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 َلخَّصامُل

ٍة يف علم  حيتوي هذا البحث عىل دراسٍة وحتقيٍق ورشٍح ألُرجوزٍة شعريَّة مهمَّ

نة معرفة املكي  واملدين  من سَور القرآن األرجوزة املتضم   املكّي واملديّن، وهي:
 .للش يخ أيب عبد هللا بدر الد ين حمم د الت اذف    الكرمي

ها ِر القرآن مجيِعها من حيُث مكّيتُ وقام منهج األرجوزة عىل إيضاح أحكاِم سو  

 (. 72)  وعددها: بالباقي، ت( سورة، وعّرض42) باسم: تأو مدنّيُتها، ورّصح

 طلبة، فهي نادرٌة يف نوِعها. الحمّققًة مرشوحًة لينتفع هبا  هاوهيدُف البحُث إىل نرش

 البحث من بعد املقدَّمة فصلني، وخامتة:  اوتضمَّن هذ
واشتمل عىل مبحثني: املبحث األّول: كاتب  ف الد راسة:و الفصل األو ل فه أم ا

وقد  األرجوزة: وقد جاء الكالم عنه يف تسِع نقاٍط. واملبحث الّثاين: األرجوزة:

 جاء الكالم عنها يف تسِع نقاٍط أيًضا. 

 وأم ا الفصل الث اين فهو نص  األرجوزة مع حتقيقها وشرحها:

 بحث، وهي اآليت:يف ال ـحّقق ت ما فهي خالصة بأهمّ  وأم ا اخلاتـمة:

 (. ...األرجوزة املتضّمنة) :إّن اسم األرجوزة الّدقيق  .1

 وال رشحها رغم  فائدهتا العظيمة.   هاهذه مل ي سبْق نرُش إّن أرجوزة الّتاذيّف  .2

 إّن هذه األرجوزة اقترصْت عىل علم املكّي واملديّن. .3

ر ال إّن هذه األرجوزة العلميَّة مجعْت أسامء   .4 جاءت  هابعضوها، كلَّ  قرآنسو 

بلطيف اإلشارة من دون أن  ذكرْت أسامؤها منصوصًة برصيح العبارة، وبعضها 

 .كام تقّدم معرفة ذلك كّله حيُصل للقارئ لبٌس أو غموٌض يف

 إّن هذه األرجوزة ثابتُة النّسبة إىل راجزها الّتاذيّف.  .5

 تعريض.   - يحترص - أرجوزة – عّد اآلي - مدنّية -مكّية :فتاحيةالكلمات امل
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 بسِم اهلِل الّرمحِن الّرحيِم
 الـُمقدَّمة

عىل آلِه ، و×احلْمُد هلل ربِّ العاملني، والّصالة والّسالم عىل النّبّي األمني 

ن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الّدين.    وأصحابِه أمجعني، وم 

تِه رشٌف  اهمن جأّما بعُد: فإّن خدمة كتاِب اهلل تعاىل القرآن الكريم من كّل جهٍة 

ؤنا الّسابقون عظيٌم للقائم هبا، وفخٌر كبرٌي لطالبها وُمريدها، ولذا حرص  علام

 صول إليها.عليها، وحازوا أعايل  املقاماِت يف الو

الشيخ اإلمام أبو عبِد هللا بدرأ الد ين حمم د  من أولئكم العلامء األفذاذ و
، وارجتز األراجيز العلم  كتب  تب  ال، إذ جادت يُده بأعظم اجلود، فكالت اذف   ّية 

، جزاه اهلل خري  اجلزاء، وجعل مثواه يف جنان اخللد دار الّسعداء. الشع  رّية 

رجوزة العلمّية التي بني أيدينا إاّل لبنة يف رصح بنيان مؤّلفاتِه، وقد  وما هذه األ

ها ورشح   زيل  عن ها ألغفل  النّاُس عنها، فأردُت إظهارها بعد  خفاء، وحتقيق 

ناء؛ لتغنى املكتبة القرآنّية هبذا لعها الُغموامط الِعْلق النَّفيس من جهة، ض والع 

ها عن طريق حفظِها ومراجعتِها من جهة أخرى، ولينتفع  طلبُة العلم بمعرفة أحكامِ 

 وهذا هو اهلدف األسمى للبحث. 

مة  -ثّم إّن خّطة البحث جاءت   متة: ، وخايف قسمني -من بعد هذه املقدَّ

 ويكون الكالم فيها يف مبحثني:   راسة:ول: الد ِ ألالقسم ا

، تناولْت: وقد جاء الكالم عنه يف تسِع نقاطٍ  املبحث األو ل: كاتب األأرجوزة:

ه، وتالمذت ه، ومنزلت ه  ه ونسب ه، وكنيت ه ونِسبت ه ولقب ه، ووالدت ه، ونشأت ه، وشيوخ  اسم 

   العلمّية، ومؤّلفاتِه، ووفات ه.

وقد جاء الكالم عنها يف تسِع نقاٍط أيًضا، تناولْت:   ألأرجوزة:االث اين: بحث وامل

ها، وأمهّيت ها،  اسم  األرجوزة، وتوثيق نسبتِها إىل الّراجز، وحُمت واها، وموضوع 
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ها املخطوطة، ومنهج  حتقيِقها ورشحها،  خ  والـُمؤاخذاِت العلميَّة عليها، وُنس 

 ح. لّتحقيق والرّش ا يف الّدراسة وت مدة ونامذج  ملخطوطاهِتا املع

:) والقسم الث اين: األرجوزة املتضم نة معرفة املكي  واملدين  من سَور القرآن نص 
 مع حتقيقها وشرحها:الكرمي(  

 واخلاتـمة: خالصة أبهم  ما تـحق ق ف هذا البحث:
ري عىل ُخطا خ.هذا  . ×عباد ري ال.. وأسأُل اهلل تعاىل الّتوفيق والّسداد، والسَّ

، أستغفُرك وأتوُب إليك.         وبحمدك، أش مّ سبحانك الله  هُد أن ال إله إال أنت 
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 القسم األول: الدِّراسة

 ويكون الكالم يف هذا القسم يف مبحثني، ومها: 

 املبحث األّول
  :نّقاط اآلتيةويكون الكالم عنه يف ال  :(1) كاتب األرجوزة  

 
ها مرتبًة ترتيبًا زمني  املصادر يف ترمجة املؤّلف واحلديث عنه كثرية، وإليك  (1)  ا: ذكر 

فيات املشاهريتاريخ اإلس   و  (، وتذكرة 240، 15/104(، )14/379األعالم، للذهبّي، ) و  الم و 

يوخ الكبري، (، ومعجم الّش 311/ 3(، والعرب يف خرب من غرب، للذهبّي، ) 4/179احلّفاظ، للذهبّي، )

ومعرفة القّراء (، 225:) ، للذهبّي املختّص باملحّدثني (، واملعجم 174، 173/ 2(، )1/196للذهبّي، )

(، والوايف 3/343 وأعوان النرص، للّصفدّي، )وأعيان العرص(، 385، 635) الكبار، للذهبّي:

(، والوفيات،  288: )يف نكت الِعميان، للصفدّي  (، ونكت اهلميان2/171للصفدّي، ) بالوفيات،

(، واألربعون من عوايل 34/ 2، )يف طبقات احلنفيّة، للقرّش  (، واجلواهر املضيّة1/228للّسالمّي، )

،  102/ 2(، )508، 1/453اية يف طبقات الُقّراء، البن اجلزرّي، ) (، وغاية النّه 28:)املجيزين للقرّش 

رر الكامنة يف أعيان املائة351، 122، 103 واملنهل الصايف  (، 5/130الثامنة، للعسقاليّن، ) (، والدُّ

ّي،  يوط (، وحسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة، للّس 420/ 7بعد الوايف، للّظاهرّي، )واملستوىف 

(، وكشف الظنون عن  110/ 3لَّم الوصول إىل طبقات الفحول، حلاجي خليفة، )وُس  (، 1/502)

ن ذهب، للحنبيّل، 2716/ 2أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة، ) (، وشذرات الذهب يف أخبار م 

ِركيّل، )(، 269:)طبقات املفّّسين، لألدنه وّي (، و7/550) ارفني  الع (، وهدّية 47/ 6واألعالم، للزِّ

(، وهداية 9/83(، ومعجم املؤّلفني، للدمشقّي، )2/140ؤّلفني وآثار املصنّفني، للبغدادّي، )أسامء امل

أمحد بن حنبل،   (، واملدخل املفّصل ملذهب اإلمام765/ 2الباري، للمرصفّي، )القاري إىل جتويد كالم 

لّظاهرّية،  ت دار الكتب اوطا(، وفهارس علوم القرآن الكريم ملخط1045، 986، 2/701أبو زيد، )

(، ومعجم 1/570، وما بعدها(، وفهرس خمطوطات مكتبة كوبرييل، لششن، )2/27للخيمّي، )

م عىل األعوام، وترتيب األعال(، 2/497إلسالم وحتى العرص احلارض، لنوهيض، )املفّّسين من صدر ا

(،  21لهذيّل، )اخلمسني، لات وحتقيق: كتاب التّجويد من كتاب الكامل يف القراء(، 1/450لظاظا، )

(، وإنصاف  2/278واملذهب احلنبيّل: دراسة يف تارخيه وسامته وأشهر أعالمه ومؤلفاته، للرتكّي، )

 اث اإلسالمّي، لبلوط:(، ومعجم التّاريخ الرّت 119ء للمخالف فصول ومواقف، لسلهب:)الفقها

م 964 /90، 991/ 64:)وقرص خزانة الرتاث(، 5(، واملكّي واملديّن، لرّبايّن:)2637) (، ومعج 

 (.        5/2267مصنّفات الوقف واالبتداء، للكفراوّي، )
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: امسأه ونسبأه:   أو ًلا
د بن أّيوب بن عبد القاهر  ذكر أهل الّتاريخ والرّتاجم أّن اسم الّراجز هو: حممَّ

 قال  الّشيُخ اإلمام) . وهذا موافٌق ملا جاء يف أّول النّسخة األصل:(1)بركات بن

  تاذيفّ ن أيب الفتح الالعالِـم بدر الّدين حمّمد بن أّيوب بن عبد القاهر بن بركات ب

 .(2) املقرُئ رمحه اهللُ تعاىل( نفّي احل

 اثنياا: كأنـيتأه، وِنسبتأه ولقبأه: 
بُكنيٍة مشهورة، وهي:) أبو عبِد اهلل(، هذا ما نصَّ عليه كثرٌي  اشتهر الّراجُز 

 .  (3) من املؤّرخني
؛ نسبًة إىل  (4) يّف(رف  بـ)الّتاذِ وانتسب  الّراجُز إىل مدن شهرية وقًرى كبرية، فعُ 

مة، إذ ُولد هبا، وهي قرية يف سوريا بمحافظة:)ف( بتاذِ ) حل ب(، تقع الّذال املعج 

  ، وتصّحفْت لدى بعِضهم إىل: (5) كم(4الباب(، وبينهام نحو:) ) : جنوب مدينة

لة) الّتاديّف( بالّدال املهم 
كذلك  ، وهي هكذا معروفٌة اليوم  لدى أهلِها هناك، و(6)

 .  (7) ةرائط اجلغرافيّ هي عىل اخل
ل ب الّشهباء() ا بـ)احلل بّي( نسبًة إىل املدينة املشهورة بالّشام:أيًض  فوُعر ح 

؛ (8) 

ألّنه سكن ها وسِمع  من علامئها
 (9). 

 
 (. 2/171، للصفدّي، )الوايف بالوفيات و، (385معرفة القّراء الكبار، للذهبّي:)  (1)

نة معرفة  املكّي وامل األُرجوزة امل (2)  و(. 13ديّن من سوِر القرآن الكريم، للتّاذيّف:) تضمِّ

 (.  102/ 2وغاية النّهاية، البن اجلزرّي، ) (،385قّراء الكبار، للذهبّي:) معرفة ال: نظري (3)

رر الكامنة، للعسقاليّن، )385ّي:) معرفة القّراء الكبار، للذهبينظر:  (4)  .(130/ 5(، والدُّ

 ./place/maps/ae.google.www://https نظر:ي (5)

رر الكامنة، للعسقاليّن، (6)  (.2/765داية القاري، للمرصفّي، )وه (،130 /5) ينظر: الدُّ

 ./place/maps/ae.google.www://httpsينظر:  (7)

: كم( تقريبًا. ينظر360وبينهام:) هي: تقع شامل مدينة:) دمشق(،  (8)

                                                                         place/psma/ae.google.www://https 

 (.2/498، )(، معجم املفّّسين، لنوهيض385القّراء الكبار، للذهبّي:) معرفةينظر:  (9)

https://www.google.ae/maps/place
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؛ ألّنه تفّقه يف الفروع عىل مذهب اإلمام األعظم أيب (1) وُعِرف أيًضا بـ)احلنفّي(

 . (2)  حنيفة 
اء) وأطلق  عليه لقب: يخ الُقرَّ يخ محاة( ،الـُمقِرئ احلاِذق، ش  غ (3)وش  ؛ ألّنه تفرَّ

 . (5)وغريها (4) محاة() لإلقراء بمدينة:
ين(يَّة بل قب:)ـم ولّقبه أشياُخه عند  إجازتِه العالِ   . (6) بدر الدِّ

 اثلثاا: ِوًلدته:  
، سالفة الّذكر،  (7) (تاِذفبقرية:) ( من اهلجرة628) ُولِد الّشيخ الّراجُز سنة:

                 .                 (8) ( تقريًبا628) ُولد سنة: وانفرد الّذهبّي احتياًطا فقال:
 رابعاا: نشأته وجمأَْمل حياته: 

تاِذف(، وتتلمذ  عىل يد علامئها وعلامء ) نشأ الشيخ الّراجُز وترعرع  يف قرية:

عنهم سائر  العلوم وال سّيام الّتجويد  )حل ب(، وأخذ   :ة منها كـمدينةاملدن القريب

شاخيها حل ب(، فتت)  مرص بعد  أخذ الّتتار:وارحتل  إىل والقراءات، لمذ  عىل يِد م 

 فـ)محاة(، وأقرأ النّاس  زماًنا طوياًل. (9)دمشق() وُمقِرئيها، ثّم رجع إىل:

 
 (.34/ 2(، واجلواهر املضيّة، للقرّش، )225ينظر: املعجم املختّص باملحّدثني، للذهبّي:) (1)

ة األربعة، جتهد املحّقق، أحد األئمَّ الء، الكويّف، إمام احلنفيَّة، الفقيه املالوهو: الّنعامن بن ثابت، التيمّي ب (2)

 (.36/ 8هـ(. األعالم، للزركيّل، )150)ت

مي (3)  (.110/ 3(، وُسلَّم الوصول، حلاجي خليفة، )2/173الّشيوخ الكبري، للذهبّي، ) نظر: ُمعج 

     : ا. ينظرريبً كم( تق140حل ب(، وبينهام:) هي: تقع جنوب مدينة:)(4)

lacep/maps/ae.google.www://https      

 (.343/ 3(، وأعيان العرص، للّصفدّي، )385ّراء الكبار، للذهبّي:) لقينظر: معرفة ا (5)

 (.102/ 2، )رّي (، وغاية النّهاية، البن اجلز15/240ينظر: تاريخ اإلسالم، للذهبّي:)  (6)

 .(130/ 5(، والّدرر الكامنة، للعسقاليّن، )2/171ينظر: الوايف بالوفيات، للصفدّي، ) (7)

 (.385، للذهبّي:) ارمعرفة القّراء الكب (8)

   ./place/maps/ae.glegoo.www://https     :ينظر هي: املدينة املشهورة. (9)

https://www.google.ae/maps/place/
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اًم  الّتجويد وال ومل يزل مالزًما للعلوم الرشعّية وخاّصةً   عىل يد  قراءات تعلُّ

وتأليًفا للمؤّلفات الكثرية، ونظاًم  ،هابذة علامء عرصه، وتعلياًم لطلبة العلمج

 . (1)لعلمّية إىل وفاتِه، ونسًخا للمصاحف، رمحه اهلل تعاىلصائد اللق

 خامساا: شأيوخأه:
ه الكثرية املتنّوعة عن مجٍع كبرٍي  يُخ الّراجُز علوم   من علامء عرصه،أخذ الشَّ

هم قطار، وإليك ذكر  يف البلدان واأل ِد أعالٍم بارعني كبار، طار صيُتهمفتتلمذ  عىل ي

 م: مرّتبني عىل حسب قدم وفياهت 

ن بن حمّمد الفايّس ثم احللبّي، شارح  .1 أبو عبد اهلل مجال الّدين حمّمد بن حس 

هـ(656)تالّشاطبيَّة، 
 (2) . 

