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   �هـ��٣٣٨ت� النحاس جعفر ألبي القرآن معاني

  البقرة سورة من ��٦٠ اآلية وحتى ��٣٦ اآلية على كالمه من

  �وتحقيقًا دراسة�

 والمطبوع النسخة من الباقي بين بالفروق ملحق ومعه

 اهللا بن عمر بن أحمد العمرد. عبد 

  لدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالميةكلية القرآن الكرمي وا، أستاذ مساعد بقسم التفسري وعلوم القرآن

��Alomar@iu.edu.saالربيد اإللكتروين: �

 هـ)١٢/٠٥/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١٠/٠٣/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

ــاس  المســتخلص: ــر النح ــي جعف ــرآن) ألب ــاب: (معــاين الق ــن كت ــق لقطعــة م ــذا البحــث تحقي ه

ع؛ قـام الباحـث بتحقيـق الجديـد يف هـ)، كان بعضها يف عداد المفقود، وبعضها من المطبـو٣٣٨(ت:

ــه الفريــدة يف قســم  هــذه النســخة تحقيقــ� علميــ�، وإضــافة الفــروق بينهــا وبــين المطبــوع ومخطوطت

المطبوع منها، وصّدر البحث بدراسة اشتملت على تعريف موجز بالنحاس وكتابه المعاين، ومنهجه 

 صف النسخة، وصور منها.يف المقدار المحقق، وتوثيق نسبة النسخة الخطية للمؤلف، وو

وتظهر قيمة البحث من أصالة الكتاب، وقيمته العلمية، وتقّدم مؤلفه، وما يف النسـخة مـن إضـافة 

 جديدة لم تر النور من قبل.

ويوصي الباحث بجمع نسخ الكتاب الخطية التـي يـتم هبـا الكتـاب، فالكتـاب مـا زال ناقصـ� لـم 

وفـق النسـخ الخطيـة المتاحـة؛ ففـي المطبـوع أخطـاء  يتم، كما يوصـي بإعـادة تحقيـق الكتـاب كـامالً 

 ليست باليسيرة يف قراءة النص، فضالً عن خدمته الخدمة الالئقة به.

 معاين، القرآن، النحاس.: المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: This research investigates a part of Ma'ani al Qur'an (Meanings of 
Qur'an) Book by Abu Jafar Al-Nahas (d. 949). Some parts of the book were missing 
while some were printed and published. Therefore, the researcher has investigated the 
new copy of the book according to the academic investigation method, and also added 
the differences between this one and the printed part and its unique manuscript in the 
section of printed version. The research was started with a study which includes a 
brief biography of Abu Jafar Al-Nahas and introduction to Ma'ani al-Qur'an 
(Meanings of Qur'an) Book, and his methodology in the investigated part, verifying 
the attribution of the manuscript to the author and the description of the copy and its 
samples. 

The importance of this research is evident in the authenticity of the book, its 
academic value, and the early era of its author and the new additions in this copy 
which are yet to materialize. 

The researcher recommends collecting the remaining manuscripts of the book 
which complete it, as the book remains incomplete. The researcher also recommends 
re-investigation of the book completely according to the available manuscripts, as the 
printed version contains numerous mistakes in the reading of the text, in addition to 
lack of due academic service it deserves. 
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 المقدمة

 

الم علــى الهــادي األمــين، نبينــا محمــد الحمــد هللا رب العــالمين، والصــالة والســ

 وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من الكتب التي طبقـت شـهرهتا اآلفـاق كتـاَب: (معـاين القـرآن) ألبـي جعفـر 

هــ)، وال يخفـى علـى النـاظر فيـه أن ٣٣٨أحمد بن محمد بن إسـماعيل النحـاس (ت:

  يــة الموجــودة لــه المطبــوع مــن الكتــاب بعضــه ولــيس تمامــه، فمجمــوع النســخ الخط

 ال يكتمل هبا الكتاب، ففيه نقص ليس باليسير. - حسب ما وقفت عليه -

اهللا  وتوفيقه أن أكرمني أخي المفضال الدكتور: محمد بن عبـد ومن نعمة اهللا 

بعضها  ،)٢(كشفها فضيلته ،بنسخة خطية من الكتاب - أكرمه اهللا وجاد عليه - )١(السريع

بق�، وبعضها مما طبع، فاستعنت اهللا تعالى بتحقيقها، واهللا مما لم يطبع من الكتاب سا

 المسؤول النفع والقبول.

 * مشكلة البحث وأسئلته:

تظهر مشكلة البحث من خالل الوقوف على نسخة خطية لكتاب (معاين القرآن) 

ألبي جعفر النحاس لم تعتمد يف تحقيقـات الكتـاب؛ اشـتملت علـى بعـض مـا كـان يف 

الكتـاب، وبعـض مـا طبـع منـه، فكانـت الحاجـة ماسـة إلـى تحقيـق عداد المفقـود مـن 

                                           
 األستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم.   )١(

مـدير الشـؤون  -ان من المصورة تكرم بتصويرهما الدكتور: محمد صالح سـليمان نقص لوح   )٢(

جـزاه اهللا خيـرًا، وأفـادين بوجودهـا يف فهـرس مخطوطـات الدراسـات  -العلمية بمركز تفسـير 

 ).١٤٢)، برقم: (٢٥٥-٤/٢٥٤القرآنية بالمكتبات المصرية لصالح األزهري (
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 المقدار الجديد يف النسخة تحقيق� علمي�، وإثبات الفروق يف المقدار المطبوع منها.

 وهو بذلك يجيب عن مجموعة من األسئلة:

 هل تثبت نسبة النسخة الخطية للمؤلف؟ وما هي أوصافها؟ -١

 النسخة؟ما النص الجديد الذي تضيفه هذه  -٢

 ما الخدمة العلمية التي يستحقها النص الجديد يف هذه النسخة؟ -٣

 ماذا ستضيف هذه النسخة للمقدار المطبوع منها؟ -٤

 * أهمية البحث وأسباب اختياره:

 تظهر أهمية البحث من األمور اآلتية:

 أصالة الكتاب يف الفن؛ باعتباره مصدرًا من مصادر كتب التفسير. -١

 المؤلف؛ فهو يف أوائل القرن الرابع الهجري.تقدم عصر  -٢

 القيمة العلمية العالية للكتاب؛ مما سيأيت اإلشارة له يف قسم الدراسة. -٣

اإلضافة الجديدة لهذه النسخة؛ لما تشتمل عليه من نٍص جديد كان يف عـداد  -٤

 المفقود من الكتاب، ولكوهنا نسخة أخرى لجزء من المطبوع على نسخة وحيدة.

 دعاين إلى تحقيق هذه النسخة أسباب كثيرة من أهمها: وقد

 ما سبق ذكره يف األهمية. -١

 اهتمامي بكتب معاين القرآن الكريم. -٢

 رغبتي يف اإلسهام يف مجال التحقيق العلمي. -٣

 * أهداف البحث:

 يقصد البحث إلى تحقيق عدد من األهداف، وهي:

 دراسة النسخة الخطية دراسة وافية. -١
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 راج النص الجديد من هذه النسخة إخراج� جيدًا كما أراده مؤلفه.إخ -٢

 خدمة النص المحقق خدمة علمية تليق به. -٣

 تصويب النص المطبوع على نسخة وحيدة من هذه النسخة. -٤

 * خطة البحث:

على المصادر  ثبتوقد جعلت البحث يف مقدمة، وقسمين، وملحق، وخاتمة، و

 التفصيل اآليت:

 :فيها استهالل، ومشـكلة البحـث، وأهميتـه وأسـباب اختيـاره، وأهدافـه، و المقدمة

 وخطته، ومنهجه.

 :وفيه: القسم األول: الدراسة 

 .(معاين القرآن) :المبحث األول: تعريف موجز بالنحاس وكتابه 

 .المبحث الثاين: منهج النحاس يف المقدار المحقق 

 .المبحث الثالث: توثيق نسبة النسخة الخطية للمؤلف 

 لمبحث الرابع: وصف النسخة الخطية المعتمدة.ا 

 .المبحث الخامس: نماذج مصورة من النسخة الخطية 

 القسم الثاين: التحقيق. 

 .ملحق الفروق بين الباقي من النسخة والمطبوع 

  :وفيها:الخاتمة 

 .أوًال: النتائج 

 .ثاني�: التوصيات 

 .ثبت المصادر 
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 * منهج البحث:

 خة المنهَج المتبع يف التحقيق، ومنه:وقد سلكت يف تحقيق هذه النس

 .)٢(وتصحيح ما يقع من خطأ يف كتابة اآليات ،)١(عزو اآليات يف المتن -

عزو األحاديث، مع االكتفاء بالصـحيحين عـن غيرهمـا، والكتـب التسـعة عـن  -

 بقية المصادر، وذكر حكم الحديث إن لم يكن يف الصحيحين أو أحدهما.

إلى طريـق األثـر عنـد عـزوه يف الحاشـية إن لـم يـذكره  عزو اآلثار، مع اإلشارة -

المصنف يف المتن، واالكتفـاء بأسـماء المـؤلفين دون كتـبهم؛ لعـدم إثقـال الحواشـي، 

الــرزاق وابــن جريــر وابــن أبــي حــاتم  ولكوهنــا مشــتهرة يف التخصــص فــإذا ُأطلــق عبــد

 فالمراد كتبهم يف التفسير ال غير.

بين معقوفين يف المتن مع اإلشارة لـذلك يف  تصحيح ما ُيتيقن تصحيفه وجعله -

 .)٣(الحاشية

إغفـــال الفـــروق غيـــر المـــؤثرة يف ملحـــق الفـــروق بـــين البـــاقي مـــن النســـخة  -

 .)٤(والمطبوع

                                           
تفصيل عزوه يف الحاشية وهو يف أثر قتـادة عنـد  ى موطن واحد وقع اإلشكال فيه فوضعتسو  ) ١(

 ).٥٢اآلية (

 وقع ذلك يف موضع واحد وهو قوله تعالى:    )٢(          :٢٣[األعراف.[ 

)، وقــد ضــمنت ٥٧)، و(٥٥)، و(٤٣وقــع ذلــك يف ثالثــة مــواطن عنــد كالمــه علــى اآليــات (   )٣(

مؤلف أو المصادر الناقلة عنه؛ وذلك لعدم وجود نسخة الحاشية دليل التصحيح من مصادر ال

 أخرى يمكن المقابلة عليها غير هذه النسخة لهذا الجزء من الكتاب.

)، وتبـادل الـواو والفـاء فيمـا ال يـؤثر يف= من الفروق غير المؤثرة: الفـرق بـين (تعـالى) و(   )٤(
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ضبط كامل األبيات الشعرية بالشـكل، وذكـر بحـر البيـت قبلـه بـين معقـوفين؛  -

 إلعانة القارئ على ضبط البيت، وقراءته قراءة صحيحة.

علــى مــا يحتــاج إلــى تعليــق؛ كتوضــيح الكلمــات الغريبــة، والمعــاين  التعليــق -

 المشكلة.

ــادره،  - ــذلك بمص ــه ك ــرى، وربط ــف األخ ــب المؤل ــق بكت ــنص المحق ــط ال رب

 والمصادر الناقلة عنه.

 الرتجمة لألعالم غير المشهورين. -

وقد حرصت قبل إخراج هذه النسخة الخطية أن أجمع مـا للكتـاب مـن نسـخ خطيـة 

 )٢(-  حتـى كتابـة هـذا البحـث - إال أن كل ما وقفت عليه من ذلـك  ،)١(ليها سابق�لم يحقق ع

                                           
صـيغ الـدعاء الالحقـة لألسـماء =المعنى، وإيـراد اآليـة بتمامهـا أو جـزء منهـا، واالخـتالف يف 

 كالصالة والسالم والرتضي.

 ).١٢٩تفسير)، وأورخان ( ٣٨٥وقد حقق الكتاب على نسختين هما: دار الكتب المصرية (   )١(

 وهذه النسخ هي:    )٢(

ــه يف فهــرس آل البيــت مخطوطــات التفســير ١٠٧ -١/١٠٦الظاهريــة: ( -١   )، وقــد نســبت ل

تنـوير «نها تبين أهنـا لكتـاب آخـر يوافـق يف بعـض نصوصـه: )، وبعد التحقق م١/٥٠وعلومه (

 ، لكنه ال يوافقه تمام�.»المقباس

)، ١/٥٠نســـخة أخـــرى بـــدار الكتـــب المصـــرية، وقـــد نســـب لـــه يف فهـــرس آل البيـــت ( -٢  

)، وبعد التحقـق مـن الفهـارس تبـين أهنـا هـي ١/٢٠١بروك م  –] ٣٨٥[ ١/٦٢ومعلوماهتا: (

 ق�، لكنها ُفهرست يف هذا الفهرس مرتين.التي حقق عليها الكتاب ساب

)، وبعد الحصول عليهـا تبـين أهنـا لكتـاب التلخـيص ٢٨٨آية اهللا المرعشي النجفي بقم: ( -٣  

 =                       للكواشي.
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 .)١(كان مفهرس� خطًأ، وليس من هذا الكتاب

واهللا أسأل أن يُمّن علينا جميع� بتمام الكتاب، وما برحت نعماؤه تغمرنا، جعلنـا 

 اهللا شاكرين لها، مثنين هبا، قابليها، وأتمها علينا.

