1)
د. ط،  النكت والعيون،واملاوردي، (، 23/534) ،1ط ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربيينظر: هذه األقوال:   (2)
-8/192)، 4، طالتنزيل يف تفسري القرآنمعامل  الب وي،و  (،4/335) ،1يف تفسري القرآن اجمليد، ط الوسيطوالواحدي، (، 6/63)

 .(4/321) 1، طزاد املسري يف علم التفسريوابن اجلوزي، (، 194
 .13القلم: جزء من آية: ( 3)
 ( عن ابن عباس من رواية قتادة، وقال: وبه قال الفراء، وأبو عبيدة وابن قتيبة.4/321)ابن اجلوزي يف زاد املسريذكره بنحوه   (4)
 ( عن ابن عباس من رواية الواليب .4/322) اجلوزي يف زاد املسريابن ذكره   (5)
 .12القلم: جزء من آية: ( 6)
 .13القلم: جزء من آية: ( 7)
 .12القلم: جزء من آية:( 8)
 .16القلم: ( 9)
 السياق يقتضي إضافة قيل.  (10)
 ،1ط ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب،و (، 23/541) ،املرجع السابق، جامع البيانينظر: هذه األقوال:   (11)
 ،املرجع السابق ،والوسيط للواحدي(، 7632-12/7633) ،1طاهلداية إىل بلوغ النهاية ومكي ابن أيب طالب، (، 10/15)
 (.5/349) ،1ط العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر عطية، بناو (، 4/336)
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  .(1)(ڃ ڃ ڃ ڃ...)مسألة: يف قوله تعاىل: . 46

اجلواب: معناه أنك اي حممد ال يلزمك إال البالغ، واإلنذار، ولكل أمة من األمم هاد أي: داع يدعوهم 
، واهلدى له ثالث معان: األول: اإلرشاد مثل قوله تعاىل: (2)إىل هللا تعاىل، وهو نبيهم الذي أرسل إليهم

أي:  (ڃ ڃ ڃ ڃ...)والثاين: يف الدعاء مثل قوله تعاىل:  ،(3)(يئ جب حب خب مب ىب يب جت...)
أي: لتدعوا إىل طرق قومي، والثالث:  (4)(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ...)داع، ومثل قوله تعاىل: 
 هلم.أي: بينا  (5)(...ٴۇ ۋ ۋ)البيان مثل قوله تعاىل: 

وقد استوعيت نفعك هللا، ونفع بك مسائلك اليت سألت عنها، وععت أوراقها املتفرقة، حسبت، 
نظرت فيه، وسكته، وحلظت لك اجلواب الشديد، وهللا  ب[/234ورمست وما فيها عليه خط  ريي ]

 .على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تعاىل املس ول أن ينفعنا وإايك بذلك، واحلمد هلل وصلوا

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  .7الرعد: جزء من آية:   (1)
 والوسيط للواحدي(، 3/96) ،املرجع السابق والنكت والعيون(، 225ص: )، ط.د القرآن، غريب قتيبة، ابنينظر:   (2)

 (.4/296) ،املرجع السابق وتفسري البغوي(، 3/6) ،املرجع السابق
 .33الرعد: جزء من آية:  (3)
 .52الشورى: جزء من آية:   (4)
 . 17فصلت: جزء من آية:   (5)
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 ، وفيها أهم النتائج والتوصيات.اخلامتة
احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد 

 وعلى آله وصحبه والتابعني أما بعد:

 فأما أهم النتائج:

لإلمام « امللتَقطَة واملسائل املختَ َلطةالدُّرر »فقد تبني يل من خالل دراسيت هلذا اجلزء من كتاب 
رمحه هللا ما يلي: ه(694)عبد العزيز بن أمحد بن سعيد الديريين الشافعي املتوة سنة   

الذين أفنوا حياهتم لطلب العلم ومما متيز به متكنه أن املؤلف رمحه هللا من العلماء األعالم  .1
ما يشهد له بذلك تنوع مؤلفاته يف  من الفنون املختلفة كالتفسري والفقه واحلديث، وخري

 الفنون املختلفة.

ومع ذلك يراعي األدب مع  كان رمحه هللا وق افا  عند النص دون تعصب لرأي أو مذهب .2
 خمالفيه وال يتعرض ألحد بكالم.

يعترب موسوعة خمتصرة لفنون شَّت كالفقه « الدُّرر امللتَقطَة واملسائل املختَ َلطة»إن كتاب  .3
 يث والتفسري واحلد

ومن خالل دراسيت هلذا اجلزء تبني يل أنه يوجز الكالم يف ذكر الفوائد واألقوال التفسريية  .4
 وسائر مباحث علوم القرآن حسب احلاجة إجيازا  ري خمل.

 ض املآخذ يف اجلزء احملقق ومت التعليق عليها يف موضعها.وقفت على بع .5

 وأما التوصيات:

من املسؤولني يف  لمية فإين أرجوذا الكتاب وقيمته العبناء على ما أسلفت ذكره من أمهية ه. 1
 اجلامعة أن يتبنوا إخراج الكتاب ووضعه يف متناول أيدي طالب العلم وأن ال يبقى حمبوسا يف األدراج.

