


دراسة وتحقيق
د. أحمد بن سليمان بن صالح الخضير 

تتمة البيان
لما أشكل من متشابه القرآن

ألبي شامة المقدسي

•  من مواليد ١٣٩٦هـ مبدينة بريدة يف اململكة العربية السعودية.
•  ختــرج يف كليــة الشــريعة وأصــول الديــن جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية 

مبدينة بريدة عام ١٤١٩هـ.

•  نــال درجــة التخصــص (املاجســتري) مــن قســم القــرآن وعلومــه يف كليــة أصــول الديــن 
جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية عــام ١٤٢٦ه  بأطروحتــه:" منهــج وأقــول أيب 
إســحاق احلــريب يف التفســري: مجعــا ودراســة" ، كمــا نــال منــه درجــة العامليــة (الدكتــوراه) 

عام ١٤٣٠ه  بأطروحته: " علوم القرآن عند املرداوي مجعا ودراسة ".

•  مــن أعمالــه املنشــورة:"منهج االســتنباط مــن القــرآن الكــرمي عنــد ابــن عثيمــني"،"دور 
الكــرمي وعلومــه: مركــز مجعــة املاجــد  القــرآن  العربيــة يف حفــظ خمطوطــات  املراكــز 

أمنوذجا ".

•  الربيد الشبكي:  

األستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه - كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية- جامعة القصيم

abobasl888@gmail.com 
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 امللخص 
 

حتقيق  :متشابه القرآن أليب شامة املقديستتمة البيان ملا أشكل من  :عنوان اشيحث

 . ودراسة

 : أهداف اشيحث 
 أن علم املتشابه اللفظي من أبواب تدبر القرآن الكريم . -1

 .أن هذا الكتاب مل يسبق وأن حقق ودرس  -2

 : منهج اشيحث 
علمية يف ذلك ، وقسم قام الباحث بتحقيق الكتاب ودراسته وفق األطر ال

ىل مقدمة وقسمني : األول التعريف باملؤلف والكتاب ، والثاين : إالبحث 

 حتقيق الكتاب .

   لبيان ، أشكل، متشابه، القرآن، اتتمة  اشمفتمحةة:اشكلمم. 
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 املقدمة
ا حممد وعىل آله وصحبه احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبين

 أمجعني ... أما بعد: 

فقد تنوعت علوم القرآن الكريم وتعددت موضوعاته، ومن هذه العلوم 

املتعلقة بالقرآن الكريم، علم املتشابه اللفظي، فتنوع التأليف فيه ما بني تأليف 

 خاص به، وما بني نظم ملتشاهبه اللفظي. 

يف  هـ(643 )تم الدين السخاوي اللفظي هو عل وأّول من نظم يف املتشابه

، وقد حققت ودرست، ثم بعد ذلك تتابعت املنظومات، "هداية املرتاب"منظومته 

منها ما حقق وُدِرَس، ومنها ما مل يزل رهني خزانات الرتاث، ومن هذه املنظومات 

التي مل تدرس مع تقدمها وأمهيتها منظومة يف ضبط متشاهبات القرآن أليب شامة 

تلميذ علم الدين السخاوي، الذي ألف منظومته عىل غرار  هـ(665 )تاملقديس 

منظومة السخاوي، إّّل أن هذه املنظومة مل حتقق بعد، فبعد أن مّن اهلل عيّل وعثرت 

عىل حتقيقها ودراستها، لعل اهلل أن ينفع هبا، وجيعلها  حرصت عىل خمطوطة منها

 خالصة لوجهه الكريم. 

 أهمةة اشداااة: 
بالقرآن الكريم كساه أمهية  -أعني علم املتشابه اللفظي -لق هذا العلم تع أواًل:

 عظيمة إذ رشف العلم برشف املعلوم. 

 إن علم املتشابه اللفظي يعترب من أبواب التدبر للقرآن الكريم.  ثميةمً:

 إن هذه املنظومة مل يسبق أن حققت أو درست.  ثمشامً:

علم مربز يف ي شامة املقديس؛ إذ هو ـة ألبــعـرفيـة الــة العلميـانـمكـال اابعمً:

 علوم القرآن. 
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 أايمب اختةما اشموضوع: 
ما حيظى به علم املتشابه اللفظي يف القرآن الكريم من مكانة عظيمة عند  أواًل:

السلف، فألفوا فيه وكتبوا، ولذلك يعترب أول من ألف فيه اإلمام الكسائي 

 . هـ(189)ت

فظي هو ركيزة أساسية يف حفظ القرآن الكريم يف الصدور أن املتشابه الل ثميةمً:

 والسطور. 

 ماكلة اشيحث: 
مل يزل  خطوطكون املخطوط نسخة واحدة عثرت عليها، إضافًة إىل أن هذا امل

رهني أرفف خزائن الرتاث وّل يمكن اّلستفادة منه واّلطالع عليه إّل بالقيام 

يه، ومن هنا ظهرت احلاجة إىل بتحقيقه ودراسته والوقوف عىل منهج املؤلف ف

 وتسليط الضوء عىل منهج املؤلف فيه.  هحتقيق

 اشدااام  اشسمبرة: 
بعد البحث يف مراكز املخطوطات، وكشاف اجلامعات، وتصفح الشبكة 

 العنكبوتية تبني يل أن الكتاب مل حيقق من قبل. 

 خطة اشيحث: 
 قسمت البحث إىل مقدمة وقسمني وفهارس. 

ا أمهية املوضوع وأسباب اختياره ومشكلة البحث والدراسات املقدمة: وفيه

 السابقة وخطة البحث. 

 القسم األول: الدراسة، وفيه فصالن: 

 الفصل األول: التعريف باملؤلِّف، وفيه أربعة مباحث: 

 املبحث األول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ومكان وّلدته. 

 املبحث الثاين: شيوخه وتالميذه. 
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 ثالث: مكانته العلمية. املبحث ال

 املبحث الرابع: مؤلفاته ووفاته. 

 الفصل الثاين: التعريف بالكتاب، وفيه أربعة مباحث: 

 املبحث األول: حتقيق اسم الكتاب. 

 املبحث الثاين: حتقيق نسبة الكتاب للمؤلف. 

 املبحث الثالث: منهج أيب شامة املقديس يف منظومته. 

 ملعتمدة يف التحقيق. املبحث الرابع: وصف النسخ ا

 القسم الثاين: حتقيق الكتاب. 

 الفهارس: وهي فهارس كاشفة للبحث. 

 منهج اشيحث: 
 املنهج املتبع يف البحث هو املنهج الوصفي التحلييل. 

 إجآاءا  اشيحث: 
 تمثل يف النقاط التالية: تو

 نسخ املخطوط وفق قواعد اإلمالء املعتربة عند أهل الفن.  أواًل:

 كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثامين.  :ثميةمً 

 عزو اآليات، وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية.  ثمشامً:

 ختريج األحاديث من مصادرها األصلية املعتربة.  اابعمً:

 توثيق النصوص الواردة يف البحث بعزوها إىل مصادرها األصلية.  خممسمً:

 رها املعتربة . توثيق القراءات القرآنية من مصاد ام امً:

 التعريف باملصطلحات الواردة يف الكتاب.  امبعمً:

 قمت برتقيم املنظومة، وكذلك ضبطها بالشكل من أوهلا حتى هنايتها.  ثممنمً:

 وضعت ما ورد من األلفاظ القرآنية الواردة يف املنظومة بني قوسني.  تماعمً:
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 القسم األول : الدراسة
 ف )أبي شامة املقدسي(الفصل األول: التعريف باملؤلِّ

 وفةه أابعة ميمحث: 
 املبحث األول

 كنيته ولقبه ومولده ومكان والدتهامسه و 

عبدالرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن بن أيب بكر بن إبراهيم بن  اامه:

 حممد املقديس األصل، والدمشقي الشافعي الفقيه املقرئ النحوي. 

 حممد، وأيب شامة. يكنى بأيب القاسم، وأيب  كنةته:

إّل أن تكنيته بأيب شامة ليست يف حملها إذ هي وصف له ّل كنيته، ولذا قيل: هي 

يف املخطوط  و حممد، وأما أبو القاسم فقد جاءلقب له، واملشهور يف كنيته أب

 مطموسًا. 

، "وأبو شامة لقب عليه"املشهور أنه يلقب بأيب شامة، قال السبكي:  شريه:
 ة كانت فوق حاجبه األيرس، وكذلك شهاب الدين. وذلك لشامة كبري

ليلة "رصح أبو شامة املقديس عن يوم وّلدته، فقال:  موشده ومكمن وال ته:

 . "اجلمعة الثالث والعرشين من ربيع اآلخر
 وذكرت بعض كتب الرتاجم أنه يف شهر ربيع األول. 

  وكان يف سنة ست وتسعني ومخسامئة، وقيل: تسع وتسعني ومخسامئة.

برأس درب الفواخري بدمشق داخل الباب الرشقي ومكمن وال ته:
(1)

. 

                                                        
بأنه مقديس،   دمشق، ومل أقف عىل سبب القولذكرت كتب الرتاجم أنه مقديس األصل، مع أنه ولد يف( 1)

. وانظر: "أصله من القدس، ومولده يف دمشق وهبا منشأه ووفاته"(: 3/299قال الزركيل يف األعالم )

 (. 8/165طبقات الشافعية )
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 املبحث الثاني
 شيوخه وتالميذه 

 لإلمام أيب شامة املقديس شيوخ كثر، من أبرزهم:  أواًل:

 . هـ(620)ت عبدالرمحن بن حممد بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر  .1

)ت يل املقديس احلنبيل موفق الدين بن حممد بن قدامة اجلامعي بن أمحد عبداهلل .2

 . هـ(620

 . هـ(643)ت عيل بن حممد بن عبدالصمد علم الدين السخاوي  .3

)ت عثامن بن عبدالرمحن بن عثامن الكردي الشهرزوري املعروف بابن الصالح  .4

 . هـ(643

 . هـ(660)ت عبدالعزيز بن عبدالسالم بن أيب القاسم الشهري بسلطان العلامء  .5

الشهرة التي مألت أرجاء املعمورة، وبعد أن ذاع صيته يف اآلفاق تتلمذ بعد  ثميةمً:

 عيل يديه خلق كثري، منهم: 

 . هـ(683)ت رشف الدين هبة اهلل بن عبدالرمحن بن إبراهيم بن هبة اهلل البارزي  .1

 . هـ(697)ت ابن أيب شامة: أمحد بن عبدالرمحن املقديس  .2

 . هـ(731)ت احلنبيل  عبداهلل بن إبراهيم بن عبداهلل املقديس .3
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 ثاملبحث الثال
 مكانته العلمية 

ذكرت كتب الرتاجم أنه حفظ القرآن وهو دون عرش سنني، وقرأ القراءات 

 كلها وله ست عرشة سنة عىل شيخه علم الدين السخاوي. 

رتبة األرشفية وأيضًا ، وويل مشيخة اإلقراء بالوقد قام بالتدريس واإلفتاء 

 مشيخة دار احلديث األرشفية. 

 وكان مع فرط ذكائه وسعة علمه متواضعًا مطرحًا للتكلف يف هيئته. 

وكتب الكثري من العلوم وأحكم الفقه ودرس وأفتى وبرع "قال الذهبي عنه: 

(1)"يف فن العربية
. 

المة املجتهد ذو أبو شامة اإلمام احلافظ الع"وقال عنه أيضًا يف تذكرة احلفاظ: 

 ."الفنون ... أتقن يف علم اللسان وبرع يف القراءات
 

 

 

                              

                                                        
 ( . 3/1159انظر: طبقات القراء )( 1)
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  املبحث الرابع
  وفاته ومؤلفاته

أطبقت كتب الرتاجم عىل أن وفاته كانت يف: تاسع عرش من شهر رمضان سنة 

 دمشق. مخس وستني وستامئة، ودفن بباب الفراديس، وقيل: باب كيسان، ب

 مكتبة متنوعة يف شتى العلوم والفنون وهي:  وقد وّرث 

 إبراز املعاين من حرز األماين.   - 1

أزهار الروضتني يف أخبار الدولتني، دولة نور الدين وصالح الدين من   - 2

 األكراد. 

 إقامة الدليل الناسخ جلزء الفاسخ.   - 3

 األلفاظ املعربة.   - 4

 الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث.   - 5

 البسملة األصغر.   - 6

 البسملة األكرب.   - 7

تاريخ دمشق )كتابان(، أحدمها كبري يف مخسة عرش جزءًا بخطه، والثاين يف   - 8

 مخسة أجزاء. 

 تتمة البيان ملا اشكل من متشابه القرآن )وهو الكتاب الذي بني أيدينا(.  - 9

 تراجم رجال القرنني السادس والسابع، ويسمى )ذيل الروضتني(.   - 10

 ء املشكلة. تقييد األسام - 11

 جامع أخبار مكة واملدينة وبيت املقدس.  - 12

 ذكر من ركب احلامر.  - 13

 رفع النزاع بالرد عىل األتباع.  - 14
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 الروض األنف يف الذيل عىل أزهار الروضتني.  - 15

 السواك.  - 16

 رشح أحاديث الوسيط.  - 17

 رشح العقيلة الرائية يف علم الرسم.  - 18

 رشح القصائد السبع يف املدائح النبوية للسخاوي.  - 19

 ح الكواكب الدرية يف مدح خري الربية. رش - 20

 رشح حديث املقتفى يف مبعث النبي املصطفى.  - 21

 رشح عروس السمر يف منازل القمر، نونية للسخاوي.  - 22

 رشح لباب التهذيب يف الفقه الشافعي.  - 23

 شيوخ احلافظ البيهقي.  - 24

 ضوء القمر الساري إىل معرفة رؤية الباري.  - 25

 القصيدة الدامغة.  - 26

 ازل طريق احلج. قصيدتان يف من - 27

 كتاب القيامة.  - 28

 كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والكيد.  - 29

 اللمع يف صالة الرغائب.  - 30

 صول فيام يتعلق بأفعال الرسول. املحقق من علم األ - 31

 خمترص تاريخ دمشق ّلبن عساكر.  - 32

 املذهب يف علم املذهب.  - 33

 املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز.  - 34

 قوم يف مجلة من العلوم. املر - 35
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 مشكالت األخبار.  - 36

 مشكالت اآليات.  - 37

 مفردات القرآن.  - 38

 مقدمة يف علم النحو.  - 39

نزهة املقلتني يف أخبار الدولتني، دولة عالء الدين السلجوقي، ودولة  - 40

 ابنه جالل الدين خوارزمشاه. 

 نظم أرجوزة حسنة يف العروض والقوايف.  - 41

 نظم األرجوزة يف الفقه.  - 42

 صل للزخمرشي يف النحو. نظم املف - 43

 نور املرسى يف تفسري آية اإلرسا.  - 44

 الواضح اجليل يف الرد عىل احلنبيل.  - 45

 الوصول يف األصول.  - 46

ووقف كتبه ومصنفاته مجيعها يف اخلزانة " قال الزركيل بعد أن ذكر مؤلفاته:

(1)"العادلية بدمشق فأصاهبا حريق التهم أكثرها
 

(2)
. 

 
                              

                                                        
 . (3/299انظر: األعالم )( 1)

(، العرب يف خرب من 3/1159(، طبقات القراء )45-37انظر يف ترمجته: ذيل الروضتني أليب شامة )ص( 2)

(، كلها للذهبي، وتايل كتاب وفيات األعيان ّلبن الصقاعي 4/168(، تذكرة احلفاظ )3/313غرب )

 (،8/165(، طبقات الشافعية الكربى، للسبكي )18/68دي )فللصبالوفيات،  (، الوايف299)ص

(، املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف، ّلبن تغري بردي 1/365طبقات القراء، ّلبن اجلزري )

(، وبغية الوعاة له 510(، طبقات احلفاظ، للسيوطي )ص7/224(، النجوم الزاهرة أيضًا له )7/164)

(، 5/318(، شذرات الذهب، ّلبن العامد )1/263قات املفرسين، للداودي )(، طب2/77) أيضاً 

 (. 3/299األعالم، للزركيل )
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 الفصل الثاني
 التعريف بالكتاب

 وفيه أربعة مباحث: 

 املبحث األول
  حتقيق اسم الكتاب  

 اسم الكتاب: تتمة البيان ملا أشكل من متشابه القرآن. 

 وقد ورد هبذه التسمية يف: 

وجود اسم الكتاب عىل غالف النسخة املعتمدة يف التحقيق -1
(1)

. 

قال شيخنا اإلمام العامل العالمة حجة "ؤلف: يف بداية النسخة قال تلميذ امل  -2

اإلسالم وبقية السلف الصالح شهاب الدين أبو حممد عبدالرمحن بن إسامعيل بن 

إبراهيم أبقاه اهلل وحفظه ونفع به آمني آمني إنه عىل كل يشء قدير ... ثم بدأ 

(2)"باملنظومة وفيها: سميته تتمة البيان * أعني ملا أشكل يف القرآن
. 

قال عمر كحالة يف معجم املؤلفني -3
(3)

ومن مؤلفاته الكثرية ... تتمة البيان ": 

 . "ملا أشكل من متشابه القرآن )أرجوزة(
فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب الظاهرية لصالح  -4

(4)"تتمة البيان ملا أشكل من متشابه القرآن" حممد اخليمي، قال:
. 

خمطوطات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات فهرس "خزانة الرتاث  -5

ذكر بنفس اّلسم "اإلسالمية
(5)

. 

                                                        
 انظر: غالف املخطوط . ( 1)

 انظر: اللوحة األوىل من املخطوط. ( 2)

(3 )(2/80 . ) 

(4 )(2/470 . ) 

 ( . 74145مرقم آليًا حتت رقم )( 5)
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 املبحث الثاني 
  حتقيق نسبة الكتاب للمؤلف 

ثابت النسبة إىل مؤلفه: أيب شامة  "تتمة البيان مل أشكل من متشابه القرآن"كتاب 

 ، وذلك لألمور التالية: املقديس 

املخطوط يف النسخة املعتمدة، حيث قال ما جاء يف الورقة األوىل من  أواًل:

وسبق اإلشارة إىل ذلك "..يخنا .قال ش"تلميذ املؤلف: 
(1)

. 

 ما نسبه إليه أصحاب املعاجم والفهارس وعىل سبيل املثال:  ثميةمً:

معجم املؤلفني لرضا كحالة -1
(2)

 . 

فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب الظاهرية لصالح  -2

يحممد اخليم
(3)

. 

خزانة الرتاث فهرس خمطوطات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات  -3

اإلسالمية
(4)

. 

وهو أقوى ما يعتمد عليه يف نسبة الكتاب للمؤلف، فعندما ترجم أبو  ثمشامً:

نظم يشء من "، ورسد مؤلفاته ذكر منها: "ذيل الروضتني"شامة املقديس لنفسه يف 

(5)"متشابه القرآن
. 

 
                              

                                                        
 انظر: اللوحة األوىل من املخطوط . ( 1)

 ( . 2/80انظر: )( 2)

 (. 2/470انظر: )( 3)

 ( . 74145رقم )( 4)

 (. 40الذيل عىل الروضتني )ص( 5)
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 املبحث الثالث
 نهج أبي شامة املقدسي يف منظومتهم 

 بالنسبة ملنهج أيب شامة املقديس يف منظومته يتمثل يف النقاط التالية: 

 أن األبيات من بحر الرجز، وهي طريقة من ألف يف هذا الباب.  أواًل:

  ( بيتًا.254عىل ) احتوت أرجوزة أيب شامة املقديس  ثميةمً:

ة ملا فات شيخه بني رمحه اهلل سبب تأليفه للمنظومة، وهو أنه تتم ثمشامً:

 فيقول:  -كام ذكر-السخاوي 

 وشـــــــــيخنا عالمـــــــــة الزمـــــــــان

 

 نظــــــم مــــــا أشــــــكل يف القــــــرآن 

 وقـــــد بقــــــي يشء مـــــن املشــــــتبه 

 

ـــه  ـــأِت ب ـــارئ مل ي ـــىل الق  صـــعب ع

ـــــــه   قـــــــد اســـــــتخرت اهلل يف إكامل

 

ـــــه   نظـــــاًم حُيـــــاكي الشـــــيخ يف فعال

 سبقت اإلشارة إىل ذلك فيام مىض.  وقد 

بنّي الناظم طريقته يف منظومته، وأنه رتبها عىل حروف اهلجاء حيث  اابعمً:

 يقول: 

 فـــــــلن  ـــــــد كلمـــــــة مشـــــــتبهه

 

 بغريهــــــا ولفظهــــــا قــــــد أشــــــبهه 

 فــانظر إىل احلــرف الــذي قــد وقعــا 

 

 مـــن عنـــده اإلشــــكال ثـــم اتســــعا 

ــــــررِ   ــــــه مق ــــــاب ل ــــــه يف ب  واطلب

 

ــــــــــريه مل   ــــــــــه يف غ ــــــــــذكرفلن  ي

وهو هبذا الرتتيب سار عىل ما سار عليه شيخه السخاوي أيضًا يف منظومته،  

حيث إهنام مجيعًا رتبا املشكل يف املنظومة عىل حروف املعجم، وقد نّص عىل ذلك 

 فقال: أبو شامة 

ـــــــه  قـــــــد اســـــــتخرت اهلل يف إكامل

 

ـــــه   نظـــــاًم حيـــــاكي الشـــــيخ يف فعال
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 ب، فقال: ذكر ضمن منظومته اسم الكتا خامسًا: 

ـــــــــــان ـــــــــــة البي  ســـــــــــميته تتم

 

 أعنــــــي ملــــــا أشــــــكل يف القــــــرآن 

رتبه عىل أبواٍب مرتبة عىل حروف اهلجاء مبتدئًا بباب األلف ومنتهياً  ام امً: 

 بباب الياء. 