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى اهللا وسلم

* * * 

                                           
 ف)، وبعد الحصول عليها تبين أهنا مصورة عن السابقة.-٣٠٧٣جامعة طهران: ( -٤=  

) كتاب: (الجنى ٢/٢٧٦يف تاريخ األدب العربي ( )، فقد نسب بروكلمان٣٢٠٥الله لي ( -٥  

الداين يف حروف المعاين) للنحاس على أنه هو كتاب: (معاين القرآن) لـه، وبعـد التحقـق تبـين 

=  ٢أن أصل الخطأ من مصدر بروكلمـان وهـو مقالـة بعنـوان: (رسـائل مـن مكتبـات اسـتنبول 

Mitteilungen aus Stambuler Bibliotheken IIللكاتــب ،() :O,Rescher منشـورة يف (مجلــة (

)، ولعل ٥٢٦م، (ص١٩١٠، سنة ٦٤) الجزء ZDMGالجمعية الشرقية األلمانية = اختصارها 

ــالة:  ــي رس ــة ه ــا يف المكتب ــي تليه ــالة الت ــون الرس ــن ك ــرس األول م ــى المفه ــل عل ــوهم دخ ال

 اهللا النحاس. (الالمات) إلسماعيل بن عبد

 -لم أقف عليها بعد  - )، ٣٨٩الجامع الكبير يف مكناس برقم: (ثمة نسخة خطية يف خزانة  نبيه:ت  ) ١(

)، فقد جاء فيه: ٥٥وهي من القسم المطبوع وفق الوصف المثبت يف فهرس الخزانة (ص

معاين القرءان. الجزء الثاين منه مبتور األول والوسط واألخير غير مرتب. تأليف أبي  ٣٨٩«

وي النحاس المتوىف غرق� يف شهر ذي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النح

 م. يبتدئ بشرح قوله تعالى: ٩٥٠هـ يونيو ٣٣٨الحجة سنة             

                 :وينتهي بتفسير قوله تعالى: ١٤٤[النساء .[    

                           :وافق الفراغ من ٧٥[القصص .[

م. مكتوب بخط مغربي وسط ١١٣٦هـ يونيو ٥٣٠نسخه منسلخ شهر رمضان المعظم عام 

 ».٢٤/١٨مس:  ٢٥س:  ١٤٣مشكول. ق: 
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 القسم األول 

 الدراسة

 

 وفيه خمسة مباحث:

 :)١(* المبحث األول: تعريف موجز بالنحاس وكتابه: (معاين القرآن)

، اإلمام أبو جعفر، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري هو

صـر، ورحـل إلـى بغـداد، ثـم عـاد إلـى ولـد يف م، )٢(ويعرف بالنحاس، أو ابـن النحـاس

 .)٣(مصر

أخذ العلم عن: أبي إسحاق الزجاج، وأبي بكر األنباري، ونفطويه، وابن كيسان، 

وممـن أخـذ  ،)٤(وعلي بن سليمان األخفش، والنسائي، وأبو جعفر الطحاوي، وغيرهم

 .)٥(عنه: المنذر بن سعيد البلوطي، ومحمد بن علي األدفوي

                                           
كتــاب، وكثــرة الدراســات عنهمــا، ومــن ذلــك: ؛ لشــهرة المؤلــف والجعلــت التعريــف مــوجزاً   ) ١(

(اإلمام النحاس مفسرًا من خالل كتابه معاين القرآن أبو جعفر أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل 

لحنان عوض إبراهيم علـي،  هـ)، رسالة ماجستير بجامعة أم درمان،٣٣٨النحاس المتوىف سنة 

جمية) رسـالة دكتـوراه بجامعـة و(معاين القرآن الكريم وإعرابه ألبي جعفر النحاس: دراسة مع

 أم القرى، لمحمد بن نافع العنزي. 

 .)٢٢٠(ص للزبيدي طبقات النحويين واللغويين، و)١/١٩تاريخ ابن يونس المصري (نظر: ا  ) ٢(

 .)٣٣تاريخ العلماء النحويين للتنوخي (ص، و)١/١٩تاريخ ابن يونس المصري (نظر: ا  ) ٣(

الـوايف بالوفيـات )، و١/١٣٦وإنبـاه الـرواة للقفطـي ( )،٢١٨(صلألنباري نزهة األلباء نظر: ا  ) ٤(

 .)٧/٢٣٧(لصفدي ل

 .)٣/١٨٦وإنباه الرواة ()، ٢٢١انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص   )٥(
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غزير الرواية، كثير التأليف؛ ولم تكـن لـه مشـاهدة، فـإذا خـال كان واسع العلم، «

بقلمه جود وأحسن ... وكـان ال يتكـرب أن يسـأل الفقهـاء وأهـل النظـر ويفاتشـهم عمـا 

 .)١(»أشكل عليه يف تأليفاته

وأبو جعفٍر هـذا صـاحُب «ومن هذا وغيره احتفل به ياقوت الحموي، فقال عنه: 

، )٢(»الذائع، ُيسـتغنى بشـهرته عـن اإلطنـاب يف صـفتهالفضل الشائع، والعلم المتعارف 

كـان «، وقـال: )٣(»كـان مـن أذكيـاء العـالم«وقد أثنى عليه الذهبي يف مصنفاته فقال عنه: 

مــن علــو شــأنه أن عــّده بعضــهم يف مصــر يف رتبــة ابــن ، و)٤(»حاذًقـا، بارًعــا، كبيــر الشــأن

 .)٥(األنباري ونفطويه

ــ ــا: مع ــرة؛ منه ــنفات كثي ــاس مص ــخ وللنح ــرآن، والناس ــراب الق ــرآن، وإع اين الق

، وشـرح أبيـات سـيبويه، وغيرهـا ممـا أوصـله والمنسوخ، واالشـتقاق ألسـماء اهللا 

 .)٦(بعضهم إلى أكثر من خمسين مصنف�

 .)٧(هـ ٣٣٨بمصر سنة  تويف 

                                           
، ويف هذا المعنى ما وصفه به السيوطي يف بغية الوعـاة )٢٢٠طبقات النحويين واللغويين (ص  ) ١(

 ».لَِسانه وقلمه أحسن من«) حيث قال: ١/٣٦٢(

 .)١/٤٦٨معجم األدباء لياقوت الحموي (  ) ٢(

 ).١٥/٤٠١سير أعالم النبالء للذهبي (  ) ٣(

 ).٧/٧١٣تاريخ اإلسالم للذهبي (  ) ٤(

 .)٧/٧١٣تاريخ اإلسالم (نظر: ا  ) ٥(

 ).١/٤٦٩معجم األدباء (انظر:   ) ٦(

 .)٧/٢٨٦( بن ماكوالاإلكمال الو )،١/١٩تاريخ ابن يونس المصري (نظر: ا  ) ٧(
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فمن أجّل كتب معاين القـرآن وأنفعهـا، جمـع فيـه بـين  وأما كتابه: (معاين القرآن)

ين اللغوية، ومادة كتب التفسير المشتملة على آثار السلف، إضافة إلـى مادة كتب المعا

 غير ذلك من العلوم المتصلة بمعاين القرآن، وقد أبان عن ذلك يف مقدمته، فقال:

قصدت يف هذا الكتـاب تفسـير المعـاين، والغريـب، وأحكـام القـرآن، والناسـخ «

لَّة من العلمـاء باللغـة، وأهـل والمنسوخ عن المتقدمين من األئمة، وأذكر من قول الجِ 

، وآيت مـن -إن علمـت ذلـك-النظر ما حضرين، وأبين من تصريف الكلمة واشـتقاقها 

إليه المعنى من اإلعراب، وبما احتج القراءات بما يحتاج إلى تفسير معناه، وما احتاج 

الـة به العلماء يف مسائل سأل عنها المجادلون، وُأبّين ما فيه حـذف، أو اختصـار، أو إط

إلفهامه، وما كان فيه تقديم أو تأخير، وأشرح ذلك حتى يتبينه المتعلم، وينتفع به كمـا 

 .)١(»ينتفع العالم بتوفيق اهللا وتسديده

ونال الكتاب ثناء العلماء مـن بعـده مـع مصـنفاته األخـرى؛ فقـد قـال ابـن يـونس 

ــري:  ــنة«المص ــاد مستحس ــرآن جي ــير الق ــو، ويف تفس ــانيف يف النح ــه تص ــه ، )٢(»ل   ووافق

، وقـال القفطـي: )٣(»له تصانيف حسـان يف تفسـير القـرآن، والنحـو«ابن الجوزي فقال: 

وله مصنّفات يف القرآن؛ منها كتاب اإلعراب، وكتاب المعاين، وهمـا كتابـان جلـيالن «

 .)٤(»أغنيا عما ُصنِّف قبلهما يف معناهما

                                           
، ولعل آخر هذا النص هو الـذي دعـا ابـن خيـر األشـبيلي )٤٣-١/٤٢معاين القرآن للنحاس (  ) ١(

 ».العالم والمتعّلم يف معاين القرآن«بكتاب:  )٩٨يف فهرسه (صالكتاب  ةلتسميت

 .)١/١٩تاريخ ابن يونس المصري (  ) ٢(

 .)١٤/٧٥المنتظم يف تاريخ األمم والملوك البن الجوزي (  ) ٣(

 ).١/١٣٦إنباه الرواة على أنباه النحاة (  ) ٤(
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 * المبحث الثاين: منهج النحاس يف المقدار المحقق:

قدار المحقق منهج خاص ينفرد به عن بقية الكتاب؛ فقد ظهر فيه منهج ليس للم

عنايتـه بالسـنة وآثـار السـلف يف المصنف يف كتابه من العناية ببيان األصـول اللغويـة، و

التفسير، وعنايته باالختيار بين األقوال التفسيرية، وتعليله لذلك، وعنايتـه بالسـؤاالت 

 .)١(التفسيرية وإجابته عنها

 - فضالً عن كونه بمجموعه نص� جديـداً  -يجدر التنويه به يف هذا المقدار ومما 

أنه اشتمل على نصوص واختيارات لم أقف عليها يف غيـره، أو وقفـت عليهـا عنـد مـن 

  تأخر عن المصنف، فكـان هـذا المقـدار أصـالً يف العـزو إليهـا، وهـي: أربعـة نصـوص 

ــان ــن كيس ــن ســالم)٢(الب ــم ب ــد القاس ــي عبي ــص ألب ــراء)٣(، ون ــار للف ــار )٤(، واختي   ، واختي

 .)٥(ألبي حاتم السجستاين

  واشـــتمل المقـــدار المحقـــق كـــذلك علـــى تســـمية بعـــض شـــيوخ النحـــاس 

ــنهم ــذين روى ع ــاين)٦(ال ــد الكت ــن محم ــراهيم ب ــن إب ــحاق ب ــم: إس ــر  ،)٧(، وه ــو بك   وأب

                                           
 وقد درس منهجه يف أبحاث أشرت إلى بعضها مطلع المبحث األول.   )١(

 ).٤٩)، و(٤٦) يف موضعين، و(٣٧ند كالمه على اآليات: (ع  ) ٢(

 ).٥٩ند كالمه على اآلية: (ع  ) ٣(

 ).٤٦ند كالمه على اآلية: (ع  ) ٤(

 .)٤٨عند كالمه على اآلية: (  ) ٥(

هذا مما يغفل عنه الباحثون يف الرتجمة الموسعة للمؤلفين، وخصوص� المغمورين؛ فـيمكن و  ) ٦(

 استخراج ترجمتهم من كتبهم.

 ).٧/٤٢٧: تاريخ بغداد (ترجمته يف نظرا  ) ٧(
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 ، ولم ينفرد هذا المقدار بتسميتهم بل ورد ذكرهم يف غيره.)١(بن نافع

ظ يف المقدار المحقق أن النحاس ينقل عن ابن قتيبة دون ذكـر اسـمه، ومما يالح

، وليس إغفال اسمه عادة مطردة عند النحاس يف )٢(بل يقول: (وقال غيره)، أو: (وقيل)

 .كتابه: (معاين القرآن)، بل ينقل عنه، ويسميه: (ابن قتيبة)، أو (القتبي) وهو األكثر

* * * 

                                           
 .)٢/٧٩الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة ()، و٦/٨٩٥: تاريخ اإلسالم (ترجمته يف نظرا  ) ١(

 ).٥٧)، و(٤٨)، و(٤٠لة ذلك ما أورده عند كالمه على اآليات: (ومن أمث  ) ٢(
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 النسخة الخطية للمؤلف:* المبحث الثالث: توثيق نسبة 

 مما يؤكد صحة نسبة هذه النسخة الخطية للمؤلف ما يأيت:

القسم المطبوع من النسخة الخطية، فهو شاهد لغير المطبوع بأنه قطعة من أوًال: 

 الكتاب؛ لكوهنما بخط واحد.

إحاالت النحاس يف كتاب: (إعراب القرآن) إلى مواضع من هـذه النسـخة ثاني�: 

(معاين القرآن) أسبق يف التـأليف، وقـد نبهـت يف الحاشـية إلـى مواضـع  الخطية؛ لكون

 ).٥١)، و(٤٥إحالته عند كالمه على اآليات: (

نقل القرطبـي يف تفسـيره ممـا ورد يف هـذه النسـخة الخطيـة، مـع التصـريح ثالث�: 

بنسبتها للنحاس، وقد نبهت يف الحاشية إلى مواضع نقله من هذه النسـخة عنـد كالمـه 

 ).٥٧)، و(٥٦)، و(٥٤)، و(٤٩آليات: (على ا

نقل مكيِّ بن أبي طالب يف تفسيره ممـا ورد يف هـذه النسـخة الخطيـة، مـن رابع�: 

وقـد  ،)١(غير تصريح باسم النحاس، ولعل ذلك اكتفاًء بإشارته لذلك يف مقدمـة تفسـيره

 )،٣٧نبهت يف الحاشية إلى مواضع نقله من هـذه النسـخة عنـد كالمـه علـى اآليـات: (

 ).٥٧)، و(٥٥)، و(٤٩) يف موضعين، و(٤٨و(

 وبمجموع ذلك يمكن الجزم بنسبة هذه النسخة الخطية للمؤلف.

* * * 

                                           
جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكـر األدفـوي ): «١/٧٤قال يف مقدمة تفسيره (  ) ١(

  وهو الكتاب المسمى بكتاب (االستغناء) ... مع ما أضفت إلى ذلك مـن الكتـاب الجـامع

 ...».النحاس  ربي، وما تخيرته من كتب أبي جعفر يف تفسير القرآن، تأليف أبي جعفر الط
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 * المبحث الرابع: وصف النسخة الخطية المعتمدة:

اعتمدت يف التحقيق على نسخة خطية عتيقة، خطها من خطوط القرن السادس، 

مورية الملحقة بدار الكتب المصرية، ورقة، وهي من مقتنيات المكتبة التي ٢٠وتقع يف 

 ).٢٠) وحتى (١تفسير تيمور)، من ( ٦٣١ورقمها: (

َمَلَكُه من فضـِل ربِّـه «ويف أولها تملك يدل على أن الخرم قديم ال حديث، نصه: 

، وفيه تصحيحات يف عدة مواضع، وهو مشـكول، »المتين: محبُّ الدين بن تقيِّ الدين

 اللة على مراجعة الناسخ لما كتبه.ومشتمل على دوائر منقوطة للد

وقد كانت هذه النسخة مفهرسـًة خطـًأ بعنـوان: قطعـة مـن آخـر كتـاب يف إعـراب 

 الحكيم السيلكويت. القرآن، وتأليف: عبد

 وهي على قسمين:

) لم يطبع سابق� وهو الجديد المحض فيها، ١٠) وحتى (١من ( القسم األول:

  ومنه: «وهو من قوله:        ]:ثم قال «، وحتى قوله: »]٢٩النور :     

                     ]:وعلى هذا ». قال قتادة]٦٠البقرة ،

 القسم جرى العمل يف القسم الثاين من أقسام البحث وهو قسم التحقيق.