. وأرجو منهم كذلك أن يكلفوا بعض طالب العلم بتحقيق ودراسة هذا املخطوط إلكمال 2
 هذا املشروع املبارك.
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 :اآليت على وحتتوي الفهارس
 .اآلايت فهرس -أ
 .األحاديث فهرس  -ب
 فهرس األماكن والبلدان. -ج
 .ال ريبة األلفاظ فهرس -د
 .األعالم فهرس -ه
 .واملراجع املصادر ثبت  -و
 .املوضوعات فهرس  -ز

 
  



   136 

 اآلايت فهرس

                                         
 (.209(، واملبسوط يف القراءات العشر )ص:2/270ينظر: النشر يف القراءات العشر) .محزة والكسائي وخلف هو قراءة  (1)

رقــــــــــــــــــــــــــــم  رقم اآلية السورة طرف اآلية
 الصفحة

 2 102 عمران آل  (...ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ )
 77 67 آل عمران (ۇ ۆ ۆ)
 2 1 النساء (...پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ )
 109 113  النساء   (ېئ ىئ ىئ ىئ ی)
 79 90  املائدة (... ٻ ٻ پ پ پ پ)

 77 38 األنعام (ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) 
 97 52  األنعام (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

 76 28 األعراف  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)
 115 57 األعراف  ( ەئى ائ ائ(1) راشْ نَ ې ې ې ې)
 80 162  األعراف (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)
 126 26 األنفال (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)
 83 32 األنفال (...ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)
 107 28 التوبة (ٿ ٿ ٿ)
 77 36  التوبة       (...ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)
 120 67 التوبة ( ڭ ڭ ڭ ڭ)
 126 62 يونس  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)
 85 38 هود (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)
 104 1 يوسف (ٿ ٿ)
 131 7 الرعد (ڃ ڃ ڃ ڃ)
 107 29 الرعد  پ پ پ پ ٻ)



   137 

 131 33 الرعد (يئ جب حب خب مب ىب يب جت)
 109 5 إبراهيم (ۈۇ ۆ ۆ)
 98 9 احلجر (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)
 100 112 النحل            (... ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)
 75 15 اإلسراء (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )

 75 16 اإلسراء ( وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ) 
 67 27 اإلسراء (ىئ ىئ ىئ ی یی)
 84 72  اإلسراء .(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)
 105 110  اإلسراء  (...ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)
 97 28  الكهف (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ)
 97 32 الكهف  (ۅ ۅ ۉ ۉۋ)
 97 45 الكهف  (ی جئ حئ مئ ىئ)
 96 46 الكهف (پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)
 120 52 طه (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)
 84 124 طه (ىئ ی ی ی ی)

 119 126-124 طه (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) 
 78 30  احلج   (ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇۋ ۋ)
 85 110  املؤمنون (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)
 7 35 النور َّجخ مح جح مجٱُّٱ

 121 53 الفرقان (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۈ)
 67 67  الفرقان (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)
 74 19 الروم  (...ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)
 83 21  السجدة  (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

 81 1  األحزاب ( پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) 
 113 4-1  الصافات ... (ٱ ٻ ٻ)
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 85 33-32 ص  (...ک ک ک ک گ گ گ)
 26 67 الزمر (ائ ەئ ەئ )
 27 11  الشورى (ٿ ٹ ٹ ٹ ٿٺ ٿ ٿ )
 131 52 الشورى (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)
 85 11 احلجرات   (ائ ەئ ەئ وئ وئ)
 82 11 احلجرات (...ی جئ حئ )
 128 38 ق (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)
 114 5-1  الذارايت                 ...( ې ې ې )
 94 32 النجم (ۀڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)
 120 19 الرمحن  ( ٺ ڀ ڀ ڀ)
 121 22 الرمحن (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)
 128 29 الرمحن (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )
 123 31 الرمحن (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)
 123 33 الرمحن (ھ ھ ھ)
 112 79-77 الواقعة  ...     (ٱ ٻ ٻ ٻ)
 88 79 الواقعة (پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

 79 13  احلديد (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) 
 86 11  اجملادلة (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )
 66 9 احلشر (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)
 98 11-10 املمتحنة ( ...ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)
 87 1 الطالق   (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)
 93 2-1  التحرمي  (...پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)
 129 16-10 القلم ...(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)
 103 18 اجلن (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)
 91 8-5  املزمل (... ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)
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 127 8-7 املزمل (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)
 66 8 اإلنسان (ٺ ٿ ٿ ٿ)
 115 2-1 املرسالت ... (ک گ گ)
 116 7 املرسالت (ۀ ۀ ہ ہ)
 117 1 النازعات (ڻ ڻ ۀ)
 124 7-1 عبس (ٱ ٻ ٻ)
-88 16-13 عبس  ( ...ڍ ڌ ڌ ڎ)

