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 امللخص

مل ختفت عزيمة أهل العلم عىل مر العصور يف التفقه بمعاين القرآن الكريم، 

فكان من أبرز من اعتنى بالتصنيف يف علومه يف  وكشف أرساره، وبيان علومه،

)اإلتقان يف يف كتابه  (هـ911)القرن التاسع اهلجري احلافظ جالل الدين السيوطي
نه ثامنني نوع  علوم القرآن( ا من تلك العلوم، ثم صار هذا الكتاب ، الذي ضمَّ

ا يستقي منه من جاء بعده، إىل أن جاء يف القرن الثاين عرش العالمة ابن  ا رئيس  مرجع 

ليعقد العزم عىل التصنيف يف علوم القرآن وجيد أن أحسن  (هـ1150)عقيلة املكي

اد عليه قريب ا الكتب املؤلفة فيه هو كتاب اإلتقان، فأودع فيه ُجلَّ ما يف اإلتقان، وز

ه  )الزايدة من ضعفه من أنواع علوم القرآن، وعىل تلك الزيادة منه عىل اإلتقان سامَّ
أن البن عقيلة يف كتابه  نجد ، ومع تلك الزياداتواإلحسان يف علوم القرآن(

 ،(اإلتقان يف علوم القرآن)كتابه  يف السيوطي عىل واستدراكات تقويمية وقفات

 من فاته ما ويستدرك وجهته، له فيصحح آخر، لعامل يظهر ال ما لعامل يظهر فقد

منها، إال أن ذلك ال يعني بالرضورة أن  املقصود وحصول ما، مسألة يف التحقيق

يكون ذلك االستدراك عىل صواب، فكان من املهم الوقوف عىل مسائل 

قلية االستدراكات لبيان الرأي الراجح منهام، مستدلني عىل ذلك البيان باألدلة الن

، فجاء هذا البحث مبين ا مسائل تلك االستدراكات  التي -إن وجدت-والعقلية 

 يف كتابه )اإلتقان(. السيوطي أودعها ابن عقيلة يف كتابه )الزيادة واإلحسان( عىل

السيوطي، الزيادة واإلحسان،  ابن عقيلة، استدراكات، الكلمات املفتاحية:

  تقان.اإل
 

 

 



 م. اعتماد جاسم وأ.د.إايد السامرائي        تقان..( )اإل )الزايدة واإلحسان..( على السيوطي يف كتابه استدراكات ابن عقيلة يف كتابه

112 

 قّدمةامل
احلمد هلل حق محده، والصالة عىل من ال نبي بعده، وعىل آله وصحبه، ومن 

 وااله، ومن اتبعه وسار عىل هنجه واهتدى هبديه.

ا بعد:  أمَّ

فإنه ال خيفى عىل مسلم ما لكتاب اهلل العزيز من منزلة رفيعة سامية لدى أهل 

لفائقة به، وقد كان العلم، الذين أخذوا عىل عاتقهم خدمة كتاب اهلل والعناية ا

يوجه أصحابه لفهمه، وجالء ما ُيشكل عليهم منه، ويعلمهم إياه،  ×رسول اهلل 

وقد بلغوا رتبة عظيمة يف حرصهم عىل تعلمه، فضال  عامَّ كانوا يسألونه يف ألفاظ 

 يي ىي مي خي حي جي﴿القرآن الكريم ومعانيه، وعلومه، قال تعاىل: 
أهل العلم عىل مر  ، ومل ختفت عزيمة[٤٤:]النحل ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ

وكان من أبرز من اعتنى  العصور يف التفقه بمعانيه، وكشف أرساره، وبيان علومه،

 بالتصنيف يف علومه يف القرن التاسع اهلجري احلافظ جالل الدين السيوطي

ا من تلك  (هـ911) نه ثامنني نوع  يف كتابه)اإلتقان يف علوم القرآن(، الذي ضمَّ

ا العلوم، مجعها هنال  عمَّ  ن ألَّف قبله يف تلك العلوم، ثم صار هذا الكتاب مرجع 

ا يستقي منه من جاء بعده، إىل أن جاء يف القرن الثاين عرش العالمة ابن عقيلة  رئيس 

، ليعقد العزم عىل التصنيف يف علوم القرآن ليجد أن أحسن الكتب (هـ1150)املكي

ىل ما اشتمل عليه من العلوم، املؤلفة فيه هو كتاب اإلتقان فلام وقف عليه، واطلع ع

حداه ذلك إىل أن حيذو عىل منواله، وينسج كتاب ا عىل مثاله، ليودع فيه ُجلَّ ما يف 

اإلتقان، ويزيد عليه قريب ا من ضعفه من أنواع علوم القرآن، وألجل تلك الزيادة 

ه )الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن( الذي حوى عىل مئة  منه عىل اإلتقان سامَّ

ا من أنواع علوم القرآن، ومع تلك الزيادات أن البن  نجد وأربعة ومخسني نوع 

 واستدراكات تقويمية وقفات( واإلحسان يف علوم القرآن الزيادة)عقيلة يف كتابه
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 لعامل يظهر ال ما لعامل يظهر فقد ،(اإلتقان يف علوم القرآن)كتابه  يف السيوطي عىل

 وحصول ما، مسألة يف التحقيق من اتهف ما ويستدرك وجهته، له فيصحح آخر،

منها، إال أن ذلك ال يعني بالرضورة أن يكون ذلك االستدراك عىل  املقصود

صواب، فكان من املهم الوقوف عىل مسائل االستدراكات لبيان الرأي الراجح 

، فجاء هذا -إن وجدت-منهام، مستدلني عىل ذلك البيان باألدلة النقلية والعقلية 

ا مسائل تلك االستدراكات يف أربعة مباحث عىل حسب أقسام أنواع البحث مبين  

علوم القرآن، وهي:

 عىل القرآن نزول موضوعات يف عقيلة ابن استدراكات :املبحث األول

 إتقانه. يف السيوطي

 عىل القرآن تدوين موضوعات يف عقيلة ابن استدراكات :املبحث الثاين

 إتقانه. يف السيوطي

 عىل القرآن موضوعات قراءة يف عقيلة ابن تدراكاتاس :املبحث الثالث

 إتقانه. يف السيوطي

 عىل القرآن تفسري موضوعات يف عقيلة ابن استدراكات :املبحث الرابع

 إتقانه. يف السيوطي

 موسوعتني أكرب ُيعدان اللذين( واإلحسان الزيادة)و ،(اإلتقان)كتايب أمهية ومن

 الكتابني هذين بني للموازنة الدرايس املرشوع أمهية تأيت اآلن إىل القرآن علوم يف

 احلاصلة االستدراكات تلك سيام وال اجلليلني، عاملينا جهود إبراز بغية النفيسني،

 (.اإلتقان) يف السيوطي عىل( واإلحسان الزيادة) يف عقيلة ابن من

 من مقدمته يف عقيلة ابن ذكره: أن ما وكان من أسباب اختيارنا ملوضوع البحث

، (1)علمه وسعة قرحيته، به جادت بام عليه وزيادته السيوطي، منوال عىل حذوه

                                       
 .1/90البن عقيلة ينظر: الزيادة واإلحسان  (1)
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الكتابني، وكذا أننا مل نجد دراسة  بني املوازنة بدراسة القيام عاتقنا عىل جعلنا نأخذ

 سابقة هلذا املوضوع.

 أنواع يف البحث أراد من لكل الرئيس املرجع يزال وال كان اإلتقان كتاب وألنَّ 

 ما إال متقنة دقيقة علمية بطبعة فيها حيظ مل عدة طبعات له ُأنشأت فقد القرآن، علوم

 إذ الرشيف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع يف القرآنية الدراسات مركز به هنض

 نسخة يف جديدة بُحلَّة الكتاب ليخرج وطباعته، لتحقيقه دقيقة علمية خطة وضع

حة جملدات، وهي التي اعتمدناها يف  ةبسبع املتقن العلمي التحقيق يف مزيدة ُمنقَّ

 دراستنا.

أما كتاب الزيادة واإلحسان فقد اعتمدنا نسخة اإلصدار الثاين من مركز تفسري 

للدراسات القرآنية يف الرياض والتي أصلها رسائل جامعية يف جامعة اإلمام حممد 

 ،بن سعود بالرياض، ثم طبعت يف جامعة الشارقة كإصدار أول بعد إعدادها للنرش

م للقارئ، وال سيام  ا نسخة قائمة عىل التحقيق العلمي املتقن الذي ُيقدِّ فهي أيض 

 الباحث ما ينشده منه، ومن ذلك النص الصحيح، وما حيتاجه من ختريج.

ا وجيعله هذا، عملنا يتقبل أن تعاىل اهلل ونسأل  يف ويكون الكريم، لوجهه خالص 

 .العاملني رب هلل واحلمد عليه، والقادر ذلك ويل إنَّه الدين، يوم أعاملنا صحائف

 

 الباحثان
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 املبحث األول

 إتقانه يف السيوطي على القرآن نزول موضوعات يف عقيلة ابن استدراكات
ظهرت من ابن عقيلة وقفات تقويمية عىل بعض ما ذكره السيوطي يف اإلتقان 

غت املسائل التي استدرك ابن يف مسائل ختص موضوعات نزول القرآن، وقد بل

 عقيلة فيها عىل السيوطي يف موضوعات نزول القرآن ثامين مسائل، هي:

يف علم اآليات املكية يف السور املدنية، واآليات املدنية يف السور املكية،  :أوال

 جب ﴿  أن سورة)براءة( مدنية إال آيتني: هـ(597ت )نقل السيوطي قول ابن الفرس 
َب عليه بالقول: [129-128] إىل آخرها ﴾ خب حب غريب، »، ثم َعقَّ

 .(1) « كيف وقد ورد أهنام آخر ما نزل!

َر القول فيه،  بأن نقل ابن عقيلة قول ابن الفرس، وتبعه بقول السيوطي، ثم حرَّ

، لكوهنا خطاب ا ألهل مكة، فحكمها مكي، ثم  مكية أهنا أراد لعله الفرس ابن ُحكام 

آخر ما نزل نسبيًّا، ال آخر ما نزل حقيقة، ذلك ألنَّ  أوضح بأن هاتني اآليتني هي

، [3]املائدة:  ﴾ ىب نب مب زب  ﴿ املشهور أن آخر ما نزل هو قوله تعاىل:

، وآية الربا، وأن ال تعارض لكون كل هذه [1 :النرص] ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ ﴿ و

وهو صادق من زمن الفتح إىل حجة الوداع، فكل »اآليات هي آخر ما نزل، وقال: 

 .(2) «يف تلك املدة فهو من أواخر ما نزل ما نزل

 بأنَّ  القول يستغرب فهو حمله، يف السيوطي تعقيب أن نقول: والذي يظهر

 أنه هذا يعني وال- القول أورد أنه مع مكيتان، التوبة سورة من األخريتني اآليتني

ا، مستبعد األمر أن بمعنى القرآن، من نزل ما آخر بأهنام -يتبناه  بأن قيل لو ألنَّه جدًّ

                                       
، ، واجلامع ألحكام القرآن2/230البن اجلوزي  ،، وينظر: زاد املسري88 /1 ، للسيوطياإلتقان (1)

 .365 /5، ونسب أبو حيان يف البحر املحيط هذا القول للجمهور 301 /8 للقرطبي

 .226 /1 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)
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 نزل ما آخر بأهنام القول من ورد ذلك، ملا السُتبعد املدين العهد أول يف نزلتا اآليتني

 تأويال ، وأبعد إغراب ا أشد فهو مكيتان؟! بأهنام قيل إذا فكيف نزل؛ ما آخر من أو

، مكية كوهنا هو لعله الفرس ابن مراد بأنَّ  عقيلة ابن أجاب وقد حمتمل،  وهذا حكام 

 وهو النزول، زمن أي مكية بأهنا السورة عىل اإلطالق عند واملعهود صلاأل لكن

 عقيلة ابن تعقيب أما الفرس، ابن قول عىل خالله من السيوطي به حكم الذي

 عند للذهن واملتبادر املعهود خالف الفرس ابن لقول وتأويل توجيه فمجرد

 .مدنية أو مكية بأهنا السور وصف

 وال املسألة، هذه خارج فهو القرآن من نزل ما آخر تعيني يف اخلالف مسألة أما

 نقد معرض يف ذكره الذي القول يتبنَّ  ومل فيها، اخلالف مدى السيوطي عىل خيفى

هذا »تقدم، قال البيهقي:  كام املسألة عىل وارد قول أنَّه أراد وإنَّام الفرس، ابن كالم

أخرب بام عنده من العلم، أو  منهم واحد   كلَّ  إىل أنَّ  -واهلل أعلم-االختالف يرجع

، وهذا الرأي ُيزيل (1)«واهلل أعلم ،أراد أن ما ذكر من أواخر اآليات التي نزلت

 اإلشكال فيام اخُتلف فيه بني العلامء حول آخر ما نزل من القرآن، واهلل تعاىل أعلم. 

ذكر  املسألتني، عىل عقيلة ابن رد نفسه كان التعقيب و املسألة نفسها، يف :اثنًيا

 يه ىه  ﴿  :السيوطي أن هناك من استثنى من سورة )براءة( املدنية: قوله تعاىل
أليب طالب:  ×فإهنا مكية، ذلك أهنا نزلت يف قوله  ،[113]التوبة:  ﴾ جي

، وهو من رواية اإلمام أمحد، والبخاري يف (2) «ألستغفرن لك ما مل أُنه عن ذلك»

 .(3)صحيحه

                                       
 .7/139 ، للبيهقي دالئل النبوة (1)

  .1/88 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (2)
، 2367٤أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، تتمة مسند األنصار، حديث املسيب بن حزن، رقم احلديث:  (3)

، ×ملا حرضت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهلل »: البخاري من حديث املسيب، قالو ،78 /39
 =اي عم،»أليب طالب:×ه أبا جهل بن هشام، وعبد اهلل بن أيب أمية بن املغرية، قال رسول اهلل فوجد عند
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: أهنا اده ما أخرجه الطرباين عن ابن عباس هذا القول بإير عقيلة عارض ابن

ا وهبط من ثنية ُعسفان، فرأى قرب أمه واستأذن يف  ×نزلت ملا خرج النبي  معتمر 

فهذا يعارض أهنا نزلت بمكة، وال يمكن »االستغفار هلا، فقال بعد إيراده ذلك: 

طالب بعد أن ينهى يف قضية أيب ×  اجلمع بتعداد النزول لكونه يبعد أنه للنبي

 .(1) «يسأل

، (2)الكبري معجمه يف الطرباين أخرجه طويل حديث من وهذا احلديث هو جزء

وقد حتقق منه حُمقق كتاب الزيادة واإلحسان فانتهى إىل أنَّه ضعيف، وقال فيه ابن 

 .(3) «حديث غريب وسياق عجيب»كثري يف تفسريه: 

يتحقق من نقول: وكيف البن عقيلة أن يعارض قول السيوطي بحديث مل 

صحته؟ فهو قد عارض احلديث الصحيح الذي استدل به السيوطي بحديث 

 ضعيف رواه الطرباين!