وهو متفرع عن الذي قبله، فمن أراد البحث يف كلمة قرآنية متشاهبة  امبعمً:

يف باهبا، مثال ذلك: )ألفينا(،  فلينظر إىل احلرف األول يف تلك الكلمة فيجدها

و)أنزل( يف باب األلف، و)لتكونوا شهداء( يف باب الالم، و)وسنزيد( يف باب 

 الواو وهذا يف الغالب. 

وذي "احلروف الزائدة املرتبة بالكلمة ّل يعتربها احلرف األول، فمثاًل  ثممنمً:

يف  "يعقلون"ني، وأو رسحوهن(  دها يف باب الس" دها يف باب الذال، و "القربى
 باب العني، وهذا يف الغالب. 

 قد يذكر الناظم عدد اآليات املتشاهبة يف السورة الواحدة، ومثال ذلك:تماعمً:

 ثـــــالث آيـــــات ومـــــن مل حيكـــــم

 

ــــــــدة آخــــــــرهن فــــــــاعلم    يف املائ

أحيانًا يذكر أن املتشابه وقع يف سورة كذا وكذا، وأحيانًا يورد املوضع  عمشآاً: 

 املتشابه، وخاصة إذا كانت قصة لنبي من األنبياء، مثال ذلك:  الذي ورد فيه

 قـــــال هلـــــم أخـــــوهم يف الشـــــعراء

 

ـــــــــوّل    إّّل بقصـــــــــة شـــــــــعيب ل

يف ذكر املتشاهبات عىل رواية حفص عن عاصم، رمحه اهلل التزم  اشحم ي عاآ: 

 لكوهنا الرواية املشهورة يف بالده، وهذا يف الغالب. 

سورة باسمها املشهور، كالبقرة وآل عمران أحيانًا يسمي ال اشامي  عاآ:

، "للتوبة"، وبراءة "لسورة املائدة"واألعراف، وأحيانًا يذكر غري املشهور، كالعقود 
 . "لإلرساء"وسبحان 
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 املبحث الرابع
 وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق 

بعد البحث والسؤال تبني يل أن الكتاب ّل يوجد له إّل نسخة واحدة فريدة يف 

(، وهناك عدة نسخ مصورة من تلك 344تبة الظاهرية بدمشق حتت رقم )مك

النسخة األصلية، منها ما هو موجود يف مكتبة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 (. 7( وعدد األوراق )14020/1بدولة الكويت، ورقم احلفظ )

وهناك نسخة أخرى مصورة أيضًا موجودة يف مركز مجعة املاجد للثقافة 

 (. 225577اث بدولة اإلمارات العربية املتحدة، حتت رقم )والرت

 ويف وصف النسخة الفريدة ما ييل:  

 ( أوراق. 7عدد أوراق املخطوط ) -1

 عىل الورقة األوىل ُكتَِب اسم الكتاب واسم املؤلف.  -2

عىل الورقة األوىل ُكتب أيضًا سامع عىل الناسخ إبراهيم بن فالح بن حممد  -3

ري ملجموعة من القّراء بدار احلديث األرشفية يف احلادي اجُلذامي اإلسكند

هـ(، وكاتب السامع حممد بن عيل بن حممد 693والعرشين من مجادى اآلخرة سنة )

 الساكن الطويس، وقد ذكر بأن الناسخ قد سمعها عىل ناظمها أيب شامة. 

 كتبت بخط النسخ املعتاد الواضح، وكتبت األبواب بخط أكرب.  -4

بسم اهلل الرمحن الرحيم ... صىل اهلل عىل سيدنا حممد "اية املخطوط: يف بد -5

 .  "متت واحلمد هلل رب العاملني ..."، وهنايته "وآله وسلم ...
 يف هناية املخطوط ُكتِب اسم الناسخ ويوم وتاريخ النسخ.  -6

فاسم الناسخ: إبراهيم بن فالح بن حممد اجُلذامي اإلسكندري، ويوم وتاريخ 

: يوم السبت اخلامس عرش من مجادى اآلخرة سنة ثالث وستني وستامئة، أي النسخ

 قبل وفاة املؤلف بسنتني تقريبًا. 
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يف الورقة األخرية ُكتب سامع بالقراءة لطبقة من القراء عىل ناظمها، وكاتب  -7

السامع يوسف بن عبداهلل الشافعي بدار احلديث األرشفية يف الثالث والعرشين من 

، وأيضًا سامع آخر عىل الشيخ أيب شامة بحق سنده عن هـ(663)سنة  شهر رمضان

مصنفها، وكاتب السامع حممد بن حممد بن أيب بكر األنصاري املريس يف الثامن عرش 

 .هـ(686)من مجادى األوىل سنة 

 ( سطرًا. 23كل لوحة حتتوي عىل ) -8

 وفيام ييل نامذج من املخطوط: 
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 اشواقة األوشى من اشمخطوط
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 اشواقة اشاميةة من اشمخطوط
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 اشواقة األخةآة من اشمخطوط
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 التحقيق:  القسم الثاني
 صىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وسلم، ربِّ َيرسِّ وَأِعْن. بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

ف الصالح الشيخ قال شيخنا اإلمام العامل العالمة حجة اإلسالم بقية السل

الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم، أبقاه اهلل تعاىل وحفظه  شهاب الدين أبو حممد عبد

 ونفع به آمني آمني إنه عىل كل يشء قدير:

ـــــــــا -1 َمن ـــــــــذي عل   احلمـــــــــُد هللِ ال

 

ــــــــلنا ــــــــه َفض  ــــــــذي ب ــــــــُه ال تاَب
 كِ

ـــــــرامِ  -2  ـــــــم صـــــــالُة اهلل ذي اإلك  ُث

 

 ســــــــيِد األنــــــــامِ  يعــــــــىل النبــــــــ

ــــــــــ -3  ــــــــــٍد َش ــــــــــهحمم  ِفيعنا وأهلِ

 

ـــــــلِه ـــــــا يف فْض ـــــــحبه َفُكلن وَص
(1)

 

 
 وَبعــــــُد فالـــــــُمْشكُِل يف الكتــــــاِب  -4

 

ــــالِب   صــــعب  بــــال شــــٍك عــــىل الط 

                                                         
استفتح الناظم أرجوزته بالثناء واحلمد هلل سبحانه وتعاىل تيمنًا بام يرويه الصحايب اجلليل أبو هريرة ريض ( 1)

كل كال  ال ": يةا، ويف رو"مشحمد أقطعكل أمآ ذي بمل ال ييدأ فةه ب":  ×اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل 
 . "ييدأ فةه بحمد اهلل فهو أجذ 

(، 272(، )ص1892األوىل ابن ماجه يف سننه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح رقم ) يةاأخرج الرو

 (. 146)ص "ضعيف"قال األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجه: 

( 840باب اهلدي يف الكالم، حديث )األخرى أخرجها أبو داود يف سننه كتاب األدب  يةاوالرو

 (. 394)ص "ضعيف"(، وقال األلباين عنه كام يف ضعيف سنن أيب داود: 684)ص

ثم ثنى يف أرجوزته بالصالة عىل نبينا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعني، وذلك أيضًا تيمنًا بام 

التشهد يف الصالة والتشهد يف  ×هلل ثبت بام يسمى بخطبة احلاجة، فعن عبداهلل قال: علمنا رسول ا

إن احلمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات "احلاجة ... والتشهد يف احلاجة: 

أعاملنا، من هيد اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ّل إله إّل اهلل وأشهد أن حممدًا عبده 

 احلديث.  "ورسوله ...

(، والنسائي 272(، )ص1893الرتمذي يف جامعه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، حديث )أخرجه 

(، وابن ماجة يف سننه، كتاب 198(، )ص1405يف سننه، كتاب اجلمعة، باب كيفية اخلطبة، حديث )

، انظر: "حديث حسن"(، قال الرتمذي: 271(، )ص1892النكاح، باب خطبة النكاح، حديث )

 (. 1/561) "صحيح"لباين يف صحيح سنن الرتمذي: (، وقال األ267)ص

، انظر مثاًل: ×وقد جرت عادة الن ظ ام يف شتى الفنون بالبداءة بحمد اهلل سبحانه والصالة عىل رسوله 

البيقونية يف علم احلديث، وألفية السرية النبوية للعراقي، والدرة البهية نظم األجرومية للعمريطي، 

 لدمريي، واملنظومة السخاوية. والتيسري يف التفسري ل
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زَمــــــــانِ  -5 َمــــــــُة ال   وشــــــــيُخنا َعال 

 

 َنَظــــــَم َمــــــا َأْشــــــَكل يِف اْلُقــــــْرآنِ 

ــــال -6  ــــد َأمْجَ ــــا ق ــــَو هل ــــوزًة وْه  أرج

 

 َرمِحَــــــــُه اهلُل ملَِــــــــا َقــــــــْد َفَعــــــــاَل 

ء  ِمـــــَن اْلــــــُمْشَتبهِ  وَقـــــدْ  -7   َبِقـــــى يَشْ

 

ــــْأِت بــــهِ   َصــــْعب  َعــــىَل اْلَقــــاِرِئ مَلْ َي

 َقـــــــْد اْســـــــَتَخْرُت اهللَ يِف إِْكاَملـِــــــهِ  -8 

 

ــــهِ  ــــيَخ يف فِعالِ ــــاكِي الش ــــاًم حُيَ َنْظ
(1)

 

ـــــــْد َكلِمـــــــًة ُمْشـــــــَتبَِههْ  -9   فـــــــلْن َ ِ

 

ــــــَبَههْ  ــــــْد َأْش ــــــا َق ــــــا َوَلْفُظَه  بِْغرِيَه

ــِذي َقــْد َوَقَعــاَفــاْنُظْر إىَِل  -10    احْلَــْرِف ال 

 

ــــَعا َس ــــم  ات  ــــَكاُل ُث ْش ــــِدِه اإْلِ ــــْن ِعنْ  ِم

ــــــّررِ  -11  ــــــُه مق ــــــاٍب َل ــــــُه يِف َب  َواْطُلْب

 

ـــــــــــْذَكرِ  ِه مَلْ ُي ـــــــــــُه يِف َغـــــــــــرْيِ  َفلِن 

ـــــــــــانِ  -12   ســـــــــــّمْيُته َتتمـــــــــــَة البي

 

ــــــْرآنِ  ــــــَكَل يِف اْلُق ــــــا أْش ــــــي ملَِ  َأْعنِ

ــــــــهَ  -13  ــــــــبِي َّل إَِل هُ  َواهلُل َحْس ــــــــرْيُ  َغ

 

هُ  ـــِذي َعـــم  اأْلََنـــاَم َخـــرْيُ َوْهـــَو ال 
(2)

 

  :بمب األشف  

ــــاَء  -14 ــــْد َج ــــره َق ــــا"يف البق ــــا َأْلَفْينَ  "َم
 

ـــّروم  ـــَت ال ـــَرأُه حَت ـــْدَنا"َواْق ـــا وَج (3)"َم
 

َّل  -15   َبْعــــــَد َنــــــز 
ِ
 َأْنــــــَزل يِف النِســــــاء

 

ـــــــاهللِ"يِف  ـــــــوا ب ّل "آِمن ـــــــز  ـــــــّم َن ُث
(4)

 

ــنْ  -16  ــَرْأ َفم ــا واْق ــاِم َج ــَن يِف اأْلنَع َءاَم
(5)

 

 

ـــــا  ـــــَلَح "َوحْتَتَه ـــــى َوَأْص َق ـــــا "ات  َنَج
(6)

 

 
                                                        

هنا يشري رمحه اهلل إىل سبب تأليفه لألرجوزة، وأنه وجد شيخه العالمة عيل بن حممد بن عبدالصمد علم ( 1)

 يةاهـ( وله من املصنفات كتاب التفسري، وهد643الدين أبا احلسن اهلمداين السخاوي الشافعي )ت 

ابه الكتاب )انظر يف ترمجته: طبقات الشافعية الكربى احلفاظ والطالب يف تبيني متش يةااملرتاب وغ

إّّل  "املرتاب يةاهد"(، قد نظم يف متشابه القرآن وهو 1/340(، معرفة القراء الكبار )8/297للسبكي )

أنه وجده قد أمجل يف عبارته وفاته يشء من املتشابه، فنظم املؤلف هذا النظم ليستدرك عىل شيخه 

 السخاوي يف نظمه. 

 شري هنا إىل منهجه واسم منظومته. ي( 2)

[، وحتت الروم أي بعد الروم، وهي 170]البقرة:  ﴾  ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ﴿ وهو قوله تعاىل:( 3)

[، وهناك موضع آخر يف سورة 21] آية ﴾  ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ﴿ سورة لقامن، وهو قوله تعاىل:

  [.104] آية ﴾  ٺٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ    ﴿ املائدة مل يذكره الناظم، وهو قوله تعاىل:
  ﴾  ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ﴿ وهو قوله تعاىل يف سورة النساء:( 4)

 . [140] آية  ﴾ې  ې  ى   ﴿ [، وقوله تعاىل يف سورة النساء:136] آية

آية   ﴾ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ    ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿ يف سورة األنعام:( 5)

[48.]  
  [.35] آية  ﴾ۇ   ۇ  ۆ   ﴿ حتت األنعام وهي سورة األعراف:و( 6)
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ــــــــــراءَة  -17 ــــــــــمُ "ويِف َب (1)"وَأْزواُجُك
 

 

ـــوا ـــِمع اهلل اْعَلُم ـــد َس ـــُه يِف ق واْحذف
(2)

 

ــــــُف  "ُيْطِفُئــــــوا"َأْن  -18   يِف َتْوَبــــــٍة والص 

 

ـــــوا" ـــــُف  "لُِيْطِفُئ ـــــزاَل اخلُل ـــــا َف فِيَه
(3)

 

 ِمـــْن َغـــرْيِ َمـــا "ا َمـــا ُأْنِزَلـــْت َوإِذَ "َجـــا  -19 

 

ما ــــــدِّ ــــــْد ُق ــــــٍة َق ــــــٍع بَِتْوَب يِف َمْوِض
(4)

 

 َوُقـــــْل إَِذا َجـــــاَء َفـــــاَل يِف ُيـــــوُنسِ  -20 

 

ـــسِ  ـــاَّلْعَراِف اْعكِ ـــَا يِف اَّلَوِل بِ واْلف
(5)

 

َبا "َمـــــا َبْعـــــَدُه أوْ  "َوكـــــِذباً " -21   "َكـــــذ 
 

ـــــا ـــــاِم َنَب ـــــِف َواأَلْنَع ـــــوَد َواْلَكْه هِبُ
(6)

 

 
                                                        

  [.24] آية  ﴾ڇ    ﴿ يف سورة التوبة:( 1)
 حمذوفة يف قوله تعاىل: "أزواجكم"أي احذفه يف آخر سورة قد سمع، وهي سورة املجادلة، أراد أن كلمة ( 2)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿

ڦ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿٺ   ٿ  ٿ  

ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 [ من سورة املجادلة. 22] يةاآل ﴾ڈ  

ڌ  ڌ      ڎ    ﴿[، ويف سورة الصف قال تعاىل: 32] آية  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿يف التوبة، قال تعاىل: ( 3)

  [.8] آية  ﴾ڎ  
گ  ڳ  ﴿[، و124] آية  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ﴿يف موضعني مها:  ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ﴿اء يف سورة التوبة ج( 4)

ېئ   ېئ  ﴿، وهو: ﴾ېئ   ېئ﴿[، وجاء يف موضع واحد فيها بدون )ما( 127] آية  ﴾ڳ   ڳ  

 [، وهذا املوضع متقدم يف الرتتيب عن املوضعني اآلخرين. 86] آية  ﴾ېئ  

[، ويف سورة 49] آية ﴾  ۈڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭۓ   ڭ    ڭ ﴿ يريد قوله تعاىل يف يونس:( 5)

إذا جاء  "الفاء"[، فاملراد يف موضع يونس بتأخري 34] آية  ﴾    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴿األعراف 

فلذا جاء أجلهم، وفات عىل املؤلف التنبيه  "الفاء"أجلهم فال يستأخرون، ويف موضع األعراف بتقديم 

 [. 61] آية  ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ﴿: ة النحلرعىل موضع سو

 [.18] آية  ﴾    ەئى    ى  ائ  ائ ﴿يف هود قال تعاىل: ( 6)
[ ، والثاين: قوله تعاىل: 5] آية  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿ويف الكهف يف موضعني األول: قوله تعاىل: 

 [. 15] آية  ﴾حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  ﴿
[، والثاين: 21] آية ﴾  ڳک  ک  ک  گ      گ  گ        گ ﴿ويف األنعام ثالثة مواضع، األول: قوله تعاىل: 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿[، والثالث: قوله تعاىل: 93] آية  ﴾ں   ڻ   ڻ  ڻ ﴿قوله تعاىل: 

 [. 144] آية  ﴾ڑ  
 آية  ﴾ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ﴿وهناك مواضع أخرى مل يذكرها الناظم وهي قوله تعاىل يف سورة األعراف: 

گ  ڳ  ڳ   ﴿[ وكذا يف يونس قوله تعاىل: 89] آية  ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿: [، وقوله تعاىل37]

[ ، والعنكبوت 38] آية  ﴾ائ   ەئ  ەئ  وئ  ﴿[، وكذا قوله تعاىل يف املؤمنون: 17] آية  ﴾ڳ

[ ، 8] آية  ﴾ٱ   ٻ  ٻ   ﴿ [، وقوله تعاىل يف سورة سبأ:68] آية  ﴾ک  ک  گ  گ  ﴿قوله تعاىل: 

  [.24] آية  ﴾  ڃڄ    ڄ  ڃ   ڃ ﴿ :وسورة الشورى قوله تعاىل
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ــــوَد  -22  "ُروَن يِف َّل َجَرمـــــاـاألْخَســـــ"هِبُ
 

ونَ "والن ْحــــُل فِيَهــــا  ــــاَم  "اخلَــــارِسُ ُعلِ
(1)

 

 
ــــــنيَ " -23 ــــــا آِمنِ ــــــلِ  "ُبيوًت ــــــْوَق الن ْح  َف

 

ـــــاِرِهنيَ " ـــــْوَق الن ْمـــــلِ  "وَف َجـــــاَء َف
(2)

 

َّل  "َوَخـــــرْي  ُعْقَبـــــاْ "َواْقــــَرْأ  -24   َجـــــاَء َأو 

 

ـــــاَل  ـــــِف َبعـــــَدُه وخـــــري  َأَم يِف اْلَكْه
(3)

 

ــــــاَل  -25  ــــــا"َق ــــــه "اْهبَِط ــــــَألٍِف يِف َط  بِ

 

ــــــْد أتــــــاَك يف ِســــــواَها والــــــواُو َق
(4)

 

ـــــوِر  -26  ـــــْيُكمْ "يِف الن  ـــــا إَِل ما "َأْنزْلنَ ـــــدِّ  ُق

 

ـــــَتْعَلام ـــــًرا لِ ـــــْيُكْم آِخ ـــــِذْف إِل َواْح
(5)

 

 
ـــــِزَّل  -27 ـــــْوَّل ُأْن ـــــاِن َل ـــــاَء يِف اْلُفْرَق  َوَج

 

ــــ ــــنْيُ يف األنعــــام َج ــــِه َواْلَع الإَِلْي
(6()7)

 

 
ـــــَعرا -28  قـــــاَل هَلُـــــْم َأُخـــــوُهُم يِف الش 

 

را ـــــــــوِّ ـــــــــَعْيٍب ُك ـــــــــِة ُش إّل بِِقص 
(8)

 

 
                                                        

[ ، وقال سبحانه يف 22] آية  ﴾ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ   ﴿ يف سورة هود قوله تعاىل:( 1)

  [ .109] آية   ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ﴿ سورة النحل:
فوق  [، وجاء82] آية ﴾ڳ  ڳ    ﴿ جاء فوق النحل أي قبلها، وهي يف سورة احلجر يف قوله تعاىل:( 2)

  [.149] آية ﴾ڻ  ڻ   ﴿ النمل أي قبلها، وهي سورة الشعراء يف قوله تعاىل:
[، 46] آية  ﴾ڀ  ٺ  ﴿ [ ، ويف قوله تعاىل:44] آية  ﴾ی  ی   ﴿ يف سورة الكهف قوله تعاىل:( 3)

ىئ  ی  ی  ی  ﴿ وجاء يف موضع ثالث مل يرش إليه الناظم وهو يف سورة مريم قوله تعاىل:

  [.76] آية  ﴾يئ  جب  حب  خب    مب  حئ  مئ  ىئ     جئی
 [ ، وقوله تعاىل:36] آية  ﴾ۇئ  ۇئ     ﴿ جاء بواو اجلمع يف البقرة يف موضعني، وهي قوله تعاىل:( 4)

  ﴾ٺ  ٺ   ﴿ [ ، وجاء كذلك بالواو يف سورة األعراف قوله تعاىل:38] آية  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ﴿
  [.123] آية  ﴾ۅ    ۋ  ۋ ﴿ سورة طه قوله تعاىل: يف [ ، وجاء باأللف24] آية

ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ يف سورة النور قوله تعاىل:( 5)

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ     ڌڇ  ڇ    ڍ  ڍ ﴿ [ ، ثم جاء بعدها قوله تعاىل:34] آية  ﴾ہ 

  [.46] آية  ﴾ژ  
ەئ  ﴿ جاء يف سورة األنعام قوله تعاىل:[، و7] آية  ﴾ڱ    ڱ  ں      ﴿ جاء يف سورة الفرقان قوله تعاىل:( 6)

 . ﴾وئ   وئ﴿ ويف سورة األنعام، ﴾ڱ  ں﴿ [، ففي سورة الفرقان8] آية  ﴾  ۇئەئ    وئ   وئ  ۇئ

 . "لوّل أنزل عليه ملك "يعني" يمني النسخة تعليق وهو : جاء يف( 7)

[، وكذا يف قصة 106] يةآ  ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ﴿يف سورة الشعراء عند قصة نوح عليه السالم قال تعاىل: ( 8)

[، وكذا يف قصة صالح عليه السالم قال 124] آية  ﴾ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿هود عليه السالم قال تعاىل: 

پ  پ  پ    ﴿[، وكذا يف قصة لوط عليه السالم، قال تعاىل: 142] آية  ﴾ڄ     ڄ  ڄ  ڃ     ﴿تعاىل: 

[، ومعنى 177] آية  ﴾ې  ى  ى   ﴿[، ويف قصة شعيب عليه السالم، قال تعاىل: 161] آية  ﴾ڀ  

. "كّورته فتكّورا، أي سقط"يف قصة شعيب، قال ابن منظور:  "أخوهم"أي أسقط لفظ  "كّورا"قوله 
 ([. 5/84)" كور"]انظر: لسان العرب، مادة 
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ــــا َأَن أْرِســــْل َمَعنَــــْا واْلَفــــا َفــــعِ  -29  هِبَ

 

ــــــــــي  ــــــــــَراِف َمِع ــــــــــَه َواَّلْع َط
(1)

 

 
ـــــَرْأ  -30 ـــــا"وَاْق ـــــلِ  "واْنَجْين نْم ـــــلِي ال   بِ

 

ـــــْن  ـــــا"لك ـــــولِ  "ونّجينَ ـــــد الط  ُبَعْي
(2)

 

 
 َأَتـــى يف اْلَقَصـــصِ  "بِـــْل َوّل خَتـــْف َاقْ " -31

 

نْمِل َحْسُب َفاْحِرصِ  "وّل خَتَْف " يِف ال 
(3)

 

 َبْعــــــَد َوَلـــــــام  َأْن َأَتــــــى ُمــــــَؤّخراً  -32 

 

ـــــَرا ـــــا ُذكِ ـــــُه َم ـــــوِت َقْبَل يِف اْلَعنَْكُب
(4)

 

 
 "إِْفـــك  ُمْفـــرَتَى"يِف َســـَبأٍ َقـــْد جـــاَء  -33

 

ــِص  ــاَء يِف اْلَقَص ــرت"َوَج ــْحر  ُمْف (5)"ىِس
 

 
ـــــــَذلِك" -34 ـــــــا َك ـــــــَق َصـــــــادِ  "إِّن  ُفَوْي

 

ـــــــــا   دِ  ـــــــــِل ن ـــــــــِة اخْلَلِي إِّل  بِِقص 
(6)

 

                                                         
[، وجاء يف سورة األعراف قوله تعاىل: 47] آية  ﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ  ﴿يف سورة طه قال تعاىل: ( 1)

[، ويف موضع آخر مل يذكره املؤلف وهو يف سورة الشعراء قوله 105] آية  ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴿

، وجاء يف سورة "معي"[، لكن ورد يف سورة األعراف بلفظ 17] آية  ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴿تعاىل: 

: فعل أمر من وعى، والوعي هو: احلفظ والفهم. "فعِ "، ومعنى قول الناظم: "معنا"طه والشعراء بلفظ 

 ([، والشطر الثاين كذا يف األصل وهو غري موزون. 15/462عرب )]انظر: لسان ال

والطول سورة -بعيد الطول "[ باهلمزة، وَعرب  بقوله: 53] آية  ﴾ۇ  ﴿يف سورة النمل قال تعاىل: ( 2)

، وبعيد سورة غافر؛ أي بعدها يف الرتتيب وهي سورة فصلت، فجاء يف سورة فصلت بدون -غافر

 [. 18] آية  ﴾  ەئ ﴿اهلمزة، قال تعاىل: 

  ﴾ۈ  ۈ     ﴿[، ويف سورة النمل قال تعاىل: 31] آية  ﴾    گک  گ  گ  ﴿يف سورة القصص قال تعاىل: ( 3)

 . ﴾ۆ  ۈ  ۈ   ﴿ويف النمل ، ﴾ک  ک﴿، فجاء يف سورة القصص  [10] آية

ع فهو املوض "أن"[، حيث جاء 33] آية ﴾ڃڄ  ڃ ڃ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة العنكبوت: ( 4)

گ   ﴿كقوله تعاىل يف سورة هود: " أن" الوحيد يف القرآن الكريم، حيث إن املواضع األخرى خلت من

 . [61] آية  ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة احلجر: 77] آية  ﴾گگ

ڀ       پ ﴿ [، ويف سورة القصص قال تعاىل:43] آية  ﴾ڳگگگ ﴿ يف سورة سبأ قال تعاىل:( 5)

 . [36] آية  ﴾ڀ  

 آية  ﴾ڑ  ک﴿ ، وهي قوله تعاىل: "إنا كذلك" جاء يف سورة الصافات مخسة مواضع كلها بلفظ( 6)
 [، وقوله تعاىل:105] آية  ﴾ٺ  ٺ ﴿ [، وقوله تعاىل:80] آية  ﴾ٺ  ٿ  ﴿ [، وقوله تعاىل:34]
[، وجاء يف موضع وحيد يف سورة 131] آية   ﴾ٿ  ٿ  ﴿ [، وقوله تعاىل:121] آية  ﴾ٺ   ڭ﴿

وهو الذي أشار إليه الناظم عند ذكر قصة إبراهيم عليه السالم، وهو قوله  "إّنا"لصافات بدون ذكر ا

ومل يرش إليه الناظم،  "إنا كذلك"[، وكذلك جاء يف سورة املرسالت بلفظ 110] آية  ﴾ڃ   ﴿ تعاىل:

  [ .44] آية   ﴾وئ  ۇئ    ﴿ يف قوله تعاىل:



 (ه1437ذو اشحجة )  واشعاآون        مم  اشامبي  شلدااام  اشرآنيةة         اشعد  اشاميمجلة معهد اإل
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ــــــــــــــاَك إِّّل  -35 ــــــــــــــراَن َأت  يِف آِل ِعْم

 

ــــــاّل  ــــــاَءُهُم ُمَع ــــــا َج ــــــِد َم ــــــْن َبْع  ِم

 
ـــــوَرى -36 ـــــنَُهْم َوالش  ـــــًا َبْي ـــــُم َبْغي  اْلِعْل

 

ُهــــــــــاَم َمْوُفــــــــــوَرا  َواجلَاثَِيــــــــــْه ُجل 

 
ــــَو يف ُيــــ -37  َجــــَاءُهمُ "وُنَس َحتــــى َوُه

 

ــنهم ــا بي ــُم بغًي ــمُ  "َاْلِعْل ــَك اِْحِس إِن َرَب
(1)

 

 
  :بمب اشيمء

ـــــــَره  -38 ـــــــاً "يِف الَبَق ـــــــدًا آِمن  َوَرْد  "َبَل

ــــــــامْلَْعُروِف  -39  َأْنُفِســــــــِهّن َقْبــــــــُل بِ

ــــــــامْلَْعُروِف يِف   -40 ــــــــوَرُهن  ِزْدُه بِ  ُأُج

ــــا -41 ــــَذُبوا ِزْد َحْرَف ــــوِد َك ــــَت اْلُعُق  حَتْ

رْعِد ُقـْل   َت ال  ْفُه حَتْ (2)"َهـَذا اْلَبَلـدْ "َعرِّ
 

ـــُروِف  ـــْن َمْع ـــاَء ِم ـــُد َج ـــا َوَبْع فِيَه
(3)

 

نســــَا َويِف  اْلُعُقــــوِد فاْحــــِذِف آِي الِّ
(4)

 

ـــــاَءُهمْ " ــــــام  َج ـــــاحْلَقِّ َل ـــــْوَفا  "بِ  َفَس

                                                        
  وردت يف ثالثة مواضع يف القرآن الكريم:،  ﴾ ژڈ   ڈ  ژ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ﴿ قوله تعاىل:( 1)

  [.19] آية  ﴾  ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ﴿ األول: يف سورة آل عمران، وهو قوله تعاىل:
  [.14] آية  ﴾    ےہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ﴿ الثاين: يف سورة الشورى، وهو قوله تعاىل:
  [.17] آية  ﴾  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎ ﴿ الثالث: يف سورة اجلاثية، وهو قوله تعاىل:

بغيًا " [، يف األصل93] آية  ﴾  ڻں  ڻں  ﴿ وجاء يف سورة يونس بلفظ آخر، وهو قوله تعاىل:

  ."َأْحَسمُ "، ويكتب "ذاهم"يف اهلامش  "العلم" عليه، وبعد مشطوب "بينهم
ًفا باأللف والالم، [، وجاء يف سورة إبراه126] آية  ﴾ىئ  ی  ی    ﴿يف سورة البقرة قال تعاىل: ( 2) يم ُمَعر 

 [. 35] آية  ﴾ٹ  ٹ   ﴿ وهو قوله تعاىل:

" املعروف"[، فجاء لفظ 234] آية  ﴾   ڱڱ ...چ ﴿يشري املؤلف إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 3)
منكرًا، بدون األلف والالم، كام يف قوله  "املعروف"معرفًا باأللف والالم، وبعد هذه اآليات جاء لفظ 

 [ . 240] آية  ﴾  ڌڇ  ڇ  ڍ   ڍ ﴿اىل يف سورة البقرة: تعاىل: تع

 "أجورهن"[، حيث قرن لفظ 25] آية ﴾ڻں ﴿يشري املؤلف إىل قوله تعاىل يف سورة النساء: ( 4)
، وهو قوله "املعروف"، ويف سورة العقود كام ذكر املؤلف وهي سورة املائدة، حذف لفظ "املعروف"بلفظ 

[، وهناك مواضع أخرى مل يرش إليها املؤلف، وهو قوله تعاىل يف سورة 5] آية ﴾ ۈئ ېئ ﴿تعاىل: 

ڻ  ڻ  ڻ    ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة األحزاب: 24] آية  ﴾  ڦڦ  ڦ ﴿النساء: 

[، 10] يةاآل ﴾ۆئ    ۈئ     ۆئۇئ  ۇئ﴿ [، وقوله تعاىل يف سورة املمتحنة:50] يةاآل ﴾ۀ  

   [.6] يةاآل ﴾ڤ    ڤٹ  ڤ ﴿وقوله تعاىل يف سورة الطالق: 
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 ُبَعْيـــــــَد َكـــــــذُبوا  "َفَســـــــَيْأتِيِهمْ "وَ  -42

ــــــــــــوُبُكُم إِن  اهلل" -43 ــــــــــــِه ُقُل  يِف  "بِ

َما  -44 ـــــــدِّ  يِف آِل ِعْمـــــــراَن َوفِيَهـــــــا ُق

ـــــــــولِهِ "-45 َما  "َوبَِرُس ـــــــــدِّ  ُق
ٍ
ـــــــــاء  بَِب

ــ" -46 ــُكْم بِِسْح ــَن أْرِض ــِرجكم ِم  "ِرهِ ـُُيْ
  "ْر بِـِه َواْسـِمعِ ـاْبِصـ"يِف اْلَكْهِف جـَا  -47
ــ -48 ــاحْلَقِّ "رأ واق ــاَءُهْم بِ ــام  َج ــْص  "َفَل  َن

ُب   ِعْلُمــــــُه ُمَصــــــو 
ِ
ــــــَعراء يِف الش 

(1)
 

ـــــــاْعِرِف  ـــــــْذُف إِن  َف ـــــــَا َوَح  َأْنَفاهِل

ُقُلـــــــوُبكم َعـــــــىل بـِــــــِه َفُعلِـــــــام
(2)

 

ـــــا َم ـــــُد ُحرِّ ـــــاِن بْع ـــــٍة َواْثنَ يِف َتْوَب
(3)

 

ـــــــَأْمِرهِ   َأْعَلُنـــــــوا بِ
ِ
ـــــــَعراء يِف الش 

(4)
 

ــــعِ  ــــاْلَعْكِس َف ــــْم َوبِ ــــْرَيٍم هِبِ يِف َم
(5)

 

ــَذُف اْلبــْا يِف اْلَقَصــْص  يِف َغــافٍِر َوحُتْ
(6)

 

                                                        
، أي بعد سورة املائدة، التي تسمى سورة العقود، وهي سورة األنعام، وهو "حتت العقود"قال الناظم ( 1)

[، جاءت يف ثالثة مواضع من القرآن الكريم، أشار 5] آية سورة األنعام  ﴾ڑ  ڑ   ک ﴿قوله تعاىل: 

[، 5] آية  ﴾ کک     ک  ک   ﴿اىل: الناظم إىل موضعني فقط، األول: يف سورة األنعام، وهو قوله تع

[، 6] آية  ﴾ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ﴿والثاين: يف سورة الشعراء، وهو قوله تعاىل: 

  [.5] آية  ﴾ڃ  ڃ  چ﴿والثالث: مل يرش إليه الناظم وهو قوله تعاىل يف سورة ق: 
 [، حيث قال سبحانه:10] آية  ﴾    ٿٿ  ٿ   ٿ ﴿ يشري الناظم إىل قوله تعاىل يف سورة األنفال:( 2)

 وأما يف سورة آل عمران، فقال سبحانه: ،﴾ڦ ڦ ڤ ڦ﴿ وقال سبحانه:، ﴾ٿٿ ﴿
[، 126] آية   ﴾گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ﴿

 . ﴾ڱ  ڱ ﴿ وقال سبحانه: ،﴾ک  گ﴿ حيث قال سبحانه:

[، حيث إهنا املوضع الوحيد يف القرآن 54] آية ﴾ى  ې ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة التوبة:( 3)

   ﴾ٹٿ  ٿ  ﴿ ، وغريها من املواضع يف سورة التوبة بدون الباء، كقوله تعاىل:"برسوله"الكريم بالباء 

، أي: موضعان "واثنان"[، وهذا معنى قول الناظم: 84] آية  ﴾ۋ  ۋ  ﴿ [، وقوله تعاىل:80] آية

ما" له:، ومعنى قو"وبرسوله"بعد موضع   أي حرم دخول الباء، أي ُمنع.  "ُحرِّ

[، وجاء أيضًا يف سورة 35] آية ﴾ۇئ ەئ وئ وئ ﴿ يريد قوله تعاىل: سورة الشعراء( 4)

  [.110] آية  ﴾    کژ  ڑ  ڑ ﴿ األعراف قوله تعاىل:
 [، وجاء يف سورة مريم قوله تعاىل:26] آية  ﴾  ەئائ  ەئائ  ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة الكهف:( 5)

[، حيث قدم السمع عىل البرص، وهو ما أشار إليه الناظم، إضافة إىل ذلك 38] آية  ﴾جب  حب   خب   ﴿

 . "به"بخالف ما ورد يف سورة الكهف، حيث جاء باإلفراد  "هبم" جاء بصيغة اجلمع
، "باحلق" [، حيث جاء بالباء25] آية  ﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ    ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة غافر:( 6)

 =املوضع الوحيد يف القرآن، وهناك موضعان يف القرآن الكريم جاءا بدون الباء أشار الناظم إىل وهو
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برْ  -49 ــــــــالز  ــــــــَدُه وبِ ــــــــاِت َبْع  بِاْلَبيِّنَ

 ــــــقُ ـِر الــثَ ــا أِلَكْ ــمَ ــهُ ــِذفْ ـــَواْح  -50
ِ
اء  ر 

ـــــَتَقرْ  ـــــس اْس ـــــْوَق ي ـــــاِب َف  وبِاْلكَِت

 ـِـتـــاَل امْ ـــــَراَن بِ ــــمْ ــِي آِل عِ ــف
ِ
راء

(1)
 

  :بمب اشتمء

م  فـــَقـــمُ  -51   "هْ ـــــُلونَ ـتْ ـيَ "َرْه ـَقـــي البَ ـد 
ــــاُهمْ َوَتتَ " -52 ــــى   "َوف  ــــْد َأَت ــــا َلَق  َمًع

ْم يِف اَّلْعـــَراِف إىَِل اهْلـُــَدى َّل  -53  َقـــدِّ

ـــــــاُم   ـــــــُد واألَْنَع ـــــــه"َوَبْع (2)"َيْعِرُفوَن
 

ــا نســَا بَِحــْذِف َت ــْن يِف الِّ يِف الن ْحــِل لكِ
(3)

 

ــــــــاَلَّل  ــــــــاَمِن الض  ــــــــوُكْم َت َيت بُِع
(4)

 

                                                        
  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ﴿ فأشار إىل قوله تعاىل: يف سورة القصص موضع وترك موضعًا آخر،=

ې  ۉ ې  ۉ﴿ إليه وهو قوله تعاىل يف سورة يونس: [، واملوضع اآلخر الذي مل يرش48] آية

  [.76] آية  ﴾ې 
[، مع قوله تعاىل يف سورة 25] آية ﴾ک  ک  ک   گ  ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة فاطر:( 1)

، "الكتاب"و "الزبر"[، حيث حذف الباء يف 184] آية  ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ آل عمران:
مران آل ع آية  – يةيريد اإلشارة إىل القراءات الواردة يف اآل "ألكثر القراء"، وقوله: "بالبينات"وثبتت يف 

 وهي كالتايل:  –

بباء موحدة بعد الواو كرسمه يف  "وبالزبر" حيث قرأ ابن عامر "والزبر والكتاب"القراءة األوىل: 

بزيادة الباء املوحدة، وهي عن هشام من  "وبالكتاب" –بخالف عنه  –املصاحف الشامية، وقرأ هشام 

احللواين إّل من شذ وهو األصح عن عنه من مجيع طرق  مجيع طرق الداجوين، إّّل من شذ، واإلثبات

 هشام. وقرأ الباقون بغري باء فيها اكتفاًءا بحرف العطف. 