فعليه فدية. ثم «) طبع سابق�، وهو من قوله: ٢٠) وحتى (١١من ( القسم الثاين:

، »ال يؤاخذ به كان ذلك بغير حساب«، وحتى قوله: »]١٩٦البقرة:[  :   قال 

 وعلى هذا القسم جرى العمل يف ملحق الفروق بين الباقي من النسخة والمطبوع.

ة ســاقطة بــين القســمين؛ فنهايــة وبــين القســمين خــرم كبيــر، وهــو صــفحات كثيــر

) ١٩٦) من سورة البقرة، وبداية الثاين يف اآلية (٦٠القسم األول يف الكالم على اآلية (

 من السورة نفسها.
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 * المبحث الخامس: نماذج مصورة من النسخة الخطية:

 
 /أ١أول النسخة 
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 /ب٢٠آخر النسخة 

* * *
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 القسم الثاين 

 التحقيق

 

 قوله تعالى: يف تفسير  [قال                  

 .]]٣٦البقرة:[

  ومنه:        ]:ومنه: ]٢٩النور ،         ]:قال ]٧٣الواقعة ،  

» : ابن عباس       ]:٢(إلى القيامة ، وقيل:)١(»: إلى فناء اآلجال]٣٦البقرة(. 

 : وقوله             ]:٣٧البقرة[. 

قال: «قال:  روى ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

أي ربِّ ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: يا رب ألم تنفخ يفَّ من روِحك؟ قال: بلـى. 

يَّ رحمُتك قبل غضبِك؟ قال: بلى. قـال: أي رب ألـم ُتسـكنِّي قال: يا رب ألم تسبق إل

جنَتك؟ قال: بلى. قال: أي رب أرأيَت إن ُتبُت وأصـلحُت أراجعـي أنـت إلـى الجنـة؟ 

 .)٣(»قال: نعم

                                           
 روي عن ابن عباس قوله:    )١(       :وهو بمعنى ما ذكر. »الحياة«] قال: ٣٦[البقرة ،

) من ١/٩٠) من طريق السدي عمن حدثه، وابن أبي حاتم (١/٥٧٧أخرجه ابن جرير (

 ).١/٢٩٤بد بن حميد، وابن المنذر (طريق السدي عن عكرمة، وعزاه السيوطي إلى ع

)، ومجاهـد فيمــا ١/١٣٥روي ذلـك عـن ابــن مسـعود فيمـا عــزاه السـيوطي إلـى أبــي الشـيخ (   )٢(

 ).١/٥٧٨أخرجه ابن جرير (

ــر (   )٣( ــن جري ــي حــاتم (١/٥٨١أخرجــه اب ــن أب ــه، ١/٩٠)، واب ــق الســدي عمــن حدث ) مــن طري

 =عبد بن حميد، وابـن أبـي الـدنيا يف كتـاب)، وعزاه السيوطي إلى الفريابي، و٢/٥٩٤والحاكم (
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 وروى سعيد عن قتادة:            ]:ُذكر لنا «قال:  .]٣٧البقرة

ت وأصلحت قال: فإين إذًا راجعك إلى الجنة، فأما آدم فسأل التوبة أنه قال: رب إين تب

 .)١(»فتبت عليه، وأما عدو اهللا إبليس فسأل النَّظِرة فُأنظِر

  : الكلمات: )٤(، والضحاك)٣(، ومجاهد)٢(وقال سعيد بن جبير       

                   ]:٢٣األعراف[. 

قال آدم وذكر خطيئته فقال: «العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير قال:  وروى عبد

رب أرأيت معصيتَك التي عصيُت أشيٌء كتبتَه علّي قبل أن تخلقني أم شيٌء ابتدعُته 

ه عليَّ /ب] كتبُته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبتَ ١من نفسي؟ قال: بل شيٌء [

 فاغفره لي، فذلك قوله تعالى:             ]:وهو قوله: ]٣٧البقرة ،  

                ]:٥(»إلى آخر اآلية ]٢٣األعراف(. 

                                           
 ).١/٣١٣التوبة، وابن المنذر، وابن مردويه (=

) مـن طريـق شـيبان، وعـزاه ٩/٣٦٠)، والبيهقي يف شعب اإليمـان (١/٩١أخرجه ابن جرير (   )١(

 ).١/٣١٧السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر (

 ) من طريق خصيف.١/٩١بن أبي حاتم ()، وا١/١١٢اهللا بن وهب يف الجامع ( أخرجه عبد   )٢(

)، وابــن أبــي حــاتم ١/٥٨٤)، وابــن جريــر (١/١١٢اهللا بــن وهــب يف الجــامع ( أخرجــه عبــد   )٣(

) من طريق النضر بن عربي، وعزاه ١/٥٨٥) من طريق خصيف، وأخرجه ابن جرير (١/٩١(

 ).١/١٤٤السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد (

 ).١/٣١٨ن طريق جويرب، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد () م١٠/١١٦أخرجه ابن جرير (   )٤(

ــد   )٥( ــه عب ــرزاق ( أخرج ــر (١/٤٤ال ــن جري ــر ١/٥٨٣)، واب ــن جري ــه اب ــق، وأخرج ــذا الطري ) هب

ــي حــاتم (١/٥٨٣( ــو الشــيخ يف العظمــة (١/٧٠)، وابــن أب )، وأبــو نعــيم يف ٥/١٥٤٩)، وأب

 =بيد بن عمير، وعزاه السـيوطيالعزيز بن رفيع عمن سمع ع ) من طريق عبد٣/٢٧٣الحلية (
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 ومعنى:      ]:َفِهم وَفطِن.]٣٧البقرة : 

  جعفر: القول البيِّن يف هذا أن الكلمات: قال أبو              

              ]:١(؛ ألن لهذا القول شاهد من القرآن]٢٣األعراف(. 

 ؟ل اهللا ويقال: أليس يجب أن تكون الكلماُت من قَِبل آدم، والتوبُة من قِبَ 

 فالجواب: أن اهللا تعالى َوَقَفُه على ذنبه بقوله سبحانه:            

     ]:يه هو فهمه ما عاتبه اهللا ]٢٢األعراف  عليه، ووبخه به. ، فتلقِّ

، فعمـل بـه قال ابن كيسان: َيحتِمل أن يكون َعلِـَم مـا ُيرضـي اهللا مـن قَِبـل اهللا 

 .)٢( رضى اهللا تعالى عنه فَرِضَي؛ ألن كل شيء َعلَِمه آدم فهو من قبل اهللا لي

 ]٣٧البقـرة:[  من ربه كلماٌت  بالنصب  ]٣٧البقرة:[  فتلقى آدمَ  وقرأ ابن كثير: 

يَته فقـد )٤(، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس )٣(بالرفع ، والمعنى واحد؛ ألن ما تلقَّ

                                           
 ).١/٣١٦إلى وكيع، وعبد بن حميد (=

 - جل ثناؤه  -والذي يدل عليه كتاب اهللا «) فقال: ١/٥٨٦إلى هذا ذهب ابن جرير يف تفسيره (  ) ١(

عنه أنه  - جل ذكره  -أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخرب اهللا 

 ى ربه معرتف� بذنبه، وهو قوله: بقيلها إل متنّصالً  قالها                 

          :من  -] وليس ما قاله من خالف قولنا هذا ٢٣[األعراف

التسليم لها، بمدفوع قوله، ولكنه قول ال شاهد عليه من حجة يجب  -األقوال التي حكيناها 

 ».فيجوز لنا إضافته إلى آدم، وأنه مما تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه

لم أقف على قول ابن كيسان يف غير هذا الموطن، وهو من شيوخ النحاس؛ فيحتمل أنه سمعه    )٢(

 منه، ويحتمل أنه من كتاب ابن كيسان المفقود يف معاين القرآن.

 ).٢/٢١١ءات العشر (انظر: النشر يف القرا   )٣(

 =)، وذكـره مكـي بـن أبـي طالـب يف الكشـف عـن٨/١٥٥أخرجه البخاري يف التاريخ الكبير (   )٤(
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اك. هذا قول الفر  .)١(اءتلقَّ

الفاعل فكـأن معنـاه: َقبَِلهـا عـن ربـه، وإذا  »آدم«/أ] وقال ابن كيسان: إذا كان ٢[

 .)٢(كان الفعل للكلمات فكأنه أدركته الكلمات رحمًة من ربه فاستنقذته

 :  ثم قال              ]:٣٧البقرة[. 

، وحكـى أهـل اللغـة: )٣(الـذي يتـوب علـى العبـاد»: ابالتوَّ «قال أبو عبيدة: معنى 

، »تائــٌب «: رجــع عــن الــذنب وتركــه، فهــو »تــاب فــالن«، فمعنــى: )٤(إذا رجــع »تــاب«

اٌب «و  .)٥(على التكثير »توَّ

 : وقوله                    ]:٤٠البقرة[. 

                                           
 ).١/٢٣٧وجوه القراءات السبع (=

 ).١/٢٨انظر: معاين القرآن للفراء (   )١(

) مـن غيـر نسـبة البـن كيسـان، ولعلـه ١/٢٤٣أورد مكي بن أبي طالب هذا القول يف تفسـيره (  ) ٢(

-١/٨٢ه من هذا الموضع، وانظر يف توجيه القـراءتين: إعـراب القـراءات السـبع وعللهـا (نقل

٨٣.( 

 ).١/٣٩انظر: مجاز القرآن (   )٣(

 ).١/٩١)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١٤/٢٣٦انظر: هتذيب اللغة (   )٤(

التواب: «قال: ) ف٣٢٩-٣٢٨(ص ذكر المؤلف نحوًا من هذا يف كتابه: اشتقاق أسماء اهللا   ) ٥(

أصح ما قيل يف معناه، أنه من تاب إذا رجع؛ فالمعنى: الراجع لمن أناب إليه بطاعته، إلى ما 

 يحب من العفو عنه. وكذا        :؛ أي: رجع لكم إلى ما أحببتم من ٥٤[البقرة[

ان؛ أي: رجع العفو عن ذنبكم، وعظيم ما ركبتم، والصفح عن جرمكم. ومن هذا تاب اإلنس

عما كان عليه، فهو تائب إذا عمل ثالث خصال: أولها الندم على ما كان منه، واإلقالع عنه، 

 ».والنية أن ال يعاوده
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  هذا بقوله تعالى: قد َبين               ]:رهم بما ]٤٩البقرة ، فذكَّ

ألم نقتلكم يوم «أنعم به على آبائهم، وهذا كثير يف اللغة؛ تقول بعض العرب لبعض: 

 .)١(، وإنما كان القتل بين آبائهم»كذا

 : ثم قال                 ]:٤٠البقرة[. 

 فكان َعْهُد اهللا إليهم قوله تعالى: «روى سعيد عن قتادة قال:           

                   ]:من كل سبط رجالً شاهدًا على  ]١٢المائدة

 سبطه                  ]:إلى قوله تعالى:  ]١٢المائدة     

                 ]:٢(»]١٢المائدة(. 

/ب] الذي عهدت إليكم يف ٢[ ]٤٠البقرة:[  أوفوا بعهدي وقال أبو إسحاق: 

 ، التوراة من اتباع محمد          ]:بما َضِمنُْت لكم على ذلك إن  ]٤٠البقرة

 .)٣(أوفيتم به فلكم الجنة

 .)٤(وقال غيره: معناه: أوفوا بما قبلتموه من أمري أوف بما وعدتكم من الثواب

                                           
)، وهذه نعمـة مـن الـنعم التـي أنعـم اهللا هبـا ١/١٢٧وإلى ذلك ذهب الزجاج يف معاين القرآن (   )١(

اصطفاء الرسل منهم، وإنزال الكتـب  عليهم، والنعمة يف اآلية جنس يشمل كل أنواع النعم من

عليهم، وجعلهم ملوك�، وتفجير المـاء لهـم، وإنـزال المـن والسـلوى. وبـذلك فسـره الطـربي 

 ).٥٩٦-١/٥٩٤مستدًال بآثار السلف. انظر: جامع البيان (

 ).١/٣٣٩عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد (   )٢(

قول بنصه للزجاج، ولم أجده هبـذا الـنص يف ) المؤلَف يف نسبة هذا ال١/٣٣٢وافق القرطبُي (   )٣(

) بعض ما نقله النحاس ١/١٢١المطبوع من كتابه: معاين القرآن وإعرابه، وإنما ذكر الزجاج (

 بمعناه، وهو المراد بالعهد الذي أمرهم اهللا بوفائه، دون المراد بالعهد الذي وعدهم بوفائه.

 ).٤٧انظر: غريب القرآن البن قتيبة (ص   )٤(
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 : وقوله        ]:٤١البقرة[. 

 بالقرآن «روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:           ]:من  ]٤١البقرة

 .)١(»التوراة واإلنجيل

 : ثم قال                ]:٤١البقرة[. 

 .)٢(قيل: يعني القرآن

فقـد كفـروا  - وصفُته يف كتاهبم - وقيل: يعني كتاَبهم؛ ألهنم إذا كفروا بالنبي 

 .)٣(بكتاهبم

بــه مــن أهــل الكتــاب؛ ألن المشــركين قــد وقيــل: المعنــى: وال تكونــوا أول كــافر 

 .)٤(كفروا قبلهم

  بعد أن أخربهم بما ال يكون إال من عند اهللا تعالى، فقال:  ثم حذرهم 

         ]:٤١البقرة[. 

 : وقوله              ]:٤٢البقرة[. 