وهبذه املعارضة مل يكن استدراك ابن عقيلة عىل السيوطي يف مكانه، بل قد 

 جانب الصواب يف هذا االعرتاض، وكان األجدر به أن حيقق القول فيه.

بن عقيلة عن السيوطي أن من السفري يف علم احلرضي والسفري، نقل ا: اثلثًا

 [126]النحل:  ﴾ خضحض جض مص خص حص مس خس  ﴿: خامتة )النحل(

                                       
فقال أبو جهل، وعبد اهلل بن أيب أمية: يا أبا طالب  «قل: ال إله إال هللا، كلمة أشهد لك هبا عند هللا = 

ك املقالة حتى قال أبو يعرضها عليه، ويعودان بتل ×أترغب عن ملة عبد املطلب؟ فلم يزل رسول اهلل 

أما : »×طالب آخر ما كلمهم: هو عىل ملة عبد املطلب، وأبى أن يقول: ال إله إال اهلل، فقال رسول اهلل
، «[ اآلَيةَ 113]التوبة  ﴾ جي يه ىه ﴿ فأنزل اهلل تعاىل فيه:« وهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك

، ويف 2/95، 1360، رقم احلديث:   له إال اهللإذا قال املرشك عند املوت: ال إ : اجلنائز، باب: كتاب

 ثالثة مواضع أخرى.

 .227-226 /1البن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان (1)

 .37٤ /11، 120٤9رقم احلديث:  (2)

(3) ٤/ 223. 
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ا بام أخرجه البيهقي يف ) الدالئل( والبزار يف مسنده عن أيب هريرة أهنا  استشهاد 

 .(1)واقف عىل محزة حني استشهد ×نزلت بأحد والنبي 

ا استدركه عليه ابن عقيلة، فعدَّ السيوطي أنَّ املوضع يف ُأُحد هو سفري، وهذا م

ا من املدينة» فقال:  .(2) «وليس من هذا النوع، ألنَّ ُأحد 

فاعرتاض ابن عقيلة كان باعتبار أنَّ هذا املكان داخل ضمن حدود املدينة، فال 

 يف ميل قرابة املدينة وبني ُيعدُّ من السفري، وجبل ُأحد من حيث املوقع بينه

شامليِّه
ل اعتباره من السفري.، فبهذا كان من امل(3)  مكن حتمُّ

املسألتني، نقل  عىل عقيلة ابن رد كان التعقيب نفسه و املسألة نفسها، يف :رابًعا

ا،  ابن عقيلة عن السيوطي أنَّ سورة )اقرأ( ُتعد من السفري أيض 

 .(5) وذكر السيوطي أنَّ هذا القول ملا جاء يف الصحيحني، (4)ألهنا نزلت بغار حراء 

ا عىل هذا القول للسيوطي: قال ابن ع من  "اقرأ"إنَّ سورة »قيلة ُمستدرك 

 .(6) «السفري ال يتم، ألنَّ حراء من مكة

فوجه استدراك ابن عقيلة عىل قول السيوطي إنَّه عدَّ حراء داخلة ضمن حدود 

 .(7) عنها ثالثة أميال بعد جبال مكة عىلمن مكة، وكام هو معروف فإنَّ حراء هو جبل 

                                       
، واإلتقان، 3/288للبيهقي  ،ودالئل النبوة ،17/21، 9530ينظر: مسند البزار، رقم احلديث:  (1)

 .1/280 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان128-127 /1 للسيوطي

 .281 /1 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)

 .109 /1 ، لشهاب الدين الروميينظر: معجم البلدان (3)

 .281 /1 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان135 /1 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (٤)

، 3؟رقم احلديث: ×الوحي إىل رسول اهلل صحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء  (5)

، ٤953[، رقم احلديث: 3]الضحى  ﴾ىك مك لك اك يق ﴿ وكتاب: تفسري القرآن، باب: ،1/7

، × وكذا يف موضع ثالث، وصحيح مسلم، كتاب: اإليامن، باب: بدء الوحي إىل رسول اهلل ،173 /6
 .139 /1، 160رقم احلديث: 

 .281 /1 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (6)

 .233 /2 ، لشهاب الدين الروميينظر: معجم البلدان (7)
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 مسافة يف اجلمهور قول فعىل ومسافته، السفر حتديد يف هو النزاع حمل نقول: إنَّ 

 عن ُأحد جبل وكذا بسفر، ليس مكة عن حراء فإنَّ  كم، 80 حدود يف وأنه السفر

 كأن املقابل ويف األساس، عىل هذا كان عقيلة ابن تعقب أنَّ  ويظهر املدينة،

 أشبه هلا الذهاب علجي املدن نطاق خارج املواضع هذه كون أن يرى السيوطي

 .أعلم واهلل تعاىل بالسفر،

يف علم الفرايش والنومي، نقل ابن عقيلة ميل السيوطي لرأي الرافعي : خامًسا

أن القرآن كله نزل يف اليقظة، وقد فرس ما ورد يف بعض الروايات )أنَّه ُأغمي عليه(، 

تي كانت أو غفى إغفاءة وقت نزول سورة)الكوثر(، فحمل ذلك عىل احلالة ال

 .(2)الوحي (1)تعرتيه عند نزول الوحي، ويقال هلا برحاء

ه »قال ابن عقيلة:  ا، فإنَّ ما ذكر من محل النزول عىل اليقظة دون النوم ليس متجه 

ا، وقد تقدم يف علم )أول ما نزل( أنَّ سورة )اقرأ( نزلت  قد صح نزول الوحي منام 

ا عىل النبي   .(3) «، ثم نزلت يقظة ×أوال  منام 

وكان البن عقيلة حتقيٌق يف هذه املسألة، وإثباته هذا كان مستنده رواية  

 × ، خرج هبا ابن عقيلة أنَّ ما جاء النبي(4)الكالعي، وابن سيد الناس يف سريتيهام
                                       

ا غري مربح( أي غري شاق،  برح: وأصل التربيح املشقة والشدة، يقال برح به إذا شق عليه، ومنه (1) )رضب 

 .113 /1البن األثري  ،ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر

، 15٤-153 /1 اإلتقان، للسيوطي: ، وينظر89-88 افعيالفاحتة، للر ملفردات الشارحة ينظر: األمايل (2)

 .289 -288 /1البن عقيلة واإلحسان، والزيادة

 .289 /1 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (3)

 ؟قلت: ما أقرأ ،قرأافقال:  كتاب،ديباج فيه  بنمط منفجاءنى وأنا نائم »جزء من هذه احلديث الطويل:  (٤)

فغتنى  به حتى ظننت أنه املوت،  ؟فقلت: ما أقرأ ،، ثم أرسلنى، فقال: اقرأفغتنى به حتى ظننت أنه املوت

: ماذا اقرأ، قلتفغتنى به حتى ظننت أنه املوت، ثم أرسلنى فقال:  ؟ ثم أرسلنى فقال: اقرأ، قلت: ما أقرأ

 رن مم ام يل ىل مل﴿ بمثل ما صنع، قال: ما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود يل ؟،أقرأ
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
 ي [، فقرأهتا ثم انتهى فانرصف عنى وهببت من نومى، فكأنام كتبت ىف قلب5-1 :]العلق ﴾ حب جب

= 165-16٤ الكالعياخللفاء، أليب الربيع  والثالثة × اهلل رسول مغازي من تضمنه بام االكتفاء «اكتاب  
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يف املنام كان توطئة لوحي اليقظة يف حديث سيدتنا عائشة يف بدء الوحي ونزول 

فال تعارض، جلواز اجلمع بينهام بوقوعهام ، ×)اقرأ( حال يقظة رسول اهلل  سورة

ا ، (3)الذي أورده ابن عقيلة يف حتقيقه للمسألة (2)، وهو رأي ابن سيد الناس(1) مع 

 .(4)وكذا هو رأي ابن كثري

ذكر حمقق الزيادة واإلحسان أن ما ذكره الرافعي ومن بعده السيوطي هو يف 

عليه ومن سبقه من العلامء من  غاية اإلجادة، وأنَّ اعرتاض ابن عقيلة بام استدل

ا، لكنه غري القرآن ×رواية الكالعي وغريه أمٌر غري ثابت، فقد يوحى إليه منام 
(5). 

نقول: مل يكن البن عقيلة يف تعقيبه عىل السيوطي من مستند من صحاح السنن، 

 السيوطي بل مستنده رواية الكالعي وابن سيد الناس، وذلك أمٌر غري ثابت، وميل

ما  به، حلمل تفسرييستقيم القول اليقظة هو مما  يف نزل كله القرآن أنَّ  لرافعيا لرأي

 ه ُأغمي عليه(، أو غفى إغفاءة وقت نزول سورةورد يف بعض الروايات )أنَّ 

ا )الكوثر  ،احلالة التي كانت تعرتيه عند نزول الوحي، ويقال هلا برحاء الوحي(، أهنَّ

 واهلل تعاىل أعلم.

ما تأخر ُحكُمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن ُحكِمِه، ذكر يف علم : سادًسا

، منها ثالث -ما تأخر ُحكمه عن نزوله -السيوطي أمثلة عدة عىل الشطر األول منه

به عليها ابن عقيلة، وهي: قوله تعاىل:(6)آيات  ﴾حق مف خف حف ﴿ ، تعقَّ
                                       

، 5٤1 /1ة الذهبي يف تاريخ اإلسالم ، وهي كذلك من رواي10٤ /1 ، البن سيد الناسوعيون األثر= 

 .٤02 /1وابن كثري يف سريته 

 .171 /1 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (1)

 .108 -107 /1 ، البن سيد الناسينظر: عيون األثر (2)

 .170 /1 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (3)

 .٤0٤ /1 ، البن كثريينظر: السرية النبوية (٤)

 .290 /1، 7ر: هامش رقم ينظ (5)

 .2٤0-239 /1 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (6)
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بن  ، ثم ساق رواية  للطرباين أخرجها يف معجمه األوسط، عن عمر[٤5]القمر:

قلت: أي [ ٤5 :]القمر ﴾ حق مف  خف حف  ﴿ملا نزلت» قال: اخلطاب 

ا، وهو وبيده السيف مصلت   ×مجع هذا؟ فلام كان يوم بدر، رأيت رسول اهلل 

 خص حص مس خس حس ﴿، وقوله: (1)«﴾حق مف  خف حف ﴿  يقول:
وعده اهلل وهو يومئذ بمكة أنه »، ثم أورد قول قتادة: [11]القصص: ﴾مص

وقوله:  (2) «كني فجاء تأويلها يوم بدر أخرجه ابن أيب حاتما من املرشسيهزم جند  

ا هذه اآلية بتفسري ابن [٤9]سبأ: ﴾مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿  ، ُمتبِع 

، ثم ذكر أنَّ هذه اآلية مكية وهي (3)بأنه السيف ﴾ىل مل ﴿مسعود لقوله تعاىل:

مما  -حسب قوله-متقدمة عىل فرض القتال، وساق ما يؤيد تفسري ابن مسعود

ا: جه الشيخان من أخر مكة يوم الفتح، وحول البيت  ×دخل النبي »حديثه أيض 

 من زن رن مم ﴿ ستون وثالث مئة نصب فجعل يطعنها بعود يف يده، ويقول:
 حم جم يل ىل مل خل  ﴿ ، و[81: اإلرساء] ﴾زي ري ٰى ين  ىننن

 .(4) « [٤9 : سبأ] ﴾مم خم

آليات استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي يف قوله هذا مع التمثيل له هبذه ا

والظاهر أهنا ليست منه، بل هي وعٌد يأيت، فحكمها ثابت من حال »الثالث بقوله: 

 .» (5) وظهورها يأيت يف وقت مستقل كام أخرب اهللنزوهلا، وهو اإليامن بمضموهنا، 
                                       

 .1٤5 /٤، 3829باب: العني، من أسمه عيل، رقم احلديث:  (1)

 .239 /1 للسيوطي ، وينظر: اإلتقان،3236 /10، 18328تفسري ابن أيب حاتم، رقم احلديث:  (2)

 عليه يف تفسريه. نقفمما أخرجه ابن أيب حاتم، ومل ذكر السيوطي بأهنا و، 2٤0 /1للسيوطي  ،اإلتقانينظر:  (3)

الراية يوم الفتح ؟، رقم  ×أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: املغازي، باب: أين ركز النبي  (٤)

 ٰى ين  ننىن من زن رن مم  ﴿ ، وكتاب: تفسري القرآن، باب:1٤8 /5، ٤287احلديث: 
حيحه، كتاب: اجلهاد ومسلم يف ص ،6/86، ٤720احلديث:  [، رقم81:]اإلرساء ﴾زي ري

 .1٤08 /3، 1781باب: إزالة األصنام من حول الكعبة، رقم احلديث:   والسري،

 .33٤ /1البن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان (5)
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نقول: واستدراك ابن عقيلة هنا، هو مما يستقيم القول به، فداللة اآليات الثالث 

إخباٌر غيبي من اهلل تعاىل يف موعدة وعدها اهلل للمسلمني، أما هي وعٌد يأيت، أي إنَّه 

ل يف غري موضعه، ذلك أنَّه استدل عىل قوله يف اآلية  ما ذهب إليه السيوطي فهو حتمُّ

الذي ال يدل عىل تأخر حكم، بل ال يدل  من األساس عىل أنَّ  األوىل بقول عمر

ا من اآلية فيها ُحكم، وما استدل به يف اآلية الثان ية من قول قتادة يثبت أنَّ فيها وعد 

اهلل، أما استدالله يف اآلية الثالثة عىل تفسري ابن مسعود، واعتامده له، ال يثبت، فقد 

اقترص عليه دون الرجوع لتفسري غريه من املفرسين بام ال يدل عىل جنوحه هلذا 

 (1)هو اإلسالمأنَّ احلق  ﴾ىل مل﴿الرأي، فقد فرسَّ مقاتل بن سليامن قوله تعاىل: 

وفرسه الطربي، والقرطبي، أنه القرآن ووحي اهلل، مستندين يف ذلك عىل تفسري 

، وابن كثري  بأنه جاء احلق من اهلل والرشع (3)، والبغوي أنَّه القرآن واإلسالم(2)قتادة

د السيوطي هبا تفسري  ا يف تفسريه برواية الشيخني ذاهتا التي عضَّ العظيم مستشهد 

، فكان كل ما يف  هذه اآليات الثالث هو إخبار من اهلل، وليس فيها (4)ابن مسعود

 أي ُحكم، واهلل تعاىل أعلم.