ه الشيُخ الّتاذيّف حتى أتقن   نه الكثري، وأخذ مع مِت وعلل ها، وس  عليه القراءاالزم 

 . (3) عنه من طلبة العلم مجٌع غفري

ر بن أمحد بن هبة .2 اهلل بن العديم العقييّل احللبّي،  أبو القاسم كامل الّدين عم 

هـ(660)ت
(4) . 

قيدة "تعّلم  عىل يديه كثرٌي من طلبة العلم، ومنهم: الّشيخ الّتاذيّف، إذ سمع  منه: ع 

 . (6) ، وغريها، وأفاد الكثريهـ(653)سنة: (5) "اوّي الّطح

 
ل حياته، وينظر: معرفة القّراء، للذهبّي:) تهمل ُتسعفنا املصادر يف الّتوّسع بذكر نشأ (1) (، والّدرر  385وُُمم 

 .( 3/110وصول، حلاجي خليفة، )(، وسّلم ال5/130الكامنة، للعسقاليّن، )

 (.261/ 2صفدّي، )(، والوايف بالوفيات، لل23/361، للذهبّي، )سري أعالم النّبالء (2)

 (.2/122لنّهاية، البن اجلزرّي، )ا (، وغاية385:) ، للذهبّي معرفة القّراء الكبار (3)

 حل ب،  غية الطَّلب يف تاريخ، وما بعدها(، وب5/2068إىل معرفة األديب، للحموّي، )إرشاد األريب  (4)

 ، وما بعدها(.17/ 1للعقييّل، )

طبعات كثرية، منها: طبعة دار ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل سنة  ُطبع "العقيدة الّطحاوّية" متن: (5)

هـ، وعليه رشوح كثرية، وهو أليب جعفر أمحد بن حمّمد الطحاوّي، فقيه انتهت إليه رياسة احلنفية  4161

 (.1/206هـ(. األعالم، للزركيّل، )321)ت د مرص،د ونشأ يف:)طحا( بصعيبمرص، ول

 (.2/34(، واجلواهر املضيّة، للقرّش، )2/173، )لذهبّي ، لمعجم الّشيوخ الكبري (6)
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 األنصارّي، بن حمّمد بن عبد الوارث املرصّي  أبو الفضل معني الّدين عبد اهلل .3

هب " ، وبـ" ابن فار اللبن"، وبـ"ابن األزرق "عروف بـامل ،  "قارئ مصحف الذَّ
هـ(664)تواألزرق لقب جلدِّ أبيه، 

 (1) . 

، ولثقة الناس  نياوى عنه يف الدّ ، وهو آخر من رروى الّشاطبّية عن ناظِمها بقوله

وها عنه، ومنهم: الّشيخ ال  . (2) اذيّف، إذ عرض  عليه الّشاطبّيةتّ به رو 

اّلق األنصارّي املرصّي، املعروف  أبو عيسى  .4 عبد اهلل بن عبد الواحد بن ع 

هـ(672)تبابن احُلجاج، 
(3) . 

ه طلبُة العلم لإلفادة، ومنهم الّشيخ الّتاذيفّ   . (4) العلم، فسِمع منه قصد 

حمّمد بن أمحد  رشيخ اإلسالم أبو حمّمد شمس الدين عبد الرمحن بن أيب عم  .5

هـ(682)ت احلنبيّل، بن قدامة املقديّس ثّم الّدمشقّي 
(5) . 

ه الّتاذيّف حني قِدم دمشق  بعد سنة:  .(6) ، فسِمع منههـ(680)قصد 

ر بن عيّل بن سامل  .6 ين بن ُعم  نْطينّي،أبو بكر رِِضّ الدِّ نَّْحوّي،  الّشافعّي، ال الُقس 

ام، ة،  اإِلم  اّلم  هـ(695)تالع 
 (7) . 

ْيه" يِف: عليه بحث  .(9) مّدة الّشيخ الّتاذيفّ  (8) " كتاب سيبو 

 
(، وتوضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم  15/104، للذهبّي، )مسالتاريخ اإل (1)

  (.7/543وكناهم، للقييّس، )

نالعرب يف خ (2)  (.7/550(، وشذرات الّذهب، للحنبيّل، )311/ 3، للذهبّي، )غرب رب م 

 (.125/ 3للقييّس، )،  (، وتوضيح املشتبه2/39التقييد يف رواة السنن واألسانيد، للفايّس، ) ذيل (3)

 (.343/ 3(، وأعيان العرص، للصفدّي، )15/240، للذهبّي، )تاريخ اإلسالم (4)

 (.591/ 17(، والبداية والنّهاية، للدمشقّي، )376، 375/ 1) ذهبّي،، للم الّشيوخ الكبريمعج (5)

 (.301/ 2(، وغاية النّهاية، البن اجلزرّي، )469/ 15، للذهبّي، )خ اإلسالمتاري (6)

 (.15/830، للذهبّي، )تاريخ اإلسالم (7)

ة، الطبعة: الثالثة، القاهررون بمكتبة اخلانجي بُطبع كتاب سيبويه بتحقيق األستاذ عبد السالم حمّمد ها (8)

 احلارثّي، امللّقب سيبويه، إمام النحاة، وأّول من  هـ، وهو أليب برش عمرو بن عثامن بن قنرب1408سنة 

 (. 181/ 5هـ(. األعالم، للزركيّل، )180تحو، )بسط علم النّ

 (.15/830، للذهبّي، )تاريخ اإلسالم (9)
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ارّي،  ـجـّفار الّسن ـ حّمد بن عبد الباقي بن الصـ ال الّدين م ـم ـأبو عبِد اهلل ج  .7

هـ(700نحو )ت
 (1) . 

ه طلبُة العلم، ومنهم الّشيخ الّتاذ  . (2) لعلميه وسِمع منه ايّف، إذ رحل إلقصد 

اريخ  ين وقفُت عليهم، وقد ذكر أئّمة التّ هؤالء هم شيوخ اإلمام الّتاذيّف الذ

القصيدة املزد وجة " أّنه سِمع: (3)ُقْوص(م كذلك يف شيوخه بمدينة:)وأهل الرّتاج 

 ، ومل أقْف له عىل ترمجة!!(5) من الّشيخ منصور (4) "يف املنطق 

 مذتأه: سادساا: تال 
أبرِزهم وم  عن الشيخ الّراجز مجٌع من أهل العلم، وإليك ذكر  خذ العلأ      

 مرّتبني حسب قدم وفياهتم: 

الّدين رشف الُكرباء حمّمد بن منصور بن إبراهيم بن  أبو عبد اهلل بدر  .1

هـ(719)تاجلوهرّي احللبّي، ثم املرصّي، القاِض، املقرئ، 
 (6). 

قيدة الّطحاو"روى عن الّشيخ الّتاذيّف   .(7) " ّي ع 

هيم اجلهنّي احلموّي أبو القاسم رشف الدين هبة اهلل بن عبد الرحيم بن إبرا .2

هـ(738)تصانيف، البارزّي، قاِض محاة، صاحب الت
 (8)  . 

 
(، وُممع اآلداب يف معجم  2/300، لليعمرّي، )املذهب معرفة أعيان علامء الديباج املذهب يف (1)

 (.54/ 3)األلقاب، البن الفوطّي، 

 (.103/ 2البن اجلزرّي، ) ،(، وغاية النّهاية173/ 2، للذهبّي، )معجم الّشيوخ الكبري (2)

ي كم( وهي رشق13)  ق فط:: مدينة كبرية عظيمة واسعة، بينها وبني -بضّم القاف وسكون الواو-ُقْوص  (3)

 . /place/maps/ae.google.www://https: ينظر  يل.النِّ

  ة: ـنـلقاهرة سباملكتبة السلفيّة با "منطِق املرشقيّني" قدياًم مع كتاب: "املزد وجةالقصيدة " ُطبعت (4)

. ، صاحب التصانيف"الفيلسوف الرئيس "هـ(، وكالمها أليب عيّل احلسني بن ِسينا، امللّقب بـ1328)

 (.1/131(، وينظر: معجم املطبوعات العربيّة، لّسكيس، )412/ 2يّل، )األعالم، للزرك 

 (.173/ 2، للذهبّي، )عجم الّشيوخ الكبريينظر: م (5)

 (.282/ 5(، وأعيان العرص، للصفدي، )2/290للذهبّي، ) معجم الشيوخ الكبري،  (6)

 (.34/ 2اجلواهر املضيّة، للقرّش، ) (7)

 (.172/ 27(، والوايف بالوفيات، للصفدّي، )292، 291:)، للذهبّي ملختّص باملحّدثنياملعجم ا (8)
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 . (1) قرأ عىل الّشيخ الّتاذيّف وغريه بالقراءات الّسبع 

، قاِض أبو عمٍرو فخر الّدين عثامن بن عيّل بن إسامعيل الطائّي احللبّي  .3

هـ(739)ترئها وحاكمها، فقيه حل ب ومق القضاة،
(2)  . 

 . (3) قراءات الّسبع ّتاذيّف وغريه بالتال عىل الّشيخ ال

د بن أمحد بن عثامن الّذهبّي الدمشقّي، أستاذ أبو عبد اهلل ش .4 مس الّدين حممَّ

هـ(748ت)ثقة كبري، 
(4)  . 

، فقرأ عليه  هـ(693)يف سنة: قدم  علينا بدمشق  »يقول الذهبّي عن شيِخه الّتاذيّف: 

 . (5)«للجمِع عليه ه وكتبُت عنه، ومل أنشطْ  واحٍد، وحرضُت عند  غريُ 

 سابعاا: منزلتأه الِعلمي ة: 
اجز بصفاٍت مجيلة، ونعتوه بنعوٍت  وصف علامء اإلسالم ومؤّرخوه الّشيخ الرَّ

 عىل حسب قدم  جليلة، وإليك ذكر  أبرز ما وقفُت عليه من أقواهِلم يف ذلك مرّتبةً 

 فيات قائليها:و
د بن أيوب الّتاذيّف  مّ شيخ القّراء بحامة بدر الّدين حم » قال عنه الّذهبّي: .1

ايّس  ّي، صاحباحللبّي احلنف  . (6) «أيب عبد اهلل الف 

اإلمام بدر الّدين الّتاذيّف شيخ القّراء بحامة، احلنفّي » قال عنه الّصفدّي: .2

ديم، ومجن ابن عاّلق، وااحللبّي، تال عىل الفايّس، وسمع م اعة، وقرأ بنفسه،  بن الع 

 . (7) «ومتيَّز وصنَّف

 
 ، وما بعدها(.226(، والوفيات، للّسالمّي:) 288ن، للصفدّي:)نكت اهلميا (1)

 (.262/ 6(، ومعجم املؤّلفني، للدمشقّي، )126/ 10قات الشافعية الكربى، للسبكّي، )طب (2)

 (.419/ 7املنهل الّصايف، للظاهرّي، )(، و222/ 3، للصفدّي، )لنرصأعيان العرص وأعوان ا (3)

 (.2/71(، وغاية النهاية، البن اجلزرّي، )225، للذهبّي:) املعجم املختّص باملحّدثني (4)

 (.171/ 2(، والوايف بالوفيات، للصفدّي، )385:) ، للذهبّي : معرفة القّراء الكبارينظر (5)

 (.180/ 4، )تذكرة احلّفاظ، للذهبّي  (6)

 (.343/ 3رص، للصفدّي، )أعيان الع  (7)
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بِّي املْق» ّي:ـرش ـال القـق .3 ب بـاحلل  ن ِفّي حُمّدث ن فقِ ـدر الّديـرئ امللقَّ يه ح 

 . (1)«ف اضل

أبو عبد اهلل الّتاذيّف احللبّي احلنفّي، أستاذ ماهر حمّقق » قال عنه ابن اجلزرّي: .4

 . (2)«كامل

م يف ا» ر:قال عنه ابن حج   .5 وايات، وكان  عاِرًفا هبا تقدَّ لِقراءات، وأقرأ بالرِّ

دارس احلنفّية، وأقرأ  ث، وأقرأ النَّاس زماًنا بِِدمشق، وأعاد بم ظرة والبح حسن  املنا

بيَّة ر   . (3) «الع 

قال حاجي خليفة: احللبّي التَّاِذيّف احلنفّي املقرئ، تال عىل شيوخ بلده  .6

سمع  من ابن عاّلق وابن  ن عارًفا هبا، وبالّروايات، وكاوتقّدم يف القراءات، وأقرأ 

ديم، أقرأ الناس  . (4) ةارس احلنفّية، وأقرأ العربيّ دمشق، وأعاد بمدزماًنا ب  الع 

التاذيّف احللبّي احلنفّي، بدر الدين: فاضل، عامل بالقراءات، » قال الّزِركيّل: .7

 . (5)«سكن دمشق وأقرأ هبا

 اثمناا: مؤلَّفاته: 
ها  أراجي الّراجزُ  الشيخ كتب        نيَّة، وإليك ذكر  مرّتبًة ز علميًَّة، وُكتًبا ورسائل  س 

 ىل وفق حروف اهلجاء: ع

 خمطوط::    (6) زول القرآنأرجوزة ف الت جويد ون . 1

، ومل يتسنَّ يل  (7) وهي أرجوزة تتناول دراسة بعض مباحث علم الّتجويد

 
 (.34/ 2اجلواهر املضيّة، للقرّش، ) (1)

 (.102/ 2غاية النّهاية، البن اجلزرّي، ) (2)

 (.130/ 5قاليّن، )الدرر الكامنة، للعس (3)

 (.110/ 3ينظر: سّلم الوصول، حلاجي خليفة، ) (4)

 (.47/ 6األعالم، للزركيّل، ) (5)

  (.2637(، ومعجم التاريخ، لبلوط:) 21ن كتاب الكامل، للهذيّل:)التّجويد محتقيق: كتاب  ظر:ين (6)

 (.46/991خزانة الرّتاث، )وجد منها نسخة خطيّة يف مكتبة رضا يف مدينة رامبور باهلند. ينظر: ي (7)
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 االّطالع عليها بعُد.

:  (1) سَوِر القرآن الكرمي  ـَمدين  منَة الـَمكي  والاألأرجوزة املتضمِ نة معرف  .2

 خمطوط: 
يف   اول تفصيل الكالم عنهابني أيدينا اآلن، وسنتنة التي زووهي هذه األرج

 املبحث الثاين من هذا القسم األّول إن شاء اهلل.

 : مفقود: (2) شرح قصيدة: الدر ة اليتيمة واحملج ة املستقيمة . 3

قّي ّية يف نظم خمترص  وهو: رشح عىل القصيدة الّدال ، نظم (3) يف الفقه احلنبيلّ   اخِلر 

لدين، قال ، رشحها الّتاذيّف يف ُم (4) ( بيًتا2775ي يف:)ّي، وهرصأيب زكرّيا الرصَّ 

بعُضهم: وهذا من الغرائب! حنفيٌّ يرشح قصيدة حنبيّل يف الفقه
، وقد ُذهل  (5) 

ها نونيَّة الّذهبّي فعدَّ
(6) !! 

 : خمطوط: (7) لرَّوضة الناضرةالدُّر ة الفاخرة شرح ا  . 4

ة النّارضة يف أوهو: رشح عىل قصيدة:) وض  ط فى الباهرة(، نظم ق املصالخالرَّ

 
خزانة (، و 27 /2ينظر: فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب الّظاهرّية، للخيمّي، ) (1)

 (.267/ 96(، )964 /90رّتاث، )ال

  الفقهاء للُمخالف فصول ومواقف، لسلهب:  (، وإنصاف3/110ليفة، )ينظر: سّلم الوصول، خل (2)

(119.) 