لبسوا اليهودية والنصرانية باإلسالم، وقد ال ت«روى سعيد عن قتادة قال: يقول: 

                                           
) من طريق عيسى بن ميمـون عـن ابـن أبـي نجـيح، وهـو يف تفسـير ١/٦٠٠أخرجه ابن جرير (   )١(

) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح دون ذكر التوراة، ومثلـه ابـن أبـي حـاتم ٢٠١مجاهد (ص

 ).١/٣٤٠)، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد (١/٩٦(

السـيوطي إلـى عبـد بـن حميـد  )، وعـزاه١/٦٠٢روي عن ابن جريج فيما أخرجه ابـن جريـر (   )٢(

 ). ٦٠٣-١/٦٠٢)، ورجحه ابن جرير مستدًال بالسياق. انظر: جامع البيان (١/٣٤٠(

 ).١٢٣-١/١٢٢انظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج (   )٣(

 ).١/١٢٣( المرجع السابقانظر:    )٤(
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علمتم أن دين اهللا الذي ال يقبل غيره وال يجزي إال به= اإلسالُم، وأن اليهودية والنصرانية 

  كتموا محمداً  )١(    /أ]٣[  بدعة، وليست من اهللا تعالى، 

 .)٢(»]١٥٧األعراف:[    أ إلى قوله: وهم يجدونه مكتوب� عندهم، وقر

بلغنــي أن بنــي «قــال روح بــن عبــادة عــن عــوف عــن محمــد يعنــي ابــن ســيرين قــال: 

إسرائيل لما أصاهبم ما أصاهبم من ظهور العدو عليهم والذلة جعلوا يجـدون نعـت محمـد 

 ،فـأقبلوا مـن الشـام  يف كتاهبم؛ يجدونه يف بعـض هـذه القـرى العربيـة التـي فيهـا النخـل

تلك القرى، فينزلون بكل قرية يجدوهنا قريبة النعت من المدينة، حتى بلـغ يثـرب  )٣(يقتَرون

عصابٌة من ولد هارون، وهم حملة التوراة يومئذ، فأقاموا بيثرب يرجـون أن يخـرج محمـد 

 ،ته، فمضى أولئك اآلبـاء وهـم مؤمنـون بـه  بين ظهرانيهم، وهم مؤمنون مصدقون بنبوَّ

 .)٤(»فكفروا به وهم يعرفونه وَخَلَف األبناُء وأبناُء األبناء، فأدركوا محمدًا 

                                           
ورة آل عمران وهو ) من س٧١اتفق الطربي وابن أبي حاتم على ذكر هذا األثر يف تفسير اآلية (  )١(

ما يوافق القراءة السبعية هناك؛ فيحتمل أنه هو موطن التفسير، واستفاد منه ابن أبي حاتم 

والنحاس لهذا الموطن يف سورة البقرة، ويحتمل أيض� أن قتادة قرأ يف هذا الموطن بإثبات 

واذ القراءات على القراءة الشاذة المروية عن ابن مسعود. انظر: ش   النون 

 )، وثمة احتمال ثالث وهو أنه قالها من باب التفسير ال القراءة.٦١للكرماين (ص

)، وذكره يحيى بـن سـالم كمـا يف تفسـير ١/٩٨)، وابن أبي حاتم (٥/٤٩٣أخرجه ابن جرير (   )٢(

 ).١/٣٤١)، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد (١/١٣٦ابن أبي زمنين (

ْنَسـان َيْقَتـِري َأرًضـا ويسـتقريها وَيْقُروهـا: إِذا ): «٩/٢٠٧ب اللغـة (قال األزهـري يف هتـذي   )٣( َواْإلِ

 ».ساَر فِيَها ينُظر حاَلها وأمَرها

لم أقف عليه مسندًا من قول ابن سيرين يف غير هذا الموطن، وإنما أخرجه أبـو جعفـر ابـن أبـي شـيبة    )٤(

 =/أ وما بعدها)، ومن طريقـه٥٤يف التاريخ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة (مخطوط: ل 
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٢٠٩ 

 : وقوله          ]:١(قد بينَّا معناه فيما تقدم ]٤٣البقرة(. 

 .)٢(»بين العبد وبين الشرك ترك الصالة: «عن النبي  وروى جابر 

 : ثم قال       ]:٤٣البقرة[. 

ـر ٣الزكاة مشتقة من: [ /ب] الزكاء، وهو النماء والزيادة؛ سميت بذلك ألهنا ُتثمِّ

يه.  المال وُتنمِّ

ـر مـا بقـي مـن المـال إذا  ر، أي: هي ُتطهِّ ى. أي: تطهَّ وقيل: الزكاة مشتقة من: تزكَّ

 .)٣(أخذ أهل الُسهمان حقوقهم

 : ثم قال          ]:ولم يقل: وأقيموا الصالة مع ]٤٣البقرة ،

 المصلين؛ ألن بعض هذه األشياء يكفي من بعض، كما قال: [من المنسرح]

ــــا ــــَت بم ــــَدنا وأن ــــا عن ــــُن بم   نح

 

ـــُف  * ـــرأُي مختل ـــَدك راٍض وال   )٤(عن

 فإن قيل: أَفليس إذا أجابوا كانوا مع الراكعين، فكيف قال بعد:        

    ]:؟]٤٣البقرة 

قيل: لما وقع الخطاب على بعض الناس دون بعض قيل كونوا مـع َمـن تقـدمكم 

                                           
)، وقد أورده السمعاين عن محمد بن سيرين يف تفسيره ٣/٤١٦ابن عساكر يف تاريخ دمشق (=

 ).١/٣٤٢)، وكذا القرطبي يف تفسيره (١/٧٢بغير إسناد (

 ).٨٤-١/٨٣انظر: معاين القرآن للنحاس (  ) ١(

اسم الكفر على مـن تـرك الصـالة، أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليمان، باب بيان إطالق    )٢(

 ).٨٢)، برقم: (١/٨٧(

 ).١٨-٣/١٧انظر: مقاييس اللغة (   )٣(

 ).٢٣٩ديوان قيس بن الخطيم (ص   )٤(
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 من المسلمين.

، »قد ركـع«والركوع يف كالم العرب: االنحناء؛ يقال للشيخ إذا انحنى من الكَِبر: 

ركع «بالطاعة يف قول العرب:  ومن أحسن ما قيل يف معناه: أن الركوَع الخضوُع هللا 

 .)٢(، أي: خضع»)١(ن [لكذا]فال

 على التقرير والتوبيخ. ]٤٤البقرة:[  :      ثم قال 

 .)٣(»كانوا يأمرون بالطاعة، وهم يعصون«قال السدي: 

 ، ويأمروهنم باتباعه إذا/أ] ٤وقال غيره: كانوا يخربون األنصار بصفة النبي [

 ؟تعقلون ما يف هذا من الوبال عليكم )٥(. أي: أَوال)٤(شاورهم يف اإلسالم

وقيل: كانوا يقولون ألصـحاهبم: تمسـكوا بكتـابكم، ويرتكـون ُهـم التمسـك بـه؛ 

 .)٧)(٦(، فرتكوا التمسك بكتاهبمألهنم جحدوا النبي 

حت والربا  .)٨(وقيل: يأمرون بالصدقة وَيَضنُّون؛ أال تراهم ُوصفوا بالسُّ

                                           
 ).١/٦١٣تصحفت يف النسخة إلى: (بكذا)، والمثبت يوافق تفسير الطربي (   )١(

 ).١/٦١٣هذا القول الذي استحسنه النحاس قد ذكره الطربي يف تفسيره (   )٢(

 ).١/١٠١)، وابن أبي حاتم (١/٦١٤أخرجه ابن جرير (   )٣(

) مـن طريـق أبـي روق عـن ١/٦١٤روي هذا القول عـن ابـن عبـاس فيمـا أخرجـه ابـن جريـر (  ) ٤(

 ).١/١٠٢الضحاك، وقال به مقاتل يف تفسيره (

 تحتمل أن ُتقرأ بالفاء، واألشبه أهنا بالواو.  ) ٥(

) ١/١٠١)، وابن أبـي حـاتم (١/٦١٣أخرجه ابن جرير (روي هذا القول عن ابن عباس فيما   ) ٦(

 ).١/٣٤٣من طريق ابن إسحاق، وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق (

 ) هكذا من غير نسبة.٢٥٣-١/٢٥٢أورد هذا القول وسابقه مكي بن أبي طالب يف تفسيره (  ) ٧(

 ) هكذا من غير نسبة.١/١١٤أورده الماوردي يف تفسيره (  ) ٨(
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٢١١ 

ليلـة  قال: قال رسـول اهللا  وروى حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أنس 

ض شفاههم بمقاريَض من نار، فقلت: يا جربيـل مـن «أسري به:  مررت على ناس ُتقرَّ

هؤالء؟ قال: هؤالء الخطبـاء مـن أمتـك؛ يـأمرون النـاس بـالرب وينسـون أنفسـهم وهـم 

 .)٢)(١(»يتلون الكتاب أفال يعقلون

 : ثم قال               ]:٤٥البقرة[. 

، وهذا جائز يف اللغـة؛ )٣(»الصرب هو الصيام«روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 

، ومنـه قيـل: )٤(ألن الصائم قد صرب عـن األكـل والشـرب وغيرهمـا، وقـد أمسـك نفسـه

، وهـي )٥(»هنى عن المصـبورة: «أي: ممَسك�، ومنه، »ُقتل فالن صرباً «، و»شهر الصرب«

                                           
ــد   )١( ــه أحم ــنده ( أخرج ــرقم: (١٩/٢٤٤يف مس ــنة ١٢٢١١)، ب ــرح الس ــوي يف ش ــنه البغ )، وحس

)١٤/٣٥٣.( 

لعل عدم تعقيبه على األقوال المتعددة، وختمه لها هبـذا الحـديث؛ داللـة علـى عمـوم المعنـى    )٢(

 ).٦١٦-١/٦١٥عنده لهذه األقوال جميع�، وإلى العموم ذهب الطربي (

ــن أبــي حــاتم (   )٣( ــين )، وذكــ١/١٠٢أخرجــه اب ــي زمن ــن ســالم كمــا يف تفســير ابــن أب ره يحيــى ب

)١/١٣٧.( 

 ).٢/٢٠١انظر: الزاهر يف معاين كلمات الناس (   )٤(

عـن  هنـى رسـول اهللا «)، عن مجاهـد مرسـالً قـال: ٤/٥٢٣الرزاق يف مصنفه ( أخرجه عبد   )٥(

فيما  - )، وروي عند غيرهم٢/٢٥٦، وقد أورده هبذا اللفظ الشافعي يف األم (»أكل المصبورة

بدل المصبورة، ولـيس فيـه شـاهد علـى مـا ذكـر أعـاله، وعـن » الُمّجثََّمة«بلفظ:  -وقفت عليه 

أخرجـه مسـلم كتـاب » أن يقتـل شـيء مـن الـدواب صـرباً  هنـى رسـول اهللا «قال:  جابر 

) بــرقم: ٣/١٥٥٠الصــيد والــذبائح ومــا يؤكــل مــن الحيــوان بــاب النهــي عــن صــرب البهــائم (

 =أخرجه البخاري كتاب الصـيد» أن تصرب البهائم هنى النبي «قال:  )، وعن أنس ١٩٥٩(
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 .)١(التي ُتمَسك ثم ُترَمى حتى تموت

 وأصل الصوم: اإلمساك، ومنه:               ]:والصيام ]٢٦مريم ،

/ب] مقارب للصالة أي: فاستعينوا بالصوم؛ لتزهدوا، وبالصالة؛ ألنه ُيتلى فيها ما ٤[

د يف الدنيا، كما قال   : ُيزهِّ               

 .]٤٥العنكبوت:[

علـى االسـتعانة بالصـالة عنـد المصـائب، وكـان إذا  وتأول ذلك ابـن عبـاس 

 .)٢(َدَهَمُه أمٌر استقبل القبلة فصلى

 .)٣(وقيل: الصرب هاهنا: الصرب عن المعاصي

                                           
)، ومسـلم ٥٥١٣) بـرقم: (٧/٩٤والذبائح باب ما يكره من المثلة والمصـبورة والمجثمـة (=

) بـرقم: ٣/١٥٤٩كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب النهي عن صـرب البهـائم (

)١٩٥٦.( 

 ).١/٢٧٧قتيبة ( انظر: غريب الحديث البن   )١(

تفسير)، وابـن جريـر -٢٣١، ١٨٩وذلك لما نعي له أخوه قثم، فيما أخرجه سعيد بن منصور (   )٢(

الرحمن عن أبيه،  ) من طريق عيينة بن عبد١٢/١٧٣)، والبيهقي يف شعب اإليمان (١/٦٢٠(

ه كتـاب أخرجـه أبـو داود يف سـنن» إذا َحَزَبـُه أْمـٌر َصـّلى كـان النبـي «قـال:  وعن حذيفة 

)، وأحمــد يف مســنده ١٣١٩) بــرقم: (٢/٤٨٥مــن الليــل ( الصــالة بــاب وقــت قيــام النبــي 

 ).٣/١٧٢)، وحسن إسناده ابن حجر يف فتح الباري (٢٣٢٩٩) برقم: (٣٨/٣٣٠(

قال أبو جعفر: وقد «) فقال: ١/٥٠أشار النحاس إلى هذا الموضع يف كتابه: إعراب القرآن (  ) ٣(

  الكتاب الذي قبل هذا، وأصّحها أن يكون الصرب عن المعاصي، ويكون ذكرنا فيه أقواًال يف 

       :مثل قوله: ٤٥[البقرة [        :يقال: فالن صابر أي: ٩٨[البقرة ،[

 :  عن المعاصي، فإذا صرب عن المعاصي فقد صرب على الطاعة، وقال       
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 .)١(»بمنزلة الرأس من الجسدالصرب من اإليمان : «وقال علي 

 : ثم قال        ]:على الحذف، والضمير عائد على ] ٤٥البقرة

 .)٣(، أي: شديدة، ويجوز أن يكون المعنى: وإن َفعلتهم تلك لكبيرة)٢(الصالة

                                           
          :وال يقال لمن صرب على المصيبة: صابر. إّنما يقال: صابر ١٠[الزمر ،[

) ١/٦١٧، ورجح الطربي يف تفسيره (»على كذا. فإذا قلت: صابٌر مطلق� فهو على ما ذكرنا

عموم الصرب يف اآلية؛ فيشمل أنواعه الثالثة: الصرب على طاعة اهللا، والصرب عن معاصيه، 

 والصرب على أقداره المؤلمة.

) ٤٥١) من طريق عكرمة، ووكيـع يف الزهـد (ص١١/٤٦٩أخرجه معمر بن راشد يف جامعه (   )١(

) مـن طريـق أبـي إسـحاق، وابـن ٦/١٧٢من طريق محمد بن علي، وابن أبي شيبة يف مصنفه (

 ) من طريق مسروق.٢٤أبي الدنيا يف الصرب والثواب (ص

 ) من طريق ابن أبي نجيح.١/١٠٣ا أخرجه ابن أبي حاتم (روي ذلك عن مجاهد فيم   )٢(

 محتمل لعدة أقوال:» فعلتهم«قول المؤلف:   ) ٣(

 العبادة: المأخوذة من مجموع الصرب والصالة. -١  

 االستعانة: المنصوص عليها يف قوله:  -٢         :٤٥[البقرة.[ 

الخطـاب لبنـي إسـرائيل، وأن الصـرب  : ودل عليهـا مجمـوع مـا سـبق مـنإجابـة محمـد  -٣  

 والصالة مما كان يدعو إليه.