ذكر  -ما تأخر نزوله عن حكمه -يف الشطر الثاين من العلم ذاته: سابًعا

ا يف  السيوطي أن من أمثلته آية اجلمعة، فهي مدنية ، واجلمعة ُفِرضت بمكة، معرتض 

ه ما  »بقوله:  (5)إنَّ إقامة اجلمعة مل تكن بمكة قطذلك عىل قول ابن الفرس  يُردُّ

كنت قائد أيب حني »أخرجه ابن ماجه عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال: 

ذهب برصه، فكنت إذا خرجُت به إىل اجلمعة َفسِمَع األذان يستغفر أليب أمامة 

                                       
 .538 /3ينظر: تفسريه  (1)

 .313 /1٤ ، للقرطبي، واجلامع ألحكام القرآن٤20-20/٤19ينظر: تفسري الطربي  (2)

 .685 /3ينظر: تفسريه  (3)

 .527 /6ينظر: تفسريه  (٤)

 .2٤2 /1 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (5)
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كلام سمعت  أسعد بن ُزرارة، فقلت: يا أبتاه أرأيت صالتك عىل أسعد بن ُزرارة

النداء باجلمعة، مِلَ هذا؟ قال: أي ُبنيَّ كان أول من صىل بنا اجلمعة قبل مقدم رسول 

 .(1) «من مكة × اهلل

ا برواية  ِه عىل قول ابن الفرس مستشهد  بعد نقل ابن عقيلة قول السيوطي، وردِّ

 عبد الرمحن، اعرتض ابن عقيلة عىل قول السيوطي وردَّ عليه من وجهني: 

ا بام روى عبد الرزاقصح -1  ح ابن عقيلة قول ابن الفرس، مستشهد 

 اجتمع أهل املدينة قبل أن يقدمها رسول اهلل»عن حممد بن سريين، قال:  هـ(211)ت
ا جيتمعون فيه كل  × ، وقبل أن تنزل اجلمعة، فقالت األنصار: إن لليهود يوم 

ا نجتم ع فيه، فنذكر اهلل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك، فهلموا نجعل لنا يوم 

واجتمعوا إىل أسعد  -والعروبة يوم اجلمعة-ونصيل ونشكره، فجعلوه يوم العروبة

،  يل ىل مل خل  ﴿ وأنزل اهلل تعاىل بعد ذلك: بن زرارة، فصىل هبم يومئذ 
 .(2) «[ 9]اجلمعة  ﴾ىم مم خم حم جم

استدل ابن عقيلة هبذه الرواية عىل أن أولئك الصحابة اختاروا يوم اجلمعة 

 .(3)إليه  جتهاد، فهداهم اهللباال

بنيَّ ابن عقيلة أن رواية عبد الرمحن بن كعب بن مالك ال تدل عىل أهنا  -2

فرضت بمكة، بل تدل عىل أنَّ أسعد بن زرارة أول من صىل اجلمعة باملدينة، يؤيد 

ا منهم، فوافقهم النبي  ، ثم ذكر ×ذلك رواية عبد الرزاق من أنَّ ذلك كان اجتهاد 

مجع بمكة، بل كانت أول مجعة  ×يلة استدالال  آخر، أنه مل ُينقل أنَّ النبي ابن عق

 .(4)مجع يف بني سامل باملدينة بمن معه من املؤمنني يف خامس يوم من وصوله املدينة

                                       
، وقد أخترصه السيوطي، ينظر: سنن ابن ماجه، كتاب: إقامة الصالة والسنة 2٤3 -2٤2 /1اإلتقان  (1)

 . 3٤3 /1، 1082فيها، باب: يف فرض اجلمعة، رقم احلديث: 

ة فيها اختصار من قبل ابن عقيلة، ينظر: ، والرواي338 -337 /1 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)

 .159 /3، 51٤٤مصنف عبد الرزاق، كتاب: اجلمعة، باب: أول من مجع، رقم احلديث: 

 .338 /1 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (3)

= باملسلمني باملدينة،  ×فكانت أول مجعة صالها رسول اهلل »: 299 /2السرية النبوية قال ابن كثري يف  (٤)
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نقول: إنَّ اجتامع أهل املدينة واجتهادهم يف صالة وشكر وتسبيح، ال يدل عىل 

أنَّه قد صىل  × رآين، ثم إن ما ُنقل عن النبيفرضيتها ما مل ينزل فيها حكم إهلي ق

أول مجعة يف املدينة يف بني سامل بعد وصوله إليها، ال ُيثبت القول عىل أنه مل يصلها 

يف مكة قبلها، ثم إنَّ ردَّ ابن عقيلة عىل السيوطي بقوله: إنَّ رواية عبد الرمحن بن 

به، ذلك أنه كان من  كعب ال تدل عىل أهنا فرضت بمكة، مما ال يستقيم القول

املمكن أن تكون قد فرضت يف مكة، وتبعهم املسلمون عىل تأديتها يف املدينة قبل 

 إليها، واهلل تعاىل أعلم. ×قدوم النبي 

 يف علم أسامء سور القرآن، بحث السيوطي يف مسألة اختصاص كل :اثمًنا

قول فيه، فاستدرك لكنه مل حيقق ال -كام تقدم يف املبحث الثاين-سورة بام ُسميت به

ولك أن تسأل فتقول: قد »عليه ابن عقيلة وأجاد يف حتقيقه فيه، قال السيوطي: 

وسورة  ،وسورة هود ،سميت سور جرت فيها قصص أنبياء بأسامئهم كسورة نوح

وسورة  ،وقصة أقوام كذلك كسورة بني إرسائيل ،وسورة يونس... ،إبراهيم

كله مل يفرد ملوسى سورة تسمى به  ومع هذا ،...روسورة احلج ،أصحاب الكهف

وكان  ،بعضهم: كاد القرآن أن يكون كله موسى قال َحتَّى ،مع كثرة ذكره يف القرآن

لبسط قصته يف  ،أو األعراف ،أو القصص ،أوىل سورة أن تسمى به سورة طه

ومل تسم به  ،وكذلك قصة آدم ذكرت يف عدة سور ،الثالثة ما مل يبسط يف غريها

ومل  ،وكذلك قصة الذبيح من بدائع القصص ،كتفاء بسورة اإلنسانكأنه ا ،سورة

فانظر يف حكمة  ،ومل تسم به ،وقصة داود ذكرت يف ص ،تسم به سورة الصافات

 .(1) «ذلك
                                       

يقيموا هبا مجعة ذات  ا، ألنه، واهلل أعلم، مل يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من االجتامع حتىأو مطلق  = 

، ينظر: الزيادة واإلحسان، و«خطبة وإعالن بمواعظة، وما ذاك إال لشدة خمالفة املرشكني له، وأذيتهم إياه

 .338 /1 البن عقيلة

 .370 -369 /2للسيوطي ،اإلتقان (1)
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أجاب ابن عقيلة عن هذا التساؤل ونظر يف احلكمة من اختصاص كل سورة بام 

ا ما فات السيوطي، وُمبي نا االختصاص بأسامء السور أنَّ وجه  ُسميت به، مستدرك 

 ال خيرج عن أربعة وجوه، هي:

، ومثَّل هلذا الوجه بسورة )البقرة(، فإنَّ تسميتها بذلك كان من القصةطول  -1

 .(1)حيث طول قصة البقرة فيها

بام سميت به، وذكر ابن عقيلة هلذا الوجه أمثلة كثرية، منها:  السورةابتداء  -2

(، و)املرسالت(، و)احل  .(2)اقة(، و)ص(، وغريهاسورة)عمَّ

التسمية للغرابة، ومثَّل هلذا الوجه كذلك بسورة)البقرة(؛ ألنَّ قصة البقرة  -3

مل تذكر يف غريها من السور، واملقصود من التسمية التمييز، وكذلك من أمثلة هذا 

 .(3) وسورة)احلجر(، و)الرعد(، وغريها الكثري من السورالوجه: سورة )األعراف(، 

ة املسمى ملا افتتحت به السورة، ومثَّل هلذا الوجه بسورة )هود(، فإنَّ مناسب -4

  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ﴿  افتتاحها بقوله تعاىل:
 مخجخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس
وليس يف سورة هود يف قصص أحد من »، فقال ابن عقيلة: [٤ – 2 :هود] ﴾ جف

، اء عليهم السالم االعتناء بشأن هذا املعنى، املفتتح به السورة ما لـ)هود(األنبي

، فليس فيها ما يف قصة )هود(...، ثم قال: فظهر أنَّ وإن طالت قصة )نوح(

واهلل -ظهوره بشدة احلجة عىل املنكرين  وجه تسمية السورة ونسبتها إليه

 .(4) «-اعلم
                                       

 .393 /1 ، البن عقيلة: الزيادة واإلحسانينظر (1)

 ينظر: املصدر نفسه. (2)

 .39٤-393 /1 الزيادة واإلحسان، البن عقيلةينظر:  (3)

 .39٤ /1 الزيادة واإلحسان، البن عقيلة (٤)
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وطي اجتهاد، وحتقيق، مع االعتناء نقول: ويف تعقيب ابن عقيلة عىل السي

بالتمثيل، إال أنَّه ال خيلو من األقوال املنفردة له، املجردة عن التعضيد والتأكيد، كام 

هو يف القول األخري، فقد جزم بالقول إنَّه ما من سورة اعتنت بمعنى االفتتاح هبا 

ر يف ما ، والناظكقصة واردة يف القرآن من قصص األنبياء كام يف سورة هود 

والسور(، يدرك  اآليات تناسب يف الدرر يف كتابه )نظمهـ( 885)حققه البقاعي 

مناسبة افتتاح سورة هود خلامتتها، وملا اختتمت به قبلها من )سورة يونس(، 

ومقصد اآليات التي أشار إليها ابن عقيلة والتي ال حيرص ذلك الفهم حول النبي 

 واهلل تعاىل أعلم.  -ليه ابن عقيلة من القول، ليدرك استبعاد ما ذهب إ  (1) هود

 
 
 
 

 
 
 

                                       
 .23٤-22٤ /9 ينظر: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (1)
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 املبحث الثاني

 استدراكات ابن عقيلة يف موضوعات تدوين القرآن على السيوطي يف إتقانه

ا لقلة عدد أنواع علوم القرآن يف موضوعات تدوين القرآن الكريم عند  نظر 

طي نوعان، وعند ابن عقيلة ستة أنواع السيوطي، وابن عقيلة، إذ كانت عند السيو

مع ما زاده عىل السيوطي منها، فإن عدد مسائل استدراكات ابن عقيلة عىل 

ا لذلك، فلم يكن له سوى مسألة واحدة  السيوطي كانت عىل درجة من القلة تبع 

استدركها عليه هبا ضمن النوع السابع والثالثني )علم مجع القرآن وترتيبه(، والذي 

 يف مجعه وترتيبه(، وتفصيلها كاآليت:)النوع الثامن عرش عند السيوطي يقابله 

ا من اآلثار  يف مسألة ترتيب السور يف املصحف قال السيوطي بعد أن أورد عدد 

والذي ينرشح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهو أنَّ مجيع السور »واألقوال: 

 .(1) «ترتيبها توقيفي إال براءة واألنفال

به عىل قوله ُمبين ا أنَّهاستدرك ا قد روي عن سيدنا » بن عقيلة عىل السيوطي وَتَعقَّ

: أن وضع سورة )براءة( بعد )األنفال( وَقرهَنا هبا من غري بسملة كان عثامن

باجتهاد منه، وغايته االجتهاد برأيه يف )براءة( فقط، أما )األنفال( فهو من السبع 

، ثم ساق ما أخرجه ابن أيب شيبة عن سعيد (2) «×الطوال، املعروفة يف عهد النبي 

، وأتبع ذلك «بالسبع الطوال يف ركعة ×صىل رسول اهلل »أنه قال:  (3)بن خالد

 : وقد قال مجاعة: إنَّ السبع الطوال آخرها )براءة(، وهذا عىل جعلهام سورة »قائال 

                                       
، ورواية البيهقي التي أوردها ٤2 /9 البن حجر ،، وينظر: فتح الباري٤11 /2للسيوطي  ،اإلتقان (1)

  السيوطي ليست يف اجلزء املطبوع من املدخل.