ق (3) ّي: طبع عّدة طبعات متنًا ُمّرًدا، وكتاًبا مرشوًحا، ومن رشوِحه: كتاب الـُمغني أليب حمّمد خمترص  اخِلر 

قّي 620)ت نابلة،أكابر احل دامة املقديّس، مناهلل بن ق عبد ر اخِلر  هـ(، وصاحب املتن: أبو القاسم عم 

 (.44/ 5، 76/ 4هـ(. األعالم، للزركيّل، )334الّدمشقّي، فقيه حنبيّل، )ت ثّم البغدادّي 

ا هـ(، وناظمها هو: أبو زكريّ 1424القصيدة: طبعْت بتحقيق جاسم الدورسّي بدار ابن حزم، سنة:) (4)

( من أهل:)رصّي البغدادّي، ى الرّص حييالسنّة حّسان  رص  ، هـ(. األعالم، للزركيلّ 656بغداد، )تبرص 

(8 /177.) 

 (.2/701ينظر: املدخل املفّصل، أبو زيد، ) (5)

 (.385)  :، للذهبّي : معرفة القّراء الكبارينظر (6)

 (.46/990خزانة الرّتاث:)ينظر:  (7)
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رصّي أيب زكرّيا ال رصَّ
 . (2) ، رشحها الّشيخ الّتاذيفّ (1) 

اشف من زًلل  أو: خمتصر الر  ، ( 3) خمتصر الر ش اف من زًلل الكش اف . 5
   خمطوط:: ( 4) الكاشف

ه مؤّلُفه من كتاب  القرآن ا   عظيم يف تفسريوهو: كتاٌب مهمٌّ  لكريم، اخترص 

 العلوم أليب اللَّيث لّب تفسري بحروأحلق إليه  ،(5) رشّي ـخـ اف للزمـالكشَّ 

ندّي  مرق   ، وغريه. (6)  السَّ

 اتسعاا: وفاتأه:
محاة( يف رمضان من ذكر أهل الّتاريخ والرّتاجم: أّن الّتاذيفَّ تويّف يف مدينة:)      

 . (8) للميالد( 1306)، أو (1305)الّتاريخ يوافق سنة: هذا، و(7) للهجرة (705)سنة:

 

 

 
 (.523/ 2للبغدادّي، ) ينظر: هدّية العارفني، (1)

/  46ظر: خزانة الرّتاث:) (. ين1965:) هايوجد منها نسخة يف املكتبة الوطنيّة بباريس، ورقم حفظ (2)

990.)  

 (.269ّي:) ينظر: طبقات املفّّسين، لألدنه و (3)

 (.140/ 2(، وهدية العارفني، للبغدادّي، )2716/ 2ينظر: كشف الظنون، حلاجي خليفة، ) (4)

عّدة طبعات، منها: طبعة دار الكتاب العريّب  "غوامض التنزيل ن حقائق الكّشاف ع"بع كتاب:ط (5)

رشّي، من أئّمة  خمهـ(، وهو لإلمام أيب القاسم جار اهلل حممود بن عمر الز1407، سنة:)3ط ببريوت،

 (.178/ 7هـ(. األعالم، للزركيّل، )538العلم والتفسري واللغة واآلداب، )ت

هـ(،  1413، سنة:)1منها: طبعة دار الكتب العلميّة ببريوت، ط طبعات، عّدة "بحر العلوم ":طبع كتاب (6)

رق ندّي، عاّلمة،  سَّ لشيخ عيل معوض وآخرين، وهو لإلمام أيب الليث نرص بن حمّمد بن أمحد البتحقيق ا م 

 (.27/ 8هـ(. األعالم، للزركيّل، )375من أئمة احلنفية، )ت

 (.173/ 2م الّشيوخ الكبري، للذهبّي، )(، ومعج2/34يّة، للقرّش، )ينظر: اجلواهر املض (7)

 (.2637لبلوط:)  ومعجم التاريخ الرتاث اإلسالمّي، (،9/83مشقّي، )ينظر: معجم املؤلفني، للد (8)
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 املبحث الّثاني
 دنّي من سَوِر القرآن الكريماأُلرجوزة املتضمِّنة معرفَة امَلكّي وامَل

 ويكون الكالم عن األرجوزة يف النقاط اآلتية:    

: اسم األرجوزة:     أو ًلا
العالِـم بدر  إلمامّشيُخ اقال ال) األصل: ورد يف مطلع األُرجوزة من النّسخة

 حلنفّي املقرُئ د القاهر بن بركات بن أيب الفتح التاذيّف اب بن عبوأيّ الّدين حمّمد بن 

: من  ـ، وجاء يف مطلع النّسخة: ه(1) ( قصيدًة يذكُر فيها املديّن واملّكّي رمحه اهلُل تعاىل 

، بينام اشتملْت (2) (كّي واملدينّ هذه األرجوزة املتضّمنة معرفة  امل بعد البسملة:) 

زٌة تشتمل عىل نزول القرآن  أرجو هذه ة:)ارعبالنسخة: ش: يف مطلعها عىل 

 .   (3) ( بمكة  رّشفها اهلُل، وما نزل باملدينة عىل ساكنِها الّسالم الكريم، تبنّيُ ما نزل 

ز، ولذا فتسميُتها باألُرجوزة أدقُّ علمي   ا، ولذا ورد وال خيفى: أّّنا من بحر الّرج 

  باسم:  ةّظاهريّ الب علوم القرآن ملخطوطات دار الكتميتها يف فهارس تس

نة معرفة  امل كّي وامل دينّ ) ِر القرآن الكريم األُرجوزة املتضمِّ ، وهي كذلك  (4) ( من سو 

 ، وهذا هو األرجح يف تسميتها. (5) يف خزانة الرّتاث

 اثنياا: توثيق نسبة األأرجوزة إىل الر اجز: 
إذ قد ن ريب، دون  كاتبها الّشيخ حمّمد الّتاذيّف مالنّسبة إىل جوزة ثابتةُ األرهذه 

  قال الّشيُخ اإلمام األصل، وهو:)  النّسخة ُكتب اسم الّراجز رصحًيا واضًحا يف أّول

العالِـم بدر الّدين حمّمد بن أّيوب بن عبد القاهر بن بركات بن أيب الفتح التاذيّف  

 
ِر القرآن، للتّاذيّف: النسخة األصل:)ا( 1) نة معرفة امل كّي وامل ديّن من سو   و(. 13ألُرجوزة املتضمِّ

نةا (2)  و(. 9امل كّي وامل ديّن، للتّاذيّف: النسخة: هـ:)معرفة  ألُرجوزة املتضمِّ

نة معرفة امل كّي وامل ديّن، للتّاذيّف: النسخة: ش:) األُرجوزة املت (3)  ظ(.46ضمِّ

 (.27/ 2ظر: فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب الّظاهرّية، للخيمّي، )ني (4)

 (.90/964اث:) ينظر: خزانة الرّت  (5)
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 .(1) ( اهللُ تعاىلاحلنفّي املقرُئ رمحه  

يّف يف بعض فهارس  الّتاذ دمّ وقد ُنسبْت هذه األرجوزة إىل كاتبها الّشيخ حم 

يف فهارس علوم القرآن ملخطوطات دار الكتب املخطوطات، ولذا ُعزيْت إليه 

 . (3) ، وكذلك يف خزانة الرّتاث(2) الّظاهرّية

 . (4) وهي كذلك قد ُنسبْت إىل راجزها يف بعض الُكتب واملعاجم

 رجوزة وشرحها: ـحتوى األأ اثلثاا: مأ 
أمٍر مهمٍّ وعظيم، وهو تفصيل القول يف  هذه يف هزت  خّصص  الشيُخ الّتاذيّف أرجو

ر املدنّية؛ تسهياًل يف حفظها ومعرفة تفصيل أحكامها عىل حتديد ا ر املكّية والسو  لّسو 

 طلبة العلم. 

ر املكّية ملت عىل ذكر الّس وقد جاءِت األرجوزة يف واحٍد وأربعني بيًتا، اشت   و 

ر املدنّية توا   ههنا، وبيان املراد منها بتحديد رشحها  مّ وترصحًيا أو تعريًضا. لّسو 

ر املكيّ  ة واملدنّية واملختل ف فيها بالّتفصيل، مع ذكر اآلية أو اآليات املستثناة من الّسو 

 احلكم الّسابق عليها. 

 عات:وقد اقتىض رشُحها أن تقّسم إىل عرش ُممو

ل منهاوعُة األ وجاءت املجم  .1 [،  4-1] :ىل منها برشح األبيات األربعة األُو 

إنزالِه القرآن الكريم، والّصالة  احلمد هلل تعاىل عىل م األرجوزة، وذكر ي يف تقديوه

وعىل آلِه وصحبه، وبيان ما اشتملْت عليه األُرجوزة من بيان  × عىل نبّينا املختار

ر املكّية واملدنيّ   ة. الّسو 

 
ِر القرآن، للتّاذيفّ األُرج (1) نة معرفة امل كّي وامل ديّن من سو   و(. 13: النسخة األصل:)وزة املتضمِّ

 (.27/ 2ار الكتب الّظاهرّية، للخيمّي، )د ينظر: فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات (2)

 (.964/ 90ينظر: خزانة الرّتاث:) (3)

 (.5(، واملكّي واملديّن، لربايّن:)2637بلوط:) الرتاث اإلسالمّي، لينظر: معجم التاريخ  (4)
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هي و [،7-5] ة منها عىل رشح ثالثة أبياٍت منها: وعُة الّثانياشتملت املجم  .2

ر يف ب ل يف القرآن الكريم. يان حكم السو   الثالث األُو 

[، وهي يف  10-8] ضّمت املجموعُة الّثالثة منها رشح ثالثة أبياٍت منها: .3

ر الثالث الّسابقة يف الرّتتيب.  و  ر تيل السُّ  بيان حكم سّت سو 

[، وهي 15-11] رشح مخسة أبياٍت منها:ة منها بالّرابع جموعةُ جاءت امل .4

ركم اثنتح انيف بي و   لرّتتيب.السّت الّسابقة يف ا ي عرشة سورة، وهي تيل السُّ

[،  22-16] اشتملت املجموعُة اخلامسة منها عىل رشح سبعة أبياٍت منها: .5

ر الثنتي عرشة  الّساب و   قة يف الرّتتيب. وهي يف بيان حكم مخس سور، وهي تيل السُّ

[،  29-23] ا:نه م جاءت املجموعُة الّسادسة منها برشح سبعة أبياٍت  .6

ر اخلمس الّسابقة يف وهي يف بيان حكم ثالثة وعرشين سورة، وهي تيل السُّ  و 

 الرّتتيب، ونظًرا لتشابه بعضها فقد ذكرها الّراجُز تعريًضا هبا ال ترصحًيا بأسامئها.

[، وهي 32-30]  منها:رشح ثالثة أبياٍت ضّمت املجموعة الّسابعة منها  .7

ر الثالثة والعرشين الّسابقة يف وهي تيل ة،وريف بيان حكم سبع  عرشة  س و   السُّ

ها تعريًضا ال ترصحًيا بأسامئها.رّتتيب، وكال  ذلك ذكر الّراجُز بعض 

[، 35-33] اشتملت املجموعة الّثامنة منها عىل رشح ثالثة أبياٍت منها: .8

ر اجلزء إحدى عرشة سورة،وهي يف بيان حكم  الّتاسع والعرشين، وهي   وهي سو 

ر الّس لسُّ تيل ا  لّسابقة يف الرّتتيب. بع  عرشة  او 

[، وهي 38-36] عة منها برشح ثالثة أبياٍت منها:جاءت املجموعة الّتاس  .9

ر   و  ر اجلزء الّثالثني، وهي تيل السُّ يف بيان حكم سبعٍة وثالثني سورة، وهي سو 

 تيب.ّسابقة يف الرّت اإلحدى عرشة  ال

-39] ة أبياٍت منها:ح ثالث برشا جاءت املجموعُة العارشُة واألخريُة منه .10

ح ا41 ّ لّراجُز بانتهاء قوله يف تفصيل أحكام [، وهي يف ختم األرجوزة، إذ رص 
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املكّي واملديّن، وذكر محد اهلل تعاىل عىل تنزيل القرآن الكريم، والّصالة عىل نبّينا  

 . (1)تِه وأصحابهوعىل آلِه وعرت ×املصطفى النّذير 

 رابعاا: موضوع األأرجوزة:
ل دُر بنا جي ق ههنا القول  يف موضوع األرجوزة األساس، وهو طريأن نفصِّ

ر   ر املكّية والّسو  ر املكيَّة واملدنيَّة، فنوضح ولو بإجياز الفرق بني الّسو  معرفة الّسو 

 ثالثة ة عىلا يف هذه املسألاملدنّية، وخالف العلامء يف حتديدها، إذ اختلفو

 الحات: اصط

ة، وأّن املديّن ما نزل بعد  اهلجرة، وإْن كان باملدينل قبل  نزا أّن املكّي م أحدها:

 جرة وإْن كان بمّكة.اهل

أّن املكيَّ ما نزل بمّكة، وأّن املديّن ما نزل باملدينة عىل ساكنها الّصالة  والثاين:

 والّسالم. 

ل مّكة، واملديّن ما وقع خطاًبا ألهل هأل ا وقع  خطاًباأّن املكّي م والثالث:

وإن كان   ، ﴾ ڱ ڱ﴿  :الغالب عىل أهل مّكة الكفر، فخوطبوا؛ ألّن نةديامل

  ڭ﴿ غريهم داخال فيها، وكان الغالب عىل أهل املدينة اإليامن، فخوطبوا:

 . (2) يها، وإن كان غرُيهم داخاًل ف﴾  ڭ  ڭ

رتجيحه، وقال  الّراجح هو االصطالح األّول، ولذا حكم  العلامء بى: أّن وال خيف

 . (4) املشهور(  وه):(3) الزركّش 

 
ع م املجموعات العرش الّسابقة: القسم الثّاين من هذا البحث: نّص األرجوزةينظر يف تفصيل القول يف  (1)

 حتقيقها ورشحها. 

،  لوم القرآن، للسيوطّي ، وما بعدها(، واإلتقان يف ع187/ 1ينظر: الربهان يف علوم القرآن، للزركّش، ) (2)

 (. 204/ 1(، والّزيادة واإلحسان يف علوم القرآن، للمكّي، )37/ 1)

    هـ(.  794يه، له تصانيف كثرية، )ت ق ف عامل  أبو عبد اهلل بدر الدين حمّمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركّش،  هو: (3)

 (.6/60األعالم، للزركيّل، )           

 (.37/ 1ظر: اإلتقان، للسيوطّي، )(، وين718/ 1ن، للزركّش، )الربهان يف علوم القرآ (4)
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 ي ة األرجوزة:خامساا: أمه
ها:  تبدو أمهّية هذه األرجوزة واضحًة جلّيًة من وجوٍه، إليك ذكر 

ديّن من س ذه األُرجوزة تضّمنت دراسة الـم  .إّن ه1 ِر القرآن الككّي والـم   ريم،و 

ر من كال نوحتديد أسامء النّوعني مًعا مع حتديد اآليات التي تُ   يوع  ستثنى من الّسو 

ر ذكرها الّراجُز تعريًضا ال ترصحًيا طلًبا  نّ املكّي واملديّن، ولك بعض  السو 

 لالختصار، وقد توّضح ذلك مجيُعه يف رشح أبيات األرجوزة هذا. 

ل الق.إن الّراجز يف هذه األ2 كم عىل بعض اآليات داخل  ول يف احلُ رجوزة فصَّ

ح  باس  يات حتديد عدد تلك اآل مع، تثنائها من ُحكِمه الّسابق سوِرها، إذ رصَّ

 لـُمستثناة بأسلوٍب رصيٍح واضح. ا

.إّن أغلب ُكتب علوم القرآن تناولْت يف مباحثها بالّتفصيل علم نزول آيات 3

 .   ظاًم نزٌر وقليلأليف نثًرا أو نالقرآن وسوره، ولكّن إفراده بالت

تبات  مكف ظيمة كانْت مطمورًة يف رفو .إّن هذه األرجوزة رغم  فائدهتا الع 3

ُد يعرُفها أحٌد، باإلضافة إىل أّّنا قد ُنسبْت إىل ُمهول يف بعض  ملخطوطات، فال يكاا

 . (1) فهارس املخطوطات

 سادساا: املأؤاخذات العلميَّة على األرجوزة:
النَّقص،  ل  العلمّي مهام كان ُمتقنًا فال بدَّ أن يعتوره ّن العم  أحٍد أ خيفى عىلال      

  إاّل لكتابِه القرآن الكريم. ويمكن لنا يف  خلطإان تكون العصمُة من أ ىلإذ أبى اهلُل تعا

 هذا املجال أن نذكر  بعض  املؤاخذاِت الِعلمّية عىل هذه األُرجوزة عىل النّحو اآليت: 

ر يف بعِض املواضع، ومن ذلك: تقديمه السُّ تيب لّراجُز برتمل يلتزم ا .1 و 

ذلك  ه معذوٌر يف ّرعد، ولعلّ الة ، وتأخريه لسورة إبراهيم الكالم عن سور

 بسبب ضيق النّظم. 