112 
 70 26-1 ال اشية  (...ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)
 102 20-19 الفجر  (...ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ)
 26 22  الفجر (ى ائ)
 108 11-1 الضحى ... (ڄ ڄ)
 126 7-6 الشرح (ۅ ۉۉ ې)
 112 2-1 القدر ... (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)
 122 7 الزلزلة (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)
 118 5-1 العادايت ... (گ ڳ ڳ)
 100 1 الفيل  (ڑ ک ک ک ک گ گ گ)
 100 1  قريش (ٱ ٻ ٻ)
 68 7-1 املاعون  (...ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ)
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 فهرس األحاديث
 الصفحة رقم املسألة طرف احلديث

 94 22 اْجَتنُِّبوا السَّْبَع املوبَِّقاتِّ 
 103 29 هَنَاكَ  َما الُقْرآنَ  اق ْرَأِّ 
نْ َيا يُ ْعطِّي اّللََّ  إِّنَّ   96 23 حيِّبُّ  اَل  َوَمنْ  حيِّبُّ  لَِّمنْ  الدُّ
 78 9  َعَلْيُكمْ  أَْعرَاَضُكْم َحرَامٌ وَ  َوأَْمَواَلُكمْ  دَِّماءَُكمْ  إِّنَّ 
-89 33-19 طَاهِّرٌ  إِّالَّ  اْلُقْرآنَ  مَيَسُّ  اَل 

107 
 126 43 لن ي لب عسر يسرين

 101 27 حسنة مائة حرف واقفا، فله بكل القرآن قرأ من
 69 3 خري صالته يرج مل صلَّى إنْ  الذي هو

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   141 

 فهرس األماكن والبلدان
 25 .............................................................................. َدمِّرية
 25 .............................................................................. دِّيرِّين
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 الغريبة الكلمات فهرس
 63 ........................................................................... اإلسراف

 63 ............................................................................. اإلقتار
 69 ........................................................................... األكواب
 99 ............................................................................. األواب
 62 ............................................................................. البخل
 73 ............................................................................. احلنف
 120 .......................................................................... اخلرطوم
 16 .............................................................................. الدَُّرر

 37 ............................................................................ الرفاعية
 70 ............................................................................ الزخرف
 81 ............................................................................. السوق
 62 .............................................................................. الشخت

 37 ............................................................................ الصوفية
 120 ............................................................................ العتل

 106 .......................................................................... العصف
 108 ............................................................................ ال رق
 100 ............................................................................ القِّلى

 88 ............................................................................. الكبائر
 114 ............................................................................ الكو ة
 69 ............................................................................... الل و
 77 .............................................................................. اللمز

 71 ............................................................................. املرتفون
 16 ............................................................................ امللتقطة
 111 .......................................................................... النسيان
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 82 ............................................................................. النشوز
 109 ............................................................................. النقع
 78 ............................................................................... اهلمز
 105 ............................................................................. الوِّقر

 67 ............................................................................. تقاسي
 98 ............................................................................... حرز
 66 ............................................................................... قِّرى

 78 ........................................................................... ُمفاحات
 115............................................................................... نَفذَ 
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 فهرس األعالم.
 60 ......................................................................... ابن اجلوزي

 49 .................................................................... ابن املعلم القرشي
 39 ........................................................................... ابن تيمية
 60 ........................................................................... ابن عطية

 31 ....................................................... أبو الفتخت بن أيب ال نائم الرسعين
 28 ........................................................................... أبو حيان

 27 .................................................................. أيب احلسن الشاذيل
 33 ..................................................... أيب بكر الصنهاجيأيب عبدهللا بن 
 34 ..................................................................... أمحد بن منصور
 119 .................................................................. أخنس بن شريق

 119 ............................................................. األسود بن عبد ي وث
 58 ............................................................................. الثعليب
 76 ............................................................................. حفص

 59 ........................................................................... الدام اين
 60 .............................................................................. الرازي
 59 ............................................................................. الزجاج

 26 ............................................................................ السبكي
 33 .......................................................... سراج الدين عبدهللا بن عمر

 28 .................................................................. السيد أمحد البدوي
 29 ........................................................................... الشريازي

 64 ..................................................................... العاص بن وائل
 76 ............................................................................. عاصم

 32 ....................................................... عبد الوهاب بن خلف الدمريي
 115 ............................................................... دهللا بن أم مكتومعب
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 34 .................................................. عثمان بن حممد بن يوسف السنباطي
 101 ................................................................... علي بن احلسني

 46 .............................................................................. العيين
 29 ............................................................................. ال زايل
 58 ............................................................................. القتييب

 59 ........................................................................... القشريي
 59 ............................................................................ املاوردي

 31 ....................................................... حممد بن عبد الصمد األنصاري
 39 ..................................................................... حممد رشيد رضا

 59 ............................................................................ املهدوي
 59 ............................................................................ النحاس
 58 ............................................................................. اهلروي