ممـا  -)، ١/٢٥٥وقد ذكر مكي بن أبي طالب القول األخير مع القول بعود الضمير للصـالة (  

ــك  ــاس ذل ــول النح ــم مــن ق ــه فه ــى أن ــدل عل ــد ي ــى: -ق ــان معن ــد بي ــد عطــف بع ــرة«، وق » كبي

 .بقولين آخرين، ولعلهما من مصدر آخر» الخاشعين«و

)، الفعلَة راجعة إلى الصرب ٣/٣٦٥وقد جعل الَحليمي يف كتابه: المنهاج يف شعب اإليمان (  

 : - جل اسمه -قال «والصالة، فقال:          :فقيل رجعت الكناية إلى٤٥[البقرة [= 
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 : ثم قال           ]:٤٥البقرة[. 

 .)١(»هم المؤمنون حق�: «روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال

 .)٢(»الخشوع يف القلب، وهو الخوف وغض البصر يف الصالة«قال قتادة: 

والخشوع يف اللغة: التواضع، فالمؤمن حق� متواضـع ال يبـالي برئاسـة كانـت لـه 

 .)٣(ومعها كفر

 : ثم قال                   ]:٤٦البقرة[. 

ــال ال ــدي: ق ــتيقنون«س ــك� [)٤(»أي: يس ــون ش ــريين يك ــد البص ــن عن /أ] ٥، والظ

؛ ألنــك ال تظــن شــيئ� حتــى يشــوبه يقــين، فلــك أن تميــل بــالظن إلــى إحــدى )٥(ويقينــ�

 ، كما قال: [من الطويل])٦(جنبتيه

                                           
الصالة وحده [لعلها: وحدها]، وقيل رجعت إلى كل واحد منهما بمعنى الخصلة، أو =

الفعلة. كأنه قال: وإن كل واحدة  عنى الطاعة، أو بمعنى القربة، أو بمعنى العبادة، أو بمعنى بم

 ».من الخصلتين أو الطاعتين أو القربتين أو العبادتين أو الفعلتين لكبيرة، أي لشاقة

)، وعـزاه ١/١٠٣)، وابن أبي حـاتم (١/٦٢٢)، وأخرجه ابن جرير (٢٠١تفسير مجاهد (ص   )١(

 ).١/٣٦١لى عبد بن حميد (السيوطي إ

) من طريق معمر، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنـذر ١٧/١٠أخرجه ابن جرير (   )٢(

)١٠/٥٥٩.( 

)، والمعنــى أن المــؤمن الحــق ال يــرى قيمــة ١/١٢٦انظــر: معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج (   )٣(

 عظم.لرئاسة تحصل له مع كفره باهللا، بل ما هو فيه من اإلسالم أ

 ) من طريق أسباط.٢/٤٧٦)، وابن أبي حاتم (١/٦٢٥أخرجه ابن جرير (   )٤(

 ).١/١٢٦)، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج (٤٠-١/٣٩انظر: مجاز القرآن (   )٥(

 =»ألن يف الظـن طرفـ� مـن اليقـين«وإلى هذا التعليل ذهب ابن قتيبة فذكر أن اليقين سمي ظن�    )٦(
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ـــعٍ  ـــألَفْي ُمَقنَّ ـــوا ب ـــم ُظنُّ ـــُت َلُه   َفُقل

 

دِ  *   )١(َسَراُتُهــــُم يف الَفـــاِرِسيِّ الُمَسـرَّ

 ، وال يعرف ذلك البصريون.)٢(وزعم الفراء أن الظن قد يقع بمعنى الكذب 

 : ثم قال           ]:٤٦البقرة[. 

؛ إذا خرجَت منه ثم رجعـَت فيـه، وإذا قيـل: »رجعُت إلى كذا«فيقال: إنما تقول: 

 ؛ فقد دل أهنم كانوا مفارقيه.»مالقوه«

قد القيُت مـا «كالم عربي يقول الرجل عند حقيقة الشيء:  قال ابن كيسان: وهذا

، وإن كان قد تقدم علُمه فيه، أي: وضـح لـي كمـا َيَضـُح لـي مـا القيتـه مـن »كنت أعلم

 .)٣(األشخاص عيان�

         ]:يحتمل أن يكون: مالقوا أمر رهبم الذي وعدهم، أو  ]٤٦البقرة

  ، كما قال: يكون ما جاءت به األخبار من رؤية الرب  يتبيَّنوا ما غاب عنهم، أو

                   ]:فالمؤمنون غير محجوبين ليخرجوا من ]١٥المطففين ،

                                           
: اسم لمـا يحصـل عـن أمـارة، ومتـى «)، وقال الراغب: ١٨٧تأويل مشكل القرآن (ص= الظَّنُّ

المفردات يف غريـب القـرآن » قويت أّدت إلى العلم، ومتى ضعفت جّدا لم يتجاوز حّد الّتوّهم

 ).٥٣٩(ص

) بلفظ: (عالنية) بـدل: (فقلـت لهـم)، ولفـظ: (مـدجج) بـدل: ٦٠ديوان دريد بن الصمة (ص   )١(

 (مقنع).

ل الفراء يف كتابيه: معاين القرآن، ولغات القرآن؛ فيحتمل أن النحاس نقلـه مـن لم أقف على قو   )٢(

أحد كتب الفراء المفقودة، أو نقله من مصادر أخرى سماعية أو كتابية وليس مـن كتـب الفـراء 

مباشرة، وقد ذكر ابن األنباري يف األضداد وقوَع الظن بمعنى الكذب، ونقله عـن أبـي العبـاس 

 ).١٦-١٥ثعلب (ص

 لم أقف على قول ابن كيسان يف غير هذا الموطن، وقد سبق نظير ذلك.   )٣(
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 .)١(صفة الكافرين

، كما قال )٢(فيكون: راجعون إلى الحياة، وإلى المسألة ]٤٦البقرة:[   وأما 

 :        ]:ب] كابتدائهم فهو رجوع.٥فإعادهتم [ ]١٠٤األنبياء/ 

 وأما قوله:    ]:وهم يف قبضته أحياًء وأموات�، فإنما معناه: راجعون  ]٤٦البقرة

 يف الحياة إلى أمر ربنا، كما قال تعالى:                 ]:أي:  ]٤٥الفرقان

ألم تر إلى الظل كيف مده ربك، فكذا المعنى: وأن اهللا َيرجعهم إلى ما كانوا عليه، 

 .واهللا أعلم

 : وقوله                    ]:٤٧البقرة[. 

 .)٣(»ني بما تسمعون غيَرُكمما يع«أنه قال:  روي عن عمر 

 ثم قال تعالى:               ]:٤٧البقرة[. 

                                           
القول األول الذي ذكره المؤلف مع كونـه محـتمالً مـن جهـة اللغـة، إال أنـه خـروج عـن ظـاهر    )١(

قد بـين والنص بغير دليل، ولعله أورده تبع� لغيره، ال تقريرًا له، بدليل عدم رده للقول األخير، 

بيــان تلبــيس الجهميــة ) و٤٧٥-٦/٤٧١مجمــوع الفتــاوى (د القــول األول يف ابــن تيميــة فســا

)٦١-٨/٥٥.( 

وأصل معنى اللقـاء يف اللغـة هـو المواجهـة والمقاربـة، وقـد اختلـف السـلف يف تضـمن اللقـاء   

للرؤية واستلزامه لها؛ فقيل باستلزامه لها مطلق�، وقيـل باسـتلزامه لهـا إذا قـرن بالتحيـة، وقيـل 

)، وبيـان تلبـيس الجهميـة ٤٨٩-٤٨٨، ٦/٤٦٢مه لها. انظـر: مجمـوع الفتـاوى (بعدم استلزا

)٥٢، ٣٥، ٨/٥.( 

 أي: ُيبعثون فيرجعون إلى الحياة بعد الموت، ويحاَسبون على أعمالهم وُيسألون عنها.   ) ٢(

)، ١/٣٦٢) من طريق قتادة، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر (١/١٠٤أخرجه ابن أبي حاتم (   )٣(

 ه: أن اهللا يعنيكم ويقصدكم بذلك.ومعنا
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 .)١(»على عاَلم أهل زماهنم«قال قتادة: 

 : ثم قال                      ]:٤٨البقرة[. 

 .: كفاين»أجزأين«ضى وأغنى، وأي: ق ،»جزى عني الشيء يجزي«يقال: 

وهذا عام يراد به الخـاص؛ ألن اليهـود قالـت: آباؤنـا يشـفعون لنـا؛ ألهنـم أنبيـاء، 

 .)٢(أهنم ال يغنون عنهم شيئ� فأعلمهم اهللا 

 .)٣(قال األخفش: ال تجزي منها: أي: ال تكون مكاهنا

. »ي شيئ�ما أغنيت عن«قال أبو جعفر: قول األخفش هذا غلط؛ ال تقول العرب: 

هذا يجزئني من «بمعنى: ما أغنيت مني، أي: تكون بمكاين، وإنما يقال يف هذا بالهمز: 

 /أ] فيها: ٦، ويف التالوة ما يدل على غير ما قال؛ ألن [»هذا   ]:٤٨البقرة[ ،

 .)٤(فالمعنى: واتقوا يوم� ال تقضي نفس عن نفس حق� لزمها

                                           
) من طريـق معمـر، وعلقـه ابـن أبـي حـاتم ١/٦٢٩)، وابن جرير (٤٥- ١/٤٤الرزاق (  أخرجه عبد   )١(

)، وعـزاه السـيوطي ١/١٣٧)، وذكره يحيى بن سالم كما يف تفسير ابن أبـي زمنـين (١/١٠٤(

 ).١/٣٦٢إلى عبد بن حميد (

) هذا التنبيَه وما سبقه من الفرق بين جزى ٢٥٧-١/٢٥٦أورد مكي بن أبي طالب يف تفسيره (  ) ٢(

 وأجزأ.

 ).١/٩٥انظر: معاين القرآن لألخفش (   )٣(

وقد زعم بعض نحويي البصرة أن معنى قوله: «)، ونصه: ١/٦٣٥هبذا قال الطربي يف تفسيره (  ) ٤(

             :مكاهنا. وهذا قول يشهد ] ال تجزي منها أن تكون ٤٨[البقرة

عني  أغنيت  ما  ظاهر القرآن على فساده، وذلك أنه غير معقول يف كالم العرب أن يقول القائل: 

شيًئا، بمعنى: ما أغنيت مني أن تكون مكاين، بل إذا أرادوا الخرب عن شيء أنه ال يجزي من 

 =ي هذا من هذا شيئا.شيء، قالوا: ال يجزي هذا من هذا، وال يستجيزون أن يقولوا: ال يجز
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رحـم اهللا عبـدًا كانـت لـه عنـد أخيـه : « عـن النبـي ويف حديث أبي هريـرة 

مظلمة، فاستحّله قبل أن تؤخذ منه وليس له دينـار وال درهـم، وإن كانـت لـه حسـنات 

، فكيف َيقضـي عـن )١(»ُأخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات ُحمل عليه من سيئاته

ه أن ُيكتب له على ولده أو والده حٌق فيأخذه  منه. غيره ما لزمه، وإن كان يُسرُّ

 والمعنى: واتقوا عذاب يوم.

 : ثم قال                      ]:٤٨البقرة[. 

 ».العدل الفدية: «)٣(وقتادة )٢(قال مكحول

 .)٥(قال: والصرف: الحيلة )٤(وكذا قال ابن السكيت

                                           
  فلو كان تأويل قوله: =             :ما قاله من حكينا قوله ٤٨[البقرة [

  لقال: واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس. كما يقال: ال تجزي نفس من نفس ولم يقل: 

             :تنزيل بقوله: ]. ويف صحة ال٤٨[البقرة          

    :أوضح الداللة على صحة ما قلنا، وفساد قول من ذكرنا قوله يف ذلك٤٨[البقرة [.« 

باب من كانت له مظلمـة عنـد الرجـل فحللهـا لـه،  أخرجه البخاري، كتاب المظالم والغصب،    )١(

 ).٢٤٤٩) برقم: (٣/١٢٩هل يبين مظلمته، (

 ).٢٦٥أخرجه أبو عبيد يف األموال (ص   )٢(

) مـن طريـق معمـر، وعلقـه ابـن أبـي حـاتم ١/٦٣٨)، وابن جرير (١/٤٥الرزاق (  أخرج نحوه عبد   )٣(

)١/١٠٥.( 

وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت، أخذ عن: أبي عمرو الشيباين والفراء وابـن األعرابـي،    )٤(

هــ). ٢٤٤لضبي. من كتبه: إصـالح المنطـق. (ت:وأخذ عنه: أبو سعيد السكري وأبو عكرمة ا

 ).١٤٠-١٣٨)، ونزهة األلباء (ص٢٠٤-٢٠٢انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص

 ).٢٢٤انظر: إصالح المنطق (ص   )٥(
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 ، كما قال تعالى: قال غيره: وقيل للفدية عدل، والعدل يف األصل: المثل  

       ]:١(؛ ألن الفدية مماثلة للشيء]٩٥المائدة(. 