 
 (.19املكّرمة، أبو سليامن:) ينظر: فهرس خمطوطات مكتبة مكة  (1)
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ر كثرية عن الترّصيح هبا، كام فعل  يف   .2 اكتفاؤه بالّتعريض يف ذكر أسامء سو 

ر الّسّت املكّية التي تسبُق سورة  ا و   ألحزاب.السُّ

ة، وهي  ات التي يمكن أن نسّجلها عىل هذه األرجوزة الِعلميَّ املؤاخذهذه هي 

 ن عظيِم فائدهتا. ل ممن قيمتها، وال تقلّ  غضُّ بكّل تأكيٍد ال ت

 سابعاا: نأَسخ األرجوزة املخطوطة: 
األأرجوزة املتضمِ نة معرفَة  ذ كرْت كتب فهارس املخطوطات نسًخا خمتلفة لـ:)

 ( لإلمام حمّمد بن أّيوب الّتاذيّف. القرآن الكرمي  دين  من سَورِ املَكي  واملَ 

، بينام (1) طاتس املخطوجزها بعُض فهاررا بالّذكر معزّوًة إىلولْتها وقد تنا

 . (2) ُذكرت يف بعِضها اآلخر ُمّردًة، أو ُنسبْت إىل ُمهول

ًرا لسبِع نسٍخ خمت لفة منها من  وقد منَّ اهلُل تعاىل عيّل، فاستطعُت أن أمجع صو 

 بات العامل.  مكت

 دة يف الّدراسة والّتحقيق وإليك اآلن تفصيل الوصف للنّسخ الّسبع املعتم  

ح: الو  رشَّ

 األصل:   الن سخة األوىل:
 . (3) يف املكتبة  (21/ 2) وهي نسخة مكتبة جار اهلل يف اسطنبول، وحتمل رقم:

 حالة النسخة املخطوطة:   
علمّية، وهي ب ومنظوماٍت وع حيوي عّدة كتُكتِبْت هذه النّسخة ضمن ُمم 

وفيها  ا،بً خ، وخّطها واضح ومجيل غال الّثانية يف هذا املجموع، وهي بخّط النّس

يلة وسقٌط يسري، وتقع يف ورقتني بثالِث صفحات، قياس كّل صفحة أخطاٌء قل

 
، وما بعدها(،  27/ 2طات دار الكتب الّظاهرّية، للخيمّي، )و طينظر: فهارس علوم القرآن الكريم ملخ (1)

 (.1/570وفهرس خمطوطات مكتبة كوبرييل، لششن، )

 (.19تبة مكة املكّرمة، أبو سليامن:) وطات مكينظر: فهرس خمط (2)

 (.96615(، برقم:)267 /96خزانة الرّتاث:) ينظر:  (3)
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سم، يف كّل صفحة: سبعة عرش  سطًرا، يف كّل سطر: ما يقارب تسع 14×20منها: 

كلِّه بتاريخ ثالث  عرشة ليلة خلْت من شهر من نسخ املجموع ، وكان الفراُغ كلامت

ا لتكون أصالا ف  الن َسخ؛ ولذا ا  دمأق فهي ، هـ(706)ألوىل، سنة:مجادى ا خرتُتأ
 .الت حقيق

 الن سخة الثانية: ورمزها:)ط(:
(  6209/5م:)ـ ل رقـ حم ـ ران، وتـران بطهـة طهـع ـامـة جـب ـة مكتـسخ ـي نـوه

 . (1)  يف املكتبة
 : ة املخطوطةحالة النسخ

 هي اخلامسة يفُكتِبْت هذه النسخة ضمن ُمموع حيوي عّدة منظوماٍت علمّية، و

بخّط النّسخ، وخّطها جّيٌد غالًبا، وهي تاّمٌة، وهي تقع يف ثالِث ع، وهي ا املجموهذ

سم، يف كّل صفحة:  9×15ورقات بخمِس صفحات، قياس كّل صفحة منها: 

، وهي بخطِّ شمس الّدين حمّمد يقارب سبع كلامٍت يف كّل سطر: ما عرشة أسطر، 

، وهو  هـ(708)نة:رمضان، س ر شهامع دمشق يف بن حمّمد بن أيب بكٍر، كتب ها بج

 .(2)ناسخ املجموع
 الن سخة الثالثة: ورمزها:)هـ(: 

 . (3) ( يف املكتبة7659وهي نسخة املكتبة الّظاهرّية بدمشق، وحتمل رقم:) 
 ة:  سخة املخطوطالن حالة 

ُكتِبْت هذه النسخة ضمن ُمموع حيوي عّدة رسائل علمّية، وهي الّثانية يف هذا 

، وخّطها مجيل، وهي تاّمٌة، ولكّن فيها حتريًفا وسقًطا سخلنّا وع، وهي بخطّ املجم 

 
م مصنّفات الوقف واالبتداء، للكف (1)  (.2267/ 5وّي، )ارينظر: معج 

 ينظر: املصدر الّسابق. (2)

ومعجم   (،28، 27/ 2) لّظاهرّية، للخيمّي،فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب اينظر:  (3)

 (.2637التّاريخ الرّتاث اإلسالمّي، لبلوط:) 
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يسريين، وهي تقع يف ورقتني بثالِث صفحات، قياس كّل صفحة منها: 

سطر: ما يقارب  سطًرا، يف كّل  فحة: ثامنية عرشسم، يف كّل ص12.5×18.5

يد ق هاقة األوىل منعرش كلامٍت، ومل ُيعل م ناسخها، وال سنة نسخها، ولكن عىل الور

، ولذا جزم  املفهرس بأّّنا هـ(711)مطالعة باسم: أّيوب بن هالل بن موسى، سنة:

امن  وائل القرن الثّ نسخٌة قديمٌة ُكتبْت يف حياة راجزها، وقال:) نسخٌة قديمٌة من أ

 .(1) أواخر الّسابع اهلجرّي(اهلجرّي أو 
 الن سخة الر ابعة: ورمزها:)ك(:

ُماميع( يف   50ملسجد احلرام، وحتمل رقم:) اب ّكة املكّرمةوهي نسخة مكتبة م

 . (2) املكتبة
 حالة النسخة املخطوطة: 

ة يف  وهي الّثالثة عرشُكتِبْت هذه النسخة ضمن ُمموع حيوي عّدة كتب علمّية، 

معتاد، وهي تاّمٌة، وهي تقع يف ورقتني  وع، وهي بخّط النّسخ، وخّطهاهذا املجم 

، يف كّل صفحة: مخسة  عرش  سم14×20منها:   صفحةبثالِث صفحات، قياس كّل 

سطًرا، يف كّل سطر: ما يقارب تسع كلامٍت، وهي بخطِّ حمّمد بن أمحد املرصّي 

هـ(682)الرّزاز، كتب ها سنة:
 (3) . 

 مسة: ورمزها:)ف(:ة اخلا الن سخ
  كوبرييل( باسطنبول، وحتمل رقم: وهي نسخة مكتبة فاضل أمحد باشا:)

 . (4) ة( يف املكتب1116)
 

 (.28 /2)الكتب الّظاهرّية، للخيمّي، فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار  ينظر: (1)

 (.19ينظر: فهرس خمطوطات مكتبة مّكة املكّرمة، أبو سليامن:)  (2)

 ينظر: املصدر الّسابق. (3)

 (.570، 569/ 1كوبرييل، لششن، ) ت مكتبةينظر: فهرس خمطوطا (4)
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 طوطة:  املخة سخحالة الن
ُكتِبْت هذه النسخة ضمن ُمموع حيوي عّدة كتب علمّية، وهي الّثالثة يف هذا  

وهي تقع يف ورقٍة ا، وهي تاّمٌة، ّطها مجيل غالبً املجموع، وهي بخّط النّسخ، وخ

صفحة:   سم، يف كّل 18.5× 27.5واحدٍة بصفحٍة واحدة، قياس الصفحة منها: 

س  عرشة  كلمة، وهي بخطِّ حمّمد بن مخ  ربقا: ما يكّل سطرا، يف ثالثون سطرً 

هـ(1061)، وقد متّلك املجموع حمّمد بن عيّل سنة:هـ(837)سعد، كتب ها سنة:
(1) . 

 :سة: ورمزها:)ش(الن سخة الس اد
( يف  1382/ 4054وهي نسخة مكتبة ُملس شورى إيران، وحتمل رقم:) 

 . (2) املكتبة
 خطوطة:  حالة النسخة امل

وع حيوي عّدة كتب ومنظومات علمّية، وهي ن ُمم ضم ة هذه النسخبْت ُكتِ 

ٌة، وقد  ومجيل، وهي تامّ الّرابعة يف هذا املجموع، وهي بخّط النّسخ، وخّطها جّيٌد 

ها عّدة أبيات يف ذكر املوت والقرب، وهي تقع يف ورقتني بثالِث صفحات،  ُذكر بع د 

كّل   يف، اسبعة  عرش سطرً سم، يف كّل صفحة: 14×20قياس كّل صفحة منها: 

ما يتعّلق بتاريخ نسخها  لامٍت، ومل يذكر اسم ناسخها، ويفسطر: ما يقارب ثامن ك

 . (3) اهلجرّي القرن الّتاسع  أّّنا ُكتبْت يفنّص املفهرس عىل 
 الن سخة الس ابعة: ورمزها:)ع(:

( 2815) رقم:ول، وحتمل ـي اسطنبـدي فـن ـف أفـ اطـة عـبـت ـة مكـخـسـوهي ن

 
 ينظر: املصدر الّسابق. (1)

إيران، الفشار،   يف: فهرست املخطوطات الفارسيّة والعربيّة بمكتبة ُملس الشورى اإلسالمي ينظر (2)

 ، وما بعدها(.53 /11)

التّاسع اهلجرّي، كام القرن  ّنم(. أي: ُكتبْت يفعىل قوله:) تاريخ: سده  -باللغة الفارسيّة-نصَّ املفهرُس  (3)

 . com.google.translate://ttps/رمجة جوجل:بيّنُت أعاله. ينظر: املصدر الّسابق، وموقع: ت
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 . (1) بة املكتيف
 لة النسخة املخطوطة:  اح

ُكتِبْت هذه النسخة ضمن ُمموع حيوي عّدة ُكتب علمّية، وهي الّتاسعة يف هذا  

اد، وهي تاّمٌة، وفيها حتريٌف يسري، وهي سخ، وخّطها معتع، وهي بخّط النّاملجمو

سم، يف كّل  41× 20حدٍة بصفحتني، قياس كّل صفحة منها: تقع يف ورقٍة وا

 كلامٍت، ومل يذكر اسم  ا، يف كّل سطر: ما يقارب عرشرً سط امنية وعرشون صفحة: ث 

 . (2)ناسخها، وال سنة نسخها
 وشرحها: ، رجوزةاثمناا: منهج حتقيق األأ 

األأرجوزة  )- انتهجُت يف الّدراسة والّتحقيق والرّشح هلذه األرجوزة العلمّية
 آلتية: ا روماأل -(الكرميواملَدين  من سأَوِر القرآن  املتضمِ نة معرفَة املَكي  

 حتقيق اسم الّشيخ الّراجز، واسم أرجوزته، ونسبة األُرجوزة إىل راجزها.  .1

 املعروفة يف الوقت احلارض.  دعجوزة وفق القواحترير نّص األر .2

اًم، إذ هي متعّلقٌة بأرشف كالم، كالم   .3 ضبط نّص األرجوزة ضبًطا حمك 

خ  امللك العاّلم، تعانة بُكتب ومراجع س اال املخطوطة، معمعتمًدا يف ذلك عىل النس 

 علوم القرآن والّتفسري، وبعض كتب القراءات.  أصلّية كثرية يف

يتناول بيان املسائل املقصودة يف  زةجوط وخمترص لألروضع رشح مبسَّ  .4

األبيات، ورشحها، ومل أقْف عىل رشٍح سابٍق هلذه األرجوزة رغم  سعة بحثي عن  

 ذلك يف مظاّنه.

ات برسم املصحف  ة يف معِرض رشح األبير و كذلقرآنّية املرسم اآليات ا .5

 الرّشيف حرمًة هلا.

 
 (.2815فندي، لقربنده: برقم:)أ ينظر: دفرت كتبخانة عاطف (1)

 ينظر: املصدر الّسابق. (2)
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يف ورة ورقم اآلية بذكر اسم السُّ  ختريج اآليات الواردة يف رشح األُرجوزة .6

 الكتاب ختفيًفا عن كاهل اهلامش.صلب 

ا يف رشح األرجوزة.   .7  ختريج أقوال أهل العلم من مظاّنِّ

رها األصليَّة املعروفة ادمص األرجوزة من ريج املسائل املبحوثة يف رشحخت .8

  ّصني.   لدى الـُمخت

 عىل هلامش، وقد أحلُت ذكر تراجم موجزة لألعالم الذين يرُد ذكُرهم يف ا .9

 ّنه مفتاٌح لكثرٍي من كتب الرّتاجم.الم للزركيّل، ألكتاب األع

 . ﴾...﴿ رة خاّصة هبا، هكذا:متييز اآليات القرآنّية بوضعها بأقواس مزهّ  .10

 ..«. ». بوضعها بأقواس خاّصة هبا، هكذا:النبوّية  ثيمتييز األحاد .11

صل( يف مجيع األاإلشارة إىل موضع انتهاء صفحت ْي املخطوطة ) .12

والظهر مًعا يف صلب األرجوزة، رامًزا للوجه ضع انتهاء الوجه وراق، ذاكًرا مواأل

 بـ)و(، وللّظهر بـ)ظ(. 
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 :اـًعـاسـت

 
 

  جذمنا
 رجوزة املعتمدة ات األملخطوط
 سة والتَّحقيق والشَّرحيف الدِّرا
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 ( صورة الص فحة األوىل من الن سخة األصل.1)
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 .صورة الص فحة األخرية من الن سخة األصل  (1)
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 صورة الص فحة األوىل من الن سخة: ط.  (2)
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 ( صورة الص فحة األخرية من الن سخة: ط.2)
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 هـ.  الن سخة: من  ىلو األ( صورة الص فحة  3)
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 هـ. ( صورة الص فحة األخرية من الن سخة:3)
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 ( صورة الص فحة األوىل من الن سخة: ك.4)
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 األخرية من الن سخة: ك.( صورة الص فحة  4)
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 ( صورة أول الص فحة من الن سخة: ف.5)

 ( صورة آخر الص فحة من الن سخة: ف.5)
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 .ش  ( صورة الص فحة األوىل من الن سخة:6)
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 ( صورة الص فحة األخرية من الن سخة: ش.6)
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 ع.( صورة أول الص فحة من الن سخة:7)

 ع.( صورة آخر الص فحة من الن سخة:7)
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 انيالّث قسملا
 ر القرآن الكريم(َورجوزة املتضّمنة معرفة املكّي واملدنّي من ُساأُلنّص:)

 مع حتقيقها وشرحها 
 لّرمحن الّرحيمبسم اهلل ا

ٍد وعىل آله الّصالة والّسالم عىل النّبالعاملني، و رّب  احلمُد هلل ّي األمني، نبّينا حممَّ

ن تبعهم بإحساٍن إىل ي، وتابعيهم الّصاحلني، ووأصحابه الطّيبني الّطاهرين  وم م 

 الّدين. 