 .1٤ /2 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)

يف الرجل  : الصلوات، باب:وهو تصحيف من ابن عقيلة، ينظر: كتاب يف املصنف: )عن َمعَبد بن خالد( (3)

 .323 /1، 3699احلديث:  يقرن السور يف الركعة من رخص فيه، رقم
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ىل قوله، ، وساق الرواية التي استدل هبا السيوطي ع(1) «واحدة، وقد قيل غري ذلك

ا مما أخرجها احلاكم يف مستدركه بسنده عن يزيد الفاريس أنَّه قال:  لكنه ذكرها أهنَّ

ثنا ابن عباس، قال: قلت لعثامن بن عفان: ما محلكم عىل أن عمدتم إىل حدقال: »

األنفال وهي من املثاين وإىل براءة، وهي من املئني، فقرنتم بينهام، ومل تكتبوا بسم اهلل 

رحيم، ووضعتموها يف السبع الطوال فام محلكم عىل ذلك؟ فقال عثامن: الرمحن ال

مما يأيت عليه الزمان، وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد  ×كان رسول اهلل 

ضعوا هذه يف »قال: وكان إذا نزل عليه اليشء دعا بعض من يكتب له، فيقول: 
أنزل باملدينة، وبراءة من  فكانت األنفال من أوائل ما «السورة اليت فيها كذا وكذا

، ومل يبني لنا أهنا ×آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول اهلل 

منها، فظننا أهنا منها، فمن ثم قرنت بينهام، ومل أكتب بينهام سطر بسم اهلل الرمحن 

 ال ينفي أنَّ ، ثم أوضح ابن عقيلة أن ما ُذِكَر من اجتهاد سيدنا عثامن(2) «الرحيم

بعض الصحابة اطَّلع عىل أهنا مرتبة كذلك، وأهنا سورة مستقلة، ألنَّ ترتيبها عىل ما 

هو عىل وفق  ، فإنَّ مصحف سيدنا عثامن ُذِكَر يدل عليه مجع سيدنا أيب بكر

مجع  ، وليس فيه خمالفة له يف الرتتيب، سوى أنَّ عثامنمجع سيدنا أيب بكر

 كوهنا سورة مستقلة وجودها مفردة يف الناس عىل لغة واحدة، وما يدل عىل

ا يف مصحف ابن مسعود مكتوب فيها البسملة،  مصحف ُأيب، وابن مسعود، بل إهنَّ

                                       
 ، للسيوطي، واإلتقان1/2٤٤ ، للزركيش، وينظر: الربهان1٤ /2 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (1)

2/٤12. 
ذكر السيوطي أن ما أخرجه البيهقي هو يف املدخل، ومل نقف عليه يف املدخل، فلعله يف اجلزء غري املطبوع   (2)

للبيهقي،  دالئل النبوة بذكر املصدر عن البيهقي، ووقفنا عليه يفمن املدخل، أو لعله قد َوهم السيوطي 

 ﴾نن من زن رن مم ام يل﴿  :وجلاء يف تأليف القرآن، وقوله عز ــا جـم ابــب
، ومستدرك احلاكم، 153 /7، ، وما ظهر من اآليات فيام نسخ من رسمه وفيام مل ينسخ منه [9احلجر ]

 .360 /2، 3272ديث: كتاب: التفسري، تفسري سورة التوبة، رقم احل
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، ×ويف ذلك أبلغ الداللة عىل أنَّ الصحابة قد اطَّلعوا عىل أهنا مستقلة من النبي 
وإال لكان صنيعهم كام فعل سيدنا عثامن

، وختم ابن عقيلة استدراكه هذا (1)

 .(2) «واحلاصل أن ترتيب آي القرآن وسوره توقيفي»ىل السيوطي بالقول: ع

نقول: قد ُوفِق ابن عقيلة يف استدراكه هذا عىل السيوطي، من غري أن يتحقق من 

صحة رواية البيهقي التي استند عليها السيوطي واستشهد هبا يف قوله، ولو حتقق 

تدراكه وأشدَّ قوة، وهذا مما يظهر  ابن عقيلة من صحة هذه الرواية لكان أجود يف اس

ملن يتحقق من أمر السند والراوي، كام حتقق منه العالمة املحدث الشيخ أمحد 

يف إسناده نظر كثري، بل »يف تعليقه عىل مسند اإلمام أمحد بقوله:  هـ(1377)تشاكر

ا، بل هو حديث ال أصل له، يدور إسناده يف كل رواياته عىل  هو عندي ضعيف جدًّ

د الفاريس، الذي رواه عن ابن عباس...، ويزيد الفاريس  اخُتِلف فيه، أهو يزيد يزي

 :َقاَل  ،يزيد الفاريس هو ابن هرمز»، ثم ذكر قول البخاري: (3) «بن هرمز، أم غريه؟

وذكره البخاري  ،(4) «فلم يعرفه -هـ(198)تيعني بن سعيد القطان-ىفذكرته ليحي

ا يف كتابه الضعفاء الصغري، و ا من قوله يف التاريخ الكبريأيض  قال نحو 
، وقال (5)

ا:   يزيد يف اختلفواويف التهذيب قال ابن أيب حاتم: »الشيخ املحدث أمحد شاكر أيض 

فيام سمعت  هـ(198)تبن هرمز أنه يزيد الفاريس أم ال، فقال عبد الرمحن بن مهدي

َِن بن مهدي محم ، أنه قال: يزيد الفاريس َأيِب حيكي عن عيل ابن املديني، يعني َعبد الرَّ

بن َأيب اقال ،  و(6) «اأنكر حييى بن َسِعيد القطان أن يكونا واحد  و ...،هو ابن هرمز

                                       
 .17 /2 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (1)

 املصدر نفسه. (2)
   .333 -332 /1محد ألكتاب مسند اإلمام  399هامش رقم ينظر:  (3)

 .367 /8للبخاري  ،والتاريخ الكبري ،1/333 اإلمام أمحد ملسند 399هامش رقم ينظر: و (٤)

 .1٤2ري للبخا ،ينظر: الضعفاء الصغري (5)

لكتاب مصاعد  2رقم  ، وينظر: هامش333 /1لكتاب مسند اإلمام امحد  399هامش رقم : ينظر (6)

  .٤٤٤ /1 ، للبقاعيالنظر
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، (1) «فسمعت َأيِب يقول: يزيد ابن هرمز هذا ليس بيزيد الفاريس، هو سواه» حاتم:

ثم  أعقب ذلك  بالذكر أن يزيد الفاريس الذي انفرد برواية هذا احلديث، يكاد 

، هل هو ابن هرمز أم غريه، إضافة عىل ذكر البخاري له يف الضعفاء، يكو ن جمهوال 

، قال الدكتور عبد السميع بعد تفصيل  (2)وهو هبذا ال يقبل منه حديث ا قد انفرد به

 : ا للقواعد الصحيحة التي »طويل  فال علينا إذا قلنا : إنه حديث ال أصل له؛ تطبيق 

...، ويتبنيَّ لنا  أن هذا احلديث مردود من أصله، ال خالف فيها بني أئمة احلديث

ألنَّ متنه تدور حوله اإلشكاالت، وتوجه إليه االنتقادات التي تطعن يف صحته، 

فضال  عن أن إسناده ضعيف متهافت ال يصح االحتجاج برجاله، والقرآن فوق 

 .(3) «ذلك كله

 ،(4)الرتمذي نهحسنه، فحسَّ  أو احلديث صحح من هناك أنَّ  املقابل نجد ويف

 إال الصحيح رجال ورجاله»اخلرَب( وقال فيه:  اخلرُبم  )موافقة كتابه يف حجر وابن

 بن يزيد إنَّه: قيل وقد به، بأس ال: حاتم أبو قال مقل، برصي فإنَّه الفاريس، يزيد

 احلاكم وصححه ،(5)«رشطه عىل فهو ذلك ثبت فإن مسلم، له أخرج الذي هرمز

 اهلل عبد املعارصين ومن صحح احلديث من ،(6)هرمز ابن هو يزيد أنَّ  عىل بناء  

                                       
، 272-271 /32 ، للمزيهتذيب الكامل، و333 /1ملسند اإلمام أمحد  399هامش رقم ينظر:  (1)

يزيد ابن »: 606تقريب التهذيب ، قال ابن حجر يف ٤٤٤ /1 للبقاعي النظر، ملصاعد 2 رقم وهامش

هرمز املدين موىل بني ليث وهو غري يزيد الفاريس عىل الصحيح وهو والد عبد اهلل ثقة من الثالثة مات 

 .«عىل رأس املائة

   .٤٤5-1/٤٤٤للبقاعي  النظر، ملصاعد 2رقم ، وهامش1/33٤ملسند اإلمام أمحد  399ينظر: هامش  (2)

 .٤٤8 -٤٤5 /1 ، للبقاعيصاعد النظرمل2هامش رقم  (3)

 .3086، رقم احلديث: 272 /5بتحقيق الشيخ أمحد شاكر  ،ينظر: سنن الرتمذي( ٤)

 .٤5 /1البن حجر  ،موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املخترص (5)

 .3272، رقم احلديث: 360 /2و، 2875، رقم احلديث: 2٤1 /2املستدرك للحاكم  (6)
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 أمحد الشيخ رأي القرآن( الذي ناقش علوم يف األساسية )املقدمات كتابه يف اجلديع

 .(1)شاكر

نقول: وعىل القول بصحة احلديث من حيث السند، فكيف نفعل بام يف املتن من 

ا  ×ول اهلل فُقبَِض رس»من القول:  ُنِسَب لسيدنا عثامنأن ما  ومل يبني لنا أهنَّ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ﴿ ؟ فالظاهر أنَّه يعارض قوله تعاىل:«منها
[٤٤: النحل] ﴾ٌّ ٰى ٰر

 ، واهلل تعاىل أعلم.وهذا مما ال ُيقال به، (2)

 

 

 

 

 

                                       
 .127-12٤( 2لعبد اهلل اجلديع، هامش رقم ) ،سية يف علوم القرآنينظر: املقدمات األسا (1)
 .15 /2 البن عقيلة ملحقق الزيادة واإلحسان 3ينظر: هامش رقم  (2)
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 املبحث الثالث

 استدراكات ابن عقيلة يف موضوعات قراءة القرآن على السيوطي يف إتقانه

ما استدركه ابن عقيلة عىل السيوطي يف هذا القسم من أنواع علوم القرآن إن 

ا نسبة  لوفرة أنواعه، فقد بلغ عدد املسائل التي استدركها عليه يف هذا  قليل جدًّ

 القسم مسألتان فقط، مها:

 يف علم األحرف السبعة التي ُأنزل القرآن عليها، ذكر السيوطي تأييده :أواًل 

من معنى األحرف السبعة القائل إن املراد منها هي سبعة   للقول احلادي عرش

أصناف، وذكر أنَّ القائلني به اختلفوا يف تعيني السبعة، فقيل أمٌر، وهنٌي، وحالل، 

عن وحرام، وحمكم، ومتشابه، وأمثال، واحتجوا بام أخرجه احلاكم يف مستدركه، 

ل من باب واحد كان الكتاب األول نز»أنه قال:  ×عن النبي   ابن مسعود

وعىل حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعىل سبعة أحرف: زاجٌر وآمٌر 

، ثم ذكر أقوال العلامء فيه، وأن (1) «وحالٌل وحراٌم، وحمكم ومتشابه، وأمثال

َ احلديث الوارد يف تفسري األحرف السبعة هبذا احلديث، ثم  البعض منهم قد فرسَّ

املراد بالسبعة أحرف هنا  »الرأي، ومنهم قول البيهقي: نقل أقوال امُلخالفني هلذا 

، (2) «األنواع التي نزل عليها، واملراد هبا يف تلك األحاديث اللغات التي ُيقرأ هبا

لألبواب، ال لألحرف،  اأن يكون ذلك تفسري  »ونقل عن أيب شامة قوله واحتامله: 

ا أي أنزله اهلل تعاىل كائن  أي هذه سبعة أبواب من أبواب الكالم وأقسامه وأنواعه، 

من هذه األصناف، مل يقترص به عىل صنف واحد، بخالف ما حيكى أن اإلنجيل كله 

                                       
وأخرجه كذلك  وصححه احلاكم، ،317 /2، 31٤٤، كتاب التفسري، رقم احلديث: للحاكم املستدرك (1)

 .68 /1الطربي يف تفسريه 

باحلروف السبعة  املراد»: 535 /3، وعبارة البيهقي يف شعب اإليامن 326 /1 ، للسيوطياإلتقان (2)

 .«اللغات السبع التي هي شائعة يف القرآن...
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، وسبب تأييد السيوطي هلذا القول ورود هذا احلديث يف بعض (1) «مواعظ وأمثال

ا» طرقه ا وآمر   .(2) «أي أُنزل عىل هذه الصفة يف األبواب السبعة»:بالنصب، قال «زاجر 

ابن عقيلة يف نقله هذا عن السيوطي، وحتقيقه يف هذا احلديث عن ابن تبِع 

ا عليه، بأنَّ الذي محل العلامء عىل ذلك االختالف وتلك  ا ومستدرك  مسعود، مزيد 

األقوال هو طلب اجلمع بني احلديثني، ويرى أنَّ معنى كل واحد من احلديثني غري 

ىل اشتامل القرآن عىل هذه األنواع اآلخر، وأنَّ املقصود من هذا احلديث اإلشارة إ

ا للسبعة)يف هذا احلديث  ×فيكون قول النبي  زجر وأمر( تفسري 
(3). 

نقول: ويف ميل السيوطي نظر، واستدراك ابن عقيلة عليه وقوله إنَّ حديث ابن 

ا للسبعة أحرف الواردة يف قول النبي   مسعود نظر  ×)زجر وأمر( تفسري 

ا؛ فكيف ا الثايناحلديث  يكون أيض  عنه، وأن معنى كل  خمتلٌف  وهو لألول تفسري 

واحد منهام غري اآلخر؟ ولقد تعددت األقوال يف تفسري األحرف السبعة، 

واختلفت بعضها عن بعض، وسبب االختالف يعود إىل أن األحرف السبعة مل 

وال بإمجاع من الصحابة، إال أن عىل مذهب كبار األئمة  × تتعني بنص من النبي

 واهلل تعاىل أعلم.-، (4)عنى األحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العربفإن م

يف علم بيان املوصول لفظ ا واملفصول معنى، ذكر السيوطي أن هبذا العلم  :اثنًيا

 ِّ ُّ ﴿ حيصل حلُّ إشكاالت وكشف معضالت كبرية، ومن ذلك قوله تعاىل:
 مل يك ﴿إىل قوله:  ﴾ زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
اآلية يف قصة آدم  ،[189،190 :]األعراف ﴾نن من زن  رن اممم يل ىل

                                       
 .327 /1 ، للسيوطياإلتقان ، وينظر:109أليب شامة  ،املرشد الوجيز (1)

 .327 /1، للسيوطي اإلتقان (2)

 .٤96 -٤95 /1 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (3)
، وتفسري 507 /٤، وتفسري البغوي 91أليب شامة  ،، واملرشد الوجيز58 -57 /1ينظر: تفسري الطربي  (٤)

 .2٤ /9، وفتح الباري ٤3 /1القرطبي 
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لكن آخر اآلية ُمشكل، حيث َنسَب اإلرشاك إىل آدم »وحواء، قال السيوطي: 

لم، واألنبياء معصومون من الرشك قبل النبوة، وبعدها  وحواء، وآدم نبيٌّ ُمكَّ

ا ن أيب ، ثم ذكر أنَّه ال زال يف وقفة من تلك املسألة حتى رأى ما أخرجه اب(1)«إمجاع 

قال:  ﴾نن من زن  رن ﴿قوله تعاىل: » هـ(127)تحاتم بسنده عن السدي

ا ما أخرجه (2)«هذه َفصٌل من آية آدم، خاصة  يف آهلة العرب الصنعاين  ، وساق أيض 

ا، قال:  ، وقول ابن أيب (3)«هذا من املوصول املفصول»بسنده عن السدي أيض 

 من زن رن ﴿الولد،  عن أيب مالك، قال: هذه مفصولة، أطاعاه يف»حاتم: 
، قال السيوطي بعد إيراده لتلك اآلثار: (4)«، وقال: هذا لقوم حممد  ﴾نن

فانحلت عني هذه العقدة، وانجلت يل هذه املعضلة، واتضح بذلك أن آخر قصة »

، وأنَّ ما بعده ختلٌُّص إىل قصة العرب وإرشاكهم ﴾ام يل﴿ آدم وحواء 

بعد التثنية، ولو كانت القصة األصنام، ويوضح ذلك تغيري الضمري إىل اجلمع 

واالستطراد من أساليب  (5)واحدة لقال: )عام يرشكان(...، وحسن التخلص

 .(6)«القرآن

نقل ابن عقيلة هذا النوع عن السيوطي وتابعه عليه يف أوله، يف النوع التاسع 

، فأورد تلك اآلثار كلها التي ساقها السيوطي، مع قول السيوطي، ثم (7)والسبعني

                                       
 .577 /2 ، للسيوطياإلتقان (1)

ا الطربي يف تفسريه، رقم احلديث: 1635 /5، 8661يف تفسريه، رقم احلديث:  (2) ، وأخرجه أيض 

15529 ،13/315. 