فقـال: الصـرف النافلـة، والعـدل  )٣(سألت عنـه المـازين :)٢(وقال يحيى بن الفضيل

 .)٤(الفريضة

 .)٦)(٥(وقال ذلك أبو معشر

                                           
 ).٤٨انظر: غريب القرآن البن قتيبة (ص  ) ١(

، وعـون الملك بن قريب األصمعي وهو يحيى بن الفضيل أبو محمد الكاتب، روى عن: عبد   )٢(

ـــد ـــه: عب ـــن عمـــارة الغـــربي، وروى عن ـــامري.  ب ـــن أحمـــد الع ـــز الغـــافقي، ومحمـــد ب العزي

 ).٦/٦٣٩)، وتاريخ اإلسالم (١٦/٣٢٦هـ). انظر: تاريخ بغداد (٢٨٠(ت:

هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازين، أدرك األخفش، وقرأ عليه أكثر كتاب سـيبويه،   ) ٣(

مؤلفاته: كتـاب يف التصـريف، وكتـاب األلـف والـالم، وكتـاب مـا  ثم أكمله على الَجْرمِّي. من

 هـ). ٢٣٦هـ) وقيل: (ت:٢٤٩يلحن فيه العامة. (ت:

)، وتـــاريخ العلمـــاء النحـــويين للتنـــوخي ٩٣-٨٧انظـــر: طبقـــات النحـــويين واللغـــويين (ص  

 ).٧١-٦٥(ص

 لسكيت السابق.) قول المازين هذا، وقول ابن ا١/٢٥٧أورد مكي بن أبي طالب يف تفسيره (  ) ٤(

الــرحمن الســندي، أبــو معشــر المــدين، روى عــن: ســعيد بــن أبــي ســعيد  وهــو نجــيح بــن عبــد   )٥(

المقربي، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب القرظي، ونافع مولى ابـن عمـر، وروى عنـه: 

وقد تكلـم فيـه  الرحمن بن مهدي، والليث بن سعد. سعيد بن منصور، وسفيان الثوري، وعبد

هــ) انظـر: ١٧٠فظه وروايته إال أن ذلك ال مطعن فيه هاهنا ألنه قائل ال ناقـل. (ت:من جهة ح

 ).١/٣٤٦)، وطبقات علماء الحديث (٣٣١-٢٩/٣٢٢هتذيب الكمال (

  ) من طريق محمد بن سعيد. ١/١١٦أخرجه ابن وهب يف الجامع (   )٦(
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 .)٢)(١(وأنكر هذا أبو حاتم

 :  وقوله               ]:٣(بمعنى: أهل »آل« ]٤٩البقرة(. 

 قال أبو عبيدة:       ]:٤(يولُّونكم ]٤٩البقرة(. 

/ب] أي: يصرفونكم يف العذاب مـرة كـذا ومـرة كـذا، كمـا ُيفعـل ٦وقال غيره: [

 .)٥(بالنََعم السائمة

مٌ «قال أبو زيد: يقال:  م الرجل فهو مسوِّ ا أغـار علـى القـوم، فعـاث فـيهم . إذ»سوَّ

. معناه: صرفني مـرة »سامني يف السلعة«مرة كذا ومرة كذا، كما تفعل اإلبل السائمة، و

 .)٦(كذا ومرة كذا. ال يكون السوم عند العرب إال على هذا

 ووقع       ]:على  ]٤٩البقرة       ]:أي: يذيقونكم  ]٤٩البقرة  

       ]:٧(أي: أشده ]٤٩البقرة(. 

                                           
حوّي اللغـوّي المقـرئ، كـان الّسجستاينّ الجشمّي الن وهو سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم    )١(

كثير الّرواية عن أبي زيد وأبى عبيدة واألصمعّي، ومن مؤلفاته: إعراب القرآن، كتاب ما تلحن 

-٢/٥٨هــ) انظـر: إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة (٢٥٥فيه العامة، وكتاب يف القـراءات. (ت:

 ).١/٦٠٦)، وبغية الوعاة (٦٤

 .ي من المصادرلم أقف على إنكاره فيما بين يد   )٢(

 ).٢٣٦-٢٢٧، ومعناها يف كتابه جالء األفهام (ص»آل«توسع ابن القيم يف اشتقاق:   ) ٣(

 ).١/٣٣٥انظر: مجاز القرآن (   )٤(

 ).١/٢٦٠أورد هذا القول مكي بن أبي طالب يف تفسيره (  ) ٥(

 له.) قول أبي زيد األنصاري مقتصرًا على أو١١٠نقل ابن قتيبة يف غريب القرآن (ص   )٦(

)، ووضـعها محقـق مجـاز ٤٨قال بذلك معمر بـن المثنـى كمـا غريـب القـرآن البـن قتيبـة (ص   )٧(

 =)١/٦٤٤)، وتعقب ابن جرير (١/٤٠القرآن بين معقوفين لعدم ثبوهتا يف النسخ التي بيديه (
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 ويجوز أن يكون بمعنى: سوم العذاب.

 وقد يجوز أن يكون نعت� بمعنى: سوم� سّيئ�.

: -  )١(أنشده سيبويه - على البدل كما قال  ]٤٩البقرة:[  :   ثم قال 

 [من الطويل]

ـــا فِـــي ـــا َتْلُمـــْم بِنَ ـــا َمَتـــى َتأتِنَ   ِدَياِرَن

 

َجــا *   )٢(َتِجــْد َحَطَبــ� َجــْزًال َوَنــارًا َتَأجَّ

 : ثم قال             ]:أي: فال يقتلوهنن. ]٤٩البقرة 

 :  ثم قال              ]:٤٩البقرة[. 

ث� به.ُيشار به إلى الواحد إذا كان ماثالً، وإل »ذلك«  ى جملة الخرب إذا كان ُمحدَّ

 روي عن مجاهد أنه قال:           ]:٣(»نعمة«أي:  ]٤٩البقرة(. 

 والمعنى على قوله: يف إنجائكم نعمٌة من اهللا تعالى عظيمٌة.

/أ] يكون البالء الشدة والمكروه، ويكون المعنى: ٧قال ابن كيسان: ويجوز أن [

                                           
، »وقد قال بعضهم: أشد العذاب؛ ولو كان ذلك معناه لقيـل: أسـوأ العـذاب«أبا عبيدة فقال: =

والعـذاب كلـه  -ومعنـى سـوء العـذاب «) وجه هـذا القـول فقـال: ١/١٣٨لزمخشري (وبين ا

 ».: أشّده وأفظعه، كأنه قبحه باإلضافة إلى سائره-سيئ 

 ).٣/٨٦الكتاب لسيبويه (   )١(

)، وســر ١٠١١البيــت لعبيــد اهللا بــن الحــر الجعفــي، كمــا يف شــرح كتــاب ســيبويه للرمــاين (ص   )٢(

ــراب ( ــناعة اإلع ــي (ص)، وال٢/٣١٧ص ــوان المتنب ــرح دي ــزي ش ــع العزي ــرح ٢٥٥الم )، وش

 ).٤/٢٨١المفصل البن يعيش (

)، وعزاه ١/١٠٦) من طريق ابن أبي نجيح، وعلقه ابن أبي حاتم (١/٦٥٣أخرجه ابن جرير (   )٣(

 ).١/٣٦٥السيوطي إلى وكيع (
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 الذكران شدة ومكروه. ويف قتلهم

 ، وأنشد: [من الطويل]»باله اهللا«، و»أباله اهللا«قال: ويقال يف الخير: 

  َجَزى اُهللا بِاإلْحَسـاِن َمـا َفَعـال بُِكـمْ 

 

  )١(َفأْبالُهَمــا َخْيــَر الــَبالِء الــِذي َيْبُلــو *

 وأنشد: [من الخفيف] 

ـــى ـــِهيُد َعَل بُّ َوالشَّ ـــرَّ ـــَو ال ـــوْ  َوُه   َي

 

ــــــارَ  * ــــــالءُ ِم الَحَي ــــــَبالُء َب   )٢(ْيِن وال

 .)٣(كأنه قال: والنعمُة نعمٌة باقيةٌ  

 : وأصل البلوى: االختبار، فاالختبار يكون يف الخير والشر، قال       

         ]:فإذا وقع البالء ألحدهما فإنما مِْلَت به إلى إحدى ]٣٥األنبياء ،

 جنبتيه.

 .)٤(»ابتليته وبلوته«، ويف االختبار: »بلوته«، ويف الشر: »أبليته«يف الخير:  واألكثر

 :  وقوله           ]:٥٠البقرة[. 

 .)٥(قيل: الباء بمعنى الالم، أي: فرقنا لكم

                                           
 ).٨٦ديوان زهير بن أبي سلمى (ص   )١(

 ).٢٩ديوان الحارث بن حلزة (ص   )٢(

) المعنى الثاين عن ابن كيسـان، ولعلـه ٣٤٨-١/٣٤٧د السمين الحلبي يف الدر المصون (أور   )٣(

نقله من هذا الكتاب، ولم أقف على المعنى األول من قول ابـن كيسـان يف غيـر هـذا المـوطن، 

 وقد سبق نظير ذلك.

ويف الشـر  واألكثر يف الخيـر أبليتـه«)، ونسبه للنحاس فقال: ١/٣٨٧ذكره القرطبي يف تفسيره (  ) ٤(

 ».النحاس بلوته ويف االختبار ابتليته وبلوته قاله 

 ).١/١٤١)، وضعفه ابن عطية (٨٧ذكره الزجاجي يف حروف المعاين والصفات (ص  ) ٥(
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وقيل: الباء يف مكاهنا، أي: فرقنا البحر بدخولكم إياه، أي: صاروا بين الماءين 

 ر الفرق هبم، وهذا أولى وُيبيِّنه: فصا                    ]:٦٣الشعراء[ 

 .)١(أي: انفلق حتى صار كالجبل

      ]:أي: أخرجناكم منه. ]٥٠البقرة 

                  ]:ب] ألهنم ٧ي: وهذه حالكم؛ [أ ]٥٠البقرة/

 خرجوا من البحر، فنظروا إليهم يغرقون، وإلى أنفسهم ينجون، ففي هذا أعظم الِمنَّة.

 وقد قيل: إهنم ُأخرجوا لهم حتى رأوهم فهذه منٌة بعد منٍة.

. أي: بقـرٍب منـي، فيكـون »هو مني بمنظٍر ومسـمعٍ «وقد يكون من قول العرب: 

د قربــوا مــنكم، وأشــفقتم مــنهم، فأنجينــاكم أخــوَف مــا المعنـى: أغرقنــا آل فرعــون وقــ

 .)٢(كنتم

 : وقوله                 ]:وهي ذو الَقعدة، وعشٌر )٣(]٥١البقرة ،

 .)٤(من ذي الحجة

 وأنكر أهل اللغة أن ُيقرأ:     ]:بألٍف؛ قال: ألن المواعدة بين  ]٥١البقرة

 مّيين؛ ألهنا من اثنين، واستدل بقوله تعالى: اآلد               

 .)٥(]٢٢إبراهيم:[

                                           
 .)١/٣٤٩الدر المصون (رجحه أيض� السمين الحلبي يف    )١(

 ).١/٣٦ذكره الفراء يف معاين القرآن (  ) ٢(

 ).٢/٢١٢رو ويعقوب. انظر: النشر يف القراءات العشر (قرأ هبا أبو جعفر وأبو عم  ) ٣(

 ).١/٣٦ذكره الفراء يف معاين القرآن (  ) ٤(

 =) هذا القوَل ألبي عبيد القاسم بن سـالم، ولـم أقـف١/٥٢نسب النحاس يف إعراب القرآن (  ) ٥(
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 قال أبو إسحاق: هذا الذي َذكر ليس مثل هذا، و    ]:هاهنا  ]٥١البقرة

قبوٌل  وعٌد، ومن موسى  جيٌد؛ ألن الطاعة يف القبول بمنزلة المواعدة؛ فمن اهللا 

 .)١(واتباٌع، فجرى مجرى المواعدة

 ثم ذّكرهم بكفر آبائهم مع هذه اآليـات العظـام، وأعلمهـم أن كفـرهم بـالنبي 

 مع وضوح أمره وما ُخّبروا به يف كتبهم ككفر آبائهم.

                                           
  ) هـذا القـوَل ١/٢٣٩عليه يف المطبوع مـن كتبـه، ونسـب مكـي بـن أبـي طالـب يف الكشـف (=

. وقال: إن - بغيِر ألف -قال أبو حاتم: قراءة العامة عندنا: (َوَعْدنا) «حاتم أيض�، وقال:  ألبي

، وفهـم أبـو حيـان »المواعدة أكثر ما تكون من المخلوقين والمتكافِئين، كل واحد يعد صاحبه

) من احتجاج مكي للقراءة يف الصفحة نفسها ترجيَحه لها وإنكاَره ١/٣٢١يف البحر المحيط (

 ؛وال وجه لرتجيح إحدى القراءتين علـى األخـرى«لقراءة األخرى، ثم تعقبهم جميع� بقوله: ل

، ويستدرك على أبي حيان بأن مـا صـدر »ألن كال منهما متواتر، فهما يف الصحة على حد سواء

من أبي عبيد وأبي حاتم إنما كان قبل استقرار القراءات، كغيرهم من المتقدمين، فقد ينكـرون 

كوهنا لم تثبت عندهم بطريق صحيح، أو يرجحون قراءة الستفاضتها أو لقوهتا من جهة قراءة ل

 اللغة.

)، وقد أشار النحاس إلى نقله هذا يف كتاب إعراب ١/١٣٣معاين القرآن وإعرابه للزجاج (  ) ١(

قال أبو جعفر: قد ذكرنا قول أبي إسحاق يف الكتاب «)، وزاد عليه، فقال: ٥٣-١/٥٢القرآن (

قبل هذا. وكالم أبي عبيد هذا غلط بّين ألنه أدخل بابا يف باب وأنكر ما هو أحسن الذي 

أحسن وهي قراءة مجاهد واألعرج وابن كثير ونافع واألعمش وحمزة » واعدنا«وأجود و 

   والكسائي، وليس قوله سبحانه:      :ألن  ؛] من هذا يف شيء٩[المائدة

إنما هو من باب الموافاة وليس هو من الوعد والوعيد يف شيء وإنما هو من » موسىواعدنا «

 ».قول: موعدك يوم الجمعة، وموعدك موضع كذا، والفصيح يف هذا أن يقال: واعدته
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 ويف إخباره إياهم بذلك أعظُم آية؛ ألنه ليس من علم العرب.

 : ثم قال                                ]أ]٨/   

                ]:٥٢-٥١البقرة[. 

 أي: لعلكم تشكرون عفَو اهللا عنكم.

 :  ثم قال              ]:٥٣البقرة[. 

 .)٢)(١(»بين الحق والباطل فرقان�«قال مجاهد: 

 .)٣(وقيل: فرقاَن البحِر حتى نجوا

وقيل: الفرقان: الفرق بينهم وبين قوم فرعون؛ ُأنجي هؤالء، وُغّرق أولئك، 

 ونظيره:        :٤(، قيل: يعني به يوم بدر]٤١[األنفال(. 

 ن والكافر.وسمي القرآن فرقان�؛ ألنه فرٌق بين الحق والباطل، والمؤم

           ]٥(َتَرجٍّ لهم ]٥٣:البقرة(. 