 58 ........................................................................... الواحدي
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 واملراجع املصادر ثبت
تفسري القرآن  ،ه (327)املتوة:  أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ،أيب حامت الرازيبن ا .1

 .(ه  1419نزار مصطفى الباز  :مكتبة :اململكة العربية السعودية، )3، طالعظيم

سرية ابن  ،ه (151حممد بن إسحاق بن يسار املطليب ابلوالء، املدين )املتوة:  ،ابن اسحاق .2
 (.م1978ه  /1398 ،دار الفكر: بريوت) ،1، ط السري واملغازي()كتاب  إسحاق

د.ط، أسد الغابة،  ،ه (630)املتوة:  أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد ،ابن األثري .3
 (.م1989 -ه  1409،دار الفكر :بريوت)

الكامل يف التاريخ،  ه (،630ابن األثري، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد )املتوة:   .4
 (.م1997ه  / 1417دار الكتاب العريب،  ،لبنان –بريوت ، )1ط

، النشر يف القراءات العشر ،ه ( 833أبو اخلري حممد بن حممد بن يوسف )املتوة : ابن اجلزري، .5
 ، د.ت(.املطبعة التجارية الكربى)د.م، د. ط، 

 يف النشر طيبة ،(ه 833: املتوة) سفيو  بن حممد بن حممد اخلري أبو الدين مشس اجلزري، ابن .6
 م(. 1994 - ه  1414 اهلدى، ، )جدة: دار1، طالعشر القراءات

، 1ط ،زاد املسري يف علم التفسريه ( 597)املتوة:  أبو الفرج عبد الرمحن بن عليابن اجلوزي،  .7
 .(ه  1422 -دار الكتاب العريب  :بريوت)

انسخ )نواسخ القرآن  ،ه (597بن حممد )املتوة:  أبو الفرج عبد الرمحن بن عليابن اجلوزي،  .8
 (.م2001 -ه 1422شركه أبناء شريف األنصارى،  :بريوت، )1(، طالقرآن ومنسوخه

 أنزل وما القرآن فضائل ، ،(ه 294: املتوة)حيىي  بن أيوب بن حممد هللا الضريس، أبو عبد ابن .9
  م(. 1987 - ه  1408 الفكر دار ، )دمشق:1ط ،ابملدينة أنزل وما مبكة القرآن من

شذرات الذهب يف  ،ه (1089ابن العماد، أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد )املتوة:  .10
 (.م1986 -ه   1406دار ابن كثري،  :بريوت –دمشق ) ،1، طأخبار من ذهب
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العقد املذهب يف طبقات ، ه (804ابن امللقن، أبو حفص عمر بن علي بن أمحد )املتوة:  .11
 (.م1997 -ه   1417دار الكتب العلمية،  :بريوت) ،1، ط املذهب محلة

)القاهرة:  ، ط،طبقات األولياء ،ه (804أبو حفص عمر بن علي بن أمحد )املتوة: ابن امللقن،  .12
 (.م 1994-ه   1415مكتبة اخلاجني، 

 املنهل الصايفه (، 874بردي احلنفي )املتوة:  بن ت ري أبو احملاسن يوسف ،بن ت ريا .13
 ، د.ت(.اهلي ة املصرية العامة للكتاب )مصر: د.ط، واملستويف بعد الوايف،

 ،جمموع الفتاوى ،ه (728)املتوة:  أبو العباس أمحد بن عبد احلليمشيخ اإلسالم بن تيمية، ا .14
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ، النبوية املدينة– اململكة العربية السعودية) د.ط،

 (.م1995ه /1416

احملتسب يف تبيني وجوه شواذ  ،ه (392أبو الفتخت عثمان بن جين املوصلي )املتوة:  بن جين،ا .15
 -ه 1420اجمللس األعلى للش ون اإلسالمية، -وزارة األوقاف)د. ط،  القراءات واإليضاح عنها،

 (.م1999
، )مصر،تذكرة النبيه يف أايم منصور وبنيهاحلسن بن عمر بن احلسن بن عمر، ابن حبيب،  .16

 (.1396،دار الكتب والثائق القومية

، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،ه (852)املتوة:  أبو الفضل أمحد بن علي ابن حجر، .17
 (.م1972ه / 1392، جملس دائرة املعارف العثمانية :اهلند) ،2ط 

فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ،العسقالين ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر .18
 (.1379دار املعرفة، :بريوت)، .طد
اإلصابة يف متييز  ،ه (852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد )املتوة:  ،بن حجرا .19

 (.ه  1415، دار الكتب العلمية :بريوت، )1ط ،الصحابة
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، ه (852)املتوة:  أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالينابن حجر،  .20
 (.1986 – 1406 ،دار الرشيد :سوراي، )1، طتقريب التهذيب

وفيات األعيان ه (، 681أبو العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم الربمكي )املتوة:  ،ابن خلكان .21
 (.دار صادر :بريوت)، وأنباء أبناء الزمان

، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ه (595)املتوة:  أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد ،ابن رشد .22
 (.م 2004 -ه   1425،دار احلديث :القاهرة)د. ط، 