(، البدور 118(، احلجة يف القراءات السبع )ص1/370انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع )

 (.1/262الزاهرة )

وبعدها يف سورة  "يتلونه"[، بلفظ: 121] آية  ﴾ڃ    ڃ  ڃ   ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة:( 2)

، وكذا سورة األنعام، "يعرفونه"[، بلفظ 146] آية  ﴾  پٻ  ٻ   پ  پ ﴿ تعاىل: البقرة، قوله

وبعد " ، وهو ما عرّب عنه بقوله:"يعرفونه"[، بلفظ 20] آية  ﴾ڇ  ڇ ڍ ﴿ وهو قوله تعاىل:

 يدل عىل موضع البقرة الثاين.  "وبعد"، فقوله: "واألنعام يعرفونه

 [، وقوله تعاىل:28] آية ﴾ ٹ ڤ﴿ يشري إىل املوضعني يف سورة النحل، ومها قوله تعاىل: (3)
حيث "، ڍ" ، وجاء يف سورة النساء بلفظ"تتوفاهم"[، حيث ورد بلفظ 32] آية  ﴾ڭ ۇ﴿

  [.97] آية  ﴾ڍ  ڍ        ﴿ قال تعاىل:
ٹ  ﴿ [، وقوله تعاىل:193] آية  ﴾ے  ۓ  ۓ  ڭ   ﴿ يشري إىل قوله تعاىل يف سورة األعراف:( 4)

ک   ک  ﴿ يف سورة فاطر، وهو قوله تعاىل: "اهلدى"[، وجاء بدون لفظ 198] آية  ﴾ٹ  ٹ  ڤ
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ــــا  -54 ــــْوَق النَِّس ــــَدُه َف ــــْل َبْع  َفْلَيَتَوك 

ــــــــــــلِيمِ  -55 تْس ــــــــــــوَن بِال  ُل  امْلَُتَوكِّ

مَ ـَوكِ ـْم بِ ـهـيْ ـلَ ـَت عَ ــَْأن -56  رْ ـيٍل يِف الز 

 امْلُؤِمُنـــــــــوَن َوبُِيوُســـــــــٍف َرَســـــــــا 

ــــــــــلِْبَراِهيمِ  ــــــــــَذا بِ ــــــــــْبُهاَم َك َرتِّ
(1)

 

رْ ــبَ ـتَ ـعْ ـوٍد مُ ــْوَق هُ ـــْم فَ ـكُ ــيْ ـلَ ـا عَ ـــَأنَ 
(2)

 

  :بمب اشامء
ـــَرهْ ـَقـــ "وُهمُ َحْيـــُث َثِقْفُتُمـــ" -57  ْد َأخ 

ــــْل  -58 ــــم  َجَع ــــِر يِف ُث َم ــــم  يِف الز   َوُث

 "هِ ــُم بِ ــَفْرتُ ــم  كَ ـثُ "ْت ـلَ ـصِّ ــي فُ ـِف -59

ـــَرهْ   ـــا يِف اْلَبَق ـــَا َوَج نس ـــوَرِة الِّ يِف ُس
(3)

 

ِمنَْهــا َويِف اّْلْعــَراِف َجــاَء َوَجَعــْل 
(4)

 

بِهِ  نِ ــتَ ـاعْ ـَقاِف فَ ــي اأْلَْح ـَواُو فِ ـَْوال
(5)

 

                                                        
ڻ  ﴿ [، وجاء يف موضع آخر مل يرش إليه الناظم، وهو قوله تعاىل يف سورة الكهف:14] آية  ﴾ک  گ 

 [. 57] آية  ﴾ڻ  ۀ  ۀ  

  ﴾ڀ  ڀ ﴿ عمران، وهو يف قوله تعاىل: يف سورة آل ﴾ڀ  ڀ﴿ يريد أنه ورد بلفظ( 1)

وهو قوله  ﴾ۈ  ۈ﴿ [، وورد يف سورة يوسف بلفظ160] آية [، وقوله تعاىل: 122] آية

[، وهناك مواضع أخرى يف القرآن مل يوردها الناظم، حيث 67] آية  ﴾ۈ  ۈ   ﴿ تعاىل:

 آية  ﴾ڦ   ڦ   ﴿ يف سورة املائدة وهو قوله تعاىل: ﴾ڦ   ڦ﴿ جاء بلفظ

[،  وكذا يف سورة 51] آية  ﴾گ  گ  ﴿ قوله تعاىل: [، وكذا يف سورة التوبة، وهو11]

[، وكذا يف سورة املجادلة، وهو قوله 11] آية ﴾ڦ  ڦ﴿ إبراهيم، وهو قوله تعاىل:

ڎ   ﴿لتغابن، وهو قوله تعاىل: [، وكذا يف سورة 10آية ] ﴾ۆئ  ۈئ    ﴿تعاىل: 

، وهو قوله "فليتوكل املتوكلون"رة إبراهيم بلفظ [، وجاء يف موضع آخر من سو13] آية  ﴾ڎ  

  [.12] آية  ﴾ڍ  ڍ ﴿تعاىل: 
[، وجاء يف سورة يونس بلفظ 41] آية  ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٿ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الزمر: ( 2)

[، وهناك مواضع أخرى مل يرش إليها 108] آية  ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ﴿آخر، وهو قوله تعاىل: 

ہ  ہ  ﴿ [، وقوله تعاىل:66] آية  ﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ   ﴿ىل يف سورة األنعام: الناظم، وهو قوله تعا

  [.6] آية  ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ     ﴿[، ويف سورة الشورى، وهو قوله تعاىل: 107] آية  ﴾ہ  ھ  
جئ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة النساء: 191] آية  ﴾ٻ  ٻ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 3)

  [.91] آية  ﴾  مئحئ
، ويف سورة األعراف  "ثم جعل"[، بلفظ 6] آية  ﴾ٻ  پ  پ  پ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الزمر: ( 4)

 . "وجعل"[ بلفظ 189] آية  ﴾ڃ  ڃ  ڃ   ﴿قوله تعاىل: 

، وجاء بلفظ "ثم كفرتم"[، بلفظ 52] آية  ﴾ۉ  ې   ې﴿يريد قوله تعاىل يف سورة فصلت: ( 5)

  [.10] آية  ﴾ہ  ھ     ﴿هو قوله تعاىل: يف سورة األحقاف، و "وكفرتم"
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  :بمب اشجةم
ــاهُ " -60 ــا َجَعْلنَ ــرِف  "إِن  ْخ ــى يِف الز   َأَت

 َتى ـَيا فَ  "اً ـاجـنَاُه ُأَج ـَعلْ ـَج "َرْأ ـَواقْ  -61

ــــن   
َجــــا يِف ُيوُســــِف  "أْنَزْلنَــــاهُ "َلكِ

(1)
 

ىــْد َأتَ ــًا قَ ــامـطَ ـَل ُح ـبْ ــا قَ ـــهَ ـمُ َوَّل 
(2)

 

  :بمب اشحمء
نــاَء فَ ـــَوَج    "ِمْل فِيَهاـَفاْح "ُوُر ـن  ـوٍد الت  ــي هُ ـفِ  -62 (3)"َفاْسُلْك فِيَها"وِر ـْوَق ال 

 

  :بمب اشخمء
نَسـا "َخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها" -63  َجـا يِف الِّ

ــا  -64  َج
ِ
نســاء ــوَرِة الِّ ــُدوا "يِف ُس  إِْن َتْب

ــــَدْه  -65 ــــابِق  يِف امْلَائ يَن َس ــــَارِسِ  َواخلْ

ـــَلْت  -66 ـــَرهْ "يِف ُفصِّ ـــَذاُب اآلِخ  َوَلَع

 ُر ـــيــِبـٍر َخ ـــاطِ ـُم فَ ــيـلِ ـِدْل عَ ــــأبْ  -67

ــا"  ــَل ِمنَْه ــا "َجَع ــْد رَس ــَواَها َق يِف ِس
(4)

 

َويِف اأْلَْحــَزاِب َشــْيئًا َيْبــُدو "َخــرْياً 
(5)

 

ـــــَدهْ  ـــــا َعاَن ـــــَدُه َم ـــــاِدمني َبْع والن 
(6)

 

ــــُمجاِوره "َأْخـــَزى ـــاَن أكـــرُب ال َمَك
(7)

 

ورُ ــُه الن  ـَوتْ ــْد َح ــوَن قَ ـعُ ـنَ ـْص ـا يَ ـــمَ 
(8)

 

                                                        
  ﴾ہ  ھ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة يوسف: 3] آية  ﴾ڌ  ڎ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الزخرف: ( 1)

  [.2] آية
بالالم، فقال  "جعلناه"[، حيث سبق لفظ 65] آية ﴾ۀ  ڻ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الواقعة: ( 2)

 [. 70] آية  ﴾ۋ  ۅ     ﴿قوله تعاىل يف سورة الواقعة: ، ويةاآل "جلعلناه"سبحانه: 

 ﴾  ىئ ىئ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة املؤمنون: 40] آية ﴾ڃ  ڃ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة هود: ( 3)

 [. 27] آية

، يف "جعل"، وجاء بلفظ "خلق منها"[، بلفظ 1] آية  ﴾ڀ  ڀ    ڀ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة النساء: ( 4)

ٻ  پ   ﴿[، ويف سورة الزمر قوله تعاىل: 189] آية  ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ﴿عراف قوله تعاىل: سورة األ

 [. 6] آية  ﴾پ  پ  

مئ    ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة األحزاب: 149] آية  ﴾ٿ  ٿ  ٿ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة النساء: ( 5)

  [.54] آية  ﴾ىئ   يئ  
[، وبعد هذا املوضع جاء بلفظ 30] آية  ﴾ىې  ى   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة املائدة: ( 6)

 [. 31] آية  ﴾ىئ  يئ  جب   ﴿، وهو قوله تعاىل: "النادمني"

[، ووردت يف سورة الزمر التي 16] آية  ﴾  ۇڭ  ڭ     ۇ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة فصلت: ( 7)

  [.26] آية  ﴾  ۓے   ے   ۓ ﴿عرّب عنها باملجاورة يف قوله تعاىل: 
ژ   ژ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة النور: 8] آية  ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ   ۀ    ﴿: تعاىل يف سورة فاطر يريد قوله( 8)

  [.30] آية  ﴾ڑ  ڑ  ک  
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  :بمب اشدَّال

َل اَّلنْ ــُهـََد لـعْ ـبَ   ُتِصْب  "مْ ـَِد َرهبِّ ــات  ِعنْ ـَدَرَج "ِزْد  -68 ْب ـــاِل َوَج ــفَ ــْم َأو 
(1)

 

  :بمب اشذَّال

 ـــِر بَ ـْيـــغَ ـبِ  "َوِذي اْلُقْرَبى"اَء ـَج  -69
ِ
 اء

ُرونَ ـَتـــ" -70 ك   ُقـــْل  "َتت ُقـــونَ "ْبـــَل قَ  "ذ 

ـــــــامِ  -71 ـــــــِر اأْلَْنَع ـــــــا يِف آِخ  َتعاَقَب

ـــــّذَكُر  -72 ـــــْم َي ِغ ـــــَراَن اد   يِف آِل ِعْم

 افٍِر وِزدْ ــِد غَ ـــرعْ ـَه الّ ـــاَد طــَص ـبِ  -73

ـــِي اْلبَ ـفــ  ـــبَ ـَرْه َوالْ ـَق ـــ نســـاُء فِ  ـي الِّ
ِ
َاء

(2)
 

ُجـــــْل ـْيــــــتَ ـآِخـــــَر آيَ   ِن َيـــــا َهـــــَذا الر 

ــــــومِ  ــــــْذُه بِاهْ َوامْلُ ـــــــتِ ـننَِي ُخ امِ ـَم
(3)

 

َأْيضــــًا َوإْبــــَراِهيَم َلكِــــْن ُتْظِهــــرُ 
(4)

 

دْ ـجِ ـاِد بـْع َص ـَم مَ ــيـَراهِ ـــلِبْ ــًا بِ ـَّلم
(5)

     

  :بمب اشّآاء

ـــَرهْ  -74 ـــًدا يِف اْلَبَق ـــا َرَغ ـــَد ِمنَْه َوَبْعـــــَد ِشـــــئُتْم َمـــــّرَتنْيِ َذَكـــــَرهْ   ِزْد َبْع
(6)

 

                                                        
يف موضع واحد من القرآن الكريم، وهو قوله تعاىل يف سورة األنفال:  "هلم درجات عند رهبم"جاء بلفظ ( 1)

 لقرآن الكريم. [، فهو املوضع الوحيد يف ا4] آية  ﴾ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ﴿

[، وبالباء يف سورة النساء يف قوله تعاىل: 83] آية  ﴾ۉ  ۉ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 2)

 [. 36] آية  ﴾ڻ  ڻ    ﴿

  ﴾ژ   ڑ   ﴿[، وقوله تعاىل: 152] آية  ﴾ڃ  ڃ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األنعام: ( 3)

  ﴾وئ  ۇئ ﴿ [، وقوله تعاىل:85] آية ﴾ۋ  ۅ ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة املؤمنون: 153] آية
 [. 87] آية

  ﴾ۆئ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة إبراهيم: 7] آية  ﴾ې  ې﴿يريد قوله تعاىل يف سورة آل عمران: ( 4)

 [. 52] آية

ھ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة طه: 29] آية  ﴾ڃ  ﴿الشطر األول يريد قوله تعاىل يف سورة ص: ( 5)

[، وقوله تعاىل يف سورة غافر: 19] آية ﴾ٺ  ٺ   ﴿وله تعاىل يف سورة الرعد: [، وق44] آية ﴾ھ 

ۆئ   ﴿: يريد قوله تعاىل يف سورة إبراهيم: "وزد ّلماً "[، وقول الناظم: 13] آية  ﴾ھ  ھ ﴿

[، حيث جاء 29] آية  ﴾ڃ   ڃ   چ ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة ص: 52] يةاآل ﴾ۆئ  ۈئ  

 اللفظ مقرونًا بالالم. 

[، وقوله تعاىل أيضًا يف سورة البقرة: 35] آية  ﴾ۋٴۇ ۋ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 6)

[، وهناك موضع ثالث مل يذكره الناظم وهو قوله تعاىل يف سورة األعراف: 58] آية ﴾پ  پ  ڀ  ﴿

 [. 161] آية ﴾  ژ   ڑ  ﴿
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ـــــــرْيِ  -75 ـــــــَدُه بَِخ ـــــــِرْدَك َبْع  َوإِْن ُت

ْم  -76 ــدِّ ــوَد َق ــِدهِ "يِف ُه ــْن ِعنْ ــًة ِم  "َرمْح
ْجِر ِمْن رسوٍل إّل  َفـاْعِرِف  -77  يِف احْلِ

 ِمنْ ـمِ "ْوَق اَّلْحَقاِف ـَوفَ  -78
ِ
 َن اّلَساَمء

يِف ُيــوُنٍس َيْمَسْســَك َجــْا يِف اْلَغــرْيِ 
(1)

 

ــــةً " ــــُه َرمْحَ ــــِدهِ  "َوِمنْ ــــى ِمــــْن َبْع َأَت
(2)

 

ــْن نَ " ــي  َوِم ــُرِف  "بِ ْخ ــى يِف الز  ــْد َأَت َق
(3)

 

 بِ ــــن مَ ــــَوم "ِرْزٍق 
ٍ
ِزنْ ـــِرِه يَ ــيْ ـغَ ــاء

(4)
 

  :بمب اشسةن

ـــاْلَبَقَرْه  -79 ـــوُهن  "بِ ُح ـــا  "َأْو رَسِّ  اْلَتَج

م  -80 ـــــــدِّ ـــــــِدهَيُمُ "َق ـــــــبِياًل  "لَِيْه  َس

ـــــــــامِ  -81 ـــــــــاَل إهِْبَ ُل بِ ـــــــــْا َأو   َوَأَن

نْمِل َجْا  -82  ْرُت َأْن َأُكوَن ِمْن ُأمِ "يف ال 

لـِــِذي ال طــاَلِق َجـــا "َأْو َفــاِرُقوُهن  " 
(5)

 

ـــــيالً  ـــــا َقلِ ـــــًا يِف اّلنَِس ـــــىَل َطِريق َع
(6)

 

ــــــــــلِ  ــــــــــامِ امْلُْس ــــــــــَر اأْلَْنَع  ِمنَي آِخ

ـــــــبَ ـتَ ـفَ  "امْلُْســــــلِِمنيَ  ْر َتْســــــَتبِنْ ـص 
(7)

 

                                                        
ىئ   ﴿، وقوله تعاىل يف سورة األنعام: [107] آية   ﴾ڀ   ڀ  ڀ    ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة يونس: ( 1)

 [. 17] آية  ﴾ىئ  ىئ 

[، وقوله تعاىل أيضًا يف سورة هود: 28] آية ﴾ی  ی    ی    ی ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة هود: ( 2)

 [. 63] آية     ﴾ڀ   ڀ   ڀ  ﴿

  ﴾ہ  ہ   ﴿الزخرف: [، وقوله تعاىل يف سورة 11] آية   ﴾ہ   ھ     ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة احلجر: ( 3)

وهناك موضع آخر شبيه للموضع الذي يف سورة احلجر مل يذكره الناظم، وهو قوله تعاىل يف  [،7] آية

 [. 30] آية  ﴾ڦ  ڦ   ﴿سورة يس: 

[، وما يامثله يف 5] آية   ﴾ڦ  ڄ       ڄ  ڄ   ﴿أي: يف سورة اجلاثية وهو قوله تعاىل:  "فوق األحقاف"يريد ( 4)

 [. 164] آية  ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ﴿يم، وهو قوله تعاىل يف سورة البقرة: القرآن الكر

[، وقوله تعاىل يف سورة الطالق: 231] آية  ﴾  ڀپ   پ  ڀ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 5)

  [.2] آية  ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ﴿
ًا يف سورة النساء: [، وقوله تعاىل أيض137] آية ﴾ھ  ھ   ھ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة النساء: ( 6)

  [.168] آية  ﴾ڭ   ۇ  ۇ﴿
    [، وقوله تعاىل أيضًا يف سورة النمل 163] آية  ﴾ ۉ  ې  ې  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األنعام: ( 7)

[، ويف موضعني آخرين مل يذكرمها الناظم، األول: قوله تعاىل يف سورة 91] آية  ﴾ڃ  چ    چ   چ  ﴿

  ﴾ڀ        ٺ  ٺ    ﴿[، والثاين: قوله تعاىل يف سورة الزمر: 72] آية ﴾ڌ ڍ ڍ ڌ ﴿يونس: 

  [.12] آية



 أحمد بن الةممن اشخضةآ . :تحرةق و اااة         تتمة اشيةمن شمم أشكل من متامبه اشرآنن ألب  شممة اشمردا 

248 

ــَراِف َويِف  -83 ــا يِف اأَلْع ــؤِمننَِي َج  َوامْلُ

ــــَرا  -84 ــــاَلم  ُنكِّ ــــا وَس ــــْرَيٍم َج  يِف َم

 ْك ـلَ ـه َوسـطـا بِ ـادًا َج ــهَ ـَد مِ ـعْ ـــبَ  -85

ِف  ـــــــاْعرَتِ ـــــــِه َف ـــــــونَِس يِف َمَكانِ ُي
(1)

 

ـــــَرا تْعِريـــــُف فِيهـــــا ُأخِّ ـــــِه َوال  َعَلْي
(2)

 

َرْأ َباَن َلْك ـَل اقْ ــعَ ـُرٍف َوَج ــي ُزْخ ـفِ 
(3)

 

  :بمب اشاةن
ـــــــى  -86 ـــــــاهِبًا َأَت ـــــــَتبِهًا َوُمَتَش  ُمْش

ْم بِ ـقَ  -87  نَا ــيـِرقِ ـــْش ـِر مُ ـجْ ـحِ ـلِي الْ ــدِّ

ـــَت اْلُعُقـــوِد َيـــا َفَتـــى  ِمـــْن َبْعـــِدِه حَتْ
(4)

 

اـــنَ ــيـحِ ـبِ ـْص ــُة مُ ــحَ ـْيــَص ـَدُه ال  ـعْ ـَوبَ 
(5)

 

  :بمب اشصم 
باَ  -88 ــــا َوَكـــــذ   َتنِْزيــــُل َبْعــــَد ِحْزهِبَ

 هُ ـــلَ ــبْ ــاَءُه َوقَ ـــــا َج ـــ قِّ ملَ ــَحـْالــبِ  -89

ِصـــْدِق إِذْ   َتبـــاَ  بِالِّ َواْلَعنَْكُبـــوُت ُ ْ
(6)

 

َب فَ ـا َأْو كَ ــًِذبــكَ  هُ ــلَ ـِرْف َأْص ـاعْ ـذ 
(7)

 

  :بمب اشظمء
ـــــــُد كَ   َقْد َكَتُبوا "بُِظْلِمِهمْ " ِل َجاـيِف الن حْ  -90 ـــــــاَم َوَبْع ـــــــاطٍِر بِ ـــــــُبواَوَف  َس

                                                        
[، وقوله تعاىل يف سورة يونس: 143] آية  ﴾ىئ  ىئ  ىئ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األعراف: ( 1)

 [. 104] آية  ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ﴿

ۀ  ﴿يف سورة مريم: [، وقوله تعاىل أيضًا 15] آية  ﴾ٹ  ڤ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة مريم: ( 2)

 [، فاألول يف قصة حييى عليه السالم، واألخرى يف قصة عيسى عليه السالم. 33]آية ﴾ہ

ې  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة الزخرف: 53] آية  ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة طه: ( 3)

. انظر: "مهاداً " عىل قراءة من أثبت األلف يف "مهادا"[، لكن الناظم أتى بلفظ 10] آية ﴾ې  ې  

 (. 418كتاب السبعة ّلبن جماهد )ص

[، وقوله تعاىل أيضًا يف سورة األنعام: 99] آية  ﴾  ۇڭ   ڭ  ڭ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األنعام: ( 4)

 [. 141] آية  ﴾  ےھ  ھ   ھ ﴿

[، وقوله تعاىل أيضًا يف سورة 73] آية  ﴾ٺٺ  ٺ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة احلجر: ( 5)

 [. 83] آية  ﴾ڱ   ڱ   ڱ  ﴿احلجر: 

 آية  ﴾ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿إىل قوله تعاىل يف سورة الزمر:  "تنزيل"أشار الناظم بقوله: ( 6)

 آية احلزب الثالث والعرشين يف سورة الزمر، وهي  آية ، أي: بعد نه"بعد حزهبا"وقول الناظم:  [،32]

[31.] 