 .317 /13، 15531، والطربي يف تفسريه، رقم احلديث: 105 /3، 973يف تفسريه، رقم احلديث:  (3)

 ، 1635 /5، 8663يف تفسريه، رقم احلديث:  (٤)

من غري انقطاع  -يكون األخري هو املقصود-ُحسُن التخلص: هو االنتقال برباعة من موضوع إىل آخر (5)

 /1 ، للنكري، ودستور العلامء159 ، أليب البقاء احلنفيالكليات بينهام، ينظر: االلتئامحمسوس؛ لشدة 

 .398 /1 ، للتهانوي، وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم192

 .579-578 /2 ، للسيوطياإلتقان (6)

 ٤85-٤78 /3 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (7)
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كذا ذكر احلافظ السيوطي، وما ذكره ال جيدي، ألنَّ يف اآلية  »ك عليه بقوله: استدر

 مك لك  ﴿عىل ما ذكر من التفسري نسبة الرشك إىل آدم وحواء يف قوله تعاىل: 
 ىل مل يك  ﴿ ، فإذا كان آخر القصة: ﴾ ممام يل ىل مل يك ىك
 من زن رن  ﴿ اىل: ـعـه تـولـع إال قـفـرتـم يـال ولـكـل اإلشـصـح ﴾ اممم يل
، ويرى ابن عقيلة أنَّ اإلشكال والشبه عىل حاهلام، ومل تنحل املعضلة (1)«﴾نن

إال بتفسري آخر لآلية اعتنى به املفرسون، ومل يسمهم، وقال: إنَّ املقصود بقوله 

جعال أوالدمها بتسمية عبد »أي: ﴾ ىل مل يك ىك مك لك ﴿تعاىل: 

، ويدل عليه العزى، وعبد مناف عىل حذف املضاف، وإقامة املضاف إليه مقامه

، وأما من محل الرشك عىل آدم وحواء قال: هو ﴾نن من زن رن﴿ قوله: 

رشك طاعة ال رشك عبادة، فإهنام أطاعاه يف التسمية عىل ظن أنه مقرب من اهلل 

 .(2)«تعاىل

نقول: مل نجد ابن عقيلة قد استدل بأثر عامل وال قوله يعضد به رأيه ويقوي 

السيوطي تقوي رأيه وترجحه، إضافة عىل ما وقفنا قوله،  بل إنَّ األدلة التي ساقها 

إنام َعنَي  »عليه من أثر عن احلسن البرصي الذي أخرجه الصنعاين، والطربي، قال: 

وأما نحن فعىل مذهب »، وقال ابن كثري: (3)«هبا ذرية آدم من أرشك منهم بعده

وحواء، وإنام  احلسن البرصي رمحه اهلل يف هذا، وأنه ليس املراد من هذا السياق آدم

 ،(4)«﴾نن من زن رن﴿ وهلذا قال تعاىل: املراد من ذلك املرشكون من ذريته، 

ا، وإنام ُأسند الفعل آلدم وحواء ألهنَّ  ام األصل لذريتهام، وهذا ما اختاره الرازي أيض 

                                       
 .٤81-٤80 /3البن عقيلة  الزيادة واإلحسان، (1)

 .٤81 /3 عقيلة البن حسان،واإل الزيادة (2)

 .315 /13، وتفسري الطربي 103 /2، 969يف تفسريه رقم احلديث:  (3)

 .528 /3يف تفسريه  (٤)
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، وإنام ظهر من ابن عقيلة هذا التعقيب عىل (1)آخر اآلية يشهد هلذا القولو

 وهذا عىل التفسري األول، لقوله بأن آخر اآلية ُمشكلة،السيوطي واستدراكه عليه 

ليست  فهي نياملفرس من تبعه من قول احلسن و التفسري اآلخر وهو عىل أما

 .شكلة، بل بعضها يشهد لبعض، واهلل تعاىل أعلمبمُ 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                       
 .٤7 /2، وينظر: أضواء البيان ٤27 /15يف تفسريه  (1)
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 املبحث الرابع

 السيوطي يف إتقانهاستدراكات ابن عقيلة يف موضوعات تفسري القرآن على 
يمكن وصف قسم موضوعات التفسري لدى السيوطي وابن عقيلة بأنه قسٌم 

ضخٌم من جانبني، مها: األول: عدد أنواعه، والثاين: حمتواه، ومع هذا فإن ما 

ا عىل تلك الوفرة، فقد بلغ  ا قياس  استدركه ابن عقيلة عىل السيوطي فيه قليل جدًّ

 يها يف هذا القسم سبع مسائل، هي:عدد املسائل التي استدركها عل

ا يف هذا العلم أسامه : أواًل  يف علم الوجوه والنظائر، ذكر السيوطي أن له تصنيف 

 .(1))معرتك األقران يف مشرتك القرآن(

استدرك ابن عقيلة واعرتض عىل تسمية الكتاب باملشرتك إليراده يف علم 

ف املشرتك الوجوه والنظائر، فليس املشرتك اللفظي من الوجوه  والنظائر، وعرَّ

اللفظي بأنه اللفظ الواحد الذي يشرتك فيه معاين شتى، ومثَّل له بـ)العني( فأهنا 

ف الوجوه (2)تطلق، ويراد هبا البارصة، ويراد هبا اجلارية ويراد هبا الذات ، ثم عرَّ

 ،(3)«ينإطالق اللفظ عىل ما يدخل حتته، أو يشاهبه، أو يشاكله يف املعا»والنظائر فقال: 

، ومل جيعله من (4)وذكر أن ابن اجلوزي ذكر ذلك يف كتابه )الوجوه والنظائر(

ه باملشرتك املشرتك، ونقل منه السيوطي وسامَّ
(5). 

قولنا يف ذلك من جانبني: األول: أن تعريف ابن اجلوزي لعلم الوجوه والنظائر 

املشرتك من هو ذاته تعريف ابن عقيلة للمشرتك اللفظي، أي أن السيوطي جعل 

                                       
 .975 /3 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (1)

 .218-217 /5البن عقيلة  ،ينظر: الزيادة واإلحسان (2)

 .218 /5نفسه  املصدر (3)

 وهو مطبوع باسم )نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر(. (٤)

 975 /3 ، للسيوطي، واإلتقان83 ، البن اجلوزيينظر: نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر (5)

 .218 /5 ، البن عقيلةوالزيادة واإلحسان
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الوجوه والنظائر عىل حسب التعريف به، فاملشرتك حمصوٌر فهمه بتعدد املعاين للفظ 

واحد، وإنام حصل اخلالف يف تعريف الوجوه والنظائر، وقد ذكر السيوطي 

األقوال فيه، وهي: إن الوجوه هي اللفظ املشرتك لعدة معاين، والنظائر هي 

، وعىل هذا (2)يف اللفظ، والوجوه يف املعاين ، وقيل النظائر(1)كاأللفاظ املتواطئة

وذاك فاملشرتك داخل يف هذا العلم بمفهومه اجليل، أما اجلانب الثاين: فإنَّا وقفنا عىل 

كتاب السيوطي، والذي ذكره يف اإلتقان باسم )معرتك األقران يف مشرتك القرآن(، 

ن ثالثة أجزاء، (، وهو مؤلف ممعرتك األقران يف إعجاز القرآنفوجدناه باسم )

جعل اجلزء األول منه يف عرض وجوه إعجاز القرآن الكريم، وحرصها يف مخسة 

ه بألفاظ القرآن  ا، ختمها بالوجه اخلامس والثالثني الذي خصَّ وثالثني وجه 

ل املشرتكة، فبسط القول فيها وفصَّ
، فاألمر مرتدد بني احتاملني، األول: أنه من (3)

مى)معرتك األقران يف مشرتك القرآن( مفقود ومل يصل املمكن أن يكون كتابه املس

إلينا، أما االحتامل الثاين: أن السيوطي قد أراد بتسميته هذه لكتابه يف معجزات 

 القرآن أن يشري إىل أمهية هذا اجلزء من وجوه اإلعجاز فسامه به، واهلل أعلم. 

من ألفاظ قرآنية مشرتكة يف العلم ذاته، مثَّل السيوطي هلذا النوع أمثلة عدة  :اثنًيا

يف اللفظ متعددة املعاين، فذكر اللفظ، ثم ساق مواضع إيراده يف القرآن الكريم مع 

بيان معناه يف كلِّ موضع منها، فنقلها عنه ابن عقيلة مع استدراكه وتعقيبه عىل 

السيوطي يف كل لفظة أورد معانيها، وهي ُكُثر، فقد أوصل السيوطي معاين بعضها 

، وال يسع  املقام إليرادها كلها، فسنكتفي بإيراد (4)-وهو أقصاها-ن معن اإىل عرشي

                                       
: هو الكيل الذي يكون حصول معناه وصدقه عىل أفراده ملتواطئا»: 199قال اجلرجاين يف التعريفات  (1)

الذهنية واخلارجية عىل السوية، كاإلنسان، والشمس؛ فإن اإلنسان له أفراد يف اخلارج، وصدقه عليها 

ا بالسوية  .«بالسوية، والشمس هلا أفراد يف الذهن، وصدقها عليها أيض 
 .976-975 /3 ، للسيوطيواإلتقان، 102 /1 ، للزركيشينظر: الربهان يف علوم القرآن (2)

 .390 -387 /1 ، للسيوطيينظر: معرتك األقران يف إعجاز القرآن (3)

 .235-221 /5 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان986-978 /3 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (٤)
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ا من  مثال  واحد عليها، وهو  لفظة )اهلدى( فقد أتى السيوطي بثامنية عرش وجه 

 وجوه معانيها، ومنها:

 .[6:الفاحتة] ﴾ ىي مي  خي ﴿بمعنى الثبات، يف قوله تعاىل:  -

 رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ﴿  بمعنى البيان، يف قوله تعاىل: -
 .[5:البقرة] ﴾زب

 .[73 :آل عمران] ﴾ ىئ نئ مئ  زئ رئ  ﴿بمعنى الدين، يف قوله تعاىل:  -

اهلداية تطلق »قال:  (1)نقلها عنه ابن عقيلة، ثم بعد إيراد كل معاين لفظة)اهلدى(

 ﴾خص حص مس خس حس جس مخ ﴿ عىل أداة الطريق كقوله تعاىل: 
 اك يق﴿طريق كقوله تعاىل: ، وتطلق ويراد هبا: اإليصال إىل ال[17 :فصلت]

، وكل هذه املعاين [56:القصص] ﴾اممم يل ىل مل يك ىك مك لك

التي ذكرت يف اهلداية راجعة إىل هذين املعنيني، وإن ُأريد هبا كذا وكذا فلرجوعه إىل 

 .(2) «هذا املعنى، فليس هذا من املشرتك يف يشء

 (3)املعايننقول: ويف استدراك ابن عقيلة إصابة، فقد أشار املفرسون إىل تلك 

د رأيه، واهلل تعاىل أعلم.  التي ذكرها ابن عقيلة، مما يقوي ويعضِّ

يف علم إجيازه وإطنابه ومساواته، ذكر السيوطي خالف العلامء يف القول  :اثلثًا

ا القول  (4)بـأن: هل بني اإلجياز واإلطناب واسطة، وهي )املساواة( ح  أم ال؟ ُمرجِّ

                                       
، قان، واإلت10٤-103 /1 ، للزركيش، والربهان625 النواظر، البن اجلوزي ينظر: نزهة األعني (1)

 .222-221 /5 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان979-978 /3 للسيوطي

 .223 /5البن عقيلة  ،الزيادة واإلحسان (2)

، وتفسري 129 /٤، و3/395، وتفسري البغوي 600-598 /19، و٤٤8 /21ينظر: تفسري الطربي  (3)

 .286 /8و، 2٤6 /6ابن كثري 

ية لفظ  مساو  للمعنى، أما اإلجياز: فهو تأدية املعنى بلفظ أقل من املساواة: هو التعبري عن املراد بتأد (٤)

، 173 ، أليب هالل العسكرياملتعارف، واإلطناب: هو تأديته بلفظ زائد عىل املتعارف، ينظر: الصناعتني

 .72للقزويني ،، وتلخيص املفتاح277-276 ، للسكاكي، ومفتاح العلوم190و
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ال بعدم وجوده وال سيام يف القرآن، وهلذا كانت الثاين بأن ال واسطة بينهام، وق

ا بـ)اإلجياز واإلطناب( دون ذكر )املساواة( كام  تسمية السيوطي لنوعه هذا مقترص 

هي تسميته يف كتابه )التحبري يف علوم التفسري(، إذ ذكر املساواة يف عنوان نوعه 

ملساواة بعد ، والظاهر من ذلك أن السيوطي قد بدا له عدم وجود ا(1)وقال هبا

تصنيفه التحبري، َفبنيَّ ذلك يف إتقانه،  وعنوان ابن عقيلة هو مشابه لعنوان التحبري، 

 .(2)وفيه زيادة )املساواة( عىل ما يف اإلتقان

أورد السيوطي متثيل القزويني للمساواة يف كتابه )تلخيص املفتاح( بقوله تعاىل: 

[٤3:فاطر] ﴾ مضحط خض حض جض مص خص ﴿
إليضاح( بقوله ، ويف كتابه )ا(3)

[68 :األنعام] ﴾خل حل جل مك لك خك  ﴿ تعاىل: 
ب بأن يف »، ثم قال: (4) وُتُعقِّ

، ألنَّ ﴾ حض﴿ ، ويف األوىل إطناب بلفظ ﴾مك ﴿اآلية الثانية حذف موصوف 

املكر ال يكون إال سيئ ا، وإجياز باحلذف إن كان االستثناء غري مفرغ، أي بأحد، 

 .(5)«وبالقرص يف االستثناء

به من جانبني: األول: أنَّ بعض املكر غري استدرك ا بن عقيلة عىل السيوطي وتعقَّ

، ألنه جواب [5٤:آل عمران] ﴾ خنمن حن جن ﴿يسء، واستشهد بقوله تعاىل: 

 .(6)عنه

                                       
 .26٤ ، للسيوطيينظر: التحبري (1)

 .10٤ /6البن عقيلة  ،، والزيادة واإلحسان158٤ /5 ، للسيوطياإلتقاناملصدر نفسه، و ينظر: (2)

 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان1585 /5 ، للسيوطي، واإلتقان72 املفتاح، للقزويني ينظر: تلخيص (3)

6/ 105. 