رد احملتار على  ،ه (1252حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز احلنفي )املتوة:  ابن عابدين، .23
 (.م1992 -ه  1412 ،دار الفكر :بريوت) 2،ط، الدر املختار

، 1، طاالستذكار، ه (463)املتوة:  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد ،بن عبد الربا .24
 (.2000 – 1421 ،دار الكتب العلمية :بريوت)
االستيعاب يف معرفة  ،ه (463أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد )املتوة: ابن عبد الرب،  .25

 (.م1992 -ه   1412دار اجليل، :بريوت، )1ط، األصحاب
احملرر ه (، 542)املتوة:  مد عبد احلق بن  الب بن عبد الرمحن بن متامحم، أبو عطيةابن  .26

 (.ه  1422دار الكتب العلمية،  ، )بريوت:1ط ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز

معجم  ،ه (395أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، )املتوة: ابن فارس،  .27
 (.م1979 -ه  1399 ،الفكردار ، د.ط ) د.م، مقاييس اللغة

تبصرة احلكام يف أصول  ،ه (799)املتوة:  برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد ابن فرحون، .28
 (.م1986-ه  1406، مكتبة الكليات األزهرية)، 1، طاألقضية ومناهج األحكام

 ،عامل الكتب :بريوت) ،1ط  ،طبقات الشافعية ،أبو بكر بن أمحد بن حممد ابن قاضي شهبة، .29
 (.ه 1407
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)بريوت:  د.ط ،أتويل مشكل القرآن ه (،276)املتوة:  حممد عبد هللا بن مسلم أبو ،بن قتيبةا .30
 ، د.ت(.دار الكتب العلمية

د.ط ، غريب القرآن ،ه (276أبو حممد عبد هللا بن مسلم الدينوري )املتوة:  ،بن قتيبةا .31
 (.م1978 -ه   1398، دار الكتب العلميةبريوت: -)لبنان

 دار، )د.م، 1ط ،البداية والنهاية، ه (774)املتوة:  ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر .32
 (.م 1988 -، ه  1408 ،إحياء الرتاث العريب

، 2ط تفسري القرآن العظيم ،ه (774)املتوة:  الفداء إمساعيل بن عمر بن كثريأبو  ابن كثري، .33
 (.م1999 -ه  1420 ،دار طيبة للنشر والتوزيع)د.م، 

ب السبعة يف تاكه ( 324)املتوة:  أمحد بن موسى بن العباس التميمي أبوبكر بن جماهد،ا .34
 (.ه 1400 ،دار املعارف :مصر) ،2، طالقراءات

 :بريوت، )3، طلسان العرب، ه (711: ت)ي حممد بن مكرم بن عل أبو الفضل ،ابن منظور .35
 (.ه  1414،دار صادر

 ،2ط  السرية النبوية،ه ( 213)املتوة:  امللك بن هشام بن أيوبأبو حممد عبد  ابن هشام، .36
 (.م1955 -ه  1375،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالدهمصر: )

 ،1ط ،حبر العلوم، ه (373أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي )املتوة:  .37
 م(.1993-ه1413العلمية، الكتب بريوت: دار-)لبنان

، البحر احمليط يف التفسري، (ه 745)املتوة:  حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ،أبو حيان .38
 ه(.1420، دار الفكر :بريوتد.ط، )

ستاين )املتوة:  ،أبو داود .39 جِّ ، 1، طاملراسيل ،ه (275سليمان بن األشعث بن إسحاق الس ِّ
 (.1408 ،مؤسسة الرسالة :بريوت)
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فضائل القرآن للقاسم ، ه (224عبد هللا اهلروي الب دادي )املتوة:  أبو ُعبيد القاسم بن سال م بن .40
 (.م1995-ه   1415،دار ابن كثري :بريوت –دمشق ، )1، طبن سالم

، د، ط، املبسوط يف القراءات العشره (، 381)املتوة:  محد بن احلسني النيسابوريأبوبكر أ .41
 (.م1981جممع الل ة العربية  ،دمشق)
بريوت: ، )1، طمسند اإلمام أمحد بن حنبل، ه (241)املتوة: حنبل أمحد بن حممد بن  .42

 (.م2001 -ه   1421 ،مؤسسة الرسالة
، )د.م، 1، طمعجم اللغة العربية املعاصرة، ه (1424)املتوة:  أمحد خمتار عبد احلميد عمر .43

 (.م 2008 -ه   1429، عامل الكتب

مكتبة العلوم  :السعودية )اململكة العربية ،1، ططبقات املفسرينأمحد بن حممد، ، األدنه وي .44
 (.م1997-ه 1417 ،واحلكم

 :بريوت) ،1، طمجهرة اللغة ،ه (321)املتوة:  أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد ،األزدي .45
 (.م1987 ،دار العلم للماليني