  [.68] آية  ﴾گ    گ  ڳ     گ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة العنكبوت: ( 7)
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ـــــا  -91 ـــــا إَِلْيَه ـــــَل َظْهِرَه ـــــىَل ُقَبْي  َع

 "َبْيـنِِهمُ َفاْخَتَلَف اأْلْحـَزاُب ِمـْن " -92
 ُروا ـــفَ ـَن كَ ــِذيـل  ـُرٍف ولِ ــِي ُزْخ ـف -93

ـــــا ـــــى َعَلْيَه ـــــِل َأَت نَْح ـــــن  يِف ال 
َلكِ

(1)
 

ــــــَل  ــــــِذيَن َظَلُمــــــوا"َقْب ــــــل  لِل    "َفَوْي
رُ ـهَ ـظْ ـيَ ـٍد َس ــهَ ـْش ـْن مَ ــٍم مِ ـْريَ ـِي مَ ـف

(2)
 

 
 :بمب اشعةن

اـــونَ ــعُ ـْرجِ ـــُل يَ ــبْ ــر  َوقَ ـَؤخ  ــمُ   اــَونـلُ ـقِ ـعْ ـَل يَ ـبْ ـْم َّل قَ ـهُ ـفَ  ي  ـمْ ـعُ  -94
(3)

 

يَداـَت اأْلَنْ ـحْ ـُه تَ ـكِْس ــَواعْ   "داً ــُكُم َشِهيـَليْ ـعَ "َرْه ـــقَ ـبَ ـي الْ ـِف -95 بَِيا جُمِ
(4)

 

َم فِ ـــــــقُ   اـــونَ ــاِذبُ ــكَ ــْم لَ ــــهُ ـُم إِن  ـــلَ ـعْ ـــيَ  -96  اـَنــــيــقِ ـــَراَءٍة يَ ـــــــي بَ ــدِّ

افِِقنَي اْجَتَمَعاـنَ ـمُ ـوَرِة الْ ــِي ُس ـف  اً ــعَ ـام مَ ـَراهـا آِخ ـهــيـد فِ ــهـْش ـــيَ  -97
(5)

 

َناوــلُ ـعَ ـفْ ــوَد يَ ـــٍف َوهُ ــوُس ـيُ ــبِ   َلُموَناـعْ ـِل يَ ـبْ ــْن قَ ــْس مِ ــئِ ـتَ ـبْ ـَوتَ  -98
(6)

 

مِ ـــــيًّا قَ ــِص ـاًرا عَ ـــب  ـَد َج ــعْ ــَوبَ  -99 ي َمْرَيمِ ـِرًا فــًا آخـــِقيـْل َش ـــَوقُ   دِّ
(7)

 

                                                        
[، وقوله تعاىل يف سورة 61] آية  ﴾ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة النحل: ( 1)

 [. 45] آية  ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿فاطر: 

 يف سورة [، وقوله تعاىل37] آية  ﴾ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ        ىئ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة مريم: ( 2)

 [. 65] آية  ﴾ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک   ﴿الزخرف: 

ڃ  ﴿[، وقوله تعاىل أيضًا يف سورة البقرة: 18] آية  ﴾ٹ  ٹ  ٹ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 3)

  [.171] آية  ﴾چ  چ   
: "نبياءحتت األ"[، وأراد بـ143] آية ﴾  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 4)

  [.78] آية ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ﴿قوله تعاىل يف سورة احلج: 
[، قدم عىل قوله تعاىل يف سورة 42] آية ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة التوبة: ( 5)

، يف قوله تعاىل يف "يعلم، يشهد"[، وقد اجتمع اللفظان 107] آية  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ﴿التوبة: 

 [ . 1] آية  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ   ڳ  ڱ ﴿سورة املنافقني: 

[، وقوله تعاىل يف سورة يوسف: 36] آية ﴾جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة هود: ( 6)

  [.69] آية ﴾يب  جت  حت  خت  مت ﴿
[، وقوله تعاىل أيضًا يف 14] آية  ﴾ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة مريم: ( 7)

 [. 32] آية  ﴾ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ﴿ سورة مريم:
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 ـجِّ لَ ـَحـي الْ ـِف  مِ ـــيـقِ ـَدُه عَ ــعْ ـْوٍم بَ ـــَذاُب يَ ــعَ  -100
 مِ ـــظِيـَدُه عَ ــعْ ـْن بَ ـكِ

طِنِ ـافْ ـوَد فَ ـمُ ـاٍد َوثَ ـِد عَ ـعْ ـْن بَ ـمِ   َمْدَينِ  ُه يِف ــثُ ـلُ ـَرا ثُ ــعَ ــش  ـِي الـف -101
(1)

 

َل هُ  -102 ٍط َيا َفَتىـيـحِ ـا مُ ــيهَ ـٍن فِ ـْديَ ــَمـبِ   ىـــٍر َوَأتَ ـيـبِ ـْا كَ ــوٍد َج ــــَأو 
(2)

 

 ــُس ـا بِ ـوهَ ـس  ـَمـََوَّل ت" -103
ٍ
 هُ دَ ـــب  َوحـِريــقَ ـَذاب  بِ ـُت عَ ــعْ ــنَ   َبْعَدهُ  "وء

ِقيمُ ـَْس ـَراِف مُ ــوَرِة اأْلَعْ ــِي ُس ـف  مُ ــيـُه َألِ ــتُ ـعْ ـْن نَ ـكِ ـوَد لَ ــِي هُ ـف -104
(3)

 

اـَتـبَ ـا ثَ ـٍر مَ ـــٍص َوُزمَ ــَص ــِي قَ ـف  َأَتى ىَل ِعْلمٍ ـَد عَ ـعْ ـْد بَ زِ  ِدَي ــِعنْ  -105
(4)

 

كاَ "ُلْقاَمَن ـَرا بِ ــَواقْ  -106 كاَ ـَها لِ ــْرفُ ــُبوُت َح ـكَ ـاْلَعنْ وَ   "َعىَل َأْن ُترْشِ ُترْشِ
(5)

 

بِ ــعَ ـمُ ـَوبِ  -107 َخ ـَِن فــِريــَش ـنْ ـمُ ـبِ   ادِ ــــْوَق َص ـــَن فَ ـــيـذ   ادِ ــــاِن بَ ـــي الد 

ا ُتِصِب ـعْ ـَواْرفَ   نَا اأْلُوىل اْنِصِب ـُه َمْوَتتَ ـــلَ ـبْ ـَوقَ  -108 ُه يِف اّلُدَخاِن َحقًّ
(6)

 

  :غةنبمب اش
ــــا  -109 ــــنْيٍ َوبَِف ــــا بَِغ ْم َفَأْغَرْينَ ــــدِّ ــــــاَ   َق ــــــْا اْعِرف ــــــم  َوَأْلَقْينَ ــــــَدْه ُث  يِف امْلَاِئ

                                                        
 ی  ی ىئ ىئ  ﴿يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل يف سورة احلج:  "عقيم"يريد أنه جاء لفظ ( 1)

يف ثالثة مواضع يف قصة عاد وثمود  ﴾مب  ىب   يب ﴿[، وورد يف سورة الشعراء 55] آية  ﴾ی

ۈئ  ﴿[، وقوله تعاىل: 135] آية  ﴾جب  حب  خب  مب  ىب   يب   ﴿ومدين، كام يف قوله تعاىل: 

  [.189] آية  ﴾ڇ  ڇ      ڇ چ  ڇ ﴿ [، وقوله تعاىل:156] آية  ﴾ېئ  ېئ ېئ
ڍ  ﴿[، وقوله تعاىل أيضًا يف سورة هود: 3] آية  ﴾ۉ  ې ې ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة هود: ( 2)

  [.84] آية  ﴾ڌ     ڌ  
[، وقوله تعاىل يف سورة هود: 73] آية ﴾ىئ  ىئ  ی    ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األعراف: ( 3)

[، وهناك موضع آخر مل يرش إليه الناظم، وهو قوله تعاىل يف سورة 64] آية ﴾ڃڃ ڃ ﴿

 [. 156] آية  ﴾ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ   ﴿:  الشعراء

[، وقوله تعاىل يف سورة الزمر: 78] آية  ﴾  پٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة القصص: ( 4)

  [.49] آية  ﴾  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿
[، وقوله تعاىل يف سورة 15] آية  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة لقامن: ( 5)

  [.8] آية  ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ     ﴿العنكبوت: 
ې    ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة الدخان: 59] آية ﴾چ  ڇ  ڇ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الصافات: ( 6)

، ويف سورة الدخان بالرفع "موتتنا"اء بالنصب ـات جــورة الصافـ[، ففي س35] ةــآي  ﴾ىې 

 . "موتُتنا"
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اَوهْ ــــقَ ــش  ـُم الــهُ ـتْ ـم  ـْد عَ ــقَ ـا لَ ــقًّ ـح َداَوهْ ـــعَ ـُم الْ ــهُ ـنَ ـيْ ـَا بَ ـمَ ـَدهُ ـعْ ــبَ  -110
(1)

 

 :بمب اشفمء
 "َفاْنَفَجَرْت "وا ا َفُكلُ ـيِف اْلَبَقَره َج  -111
 َواْلَواُو يِف اجْلَْمـِع لأَِلْعـَراِف َفـَرهْ  -112

 بَِفا "اَل َخْوف  ـفَ "ا ـًاحلِ ـَد َص ــعْ ـَوبَ  -113

ــــــا   ــــــاَل َأْعَراُفَه  "َفاْنَبَجَســــــْت "َوَفُك
ــــَرهْ  ــــى يِف اْلَبَق ــــْد َأَت ــــى َق َويِف امْلَُثن 

(2)
 

 اـفَ ـلَ ـَخ ا ــهَ ـنْ ـَواُو مِ ـــَدْه َوالْ ـــائــَمـيِف الْ 

ــــــنَُهاَم  -114 ــــــا َبْي ــــــَرْه َوِزْد هِبَ  يِف اْلَبَق

ـــاَل  -115 ـــاٍد َف ـــَد َوَّل َع ـــَرْه َبْع  يِف اْلَبَق

 ا ـِل َوَج ـحْ ـي اّلنَ ـِلِن  اهلل فـاٍد فَ ـــعَ  -116

ـــُم أجـــ"  ــــع "ُرُهمُ ـَفَلُه اـمــــهَ ـَد افْ ـن
(3)

 

ــــــــــال  ــــــــــِه إِّن َواهلل َع ــــــــــَم َعَلْي  إِْث

اــجَ ــاِم َس ــعَ ــي اَّلنْ ــفِ  َك ــلِن  َرب  ـــفَ 
(4)

 

يِن يِف  -117  َبْعـــَد َفـــلِْخَواُنُكُم يِف الـــدِّ

يِن َأَتى يِف اْلَبَقَرهْ  -118 َوَحْذُف يِف الدِّ
 (5)

 

َتلِــــــــِف    َتْوَبــــــــَة َواأْلَْحــــــــَزاِب مَلْ َُيْ

هْ   َويِف اْلُعُقــــــوِد َفــــــاْعَلُموا ِزْد َخــــــرَبَ

                                                        
حئ مئ  ﴿[، وقوله تعاىل: 14] آية ﴾ٺ  ڀ ٺ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة املائدة: ( 1)

 . "وألقينا" ، والثانية بلفظ"أغرينا"[، فاألوىل بلفظ 64] آية  ﴾ىئ
 آية ﴾ڌ  ڌ  ﴿[، وقوله: 58] آية ﴾پ   پ  پ  پ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 2)

[، وقبله قوله تعاىل يف سورة 160] آية  ﴾ٿ  ٿ ﴿وقوله تعاىل يف سورة األعراف:  [،60]

 [. 19] آية  ﴾ہ  ھ  ھ   ھ   ﴿األعراف أيضًا: 

[، وقوله تعاىل يف 62] آية  ﴾ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 3)

 [. 69] آية  ﴾ې  ې   ى    ﴿ملائدة: سورة ا

[، وجاء 173] آية  ﴾ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ڻڱ ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة:( 4)

[، وجاء قوله تعاىل يف 145] آية  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ﴿قوله تعاىل يف سورة األنعام: 

ره ـذكـ[، وهناك موضع آخر مل ي115] آية  ﴾ہ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ    ﴿سورة النحل: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ   ﴿وله تعاىل يف سورة املائدة: ـو قـم، وهـاظـالن

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

ڇ   چ چ چ چڃ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڦڦ ڦ ڤڤ

ک  ک  ک    کڑ ڑ ژ ڎ ڈ ڈ ژ ڎڌ ڇ   ڇ ڇڍڍ ڌ

 [. 3] آية ﴾ گ

[، وقوله تعاىل يف سورة األحزاب: 11] آية ﴾ڻں  ں  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة التوبة: ( 5)

[، وهذان املوضعان متشاهبان، واختلف عنهام املوضع الثالث، وهو قوله 5] آية  ﴾ڻ   ڻ  ۀ﴿

 [. 220] آية  ﴾ٿ  ٿ    ٺٺ ﴿تعاىل يف سورة البقرة: 
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ْيُتْم َويِف الت َغــــــاُبنِ  -119  َبْعــــــَد َتــــــَول 

ـــــُأْلِقي  -120 َهـــــا َف شـــــَعَرا َوَغرْيِ  يِف ال 

ـــــاِن ِزيـــــَدا فَ  -121 ـــــُل آَيَت ـــــعْ َوَقْب  َوَق

 يِف ُسوَرِة اْلَكْهـِف َأَتـى َفَأْعَرَضـا  -122

ـــَد  -123 ـــرًا "َبْع ـــْيِهْم َمَط ـــا َعَل  َوَأْمَطْرَن

ــى  -124 ــوَن َمَت ــَد َيُقوُل ــا َبْع ــْتُح َج  َواْلَف

ـــــا  -125 ـــــاٍد َثَبَت ـــــْوَق َص ـــــَول  َف  َوَفَت

ـــــــي اَم ُبنِ ـــــــلِن  ـــــــَوّلْيُتْم َف ـــــــلِْن َت َف
(1)

 

 َواْلـــــَواُو يِف اأْلَْعـــــَراِف َجـــــا بَِحـــــقِّ 

ـــــَك ا ـــــوا ُهنَالِ ـــــعْ َفُغلُِب ـــــق  َدَف حْلَ
(2)

 

ـــا ـــم  َأْعَرَض ـــْجَدِة ُث س ـــا َويِف ال  َعنَْه
(3)

 

ــَعَرا "َفَســاءَ  نْمــِل َوَجــا يِف الش  يِف ال 
(4)

 

يِف َســْجَدٍة َواْلَوْعـــُد يِف اْلَغـــرْيِ َأَتـــى
(5)

 

ــــى ــــايِن َأَت ــــَواُو يِف الث  ًما َواْل ــــد  ُمَق
(6)

 

                                                        
[، وقوله تعاىل يف سورة التغابن: 92] آية ﴾چ  ڇ  ڇ ﴿املائدة:  يريد قوله تعاىل يف سورة( 1)

 [. 12] آية  ﴾ڃ   ڃ     ڃ  ﴿
 آية  ﴾ڇ  ڇ  ڇ﴿[، وقوله تعاىل: 32] آية  ﴾ڭ  ڭ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الشعراء: ( 2)

  ڦ﴿[، وأيضًا قوله تعاىل يف سورة األعراف: 46] آية ﴾ڈ  ڈ﴿وقوله تعاىل:  [،45]

والواو "[، وقول الناظم: 70] آية  ﴾ژ   ڑ   ڑ ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة طه: 107] آية ﴾ڄ

[، وقول 120] آية  ﴾يئ  جب   حب  ﴿يقصد قوله تعاىل يف سورة األعراف:  "يف األعراف ...

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی   ﴿، يقصد قوله تعاىل يف سورة األعراف: "وقيل آيتان زيدا فوقع"الناظم: 

 [. 119-118اآليتني ] ﴾  ی  ی   جئ

ٺ   ٿ     ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة السجدة: 57] آية  ﴾ک  ک    ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الكهف: ( 3)

 . [22] آية  ﴾  ٿٿ

[، وقوله تعاىل يف 173] آية  ﴾ھ  ھ  ے    ھہ  ہ   ھ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الشعراء: ( 4)

 [، فاآليتان متشاهبتان. 58] آية  ﴾ڦ   ڦ  ڦ    ڦڤ   ڤ  ڤ ﴿سورة النمل: 

، وهو "الفتح"[، حيث جاء بلفظ 28] آية  ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة السجدة: ( 5)

، وهي ستة مواضع: األول: "الوعد"املوضع الوحيد يف القرآن الكريم، وغريه من املواضع جاء بلفظ 

ڦ   ڦ ﴿[، الثاين: قوله تعاىل يف سورة األنبياء: 48] آية  ﴾ں  ں  ڻ   ﴿قوله تعاىل يف سورة يونس: 

[، الرابع: قوله تعاىل 71] آية  ﴾ڭ  ڭ  ۇ     ﴿[، الثالث: قوله تعاىل يف سورة النمل: 38] آية  ﴾ڦ  

 آية  ﴾ۀ  ۀ  ہ  ﴿ خلامس: قوله تعاىل يف سورة يس:ا[، 29] آية  ﴾ڭ  ڭ  ڭ    ﴿يف سورة سبأ: 
  [.25] آية  ﴾مت  ىت  يت ﴿  سورة امللك:[، السادس: قوله تعاىل يف48]

ۇئ  ۆئ  ﴿ [، وقوله تعاىل:175، 174] آية  ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة الصافات:( 6)

  [.179، 178] آية  ﴾ۆئ  ۈئ    
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ـــــاِف  -126 ـــــَت َق ـــــِذيَن حَتْ ـــــلِن  لِل   َف

ْنَســانِ َفاْصــرِبْ حِلُْكــِم اْلَفــاُء يِف  -127   اإْلِ

 مُ ــهُ ـلَ ــا فَ ــفَ ــِن بِ ــيـــتِّ ـَر الــــوآخ -128

ــــاَل ِخــــاَلِف  ــــوِر بِ ــــَواُو يِف الط  َواْل
(1)

 

ـــــــوِر بـِــــــَواٍو َدانِ َوُنـــــــوَن يِف  الط 
(2)

 

ـُهـاِق لَ ــقَ ــِش ـي اِّلنْ ـِا فــهَ ـْذفُ ـَوَح  مُ ــ
(3)

 

  :بمب اشرمف

نَسا  -129  َوَمْن ُيَشاِقِق ال رُسوَل يِف الِّ

ُسوِل يِف  -130  َوَبْعَدُه اْسُم اهللِ َوالر 

ِغاًم يِف احْلرَْشِ  -131  َوَقْد َأَتى ُمد 

 إِْبَراِهياَم َوَقْوُم ُلوٍط َبْعَد  -132

وِم َأَتاَك  -133  ُيْقِسُم "يِف آِخِر الر 

 َوَيت بِــــــْع َغــــــرْيَ َســــــبِيِل َفاْدُرَســــــا  

ــــــ ــــــاِل بِ ــــــوَرِة اَّلْنَف ــــــِف ُس  اَل َتَوق 

ــــاْدرِ  ــــُم اهللِ َحْســــُب َف ــــَدُه اْس َوَبْع
(4)

 

ـــــــا ـــــــَراَءٍة َمْعُلوَم ـــــــجِّ َّل َب يِف احْلَ
(5)

 

ــــــونَ  ـــــــُمقّدمُ  "امْلُْجِرُم ــــــْبلُِس اْل ُي
(6)

 

                                                        
 [، وقوله تعاىل يف سورة الطور:59] آية  ﴾ڑ  ڑ  ک  ک   ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة الذاريات:( 1)

  [.47] آية  ﴾ېئ   ۈئ  ۈئ  ېئ ﴿
ڇ   ﴿ [، وقوله تعاىل يف سورة القلم:24] آية  ﴾حت  خت  مت   ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة اإلنسان:( 2)

  [.48] آية  ﴾ی  جئ       حئ   ﴿ [، وجاء يف سورة الطور:48] آية  ﴾ڇ     ڇ  
  ﴾ڤ  ڤ    ﴿ سورة التني: [، وقوله تعاىل يف25] آية  ﴾ی  ی   ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة اّلنشقاق:( 3)

 [. 6] آية

 [، وقوله تعاىل يف سورة األنفال:115] آية  ﴾ڦ   ڦ  ڦ ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة النساء:( 4)
ٱ   ﴿ [، وقوله تعاىل يف سورة احلرش:13] آية  ﴾ہ  ہ  ھ  ھ      ہڻ   ۀ  ۀ  ہ﴿

  [.4] آية  ﴾پ  پ  پ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ
ڻ  ﴿ ، كام يف قوله تعاىل:"وقوم إبراهيم"جاءت يف سورة احلج بعد كلمة  "لوطوقوم "يريد أن كلمة ( 5)

الواردة  "وقوم لوط"يعني أن كلمة  "ّل براءة معلوماً "[، ومعنى قوله يف احلج 43] آية  ﴾ڻ  ڻ  ۀ  

 تأِت إّل يف سورة احلج، أما يف سورة براءة وهي سورة التوبة فلن كلمة ، مل"وقوم إبراهيم" بعد كلمة

چ  چ  چ  ﴿ كام يف قوله تعاىل: "وقوم إبراهيم"كلمة  مل تأت فيها، وإن كان ورد فيها "وقوم لوط"

[، واملناسبة يف ذكرها يف املتشابه هنا واهلل أعلم أن 70] اآلية ﴾چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

 . "قوم نوح وعاد وثمود"كال الشاهدين جاء قبلهام لفظ 
[، وقوله تعاىل أيضًا يف سورة الروم: 55] آية ﴾ڳ  ڳ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الروم: ( 6)

 [. 12] آية  ﴾ۅ  ۅ  ﴿
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 فِيَها لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن َياِِت  -134