                                           
) مـن ذات ١/٦٧٧) من طريق ابن أبـي نجـيح، وأخرجـه ابـن جريـر (٢٠٢تفسير مجاهد (ص  ) ١(

)، وعـزاه السـيوطي إلـى ١/١٠٩وعلقه ابـن أبـي حـاتم (الطريق ومن طريق ابن جريج أيض�، 

 ).١/٣٦٨عبد بن حميد (

وأحسـن مـا قيـل يف هـذا قـول «)، فقـال: ١/٥٣رجح النحـاُس هـذا القـول يف إعـراب القـرآن (  ) ٢(

 ».مجاهد: فرقان� بين الحق والباطل الذي عّلمه إّياه

 ).١/٣٧ذكره الفراء يف معاين القرآن (  ) ٣(

ـــن   )٤( ـــه اب ـــال ب ـــي ( ق ـــير الثعلب ـــا يف تفس ـــاس كم ـــيره (٣/٣٠٧عب ـــل يف تفس )، ١/١٠٧)، ومقات

 ).١/٦٧٧الرحمن بن زيد فيما أخرجه ابن جرير ( وعبد

 ).١/١٣٤ذكر هذا المعنى الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه (  ) ٥(
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 :   ثم قال                      ]٥٤:البقرة[. 

 ».إنما أسأَت إلى نفسك«يقال لكل من فعل فعالً يعود عليه ضرره: 

 .)١(موضعه وأصل الظلم: وضع الشيء يف غير

 : ثم قال           ]٥٤:البقرة[. 

 َثمَّ حذف. ؛)٢(أي: باتخاذكم العجل إله�

 : ثم قال          ]٥٤:البقرة[. 

 .)٣(»أي: خالقكم«قال قتادة: 

 : ثم قال          ]٥٤:البقرة[. 

 .)٤(بعضكم بعض�أي: ليقتل 

فأخـذوا السـكاكين، «قـال:  الرحمن عن علي بن أبـي طالـب  وروى أبو عبد

إليه: ُمـرُهم  فكان الرجل يقتل أباه وأخاه، حتى ُقتل منهم سبعون ألف�، فأوحى اهللا 

 .)٥(»/ب] ُقتل منهم، وتبُت على من بقي٨[فليرفعوا القتل، فقد رحمُت من 

                                           
  ).١/١٣٥ذكر هذا األصل وما قبله الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه (  ) ١(

 ).١/١٣٥التقدير: الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه (ممن ذكر هذا   ) ٢(

  لم أقف عليه فيمـا رجعـت إليـه مـن المصـادر عـن قتـادة موقوًفـا عليـه مـن قولـه، وقـد أخرجـه   ) ٣(

)، من طريق قتادة، عن الحسن البصري موقوًفـا عليـه مـن قولـه، ٤٤ابن قدامة يف التوابين (ص

 فلعل قتادة حدث به على الوجهين.

 ).١/١٣٧الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ( ذكره  ) ٤(

الرحمن  ) من طريق أبي عبد٢/٧٣٧أخرجه محمد بن نصر المروزي يف تعظيم قدر الصالة (  ) ٥(

ــــي حــــاتم ( ــــلمي، وابــــن أب ــــاكم (١/١١١الس ــــق عمــــارة،٢/٤١١)، والح    =) مــــن طري
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فقـال: ملعـون مـن حـلَّ  ،)١(يهم، وهـم ُمحَتُبـونويروى أن يوشع بن نون خرج عل

، وأقبل الرجل يقتل -يعني: َمن ُقتِل-َحبَوَته. فما حل أحد منهم حبوته حتى ُقتِل منهم 

 .)٣)(٢(من يليه

 : ثم قال                     ]:٥٤البقرة[. 

 م.المعنى: ففعلتم، فتاب عليك

 :  وقوله                         ]:٥٥البقرة[. 

 .)٤(»عيان�: «قال ابن عباس 

 : ثم قال                   ]:٥٥البقرة[. 

 .)٥(»أماهتم«قال قتادة: 

                                           
 ).١٠/٢٢٧( الرحمن، وعزاه السيوطي إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي عبد=

االحتباء: هو أن يضم اإلنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهمـا بـه مـع ظهـره، ويشـده عليهـا. «  ) ١(

 ).١/٣٣٥النهاية يف غريب الحديث واألثر (» وقد يكون االحتباء باليدين عوض الثوب

) عن الحسن البصري ٤٤)، وأخرجه ابن قدامة يف التوابين (ص١٠٧-١/١٠٦تفسير مقاتل (   )٢(

 ن طريق قتادة.م

ويروى أن يوشع بن نـون خـرج علـيهم «)، ونسبه للنحاس فقال: ١/٤٠١ذكره القرطبي يف تفسيره (  ) ٣(

وهم محتبون فقال ملعون من حل حبوته أو مد طرفه إلـى قاتلـه أو اتقـاه بيـد أو رجـل فمـا حـل أحـد 

 .»ره النحاس وغيرهقتل وأقبل الرجل يقتل من يليه. ذك من  يعني  منهم  منهم حبوته حتى قتل 

) من طريق ابن جريج، وابن أبـي حـاتم ١/٦٨٤، فيما أخرجه ابن جرير (»عالنية«المروي عنه قوله    )٤(

 ).١/٣٧٠) من طريق أبي الحويرث، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر (١/١١١(

) مـن طريـق ١/١١٢)، وابـن أبـي حـاتم (١/٦٩٠)، وابن جرير (١/٤٦الرزاق ( أخرجه عبد   )٥(

 =)، وعـزاه السـيوطي إلـى١/١٤١عمر، وذكره يحيى بن سالم كما يف تفسير ابن أبي زمنين (م
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  ومنه:  ،)١(للغة: أخذكم ما َتصعقون منه أي تموتونقال أبو جعفر: والتقدير يف ا

         ]:ومنه: ]٦٨الزمر ،       

: نار من السحاب »الصاعقة«، وهو العذاب الذي تموتون منه، ومنه: ]١٣فصلت:[

 تقتل.

 يدل على ذلك:  .: كل شيء هائل من نار أو زلزلة أو رجفةوأصل الصاعقة   

       ]:٢(أي: مغشي� عليه ]١٤٣األعراف(. 

 .)٣(»أي: الرجفة، فماتوا ]٥٥البقرة:[  أخذهتم الصاعقة «وقد قال ابن إسحاق: 

 .)٤(»الصاعقة نار«وقال السدي: 

 واألصل ما قلت لك.

ــر  ــن عم ــرأ: /أ٩[ وروي ع ــه ق ــعقة ] أن ــذتكم الص ــذاريات:[  فأخ ، )٥(]٤٤ال

                                           
 ).١/٣٧١عبد بن حميد (=

 ).١/١٣٧ذكره الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه (  ) ١(

وأصل الصاعقة: كلُّ أمٍر هائٍل من رآه أو «) هذا األصل، فقال: ٦٩١-١/٦٩٠ذكر ابن جرير (  ) ٢(

ى يصـير مـن هولـه وعظــيم شـأنه إلـى هـالك وعطـب، أو إلـى ذهـاب عقــل عاينـه أو أصـابه حتـ

، »زلزلـة، أو رجفـ� وغمور فهـم، أو فقـد بعـض آالت الجسـم، صـوت� كـان ذلـك، أو نـارًا، أو

 ).١/٢٧٢وذكره أيض� مكي بن أبي طالب يف تفسيره (

 ) من طريق سلمة.١/٦٩٠أخرجه ابن جرير (   )٣(

 طريق أسباط. ) من١/٦٩٠أخرجه ابن جرير (   )٤(

) من طريق عمرو بن ميمون األودي، وقرأ هبا الكسائي. انظر: ٢١/٥٤٢أخرجه ابن جرير (   )٥(

 )، واألثر والقراءة يف آية الذاريات: ٢/٣٧٧النشر يف القراءات العشر (        

            :وليست يف هذه اآلية.٤٤[الذاريات ،[ 
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٢٢٩ 

 .)١(»الصاقعة«ويقال: 

 ويقال: كيف يموتون وهم ينظرون؟

 بعضها بعض�. )٢(أي: [يقابل]» ُدور آل فالٍن تراءى«فالجواب: أن العرب تقول: 

 وقيل: المعنى: وأنتم تعلمون.

 وقيل: تنظرون إليها جهارًا.

 : ثم قال                  ]:٣(فدل على أهنم ماتوا ]٥٦البقرة(. 

 .)٤(»أحياهم ليستوفوا آجالهم«قال قتادة: 

قال أبو جعفر: وهذا احتجاج على من لـم يـؤمن بالبعـث مـن قـريش، واحتجـاج 

 .على أهل الكتاب إذ ُخّبروا هبذا

 والمعنى:          ]:٦)(٥(بكم من البعث بعد الموتما ُفعل  ]٥٦البقرة(. 

                                           
 ).٣/٢٣٤أي: أهنا لغة فيها، وهي لغة بني تميم، كما يف الكامل للمربد (  ) ١(

ــي (  ) ٢( ــير القرطب ــق تفس ــت يواف ــل)، والمثب ــى: (يقات ــخة إل ــحفت يف النس ــر ١/٤٠٤تص )، والبح

 ).١/٣٤٣المحيط (

 ).١/١٣٧ذكر ذلك الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه (  ) ٣(

) مـن طريـق ١/١١٢)، وابـن أبـي حـاتم (١/٦٩٦)، وابن جرير (١/٤٦الرزاق ( بدأخرجه ع   )٤(

)، وذكره يحيى بن سالم كما يف تفسير ابن ١/٣٧١معمر، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد (

 ).١/١٤١أبي زمنين (

 ).١/١٣٨ذكره الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه (  ) ٥(

قال النحاس: «) عن النحاس فقال: ١/٤٠٤ره (ذكر هذا وما قبله القرطبيُّ يف تفسي  ) ٦(

قريش واحتجاج على أهل الكتاب إذ خربوا هبذا  من  بالبعث  يؤمن  لم  من  على  احتجاج  وهذا 

 والمعنى:        :ما فعل بكم من البعث بعد الموت٥٦[البقرة [«. 
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٢٣٠  

 : ثم قال            ]:٥٧البقرة[. 

 .)١(»هو غير السحاب، هو الذي يأيت اهللا تعالى فيه يوم القيامة«قال مجاهد: 

 .)٢(»كانوا يف التيه، فشكوا حر الشمس، فظلل اهللا سبحانه عليهم الغمام«قال قتادة: 

يُته، وهو ما َغطَّى »َغَمْمُت الشيءَ «والغمام يف اللغة من  قال أبو جعفر: ، أي: َغطَّ

ألنه قد تغشاه الغم، فغطى قلبه، ومنه: ؛ »مغموم«، ومنه قيل للحزين: )٣(وجه السماء

ة«و ،)٤(أي: غطته سحابة أو َهبَْوة، »ُغمَّ الهالل« ، إذا التبس عليهم أمرهم، »القوم يف ُغمَّ

 /ب] كما قال تعالى: ٩، [وُغطَِّي عنهم الصواب                

 ، وقال طرفة: [من الطويل]]٧١يونس:[

ـــةٍ    َلَعْمـــُرَك َمـــا َأْمـــِري َعَلـــيَّ بُِغمَّ

 

  )٥(َنَهــاِري َوال َلْيـلِــــي َعَلــيَّ بَِســـْرَمدِ  *

 : ثم قال                ]:٥٧البقرة[. 

: صمغةٌ «قال مجاهد:   .)٦(»المنُّ

                                           
) مـن طريـق ابـن أبـي نجـيح، وعـزاه ١/١١٣)، وابـن أبـي حـاتم (١/٦٩٩أخرجه ابن جريـر (   )١(

 )، وذكره يحيى بن سالم كما يف تفسير ابن أبـي زمنـين١/٣٧٢السيوطي إلى وكيع وعبد بن حميد (

)١/١٤١.( 

) مــن طريــق ســفيان، وعــزاه الســيوطي إلــى عبــد بــن حميــد ١/١١٣أخرجــه ابــن أبــي حــاتم (   )٢(

 ).١/١٤١()، وذكره يحيى بن سالم كما يف تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٢(

 ) ما سبق يف معنى الغمام بتصرف.٢٧٦-١/٢٧٥أورد مكي بن أبي طالب يف تفسيره (  ) ٣(

  ».الهبوة: الغربة): «٦/٢٥٣٢قال الجوهري يف الصحاح (  ) ٤(

 ).٢٩ديوان طرفة بن العبد (ص   )٥(

) مــن ١/١١٤)، وابــن أبــي حــاتم (١/٧٠٠)، وأخرجــه ابــن جريــر (٢٠٣تفسـير مجاهــد (ص   )٦(

 ).١/٣٧٣ن أبي نجيح، وعزاه السيوطي إلى وكيع وعبد بن حميد (طريق اب
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٢٣١ 

 .)٣)(٢(-بتشديد الراء وتسكين النون- )١(وقال غيره: هو الرتَّْنجبين

علــيهم يف مجلســهم مــن طلــوع الفجــر إلــى طلــوع  )٤(كــان [يســقط]«قــال قتــادة: 

الشمس كسقوط الثلج، فيأخذ الرجل منهم بقدر ما يكفيه يومه ذلك، وإذا تعدى فسـد 

ك ولم يبق، فإذا كان يوم الجمعة أخذ ما يكفيـه لـه وليـوم السـبت؛ ألن يـوم السـبت ذل

 .)٥(»كان يوم عبادة

                                           
هــو: طــل يقـع مــن الســماء، وهــو نــدى شــبيه «نقـل ابــن البيطــار عــن إســحاق بـن عمــران قــال:    )١(

ــب ــد متحب ــة (» بالعســل، جام ــة واألغذي ــردات األدوي ــامع لمف ــرازي: ١/١٨٧الج ــال ال )، وق

كل، وال شك أنه طل يحدث يف الهواء ويقـع طبيعة الرتنجبين قريبة من العسل يف الطعم والش«

 ).٢٠/٢٣٧مفاتيح الغيب (» على أطراف األشجار واألزهار

)، وقـد جـاء يف بعـض ٣/٣١٦)، وأورده الثعلبي عـن الضـحاك (١/١٠٨انظر: تفسير مقاتل (   )٢(

طبعات تفسير الطربي مسندًا عن السدي من طريق أسباط أنه الرتنجبين لكنه بعيد؛ ألن النسخ 

كمــا أفــاد محققــو التفســير يف حاشــية  -خطيــة للتفســير علــى أنــه الزنجبيــل ولــيس الرتنجبــين ال

، وألن الطــربي أشــار بعــدها للرتنجبــين علــى أنــه قــول -) مــن طبعــة الرتكــي ٧٠٧، ١/٧٠٢(

)، فلـو كـان هـو القـول األول لـم يحـتج إلعـادة ذكـره، واهللا ١/٧٠٣مستقل ولم ينسبه ألحد (

)، وابن قتيبة يف غريب القرآن ١/٣٧نجبين ذكره الفراء يف معاين القرآن (أعلم. والقول بأنه الرت

 ).٤٩(ص

اختلـف يف المـن مـا هـو وتعيينـه «)، ونسبه للنحـاس فقـال: ١/٤٠٦ذكره القرطبي يف تفسيره (  ) ٣(

 ».النحاس ذكره  -بتشديد الراء وتسكين النون  -على أقوال فقيل الرتَّْنجبين 

 لى: (تسقط)، والمثبت يوافق المصادر المذكورة يف تخريج األثر.يف النسخة إ تصحفت  ) ٤(

) من طريق سعيد بن بشير، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميـد ١/١١٤أخرجه ابن أبي حاتم (   )٥(

  ) مـــن طريـــق ســـعيد بـــن ١/٢٦٩)، وأخـــرج نحـــوه يحيـــى بـــن ســـالم يف تفســـيره (١/٣٧٢(

 ).١/٧٠٠من طريقه ابن جرير () من طريق معمر، و١/٤٦الرزاق ( أبي عروبة، وعبد
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٢٣٢  

 .)٢(»)١(وكانت السلوى طيرًا إلى الحمرة، تحشرها عليهم الجنوب«قال: 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن محمد الكتاين باألنبار قـال: حـدثنا نصـر بـن علـي 

ــ ــدثنا ق ــال: ح ــي ق ــدثني أب ــال: ح ــال: ق ــحاك ق ــن الض ــد ع ــن خال ــو «رة ب ــمانى: ه الس

 .)٣(»السلوى

 : ثم قال                   ]:٥٧البقرة[. 