دار إحياء ، )بريوت: 1، طاللغة هتذيب، ه (370)املتوة: اهلروي  د بن أمحداألزهري، حمم .46
 (.م2001،لرتاث العريب الناشرا
املعجم يف أسامي ، ه (371أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل اجلرجاين )املتوة:  ،اإلمساعيلي .47

 (.1410، مكتبة العلوم واحلكم :املدينة املنورة، )1، طشيوخ أيب بكر
األحاديث الضعيفة سلسلة  ،ه (1420)املتوة:  األلباين، أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، .48

دار املعارف،  :الرايض- املمكلة العربية السعودية)، 1، ط واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة
 (.م1992ه  / 1412

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،  ،ه (1420)املتوة:  األلباين، حممد انصر الدين .49
 (.م1985-ه   1405، ملكتب اإلسالميابريوت )2ط
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، ) اململكة العربية 4، طضعيف األدب املفرد لإلمام البخاريين، حممد انصر الدين، األلبا .50
 (.م 1998 -ه   1419 ،دار الصديق للنشر والتوزيع السعودية،

هدية العارفني أمساء املؤلفني ه (، 1399)املتوة:  إمساعيل بن حممد أمني الب دادي ،الباابين .51
 (.1951ستانبول إطبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية ) ، د.ط،وآاثر املصنفني

يف متهيد األوائل ه(، 403أبوبكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر )املتوة: الباقالين،  .52
 (.م1987 -ه  1407 )لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، ،1، طتلخيص الدالئل

دار  :بريوت) ،3ط، األدب املفرد، ه (256توة: البخاري أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل، )امل .53
 (.1989 – 1409 ،البشائر اإلسالمية

اجلامع املسند الصحيح املختصر (، 256إمساعيل )املتوة:  بن حممد عبدهللا البخاري، أبو .54
 (.ه 1422النجاة، طوق ، )د.م، دار1ط، وأايمه وسننه من أمور رسول هللا

 ،1، أشرف على ترعته: أ.د. حممود فهمي حجازي، طالعريباتريخ األدب ، كارل  ،بروكلمان .55
 .(م1993اهلي ة املصرية العامة للكتب، )

، (مسند البزار)البحر الزخار ، ه (292أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق )املتوة: البزار،  .56
 م(.1993 -ه1414مكتبة العلوم واحلكم :املدينة املنورة، )1ط

، معامل التنزيل يف تفسري القرآن، ه (510ني بن مسعود، )املتوة: أبو حممد احلس، الب وي .57
  (.م 1997-ه   1417دار طيبة للنشر والتوزيع، )الرايض:  ،4ط

، دقائق أويل النهى، ه (1051البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين احلنبلى )املتوة:  .58
 (.م1993 -ه  1414 ،عامل الكتب) ،1ط

لبنان: دار  -)بريوت ،1، طحتفة املريد شرح جوهرة التوحيدإبراهيم بن حممد،  ،البيجوري .59
 (.ه1403 الكتب العلمية
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بريوت ) ،3، طالسنن الكربى، ه (458)املتوة:  أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، .60
 (.م 2003 -ه   1424دار الكتب العلمية،  ،لبنات –
، سنن الرتمذي، ه (279)املتوة: الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي  .61

 (.م1975 -ه   1395،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب :مصر، )2ط
مكتبة : الرايض، )1، طالفوائد، ه (414أبو القاسم )املتوة: ، متام بن حممد بن عبد هللا بن .62

 (.1412، الرشد
الكشف والبيان عن تفسري  ،ه (427)املتوة:  محد بن حممد بن إبراهيمأأبو إسحاق  ،الثعليب .63

–الناشر: ، بريوت  (.م2002 -، ه  1422 ،دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت، 1، طالقرآن
 لبنان، الطبعة: األوىل

، العربيةالصحاح اتج اللغة وصحاح  ،ه (393أبو نصر إمساعيل بن محاد )املتوة:  ،اجلوهري .64
  (.م1987 ه  1407،دار العلم للماليني :بريوت، )4ط

كشف  ،ه (1067)املتوة:  مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين حاجي خليفة، .65
 (.م1941ب داد الناشر: مكتبة املثىن، )، د.ط، الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الرمحن الطرابلسي امل ريب )املتوة: احلاطب املالكي، أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد  .66
 (.م1992-ه  1412 )د.م، دار الفكر، ،3، طمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،ه (954

املستدرك على ، ه (405أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه )املتوة: احلاكم،  .67
 (.1990 – 1411، دار الكتب العلمية :بريوت، )1، طالصحيحني

 ،2، ط معجم البلدانه (، 626أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي )املتوة:  ،احلموي .68
 (.م1995دار صادر،  :بريوت)

)د.م،  د.ط ،العنيه ( 170)املتوة: البصري  أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو اخلليل، .69
 ، د.ت(.دار ومكتبة اهلالل
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العلل الواردة يف األحاديث ، ه (385)املتوة:  أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد ،الدارقطين .70
  .(م1985 -ه   1405 ،دار طيبة :الرايض، )1، طالنبوية