 َّل َيْعِقُلوَن َبْعَد َبْل َأْكَثُرُهمْ  -135

 انِ ـَمكَ ـي الْ ـِوَن فـــمُ ـلَ ـعْ ـل  يَ ـَوَح  -136

ـــــــاِت  ـــــــُل اآْلَي ـــــــِه ُنَفصِّ
ـــــــْن َقْبلِ  ِم

يِف ُســـــوَرٍة لِْلَعنَْكُبـــــوِت ِعنَـــــَدُهمْ 
(1)

 

انِ ـــمَ ـقْ ـي لُ ــِا َوفـــقًّ ـــوُنٍس َح ـــيُ ـــبِ 
(2)

 

  :بمب اشكمف

ـــاٍت  -137 ـــاَلُث آَي ـــمِ "َث ُك ـــْن مَلْ حَيْ  "َوَم
ــــافِرِ  -138 ــــا بِاْلَك ــــْت ُمَرتًِب ــــْد ُختَِم  َق

ــَتُكمْ " -139 ــْل َأَرَأْي ــاِم إِنْ  "ُق ــَدى اأْلَْنَع  َل

 إِْن َأَخــــذْ  "ُقــــْل أَرَأْيــــُتمْ "َبْيــــنَُهاَم  -140

 َواْعكِــْس بُِســْبَحاَن َفُقــْل َنــْرُزُقُهمُ  -141

ْجرِ  -142  َقـْد َأَتـى "آَياُت اْلكَِتاِب "يِف احْلِ

ِِ يِف   -143 نْمُل بِاْلَعْكِس َونْعُت اْلَعـْر  َوال 

ـــــــــاْعَلمِ   ـــــــــَدْه آِخـــــــــُرُهن  َف  يِف امْلَاِي

َوَظــــــــامِلٍ َوَفاِســــــــٍق يِف اآلِخــــــــرِ 
(3)

 

ـــــَعنْيِ  ـــــاُكُم يِف َمْوِض ـــــنْ َأَت ـــــْد َحُس  َق

ــــــذْ  ــــــاُهْم َفُخ ــــــا َوإِي  ــــــْرُزْقُكُم فِيَه  َن

ــــــمُ  ــــــاَم هُنْلِْكُه ــــــاُكْم َف ــــــَل َوإِي  َقْب
(4)

 

ـــــَل  ـــــنيٍ "َقْب ـــــْرآٍن ُمبِ ـــــى  "َوُق ـــــا َفَت  َي

ــِف  ــُب َفِص ــِريُم َحْس ــَح اْلَك ــْد َأْفَل َق
(5)

 

                                                        
[، وقوله تعاىل أيضًا يف سورة 24] آية ﴾ۈئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة الروم:( 1)

مئ  ىئ  حئ ﴿ [، وقوله تعاىل يف سورة العنكبوت:28]آية ﴾ںڱڱڱ﴿الروم: 

 [. 63] آية  ﴾ يئ

ۉ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة لقامن: 55] آية  ﴾چ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿يف سورة يونس:  يريد قوله تعاىل( 2)

 [. 25] آية  ﴾ۉ  ې  ې  

[، 44] آية ﴾ھ  ھ  ھ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة املائدة: ( 3)

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   ﴿[، و45] آية  ﴾ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ﴿و

  [.47] آية  ﴾چ  چ  چ  
 آية  ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ [، و40] آية  ﴾ں   ڻ  ڻ   ڻ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األنعام: ( 4)

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ﴿[، وقوله تعاىل بني املوضعني السابقني يف نفس السورة: 47]

[، 46] آية  ﴾ڤ    ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 آية  ﴾ى  ى    ېې    ې.. .ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ﴿ نعام:وقوله تعاىل يف سورة األ

 [.31] آية  ﴾ڇ  ڇ    ڇچ  ڇ ﴿سورة اإلرساء:  [، مع قوله تعاىل يف151]

[، وقوله تعاىل يف 1] آية  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٻٱ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة احلجر: ( 5)

ونعت العرِ يف ... " م:[، وقول الناظ1] آية  ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٻٱ﴿ سورة النمل:

 يةاآل ﴾ۅ  ۉ  ۉ ﴿، فرييد به قوله تعاىل يف سورة املؤمنون: "قد أفلح الكريم حسب فصف



 (ه1437ذو اشحجة )  واشعاآون        مم  اشامبي  شلدااام  اشرآنيةة         اشعد  اشاميمجلة معهد اإل
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مِ ـافُِروَن قَ ـوِت اْلكَ ـَُكبـنْ ـعَ ـْي الـِف -144  مِ ــلَ ــْس ـًا تَ ــقـُد َح ــحَ ــجْ ـا يَ ـــَد َومَ ـــعْ ــبَ  دِّ

ْعـــــَدهُ َواّلَظـــــاملُِوَن بَ  -145
(1)

 َوُكْرَهـــــا 

ـــــهُ "ُلْقـــــاَمَن فِيَهـــــا  -146 َلْتـــــُه ُأم   مَحَ

ــــــا  -147  ــــــا َوَتْعَمُلوَن
َِ ــــــَلْت   يِف ُفصِّ

 ِد َعْرُضَها َكَعْرضِ ــِديـَحـْي الـَِوف -148

ــــا   ْث َعنَْه ــــدِّ ــــاِف َفَح ــــا يِف اأَلْحَق  َمًع

َوَهـــَذا ُحْكُمـــهُ  "َوْهنًـــا َعـــىَل َوْهـــنٍ 
(2)

 

ـــُتْم َفـــ ـــْن َغـــرْيِ ُكنْ اْعَلُموا َيِقينَـــاِم
(3)

 

نِ ـفَ  ا َحْذُف َكَعْرِض ُيْريِض ــَس ـْوَق الِّ
(4)

 

  :بمب اشال 

ُســـــولِ  -149  يِف اْلَبَقـــــَرْه َشـــــَهاَدُة الر 

 َوَقْبـــــَل َذاَك لَِتُكوُنـــــوا ُشـــــَهَدا  -150

 َوْجَهــــُه  -151
ِ
نَِســـاء  يِف اْلَبَقـــَرْه َويِف الِّ

 وَ  -152
ِ
نَِساء ى َلُكْم َفْوَق الِّ  اْحـِذِف ُبرْشَ

ــــــــــلِ   تنِْزي ُل ال  ــــــــــزِّ ــــــــــا  ُمنَ َرَه  َأخ 

ــَدا َواْلَعْكــُس  ــاَل اْعَت ــى بِ ــجِّ َأَت يِف احْلَ
(5)

 

ــــــــهُ  ــــــــْن َوْجَه ــــــــاَمَن إىَِل َم هلل ُلْق
(6)

 

ــــ ــــا َتش ــــاِل َيِقينً ــــْم بِاَّلْنَف ُرِف ـَْلُك
(7)

 

                                                        
، وهو املوضع الوحيد يف القرآن هبذا اللفظ وغريه من "الكريم"[، حيث جاء وصف العرِ بــ116]

 يةاآل ﴾ەئ      ى    ائ  ائ ﴿، كام يف قوله تعاىل يف سورة التوبة: "العظيم"املواضع بوصف 

 [. 86] يةاآل ﴾ې  ى  ى     ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة املؤمنون: 129]

ڱ  ں    ﴿[، و47] آية  ﴾ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة العنكبوت: ( 1)

 [.49] آية  ﴾ں  ڻ  ڻ  

سورة لقامن:  [، وقوله تعاىل يف15] آية  ﴾پ  پ  پ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األحقاف: ( 2)

  [.14] آية   ﴾ڃ  چ    چ  چ  چ  ﴿
، وهو قوله "كنتم"كلمة  "تعلمون"يشري الناظم إىل املوضع الوحيد يف القرآن الكريم الذي مل يسبق كلمة ( 3)

 [. 22] آية  ﴾ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ڃ       ﴿تعاىل يف سورة فصلت: 

[، وقوله تعاىل يف 133] آية  ﴾  پ  پ   پ  ڀ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة آل عمران: ( 4)

  [.21] آية  ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ ﴿سورة احلديد: 
 آية  ﴾ڃڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 5)

  [.78] آية  ﴾  ېۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ېۋ  ۋ ﴿وقوله تعاىل يف سورة احلج:  [،143]
[، وقوله تعاىل يف 112] آية  ﴾ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     ی ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 6)

ڈ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة لقامن: 125] آية  ﴾گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿سورة النساء: 

 [. 22] آية  ﴾ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

[، وقوله تعاىل يف 126] آية  ﴾  گڑ   ک  ک  ک  ک  گ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة آل عمران: ( 7)

  [.10] آية  ﴾  ٿٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿ ﴿ة األنفال: سور
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ــــا  -153 ــــَل َيْعَلُموَن ــــوِد َقْب  َّل يِف اْلُعُق

ــــَطِفيَها  -154 ــــاِف َتْص ــــَرْه بِاْلَق  َوالَبَق

ـــَراِف َوَردْ  -155 ـــْت يِف اَّلْع ـــٍد َميِّ  لَِبَل

ــــَماَل  -156  ِزْد الـــِذيَن َكَفـــُروا َبْعـــَد اْل

يــــَع آِخــــَر اأْلَْنَعــــامِ  -157  اْقــــَرا رَسِ

ـــلِْبَراِهيَم  -158  َقاَلـــْت هَلُـــمُ َواْحَفـــْظ بِ

ْجِر َجا  -159 لْعنَـهْ "يِف احْلِ  "إّن َعْليَك ال 
ـــلِهِ " -160 ـــْن َفْض ـــوا ِم ـــاطِرِ  "لَِتْبَتُغ  بَِف

ــى  -161 ــْياًل َوَأَت ــاَء َل ــا َج ــَعَرا َم  يِف الش 

ــــــُدوَنا  َت ــــــِل هَيْ ــــــْن َقْب ــــــْيئًا َوَّل ِم  َش

آَبـــــــاُؤُهْم َّل َيْعِقُلـــــــوَن فِيَهــــــــا
(1)

 

َوُقـــــْل إىَِل يِف َفـــــاطٍِر َقـــــِد اْنَفـــــَردْ 
(2)

 

ـــوَد يِف اأْلَ  ـــاَل هِبُ ـــوٍح َف ـــَراِف يِف ُن ْع
(3)

 

ــــــالاّلمِ  ــــــا بِ َتَه ــــــياَم حَتْ
ــــــاَء فِ َوَج

(4)
 

رًا َوَقْبَلــــــــُه ُرْســــــــُلُهمُ  ُمــــــــَؤخ 
(5)

 

ـــــهْ  َوَلْعنَتِــــــي يِف َصــــــاِد َذاُت ُمنـ 
(6)

 

ــــَواٍو َزاِهــــرِ  نْحــــِل بِ ــــاَء يِف ال  َوَج
(7)

 

ــــا َخاِن ُمْثبَت ــــد  ــــاِدي يِف ال ــــَد ِعَب َبْع
(8)

 

                                                        
  [، وقوله تعاىل يف سورة البقرة:104] آية ﴾ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة املائدة: ( 1)

 [. 170] آية  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ   ﴿

ۓ  ﴿فاطر:  [، وقوله تعاىل يف سورة57] آية ﴾ۆئ  ۆئ ۈئ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األعراف: ( 2)

 [. 9] آية  ﴾ۓ     ڭ  ڭ  

[، وهي يف قصة نوح عليه السالم، 60] آية  ﴾چ  چ   چ  چ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األعراف: ( 3)

ڭ  ڭ  ﴿، وقوله تعاىل يف قصة نوح عليه السالم يف سورة هود: "الذين كفروا"حيث مل يأت بعدها 

ذكره الناظم، وهو قوله تعاىل يف سورة [، وهناك موضع آخر مل ي27] آية  ﴾ۇ  ۇۆ  ۆ

 [. 24] آية  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ   ﴿املؤمنون: 

[، وقوله تعاىل يف سورة األعراف: 165] آية  ﴾ جح  مح  جخ  حخ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األنعام: ( 4)

  [.167] آية  ﴾گ  گ  گ  ڳ ﴿
[، وقوله تعاىل يف سورة إبراهيم أيضًا: 11] ةآي  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة إبراهيم: ( 5)

 [. 10] آية  ﴾ڭ   ڭ   ﴿

ی   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة ص: 35] آية  ﴾ ڤ  ڤ  ڦ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة احلجر: ( 6)

  [.78] آية  ﴾ی  جئ    
ائ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة النحل: 12] آية  ﴾ڤ  ڤ  ڤ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة فاطر: ( 7)

[، فاألوىل بدون واو، والثانية بواو، وهناك موضع آخر مل يذكره الناظم، وهو 14] آية  ﴾ەئ  ەئ

 [، وهو بالواو أيضًا. 12] آية  ﴾ی   ی   جئ   ﴿قوله تعاىل يف سورة اجلاثية: 

ڦ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة الدخان: 52] آية  ﴾ى ې  ى  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الشعراء: ( 8)

  [.23] آية  ﴾ڦ 
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َعَراـْد َأتَ ـا قَ ــَر إِن  ـيْ ـَّل َض  -162 َر ُيَرىـَضيْ َراِف َّل ـي اأْلعْ ـْيَس فِ ـَولَ  ى يِف الش 
(1)

 

  :بمب اشمةم

 ِمنَْهـــا مَجِيًعـــا َبْعـــَد يِف طـــه اْهبَِطـــا  -163

ـــــنَاِت  -164 ـــــاَء حُمَْص  َج
ِ
ـــــاء  َويِف النَِّس

ــــــاْنُظَرا  -165 ــــــَذاِت َف ــــــم  َوَّل ُمت ِخ  ُث

ــــُروا  -166 ــــِذين َكَف ــــَد ال  ــــا َبْع  َوِزْد هِبَ

 ُمِصـــــيَبة  َبْعـــــَد َوإِْن ُتِصـــــْبَك يِف  -167

ـــــَراَن َبـــــىَل ُتِصـــــْبُكُم  يِف آلِ  -168  ِعْم

 يِف الت ْوَبـــــة امْلُؤَتِفَكـــــاُت ِزيـــــَدا  -169

ــــ -170 نَــــا ـْلِْلُمس  ِرفنَِي َجــــاَء َبْعــــَد ُزيِّ

ــــودُ  -171 ــــا ُه ــــا َعَلْيَه ــــاُم َأْمَطْرَن  اأَلْنَع

ــطاَ   ــايِن َس ــوا الث  ــَد اْهبُِط ــَرْه َبْع َواْلَبَق
(2)

 

ـــــــــافَِحاِت  ـــــــــرْيَ ُمَس ـــــــــَدُه َغ  َوَبْع

را َواْلُكــــل  يِف اْلُعُقــــوِد َجــــا ُمــــَذك 
(3)

 

ـــوَجرُ  َتَهـــا اْحـــِذْف ُت  إِْن ِمـــنْهُم َوحَتْ
(4)

 

ـــــــاْعِرِف  ـــــــا َف ـــــــيَِّئة  َج ـــــــَراَءٍة َس  َب

ـــــيِل ُتِصـــــْبُهمُ  َوُهـــــَو يِف النَِّســـــا َي
(5)

 

ــــَداً  ــــُه محي ــــْدَيَن اْتُل ــــِد َم ــــْن َبْع ِم
(6)

 

ـــــــا ـــــــافِِريَن َبي ن ـــــــوُنٍس لِْلَك يِف ُي
(7)

 

ـــَو امْلَْقُصـــودُ  ـــِر ُه ْج ـــيُم يِف احْلِ َوامْلِ
(8)

 

                                                        
[، وقوله تعاىل يف سورة 50] آية  ﴾ۓ     ڭ   ڭ  ڭ    ۓھ  ے  ے ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الشعراء: ( 1)

  [.125] آية ﴾ڃ  چ        چ  چ  چ   ﴿األعراف: 
: [، وقوله تعاىل يف سورة البقرة123] آية ﴾ۋ  ۋ  ۅ   ۅ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة طه: ( 2)

 [. 38] آية ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿[، و36] آية  ﴾ۇئ  ۇئ﴿

[، وقوله 25] آية  ﴾ ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة النساء: ( 3)

  [.5] آية  ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ﴿تعاىل يف سورة املائدة: 
[، وقوله 110] آية  ﴾ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة املائدة: ( 4)

 [. 7] آية  ﴾ۉ  ې  ې       ې   ې  ى        ى  ائ   ﴿عاىل يف سورة األنعام: ت

[، وقوله تعاىل يف سورة 50] آية  ﴾  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة التوبة: ( 5)

ې  ې   ى  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة النساء: 120]آية  ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴿ آل عمران:

  [.78] آية  ﴾  ېئۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ    وئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ
ڈ  ڈ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة إبراهيم:70] آية ﴾ڄڄ ڃ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة التوبة: ( 6)

 [. 9] آية  ﴾ژ    

[، وقوله تعاىل يف سورة األنعام: 12] آية ﴾ڭڭ   ۇ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة يونس: ( 7)

 [. 122] آية  ﴾ھ      ھ  ھ ﴿

ٿ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة احلجر: 82] آية  ﴾پ  پ    ﴿د قوله تعاىل يف سورة هود: يري( 8)

ہ   ﴿[ وهناك ثالثة مواضع مل يذكرها الناظم، وهي قوله تعاىل يف سورة الشعراء: 74] آية ﴾ٹ
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ـــِل  -172 ـــةً "يِف الن ْح ـــُه ِحْلَي ـــاطُِر  "ِمنْ  َوَف

ـــْت  -173 ـــَتْخِرُجوَن َثَبَت ـــوُن يِف َتْس  َوالن 

 يِف امْلُؤِمُنــوَن اْلَقــْوُل ِمــنُْهُم ُحــِذْف  -174

 يِف اْلَكْهـــِف  "َوَجـــَد ِمـــْن ُدوهِنـــاَم " -175

176- "  ّ  َبْعــــَدهُ  "َوِمــــنُْكُم َمــــْن ُيَتــــو

 َبْعَد اهْلَُدى ِمن ِعنْـِدِه يِف القَصـصِ  -177

 ُلْقـــــاَمَن خُمَْتـــــاٍل َفُخـــــوٍر ُثـــــم  يِف  -178

ــــورٍ " -179 اٍن َكُف ــــو  ــــل  َخ ــــَبَقا  "َوُك  َس

ــاف وإنْ  -180 ــوق األحق ــي إّل ف ــا ه  َم

ــــــاَمِهرُ  ـــــْد َرَواُه اْل ـــــُه َق ـــــْذِف ِمنْ  بَِح

ـــِذَفْت  ـــا ُح ـــُل فِيَه ـــاطٍِر َوالن ْح يِف َف
(1)

 

ــِرْف  ــَك ُع ــَد َأْهلِ ــنُْهْم َبْع ــوَد ِم يِف ُه
(2)

 

ـــِف  ـــْن َكْش ـــِه َع ـــْن َقْبلِ ـــَدها ِم َوِعنْ
(3)

 

ـــَدهُ  ـــاَء َوْح ـــافَِر َج ـــُل يِف َغ ـــْن َقْب ِم
(4)

 

 َواْحِذْفُه ِمنَْها يِف اأْلَِخـرِي واْحـِرصِ 
(5)

 

ــــاْعِرِف  ــــوٍر َف ــــاٍر َكُف ــــِر َخت  اآَلِخ
(6)

 

ــْد َصــَدقا ــْن َق ــوُن َم ــا َُيُ ــجِّ َم يِف احْلَ
(7)

 

ــــا ــــؤمنني َبعــــَد اّلنعــــام مًع يف امل
(8)

 

                                                        
[، وقوله تعاىل يف 58] آية  ﴾  ڦڤ   ڤ  ڤ ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة النمل: 173] آية ﴾ہ 

  [.84] آية  ﴾  ڦڤ   ڤ  ڤ ﴿راف: سورة األع
[، وقوله تعاىل يف سورة فاطر: 14] آية ﴾ېۉ ې  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة النحل: ( 1)

 [. 12] آية  ﴾ٿ   ٿ  ﴿

[، وقوله تعاىل يف سورة 40] آية  ﴾  ڎڍ    ڌ  ڌ   ...ڃ  ڃ  ڃ       ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة هود: ( 2)

  [.27] آية  ﴾مب   ىب    خبجب    حب      ... ىئ  ىئ ﴿املؤمنون: 
[، وقوله تعاىل يف سورة الكهف: 93] آية  ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الكهف: ( 3)

 . "من قبله"[، وهو املراد من قول الناظم 90] آية  ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿
غافر:  [، وقوله تعاىل يف سورة5] آية  ﴾ۇ  ۇ  ۆ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة احلج: ( 4)

 [. 67] آية  ﴾  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿

  ﴾ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة القصص: ( 5)

 [. 85] آية  ﴾ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ﴿[، و37] آية

ہ   ﴿ضًا: [، وقوله تعاىل يف سورة لقامن أي18] آية  ﴾حب  خب   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة لقامن: ( 6)

[، وجاءت آيات أخرى مشاهبة للموضع األول، وهو قوله تعاىل يف سورة النساء: 32] آية  ﴾ہ

 [. 23] آية  ﴾ۈئ  ېئ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة احلديد: 36] آية  ﴾ۇ  ۆ﴿

 [. 38] آية  ﴾مب   ىب  يب          ﴿  يريد قوله تعاىل يف سورة احلج: ( 7)

ۈ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة املؤمنون: 24] آية  ﴾ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ    ﴿اجلاثية:  يريد قوله تعاىل يف سورة( 8)