بعد ما ساق اآلية التي  ثال ثان  ، وقد ساق القزويني هذه اآلية كم180 /3 ، للقزوينيينظر: اإليضاح (٤)

واإلطناب واملساواة(،  )اإلجيازأوردها يف التلخيص، وجعل قسم )املساواة( هو القسم األول من أقسام 

 .6/105 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان1585 /5 ، للسيوطيوينظر: اإلتقان

الزيادة و، 585-58٤ /1 ، للسبكي، وينظر: عروس األفراح1586-1585 /5 ، للسيوطياإلتقان (5)

 .105 /6 ، البن عقيلةواإلحسان

 .105 /6 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (6)
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، هنا ﴾حض جض﴿ نقول: أصاب ابن عقيلة باستدراكه هذا، فإنَّ معنى 

ه ب ه وإنام عنى أنَّ »قوله: هو: الرشك، قاله قتادة، كام أخرجه عنه الطربي، بعد أن فرسَّ

، ثم إنَّ لفظة (1) «ال حيل مكروه ذلك املكر الذي مكره هؤالء املرشكون إال هبم

، من األلفاظ التي تنقسم إىل حممود ومذموم، فام كان منها متضمن ﴾جض ﴿

لكل ما هو يسء وقبيح فهو من املذموم، وما كان منها متضمن للمجازاة باحلق 

 ، واهلل تعاىل أعلم.(2)حمودوالعدل فهو من احلسن امل

بأن بعض املحذوفات »أما اجلانب الثاين: وهو بشأن االستثناء، فقال ابن عقيلة: 

 .(3) «متناسية ال يتوقف عليها تأدية املعنى

نقول: ورأي ابن عقيلة بأنَّ بعض املحذوفات ال يتوقف عليها تأدية املعنى، فال 

حتتمل احلالني )استثناء مفرغ، وغري مفرغ(، يكون هذا إال باالستثناء املفرغ، واآلية 

ح السبكي يف رشحه عىل التلخيص يف تعليقه عىل التمثيل هبذه اآلية أن  وقد رجَّ

، ويف احلالني فإنَّ يف اآلية إجياز قرص، واإلجياز ليس من (4)االستثناء فيها غري مفرغ

 ، واهلل تعاىل أعلم.(5)فلم يسلم هذا الشاهد بجعله من أمثلتهارشطه إمكان املساواة، 

يف العلم ذاته، يف القسم الثاين من قسمي اإلجياز، وهو اإلجياز باحلذف،  :رابًعا

يف كتابه )مغني اللبيب( رشوط احلذف،  هـ(761)تنقل السيوطي عن ابن هشام 

ا عن يشء، فال حتذف التاء من )إقامة(، و)استقامة(، وأما  ومنها: أال يكون عوض 

                                       
  .٤8 /20تفسري الطربي  (1)

 .305 ، البن قيم اجلوزيةينظر: خمترص الصواعق املرسلة (2)

 .6/105، البن عقيلة الزيادة واإلحسان (3)

 .585 /1 ، للسبكيينظر: عروس األفراح (٤)

، والبالغة 600و، 585 /1للسبكي  ،، وعروس األفراح176، أليب هالل العسكري ينظر: الصناعتني (5)

 .509 العاملية املدينة جامعة املعاين ملناهج – 2

، وقد سار بعض املصنفني عىل ما ذهب إليه القزويني بالقول باملساواة يف هذه اآلية، ينظر: جواهر البالغة

 .331 /2 الصعيدي املتعال اإليضاح، لعبدبغية ، و208 ألمحد اهلاشمي
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، فمام جيب الوقوف عنده، فال يقاس عليه، [37: النور] ﴾جن يم ﴿ قوله تعاىل:

 .(1)وتبعه السيوطي عىل ذلك

استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي متابعته لقول ابن هشام، بل استنكر ذلك 

ا قوهلم إنَّ املعنى منه: أن هذه اللفظة من القرآن  بوصفه أنَّه يف غاية اإلشكال، ُمفرسِّ 

يقاس عليها، ُمعلال  كالمهم بأنَّه سهو، مما يرتتب هي من الشواذ التي تسمع وال 

د النكري عىل السيوطي لتقليده ابن هشام دون التنبه ، ثم (2)عليه من البشاعة، وشدَّ

يف رشح املغني أن قول ابن هشام متعقب، وأورد  هـ(837)تأورد ما قاله الدماميني

يف إقامة، عوض من التاء »ما نقله عن الزخمرشي يف تفسريه لسورة النور قوله: 

فلام أضيفت أقيمت اإلضافة مقام  "إقوام"واألصل:  ،العني الساقطة لإلعالل

، ثم نقل عن العلامء جواز ترك التعويض برشط (3)«حرف التعويض، فأسقطت

 ﴾يمجن ﴿ اء من قوله وإنام استجيَز سقوط اهلَ »اإلضافة، ومنهم الفراء بقوله:
فلذلك  ،َخَفض بِمنزلة احلرف الواحد اه، وقالوا: اخلافض وماإلضافتهم إيَّ 

ا.(4)«أسقطوها يِف اإلضافة  ،وهذا تأييد لقول الزخمرشي املنقول آنف 

ا  نقول: قد أجاد ابن عقيلة يف حتقيقه هلذه املسألة، فام نقله عن العلامء كان تعضيد 

من لرأيه وتقوية له، والذي أراد إثباته هو أن حيمل كالم اهلل عىل الشائع، فهو أوىل 

 ، واهلل تعاىل أعلم.(5)محله عىل الشاذ؛ لئال يلزم ورود القرآن عىل اللغة النادرة

                                       
، ، والزيادة واإلحسان161٤ /5 ، للسيوطي، واإلتقان795-79٤ ، البن هشامينظر: مغني اللبيب (1)

 .117-116 /6 البن عقيلة

 .117 /6، البن عقيلة ينظر: الزيادة واإلحسان (2)

 قولعىل  نقف، ومل 117 /6بن عقيلة ال ،الزيادة واإلحسانينظر: ، و2٤3 /3 ، للزخمرشيالكشاف (3)

 117 /6( 1يف املطبوع، ولقد ذكر حمقق الزيادة واإلحسان اهلامش رقم ) الدماميني يف رشحه عىل املغني

يعني »ب، ونقل عنه قوله: 289حتفة األريب يف رشح مغني اللبيب(، وهو خمطوط )أن قول الدماميني يف

ا يقاس عل  .«يهفال جيوز أن يتعدى، وجيعل أمر 
 .118 /6 ، البن عقيلة، وينظر: الزيادة واإلحسان25٤ /2 ، للفراءمعاين القرآن (٤)

 .118 /6 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (5)
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ا إلطناب الزيادة  :خامًسا ا وعرشين نوع  -ويف العلم ذاته، ذكر السيوطي واحد 

، فاستدرك ابن عقيلة عىل السيوطي يف -وهو القسم الثاين من قسمي اإلطناب

 بعضها بأهنا ليست من اإلطناب، وهي:

النوع األول، وهو دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد عىل اجلملة،  -1

 .(1)مثل: الم االبتداء، والم القسم، وغريها من أدوات التأكيد

ا بذلك عىل السيوطي بقوله:  وليس األمر عىل إطالقه، »قال ابن عقيلة ُمستدرك 

من اإلطناب،  بل التأكيد والقسم إن كان الكالم مقتضيه يف أصل تأدية املعنى فليس

 .(2) «بل هو من املساواة

نقول: أصاب ابن عقيلة يف استدراكه هذا، فلو كانت أدوات التوكيد إطناب ا عىل 

ثر فيه، لكن ما قول السيوطي، لكانت زائدة عىل تأدية املعنى، وإن إسقاطها ال يؤ

ا، فهو  جيء به عىل سبيل التوكيد، وال سيام ما كان يف أول الكالم، فال يكون زائد 

 ، واهلل تعاىل أعلم.(3)قد ُاحتيج إليه لتأدية أصل املعنى

مه السيوطي عىل أربعة أقسام،  -2 النوع الثالث، وهو التأكيد الصناعي، قسَّ

 مت هب﴿ مثَّل هلا بقوله تعاىل: كان القسم الرابع منها: احلال املؤكدة، و
[79 :النساء] ﴾هت

(4). 

استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي بنحو ما فعله يف حروف التوكيد، إذ قال إنَّ 

التوكيد بسائر أنواعه هو من أصل الكالم، وليس من اإلطناب، ألنَّ اإلطناب هو 

 .(5)الزيادة عن أصل الكالم الذي به يتساوى املعنى

                                       
 .16٤3 /5 ، لسيوطيينظر: اإلتقان (1)

 .1٤٤ /6 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)

، ، ومغني اللبيب2٤1 /6، و396 /1 أليب حيان، ، والبحر املحيط267 ، للسهييلينظر: نتائج الفكر (3)

 . 300، و52 البن هشام

 .16٤7-16٤5 /5 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (٤)

 .1٤6 /6 ، البن عقيلةينظر: الزيادة واإلحسان (5)
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راك ابن عقيلة هنا عىل نحو ما سبق من أن التوكيد وحروفه نقول: وكذا استد

 هو أصل يف تأدية املعنى، وال زيادة فيه، وال إطناب.

النوع الرابع، التكرير، ذكر السيوطي أن منه: تكرير القصص، كقصة آدم،  -3

 .(1)-عليهم السالم-وموسى، ونوح، وغريهم من األنبياء

ا عىل السيو إنَّ تكرار القصص ليس من اإلطناب »طي: قال ابن عقيلة ُمستدرك 

يف يشء، ألنَّ قصص األنبياء عليهم السالم أن ُتَكرر القصة يف أماكن متعددة، 

وسور خمتلفة، بأساليب متنوعة، وهلا يف كل سورة حكمة، ولطيفة غري ما يف السورة 

 .(2) «األخرى

لبدر بن مجاعة نقول: أصاب ابن عقيلة يف استدراكه هذا، فقد ذكر السيوطي أن ا

ا أسامه )املقتنص يف فوائد تكرار القصص(، ثم أورد  ألف يف تكرار القصص كتاب 

منها سبع فوائد، أذكر منها ما نقله يف فائدة تكرارها يف كل موضع أن فيها زيادة 

يشء مل يذكر يف املوضع الذي قبله، أو إبدال كلمة بأخرى، كام أن يف ألفاظ القصة 

ا عن  الواحدة يف كل موضع ا، وأسلوب ا خمتلف  زيادة ونقصان ا، وتقديام  وتأخري 

، فإذا كان هذا الذي ذكره السيوطي من فوائد تكرار (3)أسلوب املوضع اآلخر

القصص، فأين اإلطناب يف هذا؟ فهو مل يذكر اإلطناب يف ذكر القصة الواحدة، بل 

األول، واهلل جعل اإلطناب يف تكرارها! وهو بذكره لتلك الفوائد ناقض كالمه 

 تعاىل أعلم.

النوع السادس )البدل(، ذكر السيوطي أن القصد به اإليضاح بعد اإلهبام،  -4

 .(4)والنوع السابع )عطف البيان(، ذكر أنه يدل عىل اإليضاح باسم خمتص به

                                       
 .263 /1 ، لسيوطي، ومعرتك األقران165٤، و16٤8 /5 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (1)

 .150 /6 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (2)

 .1656-1655 /5 ، للسيوطي، واإلتقان29-26 /3 ، للزركيشينظر: الربهان (3)

 .1666 -166٤ /5 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (٤)
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استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي بجعله البدل، وعطف البيان من اإلطناب، 

هنام مقصودان يف أصل الكالم، واإلطناب: الزيادة وليسا منه يف يشء، أل»وقال: 

 .(1)«عن أصل الكالم الذي به يتم املقصود

نقول: قال ابن عقيلة قوله هذا بعد أن أورد ما ذكره السيوطي يف أنواع 

اإلطناب، بل قد أضاف عىل ما ذكره السيوطي ما نقله عن ابن هشام من الفروق 

، ومنها: أن عطف البيان ليس يف نية إحالله حمل (2)الثامنية بني البدل وعطف البيان 

األول، بخالف البدل، واآلخر: أن عطف البيان ليس يف التقدير من مجلة 

، فإذا كان كذلك، فهو يدل عىل أنَّ عطف البيان ليس من اإلطناب، وهو (3)أخرى

 ما ُيعضد رأي ابن عقيلة.