ز لألرجوزة الـُمتضّمنة معرفة املكّي  ر  أّما بعُد: فهذا رشح موج  واملديّن من ُسو 

، رمحه اهلل تعاىل، آمني. وإليكم  (1)حمّمد الّتاذيفّ يب عبد اهلل أم ماالقرآن الكريم لإل

 ا طلبة العلم، آمني: األرجوزة مع رشحها، نفع  اهلل هب

 ( 2) حيممحن الرّ الرّ بسم اهلل 

ن بركات بن قال الّشيُخ اإلمام العالِـم بدر الّدين حمّمد بن أّيوب بن عبد القاهر ب

 : (3)عاىل قصيدًة يذكُر فيها املديّن واملّكّي رمحه اهلُل ت ُئ قر أيب الفتح التاذيّف احلنفّي امل

   ( 4) ـُف ُه اللطـيـ ــ م ـ رح ـ ٌد ي ـ مَّ ـ مـح         عيُف ـضَّ خاضُع ال [ قال الفقري الـ 1] 

كر عىل خيــِر الب ش      ْر   ا الفط ـ ـ حمُد هللِ الذي أنـــش الـ   [ 2]   ـْر  وأنزل  الذِّ

 
 األّول.سبقت ترمجُته يف املبحث األول من القسم  (1)

 ن النّسخة األصل، وهي مثبتة يف: ط، هـ، ك، ف، ش، ع. بسملة مسقطت ال (2)

 الّشيُخ اإلمام العامِل  ل  اإلمام العالِـم ...: سقط من: ط، ك، ف، ع، ويف هـ من بعد البسملة: قا  قال الّشيُخ  (3)

 تِه، وأمتعنا من بركا، أعاد اهللُ "اذيفّ التّ "العامل، متفّرد عرصه، الّشيخ بدر الّدين احللبّي احلنفّي، املعروف بـ

 .-أّيده اهلُل-ة  املكّي واملديّن، قال واملسلمني بطوِل حياتِه: هذه األرجوزة املتضّمنة معرف

 نُي. ع تويف ك من بعد البسملة: وبه نس

 كة  رّشفها اهلُل، ويف ش من بعد البسملة: هذه أرجوزٌة تشتمل عىل نزول القرآن الكريم، تبنّيُ ما نزل بم

 دينة عىل ساكنِها الّسالم.باملنزل  وما

 سقط البيت األّول من: ك. (4)
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ــحــ               رِ تا ـخ من مُ   (1) ليـِه اهلُل  عــــ صىلَّ   [ 3]   رارِ ه األبـــ ـ ـبـِ وآلِــه وص 

ـ ـ ـ بم            (2) زال د هذا فاسـتمْع ما أن ــ ع ـــ [ وب 4]     (3) ال فضــ ـ لِــت   ٍة وطـيبةٍ كَّ

يف هذه األبيات  -يف مطلع أرجوزته هذه  -ِمن بعِد البسملة- ذكر الّراجزُ 

ف  صاحُبها، وهذا أمٌر  -ةاألربع ن العلامء عليه كثرٌي م ب  دأاسمه ُمّرًدا؛ لكي ُيعر 

م يف صدور قصائدهم و  . (4)  يزهمأراجاألفذاذ، إذ يذكرون أسامء هم وألقاهب 

اقتداًء بالكتاب العزيز من  الذي أنشأ الفط ر اهلل تعاىلثّم أردف  ذلك بحمد 

أّنه  جهٍة أخرى، فقد ثبت  عن أيب هريرة من  ×جهة، والتزاًما بتوجيه النبّي 

 . (5)«ٍل، ًل يأبدأ فيه ابحلَمد أقطعأ ٍر ذي ابكلُّ أم:» × هللا قال: قال رسول

، ولو برار وصحبِه األ ، وعىل آلِه×ختار ة عىل النبّي املثّم عّقب  بالّصال

؛ أخًذا من قولِه سبحانه: ڄ  ڄ ﴿ مجع الّسالم  مع الّصالة عليه لكان أفضل 

 ﴾ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڄ   ڃ  ڃ

 .[56]األحزاب:

ه منها، وهو: معرفة املكّي أبيات هذه األرجوزاستامع مر  بأ ثمّ   ة، وأوضح  غرض 

ر القرآن الكريم،  ف  والرّش إذ بمعرفتها وإدراكها حيُصل الفضُل واملديّن من ُسو 

ن سواه. رء عىل م   للم 

 
ــى اهللُ عليـِه.حرّ  (1)  فْت يف: ع: صلَّ

 يف: ط، هـ، ك، ش، ع: فاستِمع مسرتِسال. (2)

 يف: ط، هـ، ك، ش: وطيبٍة ما أرِسال. ويف: ع: ما اسرتسال. (3)

 ، إذ يقول يف مطلِعها:"ة يف النّحويّ األلف" التي اشُتهرت باسم: "اخُلالصة"منهم: ابن مالك يف  (4)

ٌد هو ابُن   أمحُد ريّب اهلل  خري  مالِك            مالِك قال  حممَّ

قيل عىل ألفيّة ابن مالك،  (.1/10بن عقيل، )ال  ينظر: رشح ابن ع 

نه ل الّسندّي: احلديث قد حسَّ (، وقال حمّققه:) قا1894(، برقم:)1/610أخرجه ابن ماجه يف سننه، ) (5)

 ن الصالح والنووّي(.اب
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 ر القرآن الكريم، فقال رمحه اهلُل تعاىل: ثّم بدأ يف تعداد ُسو  

اِن با 5]      مْع ما ثبْت  ـ وقيل: يف مكة  فاس              (1) نْة نزلْت ي مد لـ [ أمُّ الـُقـر 

زوُل      ـ : ق ل ـ [ وقي 6]     ر النُـّ ســـوُل ـ ِله ــ فض ـ ـ د أتى ب ـ وق             د تـكــرَّ  ا الرَّ

دينـْة    رْة يا صاِح ـ بق [ وال 7]   ــةْ نــــ ـ ـري ـ ـ ا ق ـ ه ـ مــران  ل ـ ـ ع وآُل               بالـم 

ر: ]           ر م األبيات الثّ اجُز يفالرّ ر ذك[ 3-1الّسو  ر الثة الّسابقة ثالث  سو  ن سو 

مه،  سورة الفاحتة،ي : أّم القرآن، وه هلا أوّ القرآن الكريم،  وهي مْطلع القرآن ومقدَّ

ربها آخرون مكّية،  وأشار  إىل اختالف أهل العلم فيها، فعّدها بعُضهم مدنّية، واعت

 . (2)مّرة باملدينة: مّرة بمّكة، وشأّنال اًم تعظي ورّجح قسٌم ثالث أّّنا نزلْت مّرتني

 .(3) مدنّية اّتفاًقا (: سورة البقرة، وهي  2والّسورة:)    

ورة:)     عمران، وهي قرينة سورة البقرة، أي: أّّنا مدنّية   (: سورة آل 3والسُّ

 . (4) باإلمجاع 

 جز رمحه اهلُل تعاىل:ثّم قال الّرا   

ة      ـ ـ ــ ـ ِئ ا ـ م  ـ ذا النِّساُء ُثـمَّ ال ــ [ وهك 8]  ة لـقول  وفُ فاغتنِم ا   د  اِئد   و/ 13/ ْز بالف 

يتان ان         عاِم واألعراِف ـــ األن   (5) [ وُسورتا 9]   الِف ـ ـال خـ بــ   (6) ُقـل ـــ ـ ـ مكِّ

 نِب ـ ال ت ـجـــــــت   ة  ـ ـذا التَّــوب ـ وهـك    رِب    ـ ث ـ األنفاِل وْسط  ي   [ وسورةُ 10] 

 
 يف: ك: أنزلْت. (1)

 (.130، 1/46(، واإلتقان، للسوطّي، )19القرآن، للواحدّي:)ينظر: أسباب نزول  (2)

 (، وحتقيق البيان يف عّد آي القرآن، للمتويّل: 476د اآليات، للقسطنطينّي:)دعينظر: رسالة يف بيان  (3)

 ظ(.3)

(، وبصائر ذوي التمييز يف لطائف 281) قرآن، البن اجلوزّي:علوم النظر: فنون األفنان يف عيون ي (4)

 (.1/158اب العزيز، للفريوزآبادّي، )الكت

 .         ا، ك، ف، ع: وسورُة. وهو صواٌب أيًض ـيف: ط، ه (5)

 يف: ك، ع: ُقْل.                                 (6)
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ر: ]  ر، وهي تيل ثة الّسابقة ستَّ سو  ثالالذكر الّراجُز يف األبيات  [ 9-4الّسو 

ر الّثالث الّسابقة يف الرتتيب،  ٌة  (: سورة النساء، وهي ملحق  4ورة:) لسُّ فا السو 

 .(1) ع بسابقتها، فهي مدنّية باإلمجا 

ورة:)      ولكّن  ،ا، فهي مدنّية اتفاًقا (: سورة املائدة، وهي شبيهٌة بسابقته 5والسُّ

[3ئدة:ا امل]﴾چ  چ  چ  ڇ   ﴿:اىلتعقوله  آيًة منها نزلت بعرفة، وهي
 (2) . 

ورة:)     يات ويستثنى منها ثالث آ ، مكّية اتفاًقا (: سورة األنعام، وهي 6والسُّ

 .  (3)، وآيتان بعدها[151األنعام:]﴾ۓ    ڭ ﴿، وهي قوله تعاىل:نزلت يف املدينة

ور     ويستثنى منها آية واحدة  ، (: سورة األعراف، وهي مكّية أيًضا 7ة:) والسُّ

[163األعراف:]  ﴾ ھ  ھ  ھ ﴿له تعاىل:يف املدينة، وهي قو تزلن
 (4)  . 

ورة    ْسط   (5) فاًقاة األنفال، وهي مدنّية اتّ (: سور 8:) والسُّ ، ولذا قال الّراجز:) و 

روِّض   . يثرِب( بإسكان الّسني مراعاة لرضورة الوزن الع 

 . (6) (: سورة الّتوبة، وهي مدنّية اّتفاًقا9والّسورة:)   

  تعاىل:ّراجز رمحه اهلُلال ال قمّ ث       

ــة  استـ ـــ ويونٌس ب [  11]  ْت ـمـــ د است ـــــ وهــكذا هـوٌد ق        ْت ـرَّ ـــ ق ــــ مكَّ   ـرَّ

ت  إبراهيُم ق      ـٍة يـا حـاذُق   ــ كَّ ــ م ــ  بـ [ ويـــوسٌف 12]   ( 7) ُق اد ـ ا ص ـ ل: ي ـُ ثـمَّ

 
/ 1والربهان يف علوم القرآن، للزركّش، ) و(،220:)هر يف عّد اآلي، لألصبهاينّ ينظر: نظم اجلوا (1)

188.) 

 (.874(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 143لبيان يف عّد آي القرآن، للدايّن:)ينظر: ا (2)

ر، للب151) ينظر: البيان، للدايّن: (3)  (.115/ 2قاعّي، )(، ومصاعد النّظر لإلرشاف عىل مقاصد الّسو 

 (.1/39(، واإلتقان، للسوطّي، )165رآن، للّدينورّي:)غريب الق ينظر: (4)

 (.480(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 158نظر: البيان، للّدايّن:) ي (5)

 (.58/ 1(، واإلتقان، للسيوطّي، )1/227بصائر ذوي التمييز، للفريوزآبادّي، ) :رينظ (6)

ْت بيف (7)  ل: يا حاذُق.إبراهيم  قُ : ك: يا صادُق    تـمَّ
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عد يا نحريُر   13]  ْف       [ واخللُف ُقْل: يف الرَّ خ  ح   و  ــا امل غرورُ ـ و  اِذْر أهيُّ
 (1 ) 

 ـــ ِحجُر وال ـ [ وال 14] 
ِ
ـكيٌّ بـ ـــ ال          نَّحُل مع  اإلرساء  ـــال ِمـــــ ـ كلُّ م 

ِ
   (2) راء

ــ ـ م ا بـ ـ ي ـ ب ـ واألن          ريـٌم وطه ـــــ مَّ م ــــــ [ والـكهُف ث 15]  اهـــا  ـٍة فاقْ كَّ  ــر 

ر: ]   ابقة اثنتي عرشة سورة،الّس  ذكر الّراجُز يف األبيات اخلمسة [ 21-10الّسو 

ّت الّسابقة يف الرتتيب،  ر السِّ ، (: سورة يوُنس 10ة:) ور فالسُّ وهي تيل السو 
 . (3)ة اّتفاًقاوهي مكيّ 

ورة:)   .  (4)، وهي مكّية اّتفاًقا(: سورة هود  11والسُّ

ورة:)   .  (5)، وهي مكّية اّتفاًقايوُسف   (: سورة 12والسُّ

ورة:)  اخُتلف  فيها، واألكثرون   إذ، وهي مكّية أو مدنّيةد،  ع (: سورة الرَّ 13والسُّ

ها وقّدم سورد أّخ ، وق(6)عىل أّّنا مكّية عليها؛ لوقوع  ة إبراهيم ر الّراجُز إيراد 

 االختالف فيها. 

ورة:)  ثنى منها آيتان نزلتا يف ، ويستوهي مكّيةٌ ، (: سورة إبراهيم 14والسُّ

ڑ   ژ  ڑ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎ    ڍ  ڌ  ڌ ﴿  املدينة، ومها قوله تعاىل: 

[29-28إبراهيم:] ﴾گ   گ  گک  کک  ک
(7)  . 

ور   .(8) فاًقا سورة احِلجر، وهي مكّية اتّ (:  15ة:) والسُّ

 
 يف الّرعد يا موافُق. مع إسقاط عجز البيت.حّرفْت يف النسخة األصل، ط، ه، ف إىل:  (1)

 يف: ك: بال امرتاِء. وهو صواٌب أيًضا. (2)

 (.580للحداد:)(، وسعادة الّدارين يف بيان وعّد آي ُمعِجز الثّقلني، 163ينظر: البيان، للدايّن:)  (3)

 (.481ّي:)(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطين201للّدينورّي:)يب القرآن، ينظر: غر (4)

   .(472(، واألوسط يف علم القراءات، للُعاميّن:)167ينظر: البيان، للدايّن:)  (5)

 (.189/ 2(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )169ينظر: البيان، للدايّن:) (6)

 (.482ة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)(، ورسال230غريب القرآن، للّدينورّي:) ينظر: (7)

 (.582(، وسعادة الّدارين، للحداد:)173يان، للدايّن:) ينظر: الب (8)
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ورة:)  ويستثنى منها ثالث آيات نزلت يف  ، (: سورة النَّحل، وهي مكّية 16والسُّ

 . (1)، وآيتان بعدها[126:]النحل ﴾ۅ  ۉ   ﴿ ة، وهي قوله تعاىل:املدين

 .(2) رساء، وهي مكّية اّتفاًقا (: سورة اإل 17ورة:) سُّ وال 

 . (3) هف، وهي مكّية اّتفاًقا (: سورة الك 18والّسورة:) 

و   .(4) : سورة مريم، وهي مكّية اّتفاًقا ( 19رة:) والسُّ

ورة:)   .(5) (: سورة طه، وهي مكّية اّتفاًقا 20والسُّ

ورة:)   . (6) فاًقااتّ   ة(: سورة األنبياء عليهم الّسالم، وهي مكّي 21والسُّ

 هلُل تعاىل: اجز رمحه اثّم قال الرّ 

 ل ــ ل وص ـ وطُ ها  ـ نزول  ( 7) ثرٍب ـ بي       ُقل:       ، و جِّ واقرأ خلييل سورة  احل  [  16] 

ــُه:       ــ ـي مـكَّ ــ [ وقيـــل: ف 17]  ق نــقـل  ـ ح ـ اِن، ف ـ صم ـ ذاِن خ ـ ه      ة  إال قول   هُ قِّ

 ثـ 18] 
ِ
 ـــاِت ة اإلثـــبـ ـ ذا غاي ـ هْم فــه ـ اف ـ ف              (8) اِت ــ ِث اآلي ـ ال ـ [ إىل انـتـــهاء

ْع و ـ ن ـ دي ـ الـم ـ وُر ب ـ والنُّ     ِة          ـ مــكَّ ـ ـت بـ ـ زلـ ـ ـ ون ن ـ ن ـ [ واملؤم 19]   اثبِت  ِة اسم 

رْت  ـ ق ـ ان ـ ا ف ـ زوُلـه ـ ن اِن يف مكْة ثبْت             ـ ورُة الفرق ـ [ وس 20]   ْل كام قد ُحـــرِّ

 يِّ  اذِق الـذكــــ ـ ل  الـح ـ ق ـ ه ن ـ لْ ـ ق ـ ان ـ ف       مـــكيِّ       الـ   ن را أيًضا م ـ ع  ـ [ والشُّ 21] 

 ا  ر ـ ع  ـ ها الشُّ ـ ي ر فــ ـ ـ ذك ـ ـ ي يُ ـ وهي الت               ا أربًعـا بال ِمــرا ـ ِن منه ـ [ واستث 22] 

 
 (. 289وفنون األفنان، البن اجلوزّي:)  ،(175ينظر: البيان، للدايّن:)  (1)

 (.484:)للقسطنطينّي سالٌة يف بيان عدد اآليات، (، ور251ينظر: غريب القرآن، للّدينورّي:) (2)

 ظ(.217، لألصبهايّن:) (، ونظم اجلواهر179ينظر: البيان، للدايّن:)  (3)

 (.485سطنطينّي:) قل(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، ل181ينظر: البيان، للدايّن:)  (4)

 و(.222(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)183ينظر: البيان، للدايّن:)  (5)

 (.285/ 2(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )1/317وزآبادّي، )تمييز، للفريينظر: بصائر ذوي ال (6)

 يف: ف: بطيبٍة. وهو صواٌب أيًضا. (7)

يف األصل: ثالث، فُعّدلْت خطًأ إىل: سادس.   تنحّرفْت يف األصل، ف إىل: سادس اآليات. وقد كا (8)

 يف عدد!وُكتب يف هامش هـ: ثالث يف عدد، وسادس 
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ر:  ر، وهي تيل [ 26-22]الّسو   ذكر الّراجُز يف األبيات الّسبعة الّسابقة مخس  سو 

ورة:) يف الرتتيب، قة باالثنتي عرشة سورة الّس  (: سورة احلّج، وهي مدنّية  22فالسُّ

بع  آياٍت منها نزلْت بمّكة، تها إاّل أرقطع بعُضهم بمدنيّ اخُتلف  فيها، ف إذ، أو مكّية 

رون بمكّ وجزم   ں   ﴿  : قوله تعاىل ّيتها إاّل ثالث  آياٍت منها نزلْت باملدينة، وهيآخ 

ھ   ھ  ھ       ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻں  ڻ     ڻ  ڻ

 ﴾ ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ 

ح النّاظم األّول ري ذلك، وقيل: غ[21-19]احلّج: ، ورجَّ
 (1) . 