  [.29] آية  ﴾ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة األنعام: 37] آية  ﴾ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ
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ـــُكـــَذلِ " -181 ـــط  ـي الـِفــ "ظـُم ُيوَع  اَلِق ـ

 وا ـنُ ـقَ ـْد َأتْ ــقَ  "هِ ــُظ بِ ــوعَ ــَك يُ ــَذلِ " -182

َفـــــــاِق   َمـــــــْن َكـــــــاَن ُيـــــــوِمُن بِاِّلتِّ

اَن ِمنُْكْم ُيوِمنُ ـْن كَ ـَرْه مَ ـــقَ ــبَ ـيِف الْ 
(1)

 

  :بمب اشنون

ــا اْهبُِطــوا" -183 ــالن ونِ يِف الْ  "ُقْلنَ  َبَقــَرْه بِ

 َطــه َويِف اأْلَْعــَراِف  "َقــاَل اْهبَِطــا" -184

ــــهْ  -185 ــــْوُه َمَع ــــْن َيَتَمن  ــــَرْه َل  يِف اْلَبَق

ـــا  -186 َتَه ـــلُِموَن حَتْ ـــا ُمْس ـــَهْد بَِأن   َواْش

ــــُف  -187 ــــاِم َّل ُنَكلِّ  يِف ُســــوَرِة اأْلَْنَع

ـــْد َوَصـــُفوا  -188  َوَرْفَعـــُه يِف اْلَبَقـــَرْه َق

وُه اْعــــِرِف ـيِف َتْوَبــــٍة َوَّل َتُضــــ -189  ر 

ــــ -190 ــــَدهُ ـَُنْحش ــــا َبْع  ُرُهْم َوَّل مَجِيًع

 يِف َمْوِضـــــَعنْيِ اْقـــــَرأُه َعـــــْن َيِقـــــنيِ  

ــاَل ا" ــواَق ــاَلِف  "ْهبط ــاَل ِخ ــُد بِ َوْح
(2)

 

َّل َيَتَمن ـــــــْوَن َأَتـــــــى يِف اجْلُُمَعـــــــهْ 
(3)

 

ــــــى ــــــِد اْنَتَه ــــــَدْه َق ــــــا يِف امْلَاِي نَ بَِأن 
(4)

 

 بِـــــالن وِن َنْفًســـــا اْنِصـــــُبوُه َواْعِرُفـــــوا 

ـــــــُف  ـــــــِه ُتَكل  ـــــــْن َقْبلِ ـــــــُه ِم أِلَن 
(5)

 

َوِزْد ُهـــِديَت الن ـــوَن َفـــْوَق ُيوُســـِف 
(6)

 

ــــوُنَس ال ــــَدهُ يِف ُي ــــاَك َوْح ــــايِن َأَت ث 
(7)

 

                                                        
گ  ﴿: [، وقوله تعاىل يف سورة البقرة2] آية  ﴾ک  ک  گ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الطالق: ( 1)

 [. 232آية ] ﴾گ  گ    

[، وقوله تعاىل 38] آية  ﴾ٱ  ٻ     ﴿[، و36آية ] ﴾ۇئ  ۇئ     ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 2)

 [. 24] آية  ﴾ٺ  ٺ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة األعراف: 123] آية  ﴾ۋ  ۋ﴿يف سورة طه: 

ۇ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة اجلمعة: 95] آية  ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 3)

 [. 7] آية  ﴾ۇ  ۆ  

[، وقوله تعاىل يف سورة 52] آية ﴾ی  ی  جئ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة آل عمران: ( 4)

 [. 111] آية ﴾ڭ  ڭ  ڭ    ﴿املائدة: 

[، وقوله تعاىل يف سورة 152] آية ﴾ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األنعام: ( 5)

[، ومواضع أخرى مشاهبة للموضع األول مل يذكرها 233] آية ﴾  ۉۉۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿قرة: الب

[، وقوله تعاىل يف 42] آية ﴾ۆ   ڭ ۇ  ۇ  ۆ    ﴿الناظم، وهي قوله تعاىل: يف سورة األعراف: 

  [.62] آية ﴾  ٹٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٹ ﴿سورة املؤمنون: 
ک  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة هود: 39] آية ﴾  ںڱ ڱ  ڱ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة التوبة: ( 6)

 [. 57] آية ﴾  کک  ک

ٹ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة يونس: 22] آية ﴾ڱ  ڱ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األنعام: ( 7)

 [. 45] آية ﴾ڤ  
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ــَرا  -191 ْجــِر ِمــْن َغــرْيِ ِم  َنْســُلُكُه يِف احْلِ

ــا َذا  -192 ــا َي ــَبَق ُقْلنَ ــْد َس ــِف َق  يِف اْلَكْه

ــُئُكمُ  -193  يِف اْلَكْهــِف َجــا ُقــْل َهــْل ُننَبِّ

ــــــــــعِ  َوآُل  -194 ــــــــــزَ ْم ْم  َتنْيِ َراَن هِبَ

ـْجَدهْ  "َفاَل َتُكـْن يِف ِمْرَيـةٍ " -195  يِف الس 

 َجـا يِف الن ْمـلِ "َوَّل َتُكْن يِف َضْيِق "-196

ــــا  -197 ــــْه َوَنْحَي  َنُمــــوُت ِزْد يِف اجْلَاثَِي

دنْ ــنَ ـاتَ ــيَ ـَح  -198  َعامُ ـا اأْلَنْ ـا َومَ ــــيَ ـا ال 

ــــَعَرا ش ــــى يِف ال  ــــَلْكنَاُه َأَت ــــْن َس َلكِ
(1)

 

ـــــَذا ـــــَد َه ـــــاُلوا ُبَعْي ـــــَواُو يِف َق َواْل
(2)

 

ــــالن   ــــَزةُ بِ ــــ وِن َواهْلَْم نَس ــــِد الِّ ــــْن َبْع  اِم

ــــــُئكُ  ــــــْل َأ ُأَنبِّ ــــــنِ افْ  مُ ُق ــــــْم َذْي َه
(3)

 

ــــَدهْ  ــــوَد َوْح ــــُه هِبُ ــــالن وِن َواْحِذْف بِ
(4)

 

ِذْفَها َأِخـــرَي الن ْحـــلِ بِـــالن وِن َواْحـــ
(5)

 

ْنَيا ـــــــَد الـــــــد  ـــــــَح ُبَعْي ـــــــْد َأْفَل  َويِف َق

 اَلمُ ـــس  ـــا زاداه َوالــــــــَذَف مـــــَح 
(6)

 

  :بمب اشواو
ـــــَرهْ  -199 ّلً يِف اْلَبَق ـــــا َأو  ـــــَرأ َوُقْلنَ  َواْق

ـــــا  -200 ـــــا َثَبَت ـــــَواُو فِيَه ـــــنَِزيُد اْل  َوَس

ــــَتِهَرهْ   ــــوا ُمْش ــــا اْهبُِط ــــَدُه ُقْلنَ َوَبْع
(7)

 

ــى ــا َأَت ــًا َم ــَراِف َحق ــَواُو يِف اأْلَْع َواْل
(8)

 

                                                        
[، وقوله تعاىل يف سورة الشعراء: 12] آية ﴾ۓ  ۓ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة احلجر: ( 1)

 [. 200] آية ﴾ې   ې  ﴿

 آية ﴾ې ې  ې ﴿[، وقوله تعاىل: 86] آية ﴾ڦڤ ڦ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الكهف: ( 2)

[94] .  
ڄ   ڄ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة املائدة: 103] آية ﴾گ  گ  گ    ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الكهف: ( 3)

 [. 15] آية ﴾ٴۇ   ۋ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة آل عمران:60] آية ﴾ڃ  

ٱ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة هود: 23] آية ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة السجدة: ( 4)

 [. 109[ و]17] آية  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  

ېئ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة النحل: 70] آية ﴾ھ      ھ  ے   ے   ﴿يريد  قوله تعاىل يف سورة النمل: ( 5)

 [. 127] آية ﴾ىئ  ىئ  ىئ  

[، وقوله تعاىل يف سورة املؤمنون: 24] آية ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة اجلاثية: ( 6)

يف سورة األنعام:  ﴾ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ ﴿[، وورد قوله تعاىل: 37] آية ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ﴿

[، وقوله 37] آية ﴾ۈ  ٴۇ   ۋ ۋ    ۅ ﴿[ ويف سورة املؤمنون: 29] آية ﴾ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ ﴿

 [ هو املوضع الوحيد يف القرآن. 24] آية  ﴾ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ    ﴿سورة اجلاثية:  تعاىل يف

  [.38] آية ﴾ٱ  ٻ  ﴿[، وبعدها 36] آية ﴾ۇئ  ۇئ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 7)
[، وقوله تعاىل يف سورة األعراف: 58] آية ﴾ٿ  ٿ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 8)

 [. 161] يةآ ﴾ڳ  ڳ  ﴿
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تَ  -201 ــــْل حَتْ ــــا ُق ــــوا هِبَ ــــاُقوُل ــــا آَمن   َه

ــــْل  -202 ــــا ُأوِِتَ ُق ــــوَن َوَم ــــَل الن بِي   َقْب

َتَهـــــا َونِْعـــــَم َأْجـــــُر َنِعــــــاَم  -203  َوحَتْ

ــــدهْ  -204 ــــرد   يف املائ ــــابُِئوَن مف  َوالَص

َما  -205 ــــدِّ ــــة  ُمَق ــــوا ِحط  ــــَرأ َوُقوُل  َواْق

ــرْ  -206 ــْد َظَه ــا َق ــِذيَن فِيَه ــْل َوَذُروا ال   ُق

ى -207  اهلُل َســــــَبْق  يِف َتْوَبـــــٍة وَســــــرَيَ

وَن َوِزدْ  -208 د  ـــــــــرُتَ ى َوَس ـــــــــرَيَ  َفَس

ــــىَل  -209 ــــَف َع ــــاُهْم َخاَلِئ  ِزْد َوَجَعْلنَ

ــــــــا  ــــــــِه َأِمن  ــــــــوِمْن بِ ــــــــاهللِ إْن ُن  بِ

َتَهـــا اْحـــِذُفوُه َمـــا َنـــَزْل فِيَهـــ ا َوحَتْ
(1)

 

ـــي ـــا ُتْرَم ـــَواُو فِيَه ـــوِت اْل يِف اْلَعنَْكُب
(2)

 

 بِــاْلَواِو َجــاَءْت يِف اْلُقــَراِن َواِحــَدهْ 
(3)

 

ـــاَم  ـــا َقـــْد ُعلِ ُثـــم  اْدُخُلـــوا اْلَبـــاَب هِبَ
(4)

 

ــــا َوَذرْ  ــــْل فِيَه َّل َواَو يِف اّْلَْنَعــــاِم ُق
(5)

 

وَن َوَبْعــــــــَدهُ   حَلَــــــــْق  ُثــــــــم  ُتــــــــَرد 

ــــدْ  ــــَذا َواْعَتِم ــــَل َه ــــوَن َقْب َوامْلُِومُن
(6)

 

ــاَل  ــْق َمــْن َت يِف اْلُفْلــِك يِف ُيــوُنَس َوافِ
(7)

 

                                                        
[، 136] آية ﴾ڄ  ڃ  ڃ .... ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 1)

 [. 84] آية ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿وقوله تعاىل يف سورة آل عمران: 

[، وقوله تعاىل يف سورة 136] آية ﴾گ گ گ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة آل عمران: ( 2)

  [.58] آية ﴾ڳ    گ  ڳ   گ ﴿العنكبوت: 
[، حيث إنه املوضع الوحيد يف القرآن الكريم جاء 69] آية ﴾ٴۇ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة املائدة: ( 3)

[، وقوله تعاىل يف سورة 62] آية ﴾پ      ﴿، كقوله تعاىل يف سورة البقرة: "بالياء"، وغريه "بالواو"

  [.17] آية ﴾ٺ   ﴿احلج: 
 آية ﴾پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ﴿رة البقرة: يريد قوله تعاىل يف سو( 4)

  [.161] آية ﴾ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک﴿[، وقوله تعاىل يف سورة األعراف: 58]
، وهو "وذروا"، "واو اجلمع"جاءت يف القرآن الكريم يف املواضع التالية بــ "ذروا"يريد الناظم أن كلمة ( 5)

  ﴾ڄ  ڄ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة األنعام: 278] آية ﴾ھ  ھ  ھ   ﴿قوله تعاىل يف سورة البقرة: 
[، وقوله تعاىل يف سورة اجلمعة: 180] آية  ﴾چ  ڃ ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة األعراف: 120] آية

ٺ  ﴿يف سورة  األنعام يف قوله تعاىل:  "واو"[، وجاء يف موضع فقط بدون 9] آية  چٺ  ٺ ﴿

  [.70] آية  ﴾ٺ 
ۅ  ۉ  ﴿[، و94] آية ﴾ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ﴿ىل يف سورة التوبة: يريد قوله تعا( 6)

 [. 105] آية ﴾ې    ېۉ   ې  ې

[، فهو املوضع الوحيد يف 73] آية ﴾کژ ڑ ڑ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة يونس:( 7)

 . " ڑ  ک"القرآن بزيادة 
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ـــنْ  -210 ـــو َم ـــا َأْيضـــًا َوِمنُْهُم ـــَرا هِبَ  َواْق

211-  ِ ــــنيِّ ــــَواٍو َب ــــا بِ ـــــام  َج ــــَرا َوَل  َواْق

ـــــا  -212 ـــــْت ُســـــن ة األَولِينَ  َوَقـــــْد َخَل

ــــاَرُهْم  -213 ــــْع َأْدَب بِ ــــرِ ِزْد َوات  ْج  يِف احْلِ

ـــــافِعُ  -214 ـــــَدُه َمنَ ـــــْع َبْع ـــــَه امْجَ
 َفَواكِ

ـــــاِن  -215 ـــــأُكُلوَن اْثنَ ـــــا َت ـــــم  َوِمنَْه  ُث

 َوَلَقـــــْد اْنَزْلنَـــــا َأَتـــــى يِف الن ـــــورِ  -216

ــــوَقنْ  ــــَو ُم ــــُه َفْه ْع ــــَتِمُعوَن امْجَ َيْس
(1)

 

ــــــــتِِه َوَمــــــــْدَينِ  هُبــــــــوَد يِف ِقص 
(2)

 

ــــا ــــا ُمبِينَ ــــِر َج ْج ــــِه يِف احْلِ ــــَد بِ َبْع
(3)

 

ــــــْم َوادْ  ــــــِت اْفَه ــــــَل َوَّل َيْلَتِف رِ َقْب
(4)

 

ـــــــا َســـــــاِمعُ  ـــــــرَية  َي ـــــــُتُهاَم َكثِ َنْع
(5)

 

ـــــــــــوَن َذانِ  ا يِف امْلُؤِمُن ـــــــــــَدمُهَ َبْع
(6)

 

بِــــاْلَواِو َواْحِذْفــــُه ِمــــَن اأْلَِخــــريِ 
(7)

 

                                                        
ن هذا املوضع هو املوضع [، حيث إ42] آية ﴾  حسجخ  حخ   مخ  جس ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة يونس:( 1)

 ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ﴿ الذي أتى بلفظ اجلمع، وغريه بلفظ املفرد، كقوله تعاىل يف سورة حممد: الوحيد

  [.16] آية
[، ففي قصة هود وشعيب بالواو، وأما 94، 58] آية  ﴾ڳ  ڱ  ڱ   ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة هود:( 2)

  [.82، 66] ﴾ڈ  ڈ    ژ   ﴿ ىل:صالح ولوط جاء بالفاء وهو قوله تعا يف قصة
 . [13] آية ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۆۇ  ۇ  ۆ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة احلجر:( 3)

[، وقوله تعاىل يف 65] آية ﴾ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة احلجر:( 4)

  [.81] آية ﴾ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   ﴿ هود: سورة
فوردت فيام  "فواكه"وردت جمموعة يف القرآن يف مواضع كثرية، فأما  "منافع"، و"فواكه" يريد أن كلمة( 5)

  ۉۅ ﴿ [، وقوله تعاىل يف سورة الصافات:19] آية ﴾ٹ  ڤ  ﴿ تعاىل يف سورة املؤمنون: ييل: يف قوله

  [.42] آية ﴾ې  ې  ې   ﴿ [، وقوله تعاىل يف سورة املرسالت:42] آية ﴾ۉ  ې  
[، 219] آية ﴾ەئ  ەئ ﴿ فوردت يف املواضع التالية: يف قوله تعاىل يف سورة البقرة: "منافع"وأما 

 [، وقوله تعاىل يف سورة احلج5] آية ﴾ۋ  ۅ  ۅ    ﴿ النحل: وقوله تعاىل يف سورة
ڌ   ﴿ [، وقوله تعاىل يف سورة املؤمنون:33] آية ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ﴿[، و28] آية ﴾ڳ  ڳ ﴿

[، وقوله تعاىل يف سورة 73] آية ﴾  ٹٹ  ٹ  ﴿ يس: يف سورة [، وقوله تعاىل21] آية ﴾ڌ 

  [.25] آية ﴾ٿ  ٿ ﴿ احلديد: [، وقوله تعاىل يف سورة80] آية  ﴾ڇ   ﴿ غافر:
وهو  "فواكه"وردت يف موضعني يف سورة املؤمنون األوىل بعد كلمة " ومنها تأكلون"يريد أن قوله تعاىل ( 6)

 ﴾ڎ  ڎ     ﴿ وهو قوله تعاىل: "منافع"واألخرى بعد كلمة [، 19] آية ﴾ڤ  ڤ   ﴿ قوله تعاىل:

  [.21] آية
  [.46] آية ﴾ڇ  ڇ       ﴿[، و34] آية ﴾ڱ  ڱ ﴿ يريد قوله تعاىل يف سورة النور:( 7)
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ِه َأَتــــاَك َواْســــَتَوى -217  َبْعــــَد َأُشــــدِّ

 يِف اْلَعنَْكُبوِت اْقَرْا َوَما َكاَن اْعَلُمـوا -218

ــــــاَم َوْلَيَتَمت ُعــــــ -219 ــــــا َقــــــْد ُعلِ  وا هِبَ

ـــــا  -220 ـــــُتْم بُِمْعِجِزينَ ـــــا َأْن ـــــَد َوَم  َبْع

ــــاَم  -221 ــــُروِم َف ــــوا ويف ال ــــْل َفَتَمت ُع  ُق

ــــــاٍم َوَمــــــا  -222  َوَقْبــــــَل يِف ِســــــت ِة َأي 

 يِف ُيــــــوُنٍس َوُهــــــوَد َواحْلَِديــــــِد  -223

ـــَوى ـــاَم َث ـــٍف َف ـــٍص َّل ُيوُس يِف َقَص
(1)

 

ِمـــــــْن َبْعـــــــِدِه اهلُل لَِيْظلَِمُهُمـــــــو
(2)

 

ـــــــاَم  ـــــــا َوَّل ُهـــــــِديَت يِف الس   َوِزْد هِبَ

ـــــا يِف اأْلَْرضِ  ـــــا َيِقينَ ـــــُل هِبَ َوالن ْح
(3)

 

ـــــــاَم  ـــــــيِهاَم َتَفه 
 فِ
ٍ
ـــــــاء ـــــــاَن بَِف َك

(4)
 

ـــــــــِدَما  ـــــــــْجَدٍة َوُع ـــــــــنَُهاَم يِف َس  َبْي

ـــــاَل َمِزيـــــدِ  "َواأْلَْرَض يِف "  َهـــــَذا بِ
(5)

 

                                                        
[، وقوله تعاىل يف سورة 14] آية ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة القصص: ( 1)

 [. 22] آية ﴾ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ   ﴿يوسف: 

[، فهو املوضع الوحيد 40] آية  ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة العنكبوت: ( 2)

، وهو قوله تعاىل "فام كان اهلل ليظلمهم"، وغريه جاء بالفاء: "وما كان اهلل ليظلمهم"، "بالواو"الذي جاء 

ڱ  ڱ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة الروم: 70] آية  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿يف سورة التوبة: 

  [.9] آية  ﴾ں  ں  
[، وقوله 22] آية ﴾ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة العنكبوت: ( 3)

والثانية بدوهنا،  "يف السامء"[، فاألوىل 31] آية ﴾  ختمب  ىب  يب   جت  حت ﴿تعاىل يف سورة الشورى: 

 ﴾ڄ ڃ ڃ﴿ورة األنعام: يف مواضع من القرآن وهي: قوله تعاىل يف س "معجزين"وورد لفظ 

[، وقوله تعاىل يف سورة 53] آية  ﴾ىث  يث  حج﴿ [، وقوله تعاىل يف سورة يونس:134] آية

[، 46] آية ﴾ڌ  ڎ  ڎ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة النحل: 33] آية  ﴾ھ  ے  ے    ﴿هود: 

 [. 51] آية  ﴾ک  ک  ک   ﴿وقوله تعاىل يف سورة الزمر: 

[، وقوله تعاىل يف سورة 34] آية  ﴾ٹ      ٹٿ  ٿ   ٹ﴿رة الروم: يريد قوله تعاىل يف سو( 4)

ڄ  ڄ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة العنكبوت: 55] آية  ﴾  پٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ ﴿النحل: 