قوله:  هـ(521)تيِّدثم أن السيوطي قد نقل عن الزركيش ما نقله عن ابن الس

قصد به رفع إشكال يعرض يف املبدل منه، بل من املبدل ما يراد به يليس كل بدل »

، وذلك يعني أن أصل البدل هو رفع إشكال (4)«التأكيد، وإن كان ما قبله غني ا عنه

يعرض يف املبدل منه، وهو يدل عىل أن البدل ليس من اإلطناب، وهو كذلك 

 واهلل تعاىل أعلم.ُيعضد رأي ابن عقيلة، 

ا،  :سادًسا ا لطيف  يف علم مبهامت القرآن، ذكر السيوطي أن له يف هذا العلم تأليف 

ا-مجع فيه فوائد ما سبقه من الكتب فيه ، مع زوائد أخرى، عىل صغر -ذكرها بدء 

ا فيه عزو كل قول »، ثم قال بعد ذلك: (5)حجمه فُت الكتاب الذي ألفته مذكور  ألَّ

                                       
 .160 /6 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (1)

 .159-157 /6 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان597-593البن هشام  ،ينظر: مغني اللبيب (2)

 .159 /6للبطليويس  ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان597 ، البن هشامغني اللبيبينظر: م (3)

 ن، للسيوطي، واإلتقا٤5٤ /2 ، للزركيش، وينظر: الربهان219 ، للبطليويسرسائل يف اللغة (٤)

5/1665. 

 .2018 /6 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (5)
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ا إىل أصحاب الكتب الذين إىل قائله من ا لصحابة والتابعني، وغريهم، معُزوًّ

ا  جوا ذلك بأسانيدهم، ُمبين ا فيه ما صح سنده وما َضُعف، فجاء لذلك كتاب  خرَّ

 .(1)«حافال  ال نظري له يف نوعه، وقد رتبته عىل ترتيب القرآن

ب ا عليه بأن ما ذكره السي وطي يف نقل ابن عقيلة عن السيوطي قوله هذا، ُمعقِّ

ح بأنه  كالمه األول ظاهٌر فيه أن كتابه يف املبهامت خمترص، ثم أن كالمه األخري ُيرصِّ

كتاب حافل، فظن ابن عقيلة بذلك أنه قد يكون للسيوطي كتابان يف املبهامت، ثم 

 .(2)ذكر أنه مل يقف عىل أيٍّ منهام

ألقران يف مفحامت انقول: وكتاب السيوطي الذي أشار إليه يف هذا العلم هو )

(، وهو مطبوع، وظاهر كالم السيوطي بأن كتابه حافل ال يعني وال مبهامت القرآن

يشرتط أن يكون كتاب ا كبري احلجم، بل قد يكون ما قصده بـأنه: حافل بمحتواه من 

ا، فقد وصف السيوطي كتابه هذا يف مقدمته  املحاور املهمة والرئيسة التي ذكرها آنف 

د والزوائد، وحسن اإلجياز، وعزو كل القول إىل من قاله، حوى من الفوائ»بقوله:

، وقوله هذا مطابق ملا ذكره يف (3)«ا من كتب احلديث والتفاسري املسندةخمرج  

 اإلتقان من وصفه من أنه خمترص، وحافل، واهلل تعاىل أعلم.

يف علم معاين األدوات التي حيتاج إليها املفرس، ذكر السيوطي أنَّ من  :سابًعا

 يف كتابه هـ(٤15)تف يف هذا العلم خالئق من املتقدمني، ذكر منهم اهلرويصنَّ 

 .(4) اجلنى الداين()يف كتابه  هـ(7٤9)ت)األزهية(، ومن املتأخرين ابن أم قاسم

استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي يف عدم ذكره البن هشام يف كتابه )مغني 

وف املفردة واألدوات ابن أقول: من أحسن من تكلم يف احلر»اللبيب(، بقوله: 

                                       
 .2022 /6املصدر نفسه  (1)

 .105 -10٤ /7البن عقيلة  ،ينظر: الزيادة واإلحسان (2)

 .7 ، للسيوطيمفحامت األقران يف مبهامت القرآن (3)

 .1005 /3 ، للسيوطيينظر: اإلتقان (٤)
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هشام يف املغني، فقد أتى يف كتاب املغني منها بجملة نفيسة، وهي أفضل أبواب 

 .(1) «املغني، وقد نقلت عنه يف هذا النوع شيئ ا مما َذكر

ا من الفوائد عن ابن  نقول: ولقد تتبعنا نوع ابن عقيلة هذا فوجدناه قد نقل كثري 

عاين الثامنية التي خترج فيها اهلمزة عن االستفهام هشام، منها ما نقله عنه يف امل

 .(3)، وكذا يف عدة مواضع أخرى(2)احلقيقي

 

 

 

 

 

                                       
 .8 /8 ، البن عقيلةالزيادة واإلحسان (1)

 .11-10 /8 ، البن عقيلة، والزيادة واإلحسان27-2٤ ، البن هشامينظر: مغني اللبيب (2)

يف موضعني،  33، و32، و29و، 26و، 12 /8 ، البن عقيلةزيادة واإلحسانوهي كثرية، ينظر منها: ال (3)

 .٤8و، ٤2و، ٤1ويف موضعني،  ٤0-38و
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 اخلامتة
من خالل بحثنا يف مسائل استدراكات ابن عقيلة املكي يف كتابه )الزيادة 

ن( واإلحسان يف علوم القرآن( عىل السيوطي يف كتابه )اإلتقان يف علوم القرآ

 نستخلص منه نتائج عدة، هي:

 موضوعات يف السيوطي عىل عقيلة ابن فيها استدرك التي أن عدد املسائل: أواًل 

 مسائل، أجاد القول يف ثالث مسائل منها، وهي: ثامين القرآن نزول

الفرس بأن سورة براءة  ابن ردَّ ابن عقيلة عىل السيوطي يف تعقيبه عىل قول -1

فذكر قول السيوطي بأن هاتني  [ فإهنا مكية،129-128مها: ] مدنية إال آيتني منها،

اآليتني هي آخر ما نزل، فال يمكن عدها من املكي، فصحح ابن عقيلة قول ابن 

له أنه قد أراد ، مكية أهنا الفرس بتحمِّ  فحكمها مكة، ألهل خطاب ا لكوهنا ُحكام 

 حقيقة. نزل ما آخر ال نسبيًّا، نزل ما آخر هي اآليتني هاتني بأن أوضح ثم مكي،

ها مما تأخر -2  عن ُحكمه تعقب ابن عقيلة عىل متثيل السيوطي بآيات عدَّ

، ومن [11]ومن سورة القصص، اآلية  ،[٤5]نزوله، هي: من سورة القمر، اآلية 

 غيبي إخبارٌ  إنه أي يأيت، وعدٌ  هي اآليات ، فأوضح أن داللة[٤9سورة سبأ، اآلية ]

 للمسلمني، ومل تكن مما تأخر حكمه عن نزوله. اهلل وعدها موعدة يف تعاىل اهلل من

 سورة كل من اختصاص احلكمة تساؤل السيوطي يف عىل عقيلة ابن أجاب -3

ا به، ُسميت بام  بأسامء االختصاص وجه أن وُمبين ا السيوطي، فات ما مستدرك 

به،  سميت بام القصة، وابتداء السورة وجوه، هي: طول أربعة عن خيرج ال السور

 السورة. به افتتحت ملا للغرابة، ومناسبة املسمى والتسمية

وكان البن عقيلة وجهة نظر خُتالف وجهة نظر السيوطي يف مسألتني، خرجنا 

منها بدليل عقيل يثبت رجحان رأي ابن عقيلة من غري ختطيء السيوطي، يف مسألة 

 عدِّ ُأحد، وحراء من السفري.
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آن مل يكن البن عقيلة سوى مسألة واحدة يف موضوعات تدوين القر :اثنًيا

 من يتحقق أن غري من هذا، استدراكه يف استدرك هبا عىل السيوطي، وقد ُوفِق

 صحة من عقيلة ابن حتقق ولو عليها السيوطي، استند التي البيهقي رواية صحة

قوة، فقد ضعَّف بعض أهل العلم هذه  وأشدَّ  استدراكه يف أجود لكان الرواية هذه

 احلديث صحح من هناك أن نجد املقابل ية بل وصفوها بأنَّ ال أصل هلا، ويفالروا

 حسنه، ولكل فريق منهام اجتهاده ورأيه. أو

يف موضوعات إقراء القرآن مل يكن البن عقيلة سوى مسألتني، مل يصب  :اثلثًا

 القول يف كليهام.

فيها عىل البن عقيلة يف موضوعات تفسري القرآن سبع مسائل استدرك  :رابًعا

 السيوطي، أصاب القول يف مخس منها، وهي: 

 متعددة اللفظ يف مشرتكة قرآنية حترير ابن عقيلة لتمثيل السيوطي أللفاظ -1

 مع الكريم القرآن يف إيراده مواضع ساق ثم اللفظ، فإن السيوطي قد ذكر املعاين،

 عىل وتعقيبه استدراكه مع عقيلة ابن عنه فنقلها منها، موضع كلِّ  يف معناه بيان

 معانيها، مع بيان أن مجيعها ترجع إىل أصل املعنى، أورد لفظة كل يف السيوطي

 وليست من متعددة املعاين.

يف اجلانب األول من مسألة تعقيب السيوطي عىل متثيل العلامء للمساواة  -2

 ابن ، استدرك[٤3:فاطر] ﴾ مضحط خض حض جض مص خص ﴿بقوله تعاىل: 

ب السيوطي عىل عقيلة ا عىل ذلك بقوله  غري املكر بعض أن هوتعقَّ يسء مستشهد 

 ، ألنه جواب عنه.[5٤:آل عمران] ﴾ خنمن حن جن ﴿تعاىل: 

استدرك ابن عقيلة عىل السيوطي يف نقله عن العلامء أن من رشوط احلذف  -3

ا عن يشء، فال حتذف التاء من )إقامة(، و)استقامة(، وأما قوله  أال يكون عوض 

، فمام جيب الوقوف عنده، فال يقاس عليه، وما [37 :النور] َّ جن يمُّ  تعاىل:
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 لئال الشاذ، عىل محله من أوىل فهو الشائع، عىل اهلل كالم حيمل أن هو أثبته ابن عقيلة

 النادرة. اللغة عىل القرآن ورود يلزم

 الزيادة، معقب ا عليه أهنا بعض أنواع إطناب السيوطي حترير ابن عقيلة لذكر -4

 ومبين ا حلال كل نوع منها.اإلطناب،  من ليست

 مغني) كتابه يف هشام البن ذكره عدم يف السيوطي عىل عقيلة ابن استدرك -5

املفرس(،  إليها حيتاج التي األدوات يف علم )معاين صنَّف ، ضمن مجلة من(اللبيب

ا نقل ابن عقيلة فقد هشام يف عدة مواضع من حديثه يف  ابن عن الفوائد من كثري 

 هذا العلم.
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 واملراجع املصادرفهرس 

 بكر أيب ابن الرمحن عبد الدين جالل الفضل أيب للحافظ ،اإلتقان يف علوم القرآن -1

 املصحف لطباعة فهد امللك جممع القرآنية، الدراسات مركز: حتقيق ،(هـ911ت)السيوطي

 .م2013=هـ1٤3٤ الرابعة الطبعة املنورة، املدينة الرشيف،

 القادر عبد بن املختار حممد بن األمني ملحمد ،ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء -2

 .م 1995=  هـ 1٤15األوىل الطبعة بريوت، الفكر، دار ،(هـ1393 ت)الشنقيطي  اجلكني

 سامل ابن موسى بن لسليامن ،اخللفاء والثالثة × هللا رسول مغازي من تضمنه مبا االكتفاء -3

 الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار ،(هـ63٤ت) الربيع أيب احلمريي، عيالكال حسان بن

 .م1999= هـ 1٤20 األوىل

 القزويني الكريم عبد بن حممد بن الكريم عبد لألمام ،الفاحتة ملفردات الشارحة األمايل -4

 للطباعة احلديثة الفاروق زهران، بكر حممد وائل: حتقيق ،(هـ623ت)الرافعي القاسم أيب

 . م2011= هـ1٤32 األوىل الطبعة القاهرة، ،والنرش

 الدين جالل املعايل، أيب عمر، بن الرمحن عبد بن ملحمد ،البالغة علوم يف اإليضاح -5

 خفاجي، املنعم عبد حممد: حتقيق ،(هـ739 ت) دمشق بخطيب املعروف الشافعي، القزويني

 (.ت.د)الثالثة  الطبعة بريوت، اجليل، دار

 أثري حيان بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حممد حيان أليب ،فسريالت يف احمليط البحر -6

 الطبعة األوىل بريوت، ،الفكر دار مجيل، حممد صدقي: حتقيق ،(هـ7٤5 ت) األندليس الدين

 .م1999= هـ1٤20

 الزركيش هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد أليب ،القرآن علوم يف الربهان -7

 احللبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو حممد: حتقيق ،(هـ79٤ت)

رته ثم ورشكاؤه،  . م 1957=  هـ 1376 األوىل الطبعة بريوت، املعرفة، دار صوَّ

 ،(هـ1391ت) الصعيدي املتعال لعبد ،البالغة علوم يف املفتاح لتلخيص اإليضاح بغية -8

 .م2005= هـ1٤26 عرشة السابعة الطبعة القاهرة، اآلداب، مكتبة
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 املدينة جامعة العاملية، املدينة جامعة ملناهج بكالوريوس،: املرحلة ،املعاين – 2 البالغة -9

 (.)د.ت األوىل الطبعة بامليزيا، العاملية

 بن أمحد بن حممد اهلل عبد أيب الدين لشمس ،واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم اتريخ  -10

 بريوت، العريب، الكتاب دار التدمري، السالم عبد عمر: حتقيق ،(هـ7٤8 ت)الذهبي  عثامن

 .م 1993=  هـ 1٤13 الثانية الطبعة

 اهلل عبد أيب البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إسامعيل بن ملحمد ،الكبري التاريخ  -11

 املعيد عبد حممد: مراقبة حتت طبع الدكن، آباد، حيدر العثامنية، املعارف دائرة ،(هـ256ت)

 (.ت.د) ألوىلا الطبعة خان،

 911: املتوىف) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبد ،التفسري علوم يف التحبري  -12

=  هـ1٤02 األوىل الطبعة الرياض، العلوم، دار فريد، القادر عبد فتحي: حتقيق ،(هـ

 .م1982

 ضبطه ،(هـ816 ت) اجلرجاين الرشيف الزين عيل بن حممد بن لعيل ،التعريفات  -13

 األوىل الطبعة بريوت، العلمية الكتب دار النارش، بإرشاف العلامء من مجاعة وصححه

 .م1983= هـ1٤03

 القريش كثري بن عمر بن إسامعيل الفداء أليب ،العظيم القرآن تفسري= كثري  ابن تفسري  -14