بريوت ، )1ط، سنن الدارقطين، ه (385أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد )املتوة:  ،الدارقطين .71
 (.م 2004-ه   1424مؤسسة الرسالة،  :لبنان –
مسند الدارمي ، ه (255أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل )املتوة: الدارمي،  .72

 1412دار امل ين للنشر والتوزيع،  :اململكة العربية السعودية، )1، طاملعروف بـ )سنن الدارمي(
 (.م2000 -ه  

دار : وتبري )، د.ط، طبقات املفسرين ،ه (945)املتوة:  حممد بن علي بن أمحد الداوودي، .73
 ، د.ت(.الكتب العلمية

التيسري يف علوم  ،ه( 694)املتوة: أمحد بن سعيد الدَّمريي الديريين، أبو حممد عبد العزيز بن .74
م، يف مطبعة حممد بن أيب زيد، و 1893 -ه1310د.ط، )طبعة حجرية طبعة يف عام  التفسري،

 هبامشها: ألفية العراقي يف  ريب القرآن.

 أدلة يف مارى من ردع يف احليارى إرشاد الدَّمريي، سعيد بن أمحد بن العزيزعبد  الديريين، .75
فاضل يف رسالة املاجستري املقدمة  عبداحلميد حممد عماد: حققحه ،النصارى على والرد التوحيد

إىل قسم الدراسات اإلسالمية ابلل ة اإلجنليزية يف كلية الل ات والرتعة جبامعة األزهر عام 
 ه(.1431)
، من أول الكتاب القرآن تفسري يف الكفاية الدَّمريي، سعيد بن أمحد بن عبد العزيز الديريين، .76

 رسالة دكتوراه –إىل آخر سورة النساء، دراسة وحتقيق، د. عبد الرمحن بن صاحل احمليميد 
 سورة أول من ،القرآن تفسري يف الكفاية الدَّمريي، سعيد بن أمحد بن عبد العزيز الديريين، .77

 .– دكتوراه رسالة - فال امبالو حممد. د  وحتقيق، دراسة الناس، سورة آخر إىل الزمر
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 ،والنشور البعث ذكر يف املنثور الدر قالدة الدَّمريي، سعيد بن أمحد بن عبد العزيز الديريين، .78
، )الناشر: دائرة الش ون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، 1األنيس، ط عبداحلكيم. د: حتقيق

 م(. 2011-ه1431
، سري أعالم النبالء، ه (748الذهيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )املتوة :  .79

 (.م1985 -ه   1405 ،مؤسسة الرسالة ،د.م) ،3ط 

 اتريخ اإلسالم، ه (748)املتوة:  ان بن قَامْيازالذهيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثم .80
 (.م، 2003 )بريوت: دار ال رب اإلسالمي، ،1، ط ووفيات املشاهري واألعالم

معرفة القراء الكبار  ه (748الذهيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )املتوة:  .81
 (.م1997-ه1417العلمية دار الكتب  )د.م، ،1ط على الطبقات واألعصار،

 ،خمتار الصحاح، ه (666)املتوة:  أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي ،الرازي .82
 (.م1999ه  / 1420الدار النموذجية، -املكتبة العصرية :صيدا-بريوت، )5ط

غريب املفردات يف ، ه (502)املتوة:  أبو القاسم احلسني بن حممد ،الرا ب األصفهاين .83
 (.ه 1412 ،دار القلم، الدار الشامية: بريوت- دمشق، )1ط، القرآن

اتج العروس من جواهر  ،ه (1205)املتوة:  حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، الزَّبيدي .84
 ، د.ت(. دار اهلداية، د.ط، )د.م، مطبعة: القاموس

، معاين القرآن وإعرابه، ه (311أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، )املتوة:  ،الزجاج .85
 (.م1988-ه   1408، عامل الكتب :بريوت، )1ط

الربهان يف علوم القرآن،  ،ه (794الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا )املتوة:  .86
 (.م1957-ه   1376 ،دار إحياء الكتب العربية عيسى الباى احلليب وشركائه)د.م،  ،1ط
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 )د.م، ،15، ط األعالم، ه (1396)املتوة:  الدين بن حممود بن حممد بن عليخري  الزركلي، .87
 (.م 2002أاير / مايو  ،دار العلم للماليني

الكشاف عن حقائق  ،ه (538)املتوة:  أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري، .88
 (.ه  1407دار الكتاب العريب  :بريوت) ،3، ط غوامض التنزيل

، طبقات الشافعية الكربى ،ه (771الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )املتوة: اتج  السبكي، .89
 (.ه 1413 ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع) د.م،  ،2ط 

، غريب القرآن املسمى بنزهة القلوب ،ه (330السجستاين، أبو بكر حممد بن ُعزير)املتوة :  .90
 (.م1995 -ه   1416 ،دار قتيبة :سوراي ،1ط

الضوء الالمع ألهل ، ه (902أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد )املتوة: السخاوي،  .91
 ، د.ت(.منشورات دار مكتبة احلياة)بريوت: ، د.ط، القرن التاسع