ورة:)   . (2) ، وهي مكّية اّتفاًقا(: سورة املؤمنون 23والسُّ

ورة:)   . (3) (: سورة النّور، وهي مدنّية اّتفاًقا24والسُّ

ورة:   . (4) كّية اّتفاًقاي م ه و (: سورة الُفرقان،  25) والسُّ

عراء، وهي مكّية إاّل أربع آياٍت من آ 26والّسورة:)   ، وهيخِرها(: سورة الشُّ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ۆۈ   ۇ  ۆ ﴿ :قوله تعاىل

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ        ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئې  

-224ء:]الشعرا ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ

 . (5)ك الّراجزبذل ح، كام رصَّ [227

 ثّم قال الّراجز رمحه اهللُ تعاىل: 

 
 (.487(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 918للدايّن:)ينظر: البيان،  (1)

 ظ(.221(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:) 191ينظر: البيان، للدايّن:)  (2)

 (.1/334(، وبصائر ذوي التمييز، للفريوزآبادّي، )193يّن:)ادينظر: البيان، لل (3)

   بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي: (، ورسالة يف1/340ييز، للفريوزآبادّي، )ينظر: بصائر ذوي التم (4)

(488.) 

 (.139(، وبشري الُيّس رشح ناظمة الّزهر يف علم الفواصل، للقاِض:)196، للدايّن:)ينظر: البيان (5)
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 (1) اِب ـــــ ـيـ ـ ارتـ   ـال ـ يٌّ ب ـ ك لُّ مـ ـ ك ـ ال     زاِب:      قل إلـى األحـ ـ [ ومن هـــنا ف 23] 

عب وال ـ ت ب ـ ـزل ـ د أن ـ ق       ِة      ـ ـزاِب بالــمدين وسـورُة األحــــ [  24]  كينِة  ـ الـــرُّ  سَّ

ب ا وصاًل ـ أ: س ر ـ [ واق 25] 
الكلُّ مكيٌّ عىل التَّوايِل             لقـتالِ  ا ىل إ   (2) 

 ظ/  13/ ( 3) 

: إاّل ق 26]  ــــه ف ـ [ وقـــيـل  ــ ـزُّ ي ال ـ ول   (  4) طرِ نْه واس ب ـ اكت ي و ـ ال ـ ق ـ م ْم  ـ ه ـ اف ـ ف      ِر       م 

 وا  ـ ـِرف ـ د ذاك فـــاع ـ ع ـ ب   (5) ـن ـ ي ـ ت ـ وآي    ــوا        ادي  الذين أرسفـ ـ ا عب ـ ل: ي ــ [ ق 27] 

ا استـــــ ـ ـٍة ف ـ ب ــ ي ــ ـط ا بـ ــ ت ــ زل ــ أن    ا         ـ ع  ـ ـتِح م ــ اِل والـف ـ ت ـ ق ل ا ورُة  [ وســ 28]   ـمــع 

 إيضاحي   مْ ن ت ـ واغ   (6) ايل ـ ق ـ م م  ه ـ اف ـ ف       ـاِح     كذا يا صـــ ـــ راُت ه ـ حج ـ [ وال 29] 

ر: ] ثالثًة وعرشين سورة،  ّسبعة الّسابقة الّراجُز يف األبيات ال[ بنّي 49-27الّسو 

ح باسم بعضها تعريًضا، وهي تيل اخلمسة الّسابقة يف حًيا، ولوَّ ترص اهذكر  اسم  بعِض 

ر مكّية، وهي التي تسبُق سورة األحزاب،  ض  بأسامء سّت سو  الرتتيب، وقد عرَّ

 ُرها:ي اآليت ذكوه

ورة:)   . (7) وهي مكّية اّتفاًقا   (: سورة النَّمل، 27السُّ

ورة:)  ص، وهي مكّية 28والسُّ (: سورة القص 
 (8). 

 . (9) العنكبوت، وهي مكّية   (: سورة 29) رة: و والسُّ 

ورة:)  وم، وهي مكّية اّتفاًقا 30والسُّ (: سورة الرُّ
 (10). 

 
 انِ ــــا ذا الشَّ ـدِة يـجـورِة الّس ـاِن           وسـل  يف لقمـيـد قـوى الذي قـش زيادة بيت، وهو: س :يف (1)

 .يف: ع: سب ا وِصْل  (2)

 صّح.النسختني: األصل، ك: عىل التّوال. وما أثبتّه أعاله هو األيف  (3)

 حّرفْت يف: ع: واغتنم واصطربي. (4)

 يف: ع: وآيتاِن. (5)

 النسخة األصل: كالمي. وهو كذلك يف: ط، هـ، ش، ع.  شيف هام (6)

 (.625ين:)(، وسعادة الدار199ينظر: البيان، للدايّن:)  (7)

 (.336/ 2(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )201/ 1، )ن، للزركّش ينظر: الربها (8)

 .(049(، ورسالٌة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 203ر: البيان، للدايّن، )ينظ (9)

 (.205(، والبيان، للدايّن، )296ينظر: غريب القرآن، للّدينورّي:) (10)
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ورة:)  : هي مكّية إاّل   (1)عّباٍس  ، قال ابن(: سورة ُلقامن، وهي مكّية31والسُّ

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ۆئ ﴿ ، وهي قوله تعاىل:نزلْت باملدينة ثالث  آياٍت منها

 . (2)عدهان بات، وآي[27لقامن:] ﴾ىئ  

ورة:)  جدة، وهي مكّية32والسُّ : هي مكّية ، قال ابن عّباٍس (: سورة السَّ

  ﴾ ے ۓے ﴿  ، وهي قوله تعاىل:إاّل ثالث  آياٍت منها نزلْت باملدينة

 .( 3)  ، وآيتان بعدها[18السجدة:]

ورة:)  ، وقول (4) (: سورة األحزاب، وهي مدنّية اّتفاًقا 33ثّم ذكر الّراجُز السُّ

عِب قد  :)زجالّرا كينةِ ـوال أنـزلت بالرُّ ژ  ڑ  ﴿ ( إشارة إىل قوله تعاىل:سَّ

ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  

ہ    ۀ  ۀ  ڻڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 .[27-26األحزاب:] ﴾ہ   ہ   ہ

ها ابتداًء بسورة سبأ، وانتهاًء بسورة  ثّم أشار  إىل ثالث  عرشة  سورة مكّية بعد 

 ف التي تسبُق سورة القتال.احقألا

 . (5) (: سورة سبأ، وهي مكّية اّتفاًقا 34فالّسورة:)   

ورة:)   .(6) (: سورة فاطر، وهي مكّية اّتفاًقا 35والسُّ

ورة   . (7) رة يس، وهي مكّية اّتفاًقا (: سو 36:) والسُّ

 
هـ(. 68، )تهلاشمي، حرب االمة ب القرش اهلل بن عبّاس بن عبد املّطلهو: أبو العبّاس عبد ا (1)

 (.95/ 4األعالم، للزركيّل، )

 (.491نّي:) يط(، ورسالٌة يف بيان عدد اآليات، للقسطن206ينظر: البيان، للدايّن:) (2)

 (.634(، وسعادة الّدارين، للحداد:)207ينظر: البيان، للدايّن:) (3)

 (.492ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)(، 45ّي:) ّراء وكامل اإلقراء، للسخاوينظر: مجال الق (4)

 و(. 223(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)209البيان، للدايّن:) ينظر: (5)

 (. 2/383(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )210ن، للدايّن:)ايينظر: الب (6)

 و(. 14وحتقيق البيان، للمتويل:)  (،363ينظر: غريب القرآن، للّدينورّي:) (7)
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ورة:)   .(1) (: سورة الّصاّفات، وهي مكّية اّتفاًقا 37والسُّ

ورة:)   . (2) مكّية اّتفاًقا   وهي   ، (: سورة ص 38والسُّ

ورة:)  ر، وهي مكّية39والسُّ م  : هي مكّيٌة إاّل ، قال ابن عّباس(: سورة الزُّ

ۀ    ﴿ :قوله تعاىل ذكر النّاظُم أعاله، وهي ثالث آياٍت منها، فإّّنا نزلت باملدينة، كام

ۇ       ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې  ې  ې   ۆ      ۇ   ۆ     

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

[55-53]الزمر: ﴾ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ
 (3) . 

ورة:)  ى: سورة املؤمن  : سورة غافر، ( 04والسُّ  . (4) وهي مكّية اّتفاًقا   أيًضا،وتسمَّ

ورة:)  ى: سورة حم الّسج (: سورة فّصلت،41والسُّ وهي مكّية   ، ًضاأي ةدوتسمَّ

 . (5) اّتفاًقا

ورى، وهي مكّية اّتفاًقا 42والّسورة:)   . (6) (: سورة الشُّ

ورة:)  خُرف، وهي مكّية اّتفاًقا43والسُّ  . (7) (: سورة الزُّ

ورة:) ا و  خان، وهي 44لسُّ  . (8) مكّية اّتفاًقا(: سورة الدُّ

ورة:)   . (9) (: سورة اجلاثية، وهي مكّية اّتفاًقا45والسُّ

 
 (.393/ 1وزآبادّي، )(، وبصائر ذوي التّمييز، للفري212ينظر: البيان، للدايّن:) (1)

  ظ(.223بهايّن:)ص(، ونظم اجلواهر، لأل214ينظر: البيان، للدايّن:) (2)

 (.157(، وبشري الُيّس، للقاِض:)216ينظر: البيان، للدايّن:) (3)

 (.495بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)رسالٌة يف (، و385لقرآن، للّدينورّي:)ينظر: غريب ا (4)

 (.413/ 1و(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآبادّي، )224هر، لألصبهايّن:) ينظر: نظم اجلوا (5)

لنّظر، (، ومصاعد ا77ينظر: عدد آي القرآن للمكّي واملدنيّني والكويّف والبرصّي والّشامّي، لألنطاكّي:) (6)

 (.2/449للبقاعّي، )

 (.165(، وبشري الُيّس، للقاِض:)223البيان، للدايّن:)ينظر:  (7)

 (.305(، ومجال القّراء، للسخاوّي:)225ينظر: البيان، للدايّن:) (8)

 ظ(.16(، وحتقيق البيان، للمتويل:) 475/ 2اعد النّظر، للبقاعّي، )صمينظر:  (9)
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ور   .(1) سورة األحقاف، وهي مكّية اّتفاًقا (:  46) : ة والسُّ

ورة:)   . (2) ، وهي مدنّية اّتفاًقا×(: سورة القتال، وهي سورة حمّمد  47والسُّ

ورة:)   .(3) ، وهي مدنّية اّتفاًقا تح (: سورة الف 48والسُّ

ور   . (4) سورة احُلُجرات، وهي مدنّية اّتفاًقا (:  49ة:) والسُّ

 : ثّم قال الّراجز رمحه اهللُ تعاىل

ديـ قـ ـ ن هنــا فـ ـ م [ و 30]   ِد  يـ ــ قــي يٌّ بــال تــ ــ ك ـ لُّ م ـ الك ـِد:       ـ ْل إىل الــح 

ـــْع ثـم ـ ورة الـ ـــ [ وس 31]   ِن  فـعا   (5) دها بـيثـرٍب ـ ن بع ـ م        اِن  ـ حـــديد م 

ثم احذر  ان [  32] 
 (6)

فِّ ت      إلـى ما قلُته بــُلـطــِف   غِ اص و        ـنسى ِخالف  الصَّ

ر:  بنّي الّراجُز يف األبيات الّثالثة الّسابقة سبع  عرشة  سورة،  [66-05] الّسو 

وهي تيل الّثالثة   ا،ذكر  اسم  بعِضها ترصحًيا، وأشار  إىل اسم بعضها تعريًض 

ض  بأسامء سبوالعرشين الّسابق ر مكّية منها، وهي التي ة يف الرتتيب، وقد عرَّ ع سو 

 يت ذكُرها:هي اآلتسبُق سورة احلديد، و

و ل ا   . (7) (: سورة ق، وهي مكّية اّتفاًقا50رة:) سُّ

 .(8) (: سورة الّذاريات، وهي مكّية اّتفاًقا 51والّسورة:) 

 
هر(، الكتاب الع (، والقول الوجيز يف فواصل 227ينظر: البيان، للدايّن:) (1) زيز:) رشح ناظمة الزُّ

 (. 290للمخلاليّت:)

 (. 494(، وإحتاف فضالء البرش، للدمياطّي، )228لبيان، للدايّن:)ينظر: ا (2)

 (.498(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)491/ 2اعد النّظر، للبقاعّي، )صمينظر:  (3)

 (.306اء، للسخاوّي:) ومجال القرّ (، 415القرآن، للّدينورّي:)ينظر: غريب  (4)

 لنسخة األصل.يف: ف: بطيبٍة، وكذا يف هامش ا (5)

ْن. (6)  يف: ك: ثّم احذر 

(، ولطائف اإلشارات لفنون القراءات، للقسطاليّن،  3/13) ينظر: مصاعد النّظر، للبقاعّي،  (7)

(8/3804.) 

 (.499نّي:) ، للقسطنطيورسالة يف بيان عدد اآليات (،232ينظر: البيان، للدايّن:) (8)
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ورة:)   .(1) ا طُّور، وهي مكّية اّتفاقً ال (: سورة  52والسُّ

 .(2) (: سورة النَّجم، وهي مكّية اّتفاًقا 53ة:) ور والسُّ 

ورة:)  ر، وهي مكّية  54والسُّ  .(3) اّتفاًقا (: سورة القم 

محن، وهي مكّية55ة:) ور والسُّ  (: سورة الرَّ
 (4) . 