 [. 66] آية  ﴾    ڃڃ  ڃ

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ورد فقط يف قوله تعاىل يف سورة السجدة:  "وما بينهام"يريد أن لفظ  ( 5)

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ      ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة يونس: 4] آية  ﴾  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

  ﴾ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة هود: 3] آية  ﴾چ  چ  چ  

[، حيث 4] آية  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ﴿وقوله تعاىل يف سورة احلديد:  [،7] آية

ود واحلديد، وهناك موضع آخر مل يذكره الناظم، وهو قوله يف سور يونس وه "وما بينهام"يرد لفظ  مل

[، 54] آية ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   ڌ ﴿تعاىل يف سورة األعراف: 
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َمــــــرِ  -224 ــــــا يِف الز   َوُفتَِحــــــْت َأْبَواهُبَ

ـــــــا أَ  -225 ـــــــاُف فِيَه ـــــــاَّل َوَق ّلً َوَق  و 

ُسـوِل َواْحـَذُروا يِف امْلَاِئـَدهْ  -226  َبْعَد الر 

 ى ـــَذْر َأتَ ــوح  َربِّ َّل تَ ـــاَل نُ ــــَوقَ  -227

َوَقْبَلــــــُه بَِغــــــرْيِ َواٍو َقــــــْد ُقــــــِري
(1)

 

َقِريُنـــــــُه بِـــــــاْلَواِو َقـــــــْد تَعـــــــاّل
(2)

 

َدهْ َّل يِف الت َغـــــــاُبِن َأَتْتـــــــَك َزاِئـــــــ
(3)

 

اــــتَ ــبَ ــا ثَ ــُه مَ ــلَ ـبْ ــا قَ ــَمـيـَواِو فِ ـالْ ــبِ 
(4)

 

  :بمب اشهمء

ـــــَدا -228 ـــــاِم َب ـــــَرْه َوآِي اأَلْنَع  يِف اْلَبَق

ـــــَدى -229 ـــــا إِن  اهْلُ ـــــَراَن هِبَ  َوآِل ِعْم

ــــاَلْة  -230 ــــا ِرَس ــــَراُف هِبَ ــــوُد اَّلْع  َثُم

ـــــــا  -231 ـــــــٍة بِاهْلَ ـــــــْأِ ِ "يِف َتْوَب  ُم َأمَلْ َي

ــــَو اهْلُــــَدى  ــــْل ُه ــــَدى اهللِ أَج  إِن  ُه

َقْبــــَل ُهــــَدى اهللِ أْن ُيــــؤَتى َغــــَدا
(5)

 

َهـــــا بـِــــ ـــــْع بَِغرْيِ اَل َضـــــاَلَلةْ َوامْجَ
(6)

 

ـــأُ  َهـــا اْعَلُمـــوا "َنَب َواْلَكـــاُف بَِغرْيِ
(7)

 

                                                        
 ڦ ڦ ﴿ومها: قوله تعاىل يف سورة ق:  "بينهام"وهناك موضعان مل يذكرمها الناظم ورد فيهام لفظ 

ڃ  ڄ﴿رقان: [، وقوله تعاىل يف سورة الف38] آية ﴾ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 [. 59] يةاآل﴾ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ 

 [. 73] آية ﴾ۋ  ۅ ﴿[، و71] آية  ﴾ڑ  ک   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الزمر: ( 1)

 [. 27] آية ﴾ۆ  ۈ   ﴿[، وقوله تعاىل: 23] آية ﴾ڱ  ڱ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة ق: ( 2)

[، وقوله تعاىل يف سورة 92] آية ﴾  چڃ  چ  چڃ   ڃ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة املائدة: ( 3)

  [.12] آية ﴾ڃ   ڃ       ڄڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿التغابن: 
 [. 26] آية ﴾ائ  ەئ  ەئ   ﴿[، وقوله تعاىل: 21] آية ﴾گ  گ  گ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة نوح: ( 4)

ه تعاىل يف سورة األنعام: [، وقول120] آية ﴾  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺڀ      ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 5)

 ﴾ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة آل عمران: 71] آية ﴾   ڭھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ ﴿

 [. 73] آية

[، حيث إنه املوضع الوحيد يف 79] آية ﴾ھ  ھھ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األعراف: ( 6)

 آية ﴾ک  ک  ک   ﴿موعًا، كقوله تعاىل: سورة األعراف جاء مفردًا، وغريه من املواضع جاء جم

پ    چ[، و93] آية ﴾ ۅ ۉ ۉ ﴿[، و68] آية ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ﴿[، و62]

 [. 144] آية ﴾پ   

ڈ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة إبراهيم: 70] آية ﴾ڃڄ ڄ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة التوبة: ( 7)

 [. 5] آية ﴾ک    ڑ  ک   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة التغابن: 9] آية  ﴾ڈ  ژ  
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ـــــِه  -232 ـــــوا َعَلْي ـــــام  َدَخُل ـــــَرأ َفَل  َواْق

ـــــَه  -233 ـــــْوَق َط ـــــُه َف ـــــْرَن ِمنْ  َوَينَْفطِ

ـــــــا  -234 ـــــــُم يِف اَّلْنبَِي ـــــــَد هِبِ  َوَأْن مَتِي

 ِمــــْن َقْرَيــــٍة َأْهَلْكُتَهــــا َوبْعــــَدُه  -235

ـــــاهُ  -236 ْفنَ ـــــاِن رَص  ـــــاَء يِف اْلُفْرَق  َوَج

ُبوَن يِف  -237 ــــا ُتَكــــذِّ  َســــَبا ُكنْــــُتْم هِبَ

ــ -238 ــى َأْبِص ــْد َأَت ــاَد َق ــْوَق َص  ْرُهُم ـَوَف

ـــــهِ  ـــــا َلَدْي َ ـــــا َأهي  ـــــِدِه َي ـــــْن َبْع ِم
 

(1)
 

ــــَواَها ــــاَء يِف ِس ــــْوِقِهن  َج ــــْن َف ِم
(2)

 

َواْلَكــاُف يِف ُلْقــاَمَن َوالن ْحــِل َمَعــا
(3)

 

هُ  يِف احْلـــــجِّ َأْمَلْيـــــُت هَلـَــــا َفُشـــــد 
(4)

 

ـــــــــاَل  ـــــــــْذُكُروا َت ـــــــــنَُهُم لَِي هُ َبْي
(5)

 

ـــــا َب ـــــِه َتَرت  ـــــاَمَن بِ ـــــَت ُلْق َوحْت
(6()7)

 

ــمُ  ــُه ُه ــَدُه ِمنْ ــِذْف َبْع ــْوَف َواْح َفَس
(8)

 

                                                        
 يةاآل ﴾ٹ  ٹ  ٹ   ﴿يف سورة يوسف يف موضعني، األول: قوله تعاىل:  "فلام دخلوا"ورد لفظ ( 1)

يف سورة يوسف يف  "وملا دخلوا"[، وورد لفظ 99] يةاآل ﴾چ   چ  چ   ﴿[، والثاين قوله تعاىل: 88]

ڱ  ﴿يف قوله تعاىل: يف سورة يوسف  "فدخلوا"[، وورد لفظ 69] آية ﴾جئ ی  ی﴿قوله تعاىل: 

 [. 58] آية   ﴾ں  

ڦ  ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة الشورى: 90] آية ﴾ۈ  ۈ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة مريم: ( 2)

 [. 5] آية ﴾   ڦڦ  ڦ

[، وقوله تعاىل يف سورة لقامن: 31] آية ﴾ھ  ھ  ھ  ے   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة األنبياء: ( 3)

 ةــآي ﴾ ٻ پ پ ٻ ﴿ل: ـي سورة النحـاىل فـه تعـولـ[، وق10] ةــآي ﴾ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ﴿

[15.]  
، وهو املوضع الوحيد يف "فكأين"[ 45] آية ﴾ ڭ ڭ ۇ﴿جاء يف قوله تعاىل يف سورة احلج: ( 4)

 آية  ﴾ٺ  ٿ   ٿ ﴿، مثل قوله تعاىل يف سورة احلج: "وكأين"القرآن الكريم، وبقية املواضع 

[48 .] 

[، فهو املوضع الوحيد يف القرآن وبقية 50] آية ﴾ڻڻ ﴿يف سورة الفرقان:  يريد قوله تعاىل( 5)

[، 41] آية ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿املواضع بصيغ خمتلفة، وهي كالتايل: قوله تعاىل يف سورة اإلرساء: 

 آية  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة الكهف: 89] آية ﴾ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿و

[54.]  
[، وقوله تعاىل يف سورة 42] آية ﴾ڃ  ڃ   ڃ   چ    چ  چ  چ   ﴿اىل يف سورة سبأ: يريد قوله تع( 6)

 [. 20] آية ﴾ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ﴿ السجدة :

، ثم شطبت الكلمة وكتب "هبا"كانت مكتوبة  "به"يف كلمة  "وحتت لقامن به ترتبا"عند قول الناظم: ( 7)

 . "به"مكاهنا 
  [.179] آية ﴾ېئ     ﴿[، و175] آية ﴾ۉ   ﴿ة الصافات: يريد قوله تعاىل يف سور( 8)



 أحمد بن الةممن اشخضةآ . :تحرةق و اااة         تتمة اشيةمن شمم أشكل من متامبه اشرآنن ألب  شممة اشمردا 

266 

ــــُدوَنا  -239 ــــُرِف ُمْهَت ْخ ــــاَء يِف الز   َوَج

 و ـــِد إِن  اهللَ هُ ــعْ ــْن بَ ــا مِ ـهَ ــَوِزْد بِ  -240

ــــــُدوَنا ــــــُد ُمْقَت ــــــم  َبْع  ُث
ِ
ــــــاء بِاهْلَ

(1)
 

اُؤهُ ـــبَ ـْت َأنْ ـــلَ ــْم عَ ـــكُ ــي َوَرب  ــَِرب
(2)

 

  :بمب اشةمء

ُمُهـــــــُم يِف اْلَبَقـــــــَرهْ  -241  ُقـــــــْل َوُيَعلِّ

 يِف ُســـــوَرٍة لِْلُجُمَعـــــهْ  َوَعْكُســـــهُ  -242

ــــــا  -243 ــــــَمُعوَن َيْعِقُلوَن ــــــَد َيْس  َوَبْع

َهــــــا  -244  َبْعــــــَد آَلَيــــــًة لِْقــــــوٍم ُكل 

ُروَنــــــــا  -245  فِيَهــــــــا لَِقــــــــْوٍم َيَتَفك 

ا  -246  َبْعـــــَد آَلَيـــــاٍت َوِمـــــْن َبْعـــــِدمِهَ

ـــــَه  -247 نـــــَدا يِف َط ـــــاْبَن ُأم  بِالِّ  َجـــــا َي

ـــــ -248 ـــــنَْفُخ َوَبْع ـــــْوَم ُي ـــــِزعْ َوَي  ُد َفَف

ـــــَطَرْه   ـــــا َس ـــــىَل َم يِهْم َع ـــــَزكِّ ـــــم  ُي  ُث

َوآِل ِعْمـــــَراِن َعـــــىَل َمـــــا َســـــِمَعهْ 
(3)

 

ُروَنــــــــــا   يِف الن ْحـــــــــِل ُثـــــــــم  َيَتَفك 

ــــــُلها  ــــــَواىَل َوْص ــــــاٍت َت ــــــاَلُث آَي  َث

ــــــــــــا  ــــــــــــًة َوَيْعِقُلوَن  َبْعــــــــــــَد آَلَي

ُروَن َفـــــــــاْفَهاَم  ك  ـــــــــذ  ـــــــــًة َي آَلَي
(4)

 

 ِســــَواَهاَقــــاَل اْبــــَن ُأم  اْقــــَرأُه يِف 
(5)

 

ــْع  ــِل َوَق ــَدى الن ْم ــَمواِت َل ــْن يِف الس   َم

                                                        
 [. 23] آية ﴾ٿ    ﴿[، و22] آية ﴾يئ    ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الزخرف: ( 1)

[، حيث إنه املوضع الوحيد يف القرآن 64] آية ﴾ڃ  چ  چچ   ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة الزخرف: ( 2)

 آية  ﴾ۅ  ۉ  ۉ ﴿كقوله تعاىل يف سورة آل عمران:  "هو"وغريه من املواضع بدون  "هو"الكريم بلفظ 
 [. 36] آية ﴾وئ  وئ  ۇئ   ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة مريم: 51]

ۋ ﴿[، و129] آية ﴾ڇچ  چ  ڇ   ڇ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة البقرة: ( 3)

[، وقوله تعاىل يف 2] آية ﴾ٹ  ٹ ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة اجلمعة: 151] آية ﴾ۅ

  [.164] آية ﴾ۇئ  ۆئ   ﴿عمران: سورة آل 
 ھ﴿[، و67] آية﴾ڌ  ڌ ڍ ﴿[، و65] آية ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة النحل: ( 4)

 گ  ڳ ﴿، وقوله تعاىل يف سورة النحل: "يةآل"[، وكلها جاءت مفردة 69] آية ﴾ے ھ   

  ﴾ۆ  ۇ ۇ  ﴿[، و12] ةــآي ﴾ہ ہ ہ﴿و [،11] ةـآي ﴾ڳ

 [. 13]  ةــآي

  ﴾ڤ  ڤ  ڤ    ﴿[، وقوله تعاىل يف سورة األعراف: 94] آية  ﴾گ  ڳ    ﴿وله تعاىل يف سورة طه: يريد ق( 5)

 [. 150] آية
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ـــــْخ  -249 ـــــاَء َوَنَف ـــــِر َج َم ـــــَر الز   َوآِخ

ــــــُه  -250 ــــــا َأَرْدُت َأْن َأْنظَِم ــــــُر َم  آِخ

ـــــــًة يِف اْلَبـــــــاِب  -251  َجَعْلُتـــــــُه َتتِم 

ــــــانِهِ  -252 ــــــىَل إِْحَس ــــــُد هللِ َع  َواحْلَْم

ـــــولِِه  -253 ـــــىَل َرُس ـــــاَلُتُه َع ـــــم  َص  ُث

 ِل ـْض ـفَ ا ُذو الْ ــنَ ـِه َرب  ــيْ ـلَ ـى عَ ـل  ــَص  -254

ــــْخ  ــــاَم ُنِس ــــَذا َف ــــَرأُه َك َفَصــــِعَق اْق
(1)

 

 ِمــــْن ُمْشــــكِِل اْلُقــــْرآِن َكــــْي َتْعَلَمــــُه 

ـــــــا َحـــــــَوْت ِهَداَيـــــــُة امْلُْرَتـــــــاِب   ملَِ

ـــــــهِ  ـــــــىَل اْمتِنَانِ ـــــــريًا َوَع ـــــــدًا َكثِ  مَحْ

ـــــــــِد اهْلَـــــــــاِدي إىَِل َتنِْزيلِـــــــــهِ   حُمَم 

 لِ ــــــِدِه َواأْلَهْ ـــعْ ـْن بَ ــِه مِ ـــــبــحِ ــَوْص 

متت واحلمد هلل رب العاملني  وصالته وسالمه األكمالن عىل سـيدنا حممـد وآلـه 

 وصحبه أمجعني. 

ــا لنفســه الفقــري إىل رمحــة ربــه إبــراهيم بــن فــالح بــن حممــد اجُلــذامي  علقه

اّلسكندري
(2)

 املسلمني .. آمني.  عفا اهلل عنه وعن والديه ومشاُيه ومجيع 

ر مـن مجـادى اآلخـرة سـنة ثالثـة وسـتني ـوم السـبت اخلـامس عشــــوذلك يف ي

 وستامئة. 

 

 
                              

                                                        
[، وقوله تعاىل يف 87] آية  ﴾ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴿يريد قوله تعاىل يف سورة النمل: ( 1)

 [. 68] آية  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿سورة الزمر: 

الح بن حممد بن حاتم بن شداد بن مقلد بن غنائم اجلذامي اإلسكندري األصل، الدمشقي إبراهم بن ف( 2)

الشافعي، برهان الدين أبو إسحاق، إمام، مقرئ، فقيه، حمدث، كان ينوب عن اخلطباء بدمشق، ذو زهد 

ر: هـ(. انظ702وصالح، ولد سنة أربع وعرشين، وقيل: بعد سنة ثالثني وستامئة، وتويف يف شوال سنة )

 (. 113(، برنامج الوادي آيش )ص4/183(، تذكرة احلفاظ )1/5الدرر الكامنة )
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 اخلامتة
تتمة البيان ملا أشكل من متشابه "بعد أن من  اهلل عيّل بتحقيق ودراسة كتاب 

لرتحال للبحث أوّلً عن نسخ ، وأخذ مني السفر واّليب شامة املقديس "القرآن

الكتاب، وجلب نسخ الكتاب ثانيًا، واستغرق ذلك وقتًا ليس يسريًا، وجهدًا ليس 

قلياًل، لكن كل ذلك ذهب وزال بعد أن أصبح املخطوط مطبوعًا، وصارت 

 األلواح أوراقًا. 

 وقد مجعت أهم ما توصلت إليه من خالل الدراسة تكمن فيام ييل: 

 . "أبو حممد عبدالرمحن إسامعيل ..."ملقديس هو أن اسم أيب شامة ا -1
 أن أبا شامة املقديس دمشقي الوّلدة والنشأة والوفاة.  -2

 أن الكتاب ثابت النسبة أليب شامة املقديس، ومل يشكك بذلك أحد.  -3

 ( بيتًا. 254احتوت أرجوزة أيب شامة املقديس عىل ) -4

 فات شيخه السخاوي. بني أبو شامة يف منظومته سبب تأليفه، وأنه تتمة ملا  -5

 بني أبو شامة يف منظومته منهجه وطريقته التي سار عليها.  -6

 عقد أبوابًا ألرجوزته مرتبة عىل حروف اهلجاء.  -7

 التزم يف ذكر املتشاهبات عىل رواية حفص عن عاصم غالبًا.  -8

أن النسخة التي اعتمدت عليها وإن كانت نسخة يتيمة؛ إّل أهنا كتبت عىل  -9

 وثالثة شهور وأربعة أيام. فهي قبل وفاته بسنتني  ، ويف حياة املؤلف،تلميذ املؤلف يد

 وختامًا: 

أقول قد حرصت كل احلرص، وبذلت قصارى جهدي يف إخراج الكتاب عىل 

 أحسن صورة وأكمل وجه. 

سائاًل اهلل عز وجل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بام 

 نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.  علمنا، وصىل اهلل وسلم عىل
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 ثبت املصادر واملراجع
 . اشرآنن اشكآيم 

 م. 1992خلري الدين الزركيل، ط/دار العلم للماليني، الطبعة العارشة،  األعال ، .1

، لرساج الدين عمر األنصاري النشار، حتقيق: اشيدوا اشزاهآة ف  اشرآاءا  اشعاآ اشمتواتآة .2

 هـ. 1432عة دار النوادر، الطبعة الثانية، أ.د.أمحد املعرصاوي، طب

، ملحمد بن جابر القييس اآليش األندليس، حتقيق: حممد حمفوظ، ط/دار بآيممج اشوا ي نش  .3

 هـ. 1400املغرب اإلسالمي، 

، جلالل الدين السيوطي، حتقيق: مصطفى عبدالقادر بغةة اشوعمة ف  بيرم  اشلغويةن واشنحمة .4

 هـ. 1425الطبعة األوىل،  عطا، ط/دار الكتب العلمية،

 هـ. 1419، ملحمد بن أمحد الذهبي، ط/دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، تذكآة اشحفمظ .5

املوجود وآخر،  ، أليب عيل احلسن الفاريس، حتقيق: عادل عبداشحجة ف  علل اشرآاءا  اشسيع .6

 هـ. 1428طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين، مراقبة: حممد ضان، ةمن اشممئة اشاممنةاشداا اشكممنة ف  أع .7

 هـ.1392وحتقيق: دسامل الكرنكوي األملاين، ط/جملس دائرة املعارف العثامنية، الثانية، 

، د.رساج صالح مالئكة، ط/دار اهلدى،  شةل اآليم  متامبهة األشفمظ ف  كتمب اهلل اشعزيز .8

  هـ.1423الطبعة الثانية، 

، ّلبن العامد احلنبيل، حتقيق: عبدالقادر األرناؤوط، شذاا  اشذهب ف  أخيما من ذهب .9

 هـ. 1406ط/دار ابن كثري، الطبعة األوىل، 

 هـ. 1403، جلالل الدين السيوطي، ط/دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بيرم  اشحفمظ .10

الفتاح احللو،  د.عبد ، لعبد الوهاب بن عيل السبكي، حتقيق:بيرم  اشامفعةة اشكيآى .11

 هـ.1413ود.حممود الطناحي، ط/دار هجر، الطبعة الثانية، 
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، ملحمد بن أمحد الذهبي، حتقيق: د.أمحد خان، ط/مركز امللك فيصل بيرم  اشرآاء .12

 هـ. 1418للبحوث والدراسات اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

، ط/مكتبة وهبة، الطبعة ، ملحمد بن عيل الداودي، حتقيق: عيل حممد عمربيرم  اشمفسآين .13
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