 الثانية الطبعة طيبة، دار سالمة، حممد بن سامي: حتقيق ،(هـ77٤ ت) الدمشقي ثم البرصي

 .م 1999= هـ1٤20

 بن حممد بن مسعود بن احلسني حممد أليب ،القرآن تفسري يف التنزيل معامل=  البغوي تفسري  -15

 العريب، الرتاث إحياء دار املهدي، الرزاق عبد حتقيق: ،(هـ510 ت) الشافعي البغوي الفراء

 .م2000= هـ 1٤20األوىل  الطبعة بريوت،

 غالب ابن كثري بن يزيد بن جرير بن حمدمل ،القرآن أتويل يف البيان جامع=الطربي تفسري  -16

 بريوت، الرسالة، مؤسسة شاكر، حممد أمحد: حتقيق ،(هـ310 ت) الطربي جعفر أيب اآلميل،

 .م 2000=  هـ 1٤20 األوىل، الطبعة
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 املنذر ابن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد أليب ،حامت أيب البن العظيم القرآن تفسري  -17

 مكتبة الطيب، حممد أسعد: حتقيق ،(هـ327 ت) حاتم أيب ابن رازيال احلنظيل، التميمي،

 .م1999 هـ 1٤19  الثالثة الطبعة السعودية، العربية اململكة الباز، مصطفى نزار

 فرح ابن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أليب ،القرآن ألحكام اجلامع= القرطيب تفسري  -18

 وإبراهيم الربدوين أمحد: حتقيق ،(هـ671 ت) القرطبي الدين شمس اخلزرجي األنصاري

 .م 196٤=  هـ138٤ الثانية الطبعة القاهرة، املرصية، الكتب دار أطفيش،

 ت) الصنعاين اليامين احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر أليب ،الرزاق عبد تفسري  -19

 سنة األوىل الطبعة بريوت، ،العلمية الكتب دار عبده، حممد حممود. د: حتقيق ،(هـ211

 .م1999= هـ1٤19

 ت) البلخى األزدي بشري بن سليامن بن مقاتل احلسن أليب ،سليمان بن مقاتل تفسري  -20

 1٤23 - األوىل الطبعة بريوت، الرتاث، إحياء دار شحاته، حممود اهلل عبد: حتقيق ،(هـ150

 .م2002=هـ

 العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن عيل بن أمحد الفضل أليب التهذيب، تقريب  -21

 .م1986= هـ 1٤06 األوىل الطبعة سورية، الرشيد، دار عوامة، حممد: حتقيق ،(هـ852ت)

 البرشى، مكتبة ،(هـ739 ت)القزويني  الرمحن عبد بن حممد للشيخ ،املفتاح تلخيص  -22

 .م2010= هـ1٤31 األوىل الطبعة باكستان، كراتيش،

 مجال احلجاج، أيب يوسف، بن رمحنال عبد بن ليوسف ،الرجال أمساء يف الكمال هتذيب  -23

 عواد بشار. د: حتقيق ،(هـ7٤2 ت) املزي الكلبي القضاعي حممد أيب الزكي ابن الدين

 .م1980= هـ 1٤00 األوىل الطبعة بريوت، الرسالة، مؤسسة معروف،

 هلاشميا مصطفى بن إبراهيم بن ألمحد ،عــديـوالب انـــيـبـوال يـانــمعـال يف ةـــالغـالب رــواهـج  -24

 بريوت، العرصية، املكتبة الصمييل، يوسف. د: وتوثيق وتدقيق ضبط ،(هـ1362 ت)

 (.)د.ت األوىل الطبعة

 الفكر، دار ،(هـ911 ت) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبد ،املنثور الدر  -25

 (.ت.د) األوىل الطبعة بريوت،
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 الرسول عبد بن النبي عبد للقايض ،الفنون اصطالحات يف العلوم جامع=  العلماء دستور  -26

 الكتب دار فحص، هاين حسن: الفارسية عباراته هـ(، عرب12 ق ت) نكري األمحد

 .م2000=  هـ1٤21 األوىل الطبعة بريوت، العلمية،

 موسى بن عيل بن احلسني بن ألمحد ،الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل  -27

ِجردي وم َ  بريوت، العلمية، الكتب دار ،(هـ٤58 ت) لبيهقيا بكر أيب اخلراساين، اخُلرسم

 .م198٤= هـ 1٤05األوىل  الطبعة

 وعلق حققها( هـ 521 ت) البطليويس السيد بن اهلل عبد حممد أليب ،اللغة يف رسائل  -28

 اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز الرساقبي، حممد وليد. د: عليها

 .م2007= هـ1٤28 األوىل الطبعة الرياض،

 اجلوزي حممد بن عيل بن الرمحن عبد الفرج أيب الدين جلامل ،التفسري علم يف املسري زاد  -29

 األوىل الطبعة بريوت، العريب، الكتاب دار املهدي، الرزاق عبد: حتقيق ،(هـ597 ت)

 .م2001=هـ1٤22

 ،(هـ1150املكي ) عقيلة بن أمحد بن حممد لإلمام ،القرآن علوم يف واإلحسان الزايدة  -30

 وخالد السامدي، الكريم عبد ومصلح املحمود، حممد وإبراهيم العندس، عيل فهد: حتقيق

 الطبعة الرياض، القرآنية، للدراسات تفسري مركز حقي، صفاء وحممد الالحم، الكريم عبد

 .2015= هـ1٤36 الثانية

: يقحتق ،(هـ273ت) ماجه ابن القزويني يزيد بن حممد اهلل عبد أليب ،ماجه ابن سنن  -31

د مرشد، وعادل األرنؤوط، شعيب  دار اهلل، حرز الّلطيف وَعبد ،بليل قره كامل وحممَّ

 .م 2009=  هـ 1٤30 األوىل الطبعة لبنان، العاملية، الرسالة

رة بن عيسى بن ، ملحمدالرتمذي سنن  -32  عيسى أيب الرتمذي، الضحاك، بن موسى بن َسوم

، (3 جـ) الباقي عبد فؤاد (، وحممد2 ،1 ـج) شاكر حممد أمحد :وتعليق ، حتقيق(هـ279 ت)

 ومطبعة مكتبة رشكة ،(5 ،٤ جـ) الرشيف األزهر يف املدرس عوض عطوة وإبراهيم

 م. 1975 = هـ 1395 الثانية مرص، الطبعة احللبي، البايب مصطفى
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 ،(هـ77٤ت) الدمشقي القريش كثري بن عمر بن إسامعيل الفداء أليب ،النبوية السرية  -33

األول  الطبعة بريوت، والتوزيع والنرش للطباعة املعرفة دار الواحد، عبد فىمصط: حتقيق

 .م1976=  هـ 1395ى

ِجردي موسى بن عيل بن احلسني بن ألمحد ،اإلميان شعب  -34 وم َ  بكر أيب اخلراساين، اخُلرسم

 احلميد عبد العيل عبد الدكتور: أحاديثه وخرج نصوصه وراجع حققه ،(هـ٤58 ت) البيهقي

 بالرياض الرشد مكتبة الندوي، أمحد خمتار: أحاديثه وختريج حتقيقه عىل فأرش حامد،

 .م 2003=  هـ1٤23 األوىل الطبعة باهلند، ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون

: حتقيق ،(هـ256اجلعفي)ت البخاري عبد اهلل أيب إسامعيل بن ملحمد ،البخاري صحيح  -35

 .م2002=هـ1٤22 األوىل الطبعة بريوت، اة،النج طوق دار النارص، نارص بن زهري حممد

 ،(هـ261 ت) النيسابوري القشريي احلسن أيب احلجاج بن ملسلم ،مسلم صحيح  -36

 (.)د.ت األوىل الطبعة بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق

 هرانم بن حييى بن سعيد بن سهل بن اهلل عبد بن احلسن هالل أليب ،الصناعتني  -37

 املكتبة إبراهيم، الفضل أبو وحممد البجاوي، حممد عيل: حتقيق ،(هـ395 نحو ت) العسكري

 .م1999=  هـ 1٤19 األوىل الطبعة بريوت، ،العرصية

 ت) اهلل عبد أيب البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إسامعيل بن ملحمد ،الصغري الضعفاء  -38

 القاهرة، عباس، ابن مكتبة العينني، أيب بن مإبراهي بن أمحد اهلل عبد أبو: حتقيق ،(هـ256

 .م2005=هـ1٤26 األوىل الطبعة

 هباء حامد، أيب الكايف، عبد بن عيل بن ألمحد ،املفتاح تلخيص شرح يف األفراح عروس  -39

 العرصية، املكتبة هنداوي، احلميد عبد الدكتور: حتقيق ،(هـ 773 ت) السبكي الدين

 .م 2003 = هـ 1٤23 األوىل الطبعة بريوت،

 سيد ابن أمحد، بن حممد بن حممد بن ملحمد ،والسري والشمائل املغازي فنون يف األثر عيون  -40

 رمضان، حممد إبراهيم: تعليق ،(هـ73٤ت)الدين فتح الفتح، أيب الربعي، اليعمري الناس،

 .م1993= هـ1٤1٤ األوىل الطبعة بريوت، القلم، دار
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 العسقالين الفضل أيب حجر بن عيل بن ألمحد ،البخاري صحيح شرح الباري فتح  -41

 وأرشف وصححه بإخراجه قام الباقي، عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم الشافعي،

 دار باز، بن اهلل عبد ابن العزيز عبد: العالمة تعليقات عليه اخلطيب، الدين حمب: طبعه عىل

 .م1976= هـ1379 بريوت، املعرفة،

 الزخمرشي أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أليب ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف  -42

 .م1986= هـ1٤07 الثالثة الطبعة بريوت، العريب، الكتاب دار ،(هـ538 ت) اهلل جار

 القريمي احلسيني موسى بن أليوب ،اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات  -43

 مؤسسة املرصي، وحممد ويش،در عدنان: حتقيق ،(هـ109٤ ت) احلنفي البقاء أيب الكفوي،

 (.ت.د) األوىل الطبعة بريوت، الرسالة،

 ابن بكر أيب بن حممد: األصل مؤلف ،واملعطلة اجلهمية على املرسلة الصواعق خمتصر  -44

 عبد بن حممد بن حممد: اخترصه ،(هـ751 ت) اجلوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب

 دار إبراهيم، سيد: حتقيق ،(هـ77٤ ت) وصيلامل ابن الدين، شمس البعيل رضوان بن الكريم

 .م2001=  هـ1٤22 األوىل الطبعة مرص، القاهرة، احلديث،

 بن الرمحن عبد الدين شهاب القاسم أليب ،العزيز ابلكتاب تتعلق علوم إىل الوجيز املرشد  -45

 آلتي طيار: حتقيق ،(هـ665 ت) شامة بأيب املعروف الدمشقي املقديس إبراهيم بن إسامعيل

 .م 1975=  هـ 1395 بريوت، صادر، دار قوالج،

 بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد أليب ،الصحيحني على املستدرك  -46

: حتقيق ،(هـ٤05ت)البيع  بابن املعروف النيسابوري الطهامين الضبي احلكم بن ُنعيم

 .م1990=  هـ1٤11 األوىل ةالطبع بريوت، العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى

 أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد أليب ،حنبل بن أمحد اإلمام مسند  -47

: رافــإش رون،ـوآخ د،ـرشـم ادلـوع األرنؤوط، بـشعي: قـيـحقـت ،(هـ2٤1 ت) الشيباين

 .م 2001=  هـ 1٤21 األوىل الطبعة الرسالة، مؤسسة الرتكي، املحسن عبد بن اهلل عبد د
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 أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد أليب ،حنبل بن أمحد اإلمام مسند  -48

 1٤16 األوىل الطبعة القاهرة، احلديث، دار شاكر، حممد أمحد: حتقيق ،(هـ2٤1ت) الشيباين

 .م1995=  هـ

 ابن اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد بكر أليب ،الزخار البحر ابسم املنشور البزار مسند  -49

 اهلل، زين الرمحن حمفوظ: حتقيق ،(هـ292 ت) بالبزار املعروف العتكي اهلل يدعب بن خالد

 الطبعة املنورة، املدينة واحلكم، العلوم الشافعي، مكتبة اخلالق عبد وصربي سعد، بن وعادل

 (.م2009 وانتهت م،1988 بدأت) األوىل،

 احلسن أيب الدين برهان املؤرخ للحافظ ،السور مقاصد على لإلشراف النظر مصاعد  -50

م ،(هـ885ت)الشافعي البقاعي عمر بن إبراهيم ج عليه وعلق وحققه له قدَّ : أحاديثه وخرَّ

= هـ1٤08 األوىل الطبعة الرياض، املعارف، مكتبة حسنني، أمحد حممد السميع عبد الدكتور

 .م1987

 ،(ـه211ت) الصنعاين اليامين احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر أليب ،املصنف  -51

 .م1983=هـ1٤03 الطبعة الثانية اهلند، العلمي، املجلس األعظمي، الرمحن حبيب: حتقيق

 الفراء الديلمي منظور بن اهلل عبد بن زياد بن حييى زكريا أليب ،القرآن معاين  -52

 إسامعيل الفتاح وعبد النجار، عيل وحممد النجايت، يوسف أمحد: حتقيق ،(هـ207ت)

 (.ت.د) األوىل الطبعة مرص، والرتمجة، ليفللتأ املرصية دار الشلبي،

 السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبد ،القران إعجاز يف االقران معرتك  -53

 .م 1988=  هـ 1٤08 األوىل الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار ،(هـ911ت)

 القاسم أيب الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن لسليامن ،األوسط املعجم  -54

 إبراهيم ابن املحسن وعبد حممد، بن اهلل عوض بن طارق: حتقيق ،(هـ360 ت) الطرباين

 (.ت.د) األوىل الطبعة القاهرة، احلرمني، دار احلسيني،

 احلموي الرومي اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أيب الدين لشهاب ،البلدان معجم  -55

 .م 1995= هـ1٤15 الثانية الطبعة بريوت، صادر، دار ،(هـ626ت)
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