ورة:)   . (5) (: سورة الواقعة، وهي مكّية اّتفاًقا56والسُّ

ر مدنّية، وهي: س  ثّم أشار  الّراجُز إىل ها من مع ثامٍن بعورة احلديد عرش سو  د 

 فيها  اجلزء الّثامن والعرشين من دون خالٍف، باإلضافة إىل سورة الصّف التي وقع  

 ك تفصيل ها: وإلي  خالف،

ورة:)   . (6) (: سورة احلديد، وهي مدنّية اّتفاًقا57السُّ

 .(7) (: سورة املجاِدلة، وهي مدنّية اّتفاًقا 58والّسورة:) 

ورة:)   .(8) مدنّية اّتفاًقا (: سورة احلرش، وهي  59والسُّ

ورة:)   . (9) (: سورة املمتحنة، وهي مدنّية اّتفاًقا 60والسُّ

ورة:)  ة، إذ اخُتلف فيها، ولذا  هي مكّية أو مدنّي ، و ّف (: سورة الّص 61والسُّ

 . ( 10) حّذر الّراجُز من نسيان اخلالِف فيها 

 
 (.174، للقاِض:) (، وبشري الُيّس233ينظر: البيان، للدايّن:) (1)

 (.500آليات، للقسطنطينّي:) ا (، ورسالٌة يف بيان عدد234ينظر: البيان، للدايّن:) (2)

 (.445/ 1ّي، )(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآباد472ينظر: األوسط، للُعاميّن:) (3)

 ظ(. 217(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)237يّن:)بيان، للداينظر: ال (4)

 (.307، 306(، والقول الوجيز، للمخّلاليّت:)239لبيان، للدايّن:)ينظر: ا (5)

 ظ(.18(، وحتقيق البيان، للمتويّل:) 453ريب القرآن، للّدينورّي:)غ ينظر: (6)

 (. 308يّت:)(، والقول الوجيز، للمخّلال242ينظر: البيان، للدايّن:)  (7)

 :  ورسالٌة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي (، 290زيل القرآن وعدد آياتِه، البن زنجلة:)ـر: تنـينظ (8)

(503.) 

 (.503(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)453للّدينورّي:)، نينظر: غريب القرآ (9)

 (. 315:)، والقول الوجيز، للمخّلاليتّ (245ينظر: البيان، للدايّن:) (10)
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ورة:)   . ( 1) نّية اّتفاًقامد (: سورة اجلُمعة، وهي 62والسُّ

ورة:)   . (2) وهي مدنّية اّتفاًقاسورة املنافقون،  (:  63والسُّ

ورة:)   . (3) ًقا (: سورة الّتغاُبن، وهي مدنّية اّتفا 64والسُّ

 . (4) رة الّطالق، وهي مدنّية اّتفاًقا(: سو 65:) ة ور والسُّ 

ورة:)   . (5) (: سورة التَّحريم، وهي مدنّية اّتفاًقا66والسُّ

ر اجلرمحه اهللُ تعاىل جزثّم أخذ  الّرا  ين، فقال: زء الّتاسع والعرش  يف تعداد سو 

ع  القي 33]   المـــِة  ــ سَّ  عــىل ال الكلُّ مـكـــــيٌّ       (  6) امةِ ــ [ وسـورة الـُملك م 

رفــــــها يذكو فنِعم  الـــع  سان فيها الـخُ [ وسورة اإلنـ 34]   رُف ـ لُف       وع 

ـةٍ ـ م ــ را       ب ـ باِل مِ   ْت زل [ والـُمـرسالِت ُأنــ 35]     (7) ا بِـِحـرا ه ـ ي ل: ف ــ ي وقــ   ، كَّ

ر: ]   رشة  سورة،بنّي الّراجُز يف األبيات الّثالثة الّسابقة إحدى ع [ 77-67الّسو 

ح باسم بعضها تعريًضا، وهي تيل السبع  عرشة   أوضح   اسم  بعِضها ترصحًيا، ولوَّ

ض  بأسامء ثامن سو   مكّية، وهي التي تيل سورة  رالّسابقة يف الرتتيب، وقد عرَّ

 وهي اآليت ذكُرها:  الـُملك،

 . (8) (: سورة الـُملك، وهي مكّية اّتفاًقا67فالّسورة:) 

ورة:)   .(9) اّتفاًقا   ّية ك م ورة ن، وهي (: س 68والسُّ

 
 (.3/83ّي، )(، ومصاعد النّظر، للبقاع246ينظر: البيان، للدايّن:)  (1)

 (.718)(، وبشري الُيّس، للقاِض:247ينظر: البيان، للدايّن:)  (2)

 (.504(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 248ينظر: البيان، للدايّن:)  (3)

 و(.225اجلواهر، لألصبهايّن:) (، ونظم 704غريب القرآن، للّدينورّي:)ينظر:  (4)

 و(. 19(، وحتقيق البيان، للمتويّل:)250) ينظر: البيان، للدايّن: (5)

 امِة. وهو صواٌب أيًضا.لقيايف: ك: ومن هنا فُقْل إىل  (6)

 حّرفْت يف: ع: ثفي ِحرا. (7)

 (.505ّي:) بيان عدد اآليات، للقسطنطين(، ورسالة يف 251ينظر: البيان، للدايّن:) (8)

 (.1/476تّمييز، للفريوزآبادّي، )(، وبصائر ذوي ال286) ينظر: تنزيل القرآن، البن زنجلة: (9)
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ورة:)   .(1) (: سورة احلاقَّة، وهي مكّية اّتفاًقا 69والسُّ

ورة:)   . (2) (: سورة املعارج، وهي مكّية اّتفاًقا70والسُّ

ورة:)   . (3) كّية اّتفاًقا (: سورة نوح، وهي م 71والسُّ

ورة:)   .(4) (: سورة اجِلّن، وهي مكّية اّتفاًقا 72والسُّ

ورة:)  قال ابُن عّباٍس: إاّل اآلية األخرية  ،ي مكّية وه  ،ل رة الـُمزمّ (: سو 73والسُّ

 .(5) منها، فإّّنا مدنّية

ورة:)   .(6) ا اقً (: سورة الـُمّدّثر، وهي مكّية اّتف74والسُّ

ورة:)   . (7) ة، وهي مكّية اّتفاًقا(: سورة القيام 75والسُّ

ورة:)    ا فيه) ّراجُز:، ولذا قال السورة اإلنسان، وهي مكّية أو مدنّية (: 76والسُّ

 . (8) ، إذ قطع اجلمهوُر بمكّيتها(لُف خلُ ا

ورة:)  ، بل نصَّ بعُضهم حتديًدا (: سورة الـُمرسالت، وهي مكّية اّتفاًقا77والسُّ

 . (10)، كام بنّي الّراجز آنًفا(9)شهوراملضع ا نزلْت بغاِر ِحراء، وهو املوأّّن عىل 

ر ا  فقال: ،  نيث جلزء الّثالثّم أخذ  الّراجز رمحه اهللُ تعاىل يف تعداد سو 

 
 (.3/115(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )و225)ينظر: نظم اجلواهر، لألصبهايّن: (1)

 (. 278بن زنجلة:) (، وتنزيل القرآن، ال 485ينظر: غريب القرآن، للّدينورّي:) (2)

 (.326، 325(، والقول الوجيز، للمخلاليّت:) 255للدايّن:) ر: البيان،ينظ (3)

 .(3/126(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )256ينظر: البيان، للدايّن:)  (4)

 (.1/486(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآبادّي، )257ينظر: البيان، للدايّن:)  (5)

 ظ(.225ايّن:) هر، لألصبه (، ونظم اجلوا258للدايّن:) ينظر: البيان،  (6)

 و(.20(، وحتقيق البيان، للمتويل:)138/ 3ينظر: مصاعد النّظر، للبقاعّي، ) (7)

 (.  509ة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) رسال و (، 260ينظر: البيان، للدايّن:) (8)

وف، وكان النبّي ريبًا، معر( كم تق15ال مّكة عىل بعد:)الغار: هو الكهُف يف اجلب ل، وِحراء: جب ٌل من جب (9)

ذا اجلب ل الليايل ذوات العدد. ينظر: معجم مقاييس اللغة، قبل أن يأتي ه الوحي يتعبَّد يف غاٍر ه ×

. /place/maps/ae.google.www://https(، و 408/ 4، 091/ 2)للقزوينّي، 

 (.193ون األفنان، البن اجلوزي:)(، وفن505ينظر: غريب القرآن، للّدينورّي:) (10)
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لِ ــ ُزء امل عروُف بال ـ جُ ـ [ وال 36]      صَّ ـُمف 
 ـلِ ـ ـ ــ ق ـ ـ ـ ـ اع ــ ـ وُل ف ـ ـ ـ ــ ا أق ـ ـ ـ يٌّ إالَّ م ـ ـ ك ــ ـ م    (1) 

 (  2) واثبِت   خالص فاسمعْ يف اإل   واخللُف       مدينِة   ـ ي ال ـ  ف رُص ن ـ ن، وال [ فلم يك 37]     

 ُزْل ـ ـ ـ ا وال ت ــ ــــ ـت ـ ــزلـ ـ أن   (3) رٍب ـ ـــ ث ــ بــــي    [ والفلُق اذكْرها مع النَّاِس، وُقْل:    38]     

ر: ]  أشار  الّراجُز يف األبيات الّثالثة الّسابقة إىل سبٍع وثالثني  [114-78الّسو 

ض  باسم بعضها تم  بعِضها ترصحًيا، وعسورة، ذكر  اس   عريًضا، وهي تيل اإلحدى رَّ

ر هذا اجلزء كّله عرشة الّسابقة ه،  ا يستثنيم اّل ا إيف الرتتيب، وقد حكم بمكّية سو 

 وإليك التفصيل: 

 . (4) (: سورة النّبأ، وهي مكّية اّتفاًقا 78ورة:) ــ الّس 

ورة:)   .(5) (: سورة النّازعات، وهي مكّية اّتفاًقا 79والسُّ

ورة:)  ، وهي  (:  80والسُّ  .(6) ّية اّتفاًقا مك سورة عب س 

ورة:)   .(7) (: سورة الّتكوير، وهي مكّية اّتفاًقا 81والسُّ

ورة:)   .(8) ر، وهي مكّية اّتفاًقا االنفطا   : سورة ( 28والسُّ

ورة:)   . (9) (: سورة املطّففني، وهي مكّية عىل الّراجح83والسُّ

ورة:)   .(10) مكّية اّتفاًقا   (: سورة االنشقاق، وهي 84والسُّ

 
 ّرفت يف ف إىل: باملصيل. ح (1)

 حّرفت يف ش إىل: جا فاسمع.  (2)

 يف: ف: بطيبٍة، وكذا يف هامش النسخة األصل. (3)

 (.509(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:) 262)يّن:اينظر: البيان، للد (4)

 (.499/ 1، )ريوزآبادّي ، وبصائر ذوي التّمييز، للف(290ينظر: تنزيل القرآن، البن زنجلة:)  (5)

 (.336والقول الوجيز، للمخلاليّت:)  (،153/ 3ينظر: مصاعد النّظر، للبقاعّي، ) (6)

 و(. 226م اجلواهر، لألصبهايّن:)ونظ ،(265ينظر: البيان، للدايّن:) (7)

 (.313(، ومجال القّراء، للسخاوّي:)266ينظر: البيان، للدايّن:) (8)

                      (.      511(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)46سخاوّي:) ينظر: مجال القّراء، لل (9)

 (. 341ل الوجيز، للمخلاليّت:) القوو(، 171/ 3ينظر: مصاعد النّظر، للبقاعّي، ) (10)
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ورة:) ا و   . (1) اّتفاًقا  ة الربوج، وهي مكّية (: سور 85لسُّ

ورة:)   . (2) ا(: سورة الّطارق، وهي مكّية اّتفاقً 86والسُّ

 . (3) (: سورة األعىل، وهي مكّية اّتفاًقا 87) ورة: والسُّ 

ورة:)   .(4) (: سورة الغاشية، وهي مكّية اّتفاًقا 88والسُّ

ورة:)   . (5) ، وهي مكّية (: سورة الفجر 89والسُّ

 .(6) بلد، وهي مكّية اّتفاًقا (: سورة ال 90) ورة: والسُّ 

ورة:)   . (7) (: سورة الّشمس، وهي مكّية اّتفاًقا91والسُّ

 . (8) ة الليل، وهي مكّية (: سور 92ورة:) سُّ وال 

ورة:)  حى، وهي مكّية اّتفاًقا93والسُّ  . (9) (: سورة الضُّ

ورة:)  ح، وهي مكّية اتّ 94والسُّ  . (10) فاًقا(: سورة الرشَّ

ورة:   .(11) وهي مكّية اّتفاًقا   الّتني،   (: سورة 95) والسُّ

ورة:)   .(12) (: سورة العل ق، وهي مكّية اّتفاًقا 96والسُّ

 
 (.204(، وبشري الُيّس، للقاِض:)269ينظر: البيان، للدايّن:) (1)

 و(.226اجلواهر، لألصبهايّن:) (، ونظم 145ينظر: األوسط، للُعاميّن:) (2)

 (.1/514(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآبادّي، )271)ينظر: البيان، للدايّن: (3)

 (. 322(، وفنون األفنان، البن اجلوزّي:)272لدايّن:)ن، لاينظر: البي (4)

 (. 345ز، للمخلاليّت:)(، والقول الوجي273ينظر: البيان، للدايّن:) (5)

 و(. 219(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)274ن، للدايّن:)نظر: البياي (6)

 (.196/ 3(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، ) 275ينظر: البيان، للدايّن:) (7)

 (.52/ 1(، واإلتقان، للسيوطّي، ) 523/ 1نظر: بصائر، للفريوزآبادّي، )ي (8)

 ظ(.218صبهايّن:)واهر، لأل(، ونظم اجل265/ 5ن زنجلة، )ينظر: تنزيل القرآن، الب (9)

 (.515يف بيان عدد اآليات، للقسطنطينّي:)  (، ورسالة278ينظر: البيان، للدايّن:) (10)

 ظ(. 218(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)77وفه ونزوله، للرازّي:)وحر هينظر: سور القرآن وآيات (11)

 (.870عادة الّدارين، للحداد:) (، وس280ينظر: البيان، للدايّن:) (12)
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و   . (1) عىل قول األكثرين   قْدر، وهي مكّية سورة ال   (: 97:) ة ر والسُّ

ورة:)   .(2) (: سورة مل يُكن، وهي سورة البّينة، مدنّية 98والسُّ

ورة:)   . (3) لّزلزلة، وهي مكّية (: سورة ا 99والسُّ

ورة:)   .(4) وهي مكّية اّتفاًقا سورة العاديات،    (: 100والسُّ

ورة:)   . (5) ا قً ا اّتف (: سورة القارعة، وهي مكّية  101والسُّ

ورة:)   .(6) (: سورة الّتكاثر، وهي مكّية اّتفاًقا 102والسُّ

ورة:)   .(7) (: سورة العرص، وهي مكّية اّتفاًقا 103والسُّ

ورة:)  زة، وهي 104والسُّ  . (8) ّتفاًقاة امكّي   (: سورة اهلم 

 .(9) (: سورة الفيل، وهي مكّية اّتفاًقا 105ورة:) والسُّ 

ورة:)  يش،  106والسُّ  . (10) ّتفاًقاة اّي ك م وهي  (: سورة ُقر 

ورة:)   . (11) (: سورة املاعون، وهي مكّية107والسُّ

ورة:)   . (12) (: سورة الكوثر، وهي مكّية اّتفاًقا 108والسُّ

ورة:)   . (13) (: سورة الكافرون، وهي مكّية اّتفاًقا 109والسُّ

 
 (.516دد اآليات، للقسطنطينّي:)(، ورسالة يف بيان ع216/ 3ظر: مصاعد النّظر، للبقاعّي، ) ين (1)

 (. 288، 280لقرآن، البن زنجلة:)يل از(، وتن280ينظر: البيان، للدايّن:) (2)

 (.594لدمياطّي:) و(، وإحتاف فضالء البرش، ل226ينظر: نظم اجلواهر، لألصبهايّن:)  (3)

 (.375/ 1(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآبادّي، )284لدايّن:)البيان، ل ينظر: (4)

 (.517نطينّي:) لقسطل(، ورسالة يف بيان عدد اآليات، 285ينظر: البيان، للدايّن:)  (5)

 ظ(.217(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:)472ينظر: األوسط، للُعاميّن:) (6)

 (.542/ 1مييز، للفريوزآبادّي، )ئر ذوي التّ (، وبصا 287بيان، للدايّن:) ينظر: ال (7)

 (.4388/ 9(، ولطائف اإلشارات، للقسطاليّن، )288:) ينظر: البيان، للداينّ  (8)

 و(.219(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:) 317اء، للّسخاوّي:) لقرّ اينظر: مجال  (9)

 (.545/ 1ادّي، )ئر ذوي التّمييز، للفريوزآب(، وبصا 290ينظر: البيان، للدايّن:)  (10)

 (.4406/ 9، للقسطاليّن، )(، ولطائف اإلشارات291ينظر: البيان، للدايّن:)  (11)

 (.292لبيان، للدايّن:) ، وا(115ينظر: سور القرآن وآياته، للرازّي:) (12)

 (.548 /1(، وبصائر ذوي التّمييز، للفريوزآبادّي، )293ينظر: البيان، للدايّن:) (13)
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ورة:)   .(1) (: سورة النَّرص، وهي مدنّية اّتفاًقا 110والسُّ

ورة:)  د، وهي (: سورة امل 111والسُّ  .(2) ا مكّية اّتفاقً   س 

ورة:)  ، إذ اخُتلف  فيها،  (: سورة اإلخالص، وهي مدنّية أو مكّية112والسُّ

 . (3) ةواجلمهور عىل أّّنا مدنيّ 

ورة:)   . (4) (: سورة الفل ق، وهي مدنّية113والسُّ

ورة:) وا   . (5) (: سورة النَّاس، وهي مدنّية114لسُّ

 زت ه بقوله: ثّم ختم  الّراجز رمحه اهللُ تعاىل أرجو

 لِ ـ زي ـ ن ـ ىل التَّ ـ هلل ع   ( 6) دُ ـــ م ـ الـح ـ ف   [ وقد تناهى القوُل يف الـتَّفصيِل          39] 

ـن ـ [ ثـــــمَّ ص 40]   رِ ـــ ذي ــ نَّ فى ال ـ ط ـ بيِّ امُلـص ـ ىل الن ـ ـِر          ع ــــ قـــدي الـ   ا الة ربِّ

ـ ـ ُر م ـ ـ ط ـ زل  الق ـ ا ن ـ م   اِب          ـ [ واآلِل والعتـــرِة واألصح 41]   اِب ــ ح ن السَّ

ٍد وآلِه وسلَّم         ه، وصىّل اهللُ عىل سيِّدنا حممَّ متّت، واحلمُد هللِ وحد 
(7) . 