املقاصد احلسنة يف ، ه (902السخاوي، أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد )املتوة:  .92
 1405-دار الكتاب العريب  :بريوت) ،1، ط بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة

 (.م1985-ه  

 -ه   1346،: مطبعة سركيس)مصر، د.ط، معجم املطبوعات العربية واملعربةسركيس،  .93
 .م1928

الناشر: دار )د.ط  ،مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليكسعيد عبد الفتاح عاشور،  .94
  (.،لبنان -النهضة العربية، بريوت

)مكة ، الناشر: 1، طمدخل يف علوم القراءاته (، 1419السيد رزق الطويل )املتوة:  .95
 (.م1985 -ه  1405، املكتبة الفيصليةاملكرمة: 
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، اإلتقان يف علوم القرآن، ه (911عبد الرمحن بن أيب بكر )املتوة:  جالل الدين السيوطي، .96
 (.م1974ه / 1394اهلي ة املصرية العامة للكتاب، ) د.ط،

لبنان: ) ،1طبغية الوعاة،  ،ه (911السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر )املتوة:  .97
 م(.2004-ه1425 بريوت، دار الكتب العلمية،

، ط حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرةجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  ،السيوطي .98
 (.م1967 -ه   1387دار إحياء الكتب العربية،  :مصر، )1

، دار الفكرد.ط، )بريوت:  ،الدر املنثوره (، 911)املتوة:  عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي .99
 د.ت(.

 -ه1409 )بريوت: عامل الكتب، ،1، طامليزان، أبو املواهب عبدالوهاب بن أمحد الشعراين .100
 (.م1989

املسمى لواقح األنوار القدسية  ،الطبقات الكربى أبو املواهب عبدالوهاب بن أمحد، الشعراين، .101
 (.م2005 –ه 1426 ) مكتبة الثقافة الدينية، ،1، طيف مناقب العلماء والصوفية

البحث املسفر عن حترمي  ،ه (1250)املتوة:  حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا ،الشوكاين .102
 (.ه 1415اري، دار البخ ،املدينة املنورة :اململكة العربية السعودية) ،1، طكل مسكر ومفرت

اإلشارة إىل مذهب أهل  (،476أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )املتوة: الشريازي، .103
 (.ه1425 )بريوت: دار الكتب العلمية، ،1، طاحلق

، د. الوايف ابلوفيات ،ه (764صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا )املتوة:  الصفدي، .104
 (.م2000 -ه 1420 ،دار إحياء الرتاث: ريوت)بط، 
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اجلامع ملسائل  ،ه ( 451)املتوة:  أبو بكر حممد بن عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي، .105
توزيع: ، جامعة أم القرى-الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي ، )1، طاملدونة

 (.م2013 -ه   1434، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
، 2، طاملعجم الكبري ه (360لقاسم سليمان بن أمحد بن أيوب )املتوة: أبو االطرباين،  .106
  ، د.ت(.مكتبة ابن تيمية :القاهرة)
الداين )املعجم  الروض، ه (360)املتوة:  أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب ،الطرباين .107

 (.1985 – 1405 ،دار عمار ،املكتب اإلسالمي :عمان ،بريوت، )1ط، الصغري(
، 1، طمسند الشاميني، ه (360أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب )املتوة: الطرباين،  .108
 (.1984 – 1405 ،مؤسسة الرسالة :بريوت)
، 1طجامع البيان يف أتويل آي القرآن، ، ه (310)املتوة:  الطربي، أبوجعفر حممد بن جرير .109

 (.م 2000 -ه   1420 ، ،مؤسسة الرسالة )د.م،
فتح اجمليد شرح كتاب ، ه (1285)املتوة: ، حسن بن حممد بن عبد الوهاب عبد الرمحن بن .110

 (.م1957ه /1377مطبعة السنة احملمدية،  :القاهرة-مصر، )7، طالتوحيد
)الرايض: مكتبة  ،1، طموقف ابن تيمية من األشاعرةعبد الرمحن بن صاحل بن صاحل احملمود،  .111

 (.م 1995ه  /  1415 الرشد،

، 1ط تفسري عبد الرزاق،ه (، 211كر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )املتوة: بعبد الرزاق، أبو  .112
 (.ه1419دار الكتب العلمية، )بريوت: 

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما ، ه (1162العجلوين، إمساعيل بن حممد اجلراحي )املتوة:  .113
مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدين  )القاهرة: ، د.ط،اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس

 (.ه 1351القدسي، 
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، فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها الب بن علي، عواجي، د. .114
 (.م2001 -ه   1422املكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق،: جدة) ،4ط 

عقد اجلمان يف  ،ه (855توة: حممود بن أمحد بن موسى )امل بدر الدين العيين، أبو حممد .115
 -ه  1407مركز حتقيق الرتاث،  -اهلي ة املصرية العامة للكتاب )د.ط،  اتريخ أهل الزمان،
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