 
 و(.219(، ونظم اجلواهر، لألصبهايّن:) 942للدايّن:)ينظر: البيان،  (1)

 (.714(، وسعادة الّدارين، للحداد:)295، للدايّن:)ينظر: البيان (2)

 (.279/ 3و(، ومصاعد النّظر، للبقاعّي، )219لألصبهايّن:) هر، اينظر: نظم اجلو (3)

 (. 362الوجيز، للمخلاليّت:) (، والقول297ينظر: البيان، للدايّن:) (4)

 (.213(، وبشري الُيّس، للقاِض:) 298البيان، للدايّن:) ينظر: (5)

 يف: ط، هـ، ك، ف، ش: واحلمُد.  (6)

ه ...: س (7) ط، ه. ويف آخر: ك: متِّت األرجوزة بحمد اهلل وعونِه، وصىّل اهلل  ط منقمتّت، واحلمُد هلِل وحد 

 هلل. تسلياًم كثرًيا، واحلمُد عىل سيِّدنا حمّمٍد وآلِه وسلَّم  

اإلمام العاّلمة، مجال القّراء واملتصّدرين، بدر الّدين ويف آخر: ف:) آخرها: وهلل احلمُد واملنّة، نظم الّشيخ         

، غفر اهلل له وجلميع املسلمني، وصىل اهلُل " التّاذيفّ "عبد القاهر املقرئ احللبّي املعروف بـ ب بنوحمّمد بن أيّ 

ملني، حسبُنا اهلل الّطاهرين، وسلَّم  تسلياًم كثرًيا، واحلمُد هلل رّب العاالطيّبني  نبيّه حمّمٍد وآلِه وعرتتِهعىل 

                         ونعم الوكيل.

 حمّمٍد وآلِه وصحبِه وسلَّم  تسلياًم كثرًيا. "عىل"ه، وصىّل اهلل متّت واحلمد اهلل وحد   ويف آخر: ش:

 وزة بحمِد اهلل وعونِه.ويف آخر: ع: متّت األرج        
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ثة الّسابقة خامتًة ألُرجوزتِه هذه، فأوضح  أّن القول  لّثالجعل  الّراجُز األبيات ا

، فحمد اهلل تعاىل، وصىّل ع  عىل ن تفصيل املكّي واملديّن قد تناهى ههنا، أي: اكتمل 

ة  نزول  وأصحابِه يف اخلتام كام فعل  يف البدء وعرتته وعىل آلِه ×نبّيه املصطفى  مدَّ

إىل ّناية ما قصدنا من رشِح هذه  نأيت وهبذا .قطر املطر من الّسحاب يف الّسامء

األأرجوزة املتضم نة معرفة املكي  واملدين  من سَور القرآن ) األُرجوزة العلمّية:
عاىل راجزها خري  اجلزاء، وأجزل  له من أنواع الّثواب يف الّدنيا  هلُل ت، رحم  ا(الكرمي

ٍد وعىل آلِه   نبيّ واآلخرة بأجزل العطاء، آمني، وصىّل اهلُل وسلَّم  وبارك  عىل نا حممَّ

 ، واحلمُد هللِ رّب العاملني. وصحبِه وتابعيهم إىل يوِم الّدين
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 اخلاتـمة

 أبهم  ما حتق ق ف هذا البحث: خأالصة 
بعد  هذه اجلولة املاتعة يف هذا البحث عن نوٍع مهمٍّ من أنواع علوم القرآن 

ر الالكريم، وهو علم املكّي واملدينّ  قرآن الكريم أو علم نزول القرآن  من سو 

يب عبد اهلل حمّمد الّتاذيّف يمكُن يل أن أسّجل  ومعرفة جهاتِه، ومع أرجوزة الّشيخ أ

 من نتائج فيام يأيت:  نا أهّم ما توّصلُت إليههه

ة هذه اسمها الّدقيق  .1 األرجوزة املتضم نة :)إّن أرجوزة الّتاذيّف العلمّية الفذَّ
 .(من سَور القرآن الكرمي واملدين   معرفة املكي  

ة هذه .2 مل ي سبْق نرُشها، بل وال رشحها، إذ  إّن أرجوزة الّتاذيّف العلمّية الفذَّ

ًة طَّويلًة رغفل  عنها الط  غم  فائدهتا العظيمة. اّلب مدَّ

إّن هذه األرجوزة العلميَّة اقترصْت عىل الكالم عن علم املكّي واملديّن من  .3

 ن الكريم. أنواع علوم القرآ

ر القرآن الكإ .4 ريم  ّن هذه األرجوزة العلميَّة مجعْت يف ثناياها أسامء  سو 

ر جاءت أسامؤها منصو و  ضها صًة برصيح العبارة، وبعكلَّها، ولكّن بعض  السُّ

( سورًة ترصحًيا، 42جاءت مذكورة بلطيف اإلشارة، إذ ذكر الّراجُز أسامء:)

ون أن حيُصل لبٌس أو  سورة، من د (72واكتفى باإلشارة إىل الباقي، وهي:)

 غموٌض يف معرفة ذلك كّله. 

، وهي  تُة النّسبة إىل راجزها الشيخ أيب عبد اهلل الّتاذيفّ ثاباألرجوزة إّن هذه  .5

 ظيمٌة يف باهبا.هلا أمّهّيٌة ع

ه  هذا.. وأسأُل اهلل سبحانه أن جيعل القرآن  شافًعا لنا ال علينا، وأن يرزقنا فهم 

نا  فيه، آمني، واحلمد هلل رّب العامل ني. وصىّل اهلل وسّلم  عىل نبيّ ه والعمل باموتدبُّر

 ّب العاملني.   هلل رحمّمٍد األمني، وعىل آله وأصحابه أمجعني، واحلمدُ 
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 هرس املصادر واملراجعف

 القرآن الكرمي. 
: الكتب املخطوطة:    أو ًلا

باملتويّل، املرصّي األزهرّي،  شهري حمّمد بن أمحد ال : حتقيق البيان ف عد  آي القرآن . 1

 (. 4160قم:) نسخة جامعة امللك سعود، بر (:ـه1313)ت

بهايّن،  أمحد األص هيم بن طاهر بن عرب بن إبرا نظم اجلواهر ف عد  اآلي: . 2

 (. 164/80نسخة مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة، برقم:)  (:ـه786)ت

 اثنياا: الكتب املطبوعة: 
أمحد بن حممد البنّا الدمياطّي،   ءات األربعة عشر: قرار فإحتاف فضالء البشَ  . 1

 هـ. 1427،  3ة: دار الكتب العلمية، ط تح مهر هـ(:1117)ت

تح حممد أبو   هـ(:911، )تأيب بكر السيوطّي  الرمحن بن عبد  ن:اإلتقان ف علوم القرآ . 2

 هـ. 1394،  1الفضل إبراهيم: اهليئة املرصية للكتاب، ط 

بو بكر بن احلسني بن عمر القرّش العبشمّي،  أ ين:األربعون من عوايل اجمليز  . 3

هـ(: تح حممد احلافظ:  852ن عيّل ابن حجر العسقاليّن، )ت ختريج: أمحد ب هـ(:816)ت

 هـ. 1420،  1اض، ط وبة بالري تبة التمك

أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل   إرشاد األريب إىل معرفة األديب= معجم األدابء: . 4

،  1إحسان عّباس: دار الغرب اإلسالمي ببريوت، ط تح (:هـ626)تالرومي احلموّي، 

 هـ. 1414

ام  تح عص هـ(: 468)تأبو احلسن عيّل بن أمحد الواحدّي،  لقرآن:أسباب نزول ا . 5

 هـ. 1412،  2اإلصالح بالدّمام، ط  يدان: داراحلم

دار العلم للماليني، ط   هـ(:1396)تخري الدين بن حممود بن حممد الزركيّل  األعالم: . 6

 هـ. 2314،  15

د.عيل أبو  تح  هـ(:764، )تصالح الدين خليل الصفدّي  أعيان العصر وأعوان النصر: . 7

 هـ.  8141،  1زيد وآخرين: دار الفكر املعارص ببريوت، ط 
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رامي بم حمّمد سلهب: دار الكتب العلمية   هاء للمخالف فصول ومواقف:نصاف الفق إ . 8

 هـ. 1434، 1ببريوت، ط 

ن بن عيّل بن سعيد املقِرئ الُعاميّن، د احلأبو حممّ  األوسط ف علم القراءات: . 9 )ت س 

 . ـه1427، 1: دار الفكر، ط عزة حسن تح د.   (:ـه400بعد

رقندّمد اأبو الليث نرص بن حم حبر العلوم: . 10 م  تح الشيخ عيل   هـ(:375)تّي، لسَّ

 . ـه1413،  1، ط معوض وآخرين: دار الكتب العلمّية

  هـ(: 774)تكثري القرّش الدمشقّي،  مر بنأبو الفداء إسامعيل بن ع البداية والن هاية:  . 11

 هـ. 1418،  1ّي: دار هجر للطباعة ببريوت، طتح عبد اهلل بن عبد املحسن الرتك

  هـ(: 794)تاهلل حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركّش،  أبو عبد  ن:القرآ الربهان ف علوم  . 12

 هـ. 1376، 1تح حممد أبو الفضل إبراهيم، ط 

الشيخ عبد الفتاح القاِض،   ف علم الفواصل:ز هر بشري اليأسر شرح انظمة ال  . 13

 . ـه1395،  1طبع القاهرة، ط (:ـه1403)ت

عقوب  ر حممد بن ي و طاه أب  بصائر ذوي التمييز ف لطائف الكتاب العزيز: . 14

،  1تح حمّمد النجار: جلنة إحياء الرتاث بالقاهرة، ط  هـ(: 817)تالفريوزآبادّي، 

 هـ. 1416

الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة العقييّل،  كامل  بغية الطَّلب ف اتريخ حَلب: . 15

 : دار الفكر ببريوت، )د.ت(. تح د.سهيل زكار هـ(:660)ت

انم  تح أ.د.غ هـ(:444)تعيد الدايّن، عثامن بن س  عمرو أبو  البيان ف عد  آي القرآن:  . 16

 . ـه1414،  1، طقدوري احلمد: مركز املخطوطات

بو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبّي،  أ م:اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعال  . 17

 هـ. 1424، 1عّواد معروف: دار الغرب اإلسالمي ببريوت، ط تح أ.د.بشار  هـ(:748)ت

دار الكتب   هـ(:748)تعبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبّي، أبو  ف اظ:رة احلتذك . 18

 هـ.1419،  1العلمية ببريوت، ط 
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 هـ. 1411، 1، ط ظاظا: دار األرقم زهري   ترتيب األعالم على األعوام: . 19

أبو زرعة عبد الّرمحن بن حمّمد بن   ن اس فيه:تنـزيل القرآن وعدد آايته واختالف ال . 20

غانم قدوري احلمد: ُملة معهد اإلمام الشاطبّي:   ـ(: تح أ.د. ه400د زنجلة، )ت بع

 هـ. 1427،  2العدد: 

 حممد بن عبد اهلل )أيب  م:وكناهتوضيح املشتبه ف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم  . 21

العرقسويس:   تح حممد  هـ(:842)تين، ن نارص الدالشهري باب بكر( بن حممد القييس

 هـ.4141،  1، طمؤسسة الرسالة

تح د.مروان هـ(: 643)تالسخاوّي،  أبو احلسن عيلّ  ء وكمال اإلقراء:مجال القر ا . 22

 هـ. 1418،  1العطيَّة، ود.حمسن خرابة: دار املأمون، ط

هلل القرّش،  أبو حمّمد عبد القادر بن حممد بن نرص ا املضي ة ف طبقات احلنفي ة: واهراجل . 23

 . هـ(: مري حممد كتب خانه بكراتش، )د.ت(775)ت

  هـ(: 911)تعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطّي،  ف اتريخ مصر والقاهرة:ن احملاضرة سحأ  . 24

 هـ.  1387، 1، طبمرص  تح حممد أبو الفضل إبراهيم: دار إحياء الكتب العربية

ن السنّة حييى بن يوسف الرّصرصّي  أبو زكرّيا حّسا الدر ة اليتيمة واحملج ة املستقيمة: . 25

 هـ. 1424 1دار ابن حزم ببريوت، طالدورسّي:   مجاس   تح  هـ(:656)تالبغدادّي، 

أبو الفضل أمحد بن عيل بن حمّمد بن حجر   الدُّرر الكامنة ف أعيان املائة الثامنة: . 26

،  2تح حممد عبد املعيد: ُملس دائرة املعارف بحيدر اباد، ط هـ(:852)ت، الينّ العسق

 هـ. 1392

 هـ. 1310 ، عادتشيخ وفا قربنده: در س  دفرت كتبخانة عاطف أفندي: . 27

برهان الّدين إبراهيم بن عيّل بن حمّمد،   د يباج املذهب ف معرفة أعيان علماء املذهب:ال . 28

 د األمحدي: دار الرتاث بالقاهرة، )د.ت(. د.حمم تح   هـ(:799)تابن فرحون اليعمرّي، 

أبو الطّيب حممد املكي احلسني الفايس،   واألسانيد:ذيل التقييد ف رواة السنن  . 29

 هـ. 1410،  1، ط الكتب العلمية احلوت: دار حت (:هـ832)ت
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  هـ(: 1109)تاخلطيب إبراهيم بن مصطفى القسطنطينّي،  رسالة ف بيان عدد اآلايت: . 30
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 هـ. 1406،  1ري، طبن كثوعبد القادر األرناؤوط: دار ا
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تح أمحد   هـ(:276، )تلدينورّي يبة اأبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قت : غريب القرآن . 45

 هـ. 1398، 1صقر: دار الكتب العلمية، ط 

دار   (: هـ597)تاجلوزّي  نأبو الفرج عبد الرمحن ب نون األفنان ف عيون علوم القرآن:ف . 46
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 اإلنرتنت: لى رابعاا: مواقع ع
1 . https://www.google.ae/maps/place/  . 
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