 قيل: معناه: الحالل، وقيل معناه: ما طاب من الطعام.

 : ثم قال                    ]:أي: وما ]٥٧البقرة ،

 .)٤(نقصونا، وقد بينّا أصل الظلم

  /أ] ١٠: [ثم قال               ]:٥٨البقرة[. 

 .)٥(»بيت المقدس«روى معمر عن قتادة قال: 

               ]:٦(وهو الكثير الذي ال ُيعنِّي ]٥٨البقرة(. 

                                           
 : أن اهللا تعالى يرسل رياح الجنوب، فتجمع السلوى وتقرهبا لهم.المراد  ) ١(

  )، وأخرجـه ١/٧٠٥) من طريـق معمـر، ومـن طريقـه ابـن جريـر (١/٤٦الرزاق ( أخرجه عبد   )٢(

) مــن طريــق ســعيد بــن بشــير، وعــزاه الســيوطي إلــى عبــد بــن حميــد ١/١١٥ابــن أبــي حــاتم (

)١/٣٧٦.( 

)، وعلقـه ابـن أبـي حـاتم ١/٧٠٦)، وابـن جريـر (١/٢٦٩أخرجه يحيى بن سالم يف تفسـيره (   )٣(

 ).١/٣٧٥)، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ (١/١١٥(

 ).٥٤تقدم عند كالمه على اآلية (  ) ٤(

 ).١/١١٦)، وابن أبي حاتم (١/٧١٢)، وابن جرير (١/٤٦الرزاق ( أخرجه عبد   )٥(

  ).٦/٢٤٤٠أي: ليس فيه تعب وال نصب وال مشقة. انظر: الصحاح للجوهري (  ) ٦(
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          ]:٥٨البقرة[. 

 .)١(»من باب إيليا باب بيت المقدس«قال مجاهد: 

 .)٢(»يقال له: باب حطة«قال الضحاك: 

 : ثم قال       ]:٥٨البقرة[. 

 .)٣(»مغفرة«قال ابن عباس: 

 .)٤(»أي: حط عنا ذنوبنا«وقال الحسن: 

 .)٥(العربية: مسألتنا حطة قال أبو جعفر: والتقدير يف

وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال 

 حدثني أبي عن عكرمة       ]:٦(»قولوا: ال إله إال اهللا«قال:  .]٥٨البقرة(. 

:  قالوا: حنطة حبة حمراء، فأنزل اهللا«وروى أبو الكنود عن ابن مسعود قال: 

                                           
) مــن ١/١١٧)، وابــن أبــي حــاتم (١/٧١٤)، وأخرجــه ابــن جريــر (٢٠٣تفسـير مجاهــد (ص   )١(

 طريق ابن أبي نجيح، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

 ).١/١١٧علقه ابن أبي حاتم (   )٢(

) مــن طريــق ٢/٢٨٨)، والحــاكم (١/١١٨ن أبــي حــاتم ()، وابــ١/٧١٦أخرجــه ابــن جريــر (   )٣(

ــذر  ــن المن ــد، واب ــن حمي ــد ب ــابي، وعب ــع، والفري ــى وكي ــزاه الســيوطي إل ــر، وع ــن جبي ــعيد ب س

)١/٣٧٧.( 

) مـن طريـق ١/١١٩)، وابـن أبـي حـاتم (١/٧١٦)، وابن جرير (١/٤٧الرزاق ( أخرجه عبد   )٤(

 معمر.

 )، والمراد: أن (حطة) خرب مبتدئ محذوف.١/١٣٩أفاده الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه (  ) ٥(

)، وعزاه السيوطي إلى عبد بـن حميـد ١/١١٨)، وابن أبي حاتم (١/٧١٧أخرجه ابن جرير (   )٦(

)١/٣٧٩.( 
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٢٣٤  

                     ]:٢)(١(»]٥٩البقرة(. 

قال: قال  ومن أصح ما يف هذا ما رواه معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 

  :         يف قول اهللا  رسول اهللا 

، ]٥٨البقرة:[  ادخلوا الباب سجداً  قالوا حبة يف شعيرة، وقيل لهم: «قال:  .]٥٩قرة:الب[

كين على أستاههم  .)٣(»فدخلوا متورِّ

قومــه أن يــدخلوا البــاب  أمــر موســى «وروى ابــن أبــي نجــيح عــن مجاهــد: 

/ب] سجدًا ويقولوا حطة، فطؤطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يسجدوا، ١٠[

، وقـالوا حنطـة، أجنبهم إلى الجبل، وهو الجبل الـذي تجلـى لـه ربـه ودخلوا على 

                                           
)، وعزاه ٩/٢١١)، والطرباين (١١٩-١/١١٨)، وابن أبي حاتم (١/٧٢٥أخرجه ابن جرير (   )١(

 ).١/٣٧٨، وابن المنذر، وأبي الشيخ (السيوطي إلى وكيع، والفريابي، وعبد بن حميد

رّجــح النحــاس قــول ابــن مســعود مــن جهــة اللغــة والقــراءة، وذلــك يف كتابــه: إعــراب القــرآن   ) ٢(

، »قولـوا ال إلـه إال اهللا«قال أبو جعفر: الحديث عن ابن عباس أهنم قيل لهـم: «) فقال: ١/٥٥(

أي: قولـوا شـيًئا يحـّط عـنكم تفسـير للنصـب؛ » قولـوا مغفـرة«ويف حديث آخر عنـه قيـل لهـم: 

تفسير على الرفع، وهـو أولـى » قالوا حطة«ذنوبكم، كما تقول: قل خيًرا. وحديث ابن مسعود 

الرفـع، وإنمـا صـار أولـى يف اللغـة لمـا حكـي عـن العـرب يف  علـى  القراء  يف اللغة، واألئمة من 

ُأِزل عينـه، وأبدلتـه أزلـت معنى بّدل قال أحمد بن يحيى: يقال: بّدلت الشيء؛ أي: غّيرتـه ولـم 

 الرجز]مجزوء عينه وشخصه، كما قال أبو النجم: [من 

 عزَل األميِر الُمْبَدلِ 

 : وقال اهللا                                :١٥[يونس.«[ 

) ٤/١٥٦، (يـاء، بـاب حـديث الخضـر مـع موسـى أخرجه البخاري، كتـاب أحاديـث األنب   )٣(

 ).٣٠١٥) برقم: (٤/٢٣١٢)، ومسلم، كتاب التفسير، (٣٤٠٣برقم: (
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٢٣٥ 

وذلك التبديل الذي قال اهللا تعالى، فنُتق فوقهم الجبل، يقول: َأخرَج أصل الجبـل مـن 

 .)١(»األرض فرفعه فوقهم كأنه ظلة كالسحابة، فقيل لهم: لتؤمنن أو ليقعن عليكم

ركع� قال: «قال:  .]٥٨البقرة:[   روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: 

 .)٢(»ودخلوا على أستاههم

، فلهذا جـاز أن يقـال للراكـع: )٣(قال أبو جعفر: وأصل السجود يف اللغة: التطاطؤ

 .)٤(»ساجد«

 وروى معمر عن قتادة              ]:قال:  ]٥٩البقرة

                                           
)، وعلقـه ابـن أبـي حـاتم ٢/٤٨)، (١/٧٢٧) مختصراً، وأخرجه ابن جريـر (٢٠٣تفسير مجاهد (ص   )١(

)١/١١٨.( 

 ).١/١١٧)، وابن أبي حاتم (١/٧١٤أخرجه ابن جرير (   )٢(

التطـأطؤ والميـل،  وأصـل السـجود: «)، فقال: ٢٣٦ن قتيبة يف تأويل مشكل القرآن (صأفاده اب  ) ٣(

 ».يقال: سجد البعير وأسجد: إذا طؤطئ ليركب، وسجدت النّخلة: إذا مالت

) أصل السجود وسبب إطالق الساجد على الراكـع، فقـال: ١/٧١٥ذكر ابن جرير يف تفسيره (  ) ٤(

حنـاء لمـن ُسـجد لـه معظَّمـا بـذلك فكـل مـنحن لشـيء السـجود: االن قال أبـو جعفـر: وأصـل «

 تعظيما له وخشوع� فهو له ساجد ومنه قول الشاعر: [من الطويل]

ــهِ  ــي َحَجَراتِ ــُق فِ ــٍع َتِضــلُّ اْلُبْل   بَِجْم

 

ًدا لِْلَحــَوافِرِ  *   َتــَرى اْألُْكــَم فِيَهــا ُســجَّ

ــي قــيس بــن    ــه: ســجدا: خاشــعة خاضــعة. ومــن ذلــك قــول أعشــى بن ــة: [مــن  يعنــي بقول ثعلب

 المتقارب]

ــــــ ـــــْن َصـــــَلَواٍت الَملِي ـــــَراِوُح مِ   ُي

 

  ـــِك َطــْوًرا ُســُجوًدا َوَطــْوًرا ُجــْؤاًرا *

 فلــذلك تــأول ابــن عبــاس قولــه:                  :ركعــ�؛ ألن الراكــع مــنحن، وإن كــان ٥٨[البقــرة [

 ».الساجد أشد انحناء منه
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٢٣٦  

 .)١(»عذاب�«

 .)٢(قال الكسائي: الرجز العذاب، والرجس النتن

 .)٣(وقال األخفش: الرجز هو الرجس

جز   .)٤(: صنٌم كانوا يعبدونه- بالضم -قال: وذكر بعضهم أن الرُّ

دغ دغ والزُّ  .)٦)(٥(قال أبو عبيد: كما يقال: السُّ

 وكذا رجز ورجس بمعنًى.

 ومعنى:            ]استدعى أن ُيسقى قوُمه كما يقال:  ]٦٠قرة:الب

 استنصر. أي: استدعى أن ُينصر.

 .]٦٠البقرة:[  :            ثم قال 

 .)٧(قال قتادة

                                           
 ).١/١٢٠)، وعلقه ابن أبي حاتم (١/٧٣٠ر ()، وابن جري١/٤٧الرزاق ( أخرجه عبد   )١(

 ).٢٣/٤١٠نسبه له الطربي يف تفسيره (   )٢(

 ).١/١٠٤انظر: معاين القرآن لألخفش (   )٣(

 .المرجع السابقانظر:    )٤(

ــكيت (ص   )٥( ــن الس ــي الب ــن العرب ــوي يف اللس ــز اللغ ــر: الكن ــْدغ، انظ ــان يف الُص ــا لغت )، ٤٢وهم

 ).٤/١٣٢٣الصحاح (» ذنما بين العين واأل«والصدغ هو: 

لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب أبـي عبيـد، والـنص نفسـه عنـد القرطبـي، ولعلـه نقلـه عـن    )٦(

 النحاس يف هذا الموضع.

إلى هذا الموضع ينتهي النص الذي لم تسبق طباعتـه مـن النسـخة الخطيـة، ويعقبـه خـرم كبيـر   ) ٧(

) مـن السـورة ١٩٦وحتى الكالم عـن اآليـة ( ) من سورة البقرة،٦٠وهو من الكالم عن اآلية (

 نفسها، ثم يبتدئ بعد ذلك القسم الثاين، وهو ما طبع سابق�.
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٢٣٧ 

 ملحق الفروق بين الباقي من النسخة والمطبوع

 

؛ فــإين -) أوراق١٠وقــدره (-االســتفادة ممــا بقــي مــن هــذه النســخة لــئال تضــيع 

سأضــع الفــروق بينهــا وبــين المطبــوع مــن معــاين القــرآن يف الجــدول اآليت، معتمــدًا يف 

 بطباعــة جامعــة أم القــرى، ومستصــحب� النســخة  المطبــوع علــى تحقيــق الصــابوين

ي نسـخة دار الكتـب الخطية الوحيـدة التـي اعتمـد عليهـا المحقـق يف هـذا القسـم، وهـ

، ورمـزت لنسـخة »م«تصـارًا بــتفسير)، وقد رمزت لهـا اخ ٣٨٥المصرية ذات الرقم (

 »:ت«بـ - التي سبق وصفها يف قسم الدراسة -المكتبة التيمورية 

 التعليق على العبارة يف المطبوع موضعه »ت«النص يف  النص يف المطبوع الصفحة م

١/١٢٣ ١ 
وروى عنه عطاء: 

 أحصر لمن العمرة

وروى عنه عطاء: 

 لمن أحصر المتعة
 /ب١١

/ب) بلفــــــظ: ١١( »م«هــــــي يف نســــــخة 

، وهو مـا يوافـق »ت«(المتعة)، مثل نسخة 

)، والســــيوطي ٣/٤١٢لفــــظ الطــــربي (

)١/٥١٦.( 

١/١٢٨ ٢ 
وقال عطاء 

 مكحول

وقال عطاء 

 مكحولو
 /ب١٢

/ب) بــالواو، مثــل ١٢( »م«هــي يف نســخة 

 ، ولعله خلل طباعي.»ت«نسخة 

١/١٢٨ ٣ 

ألن الحاضر 

للشيء هو الشاهد 

 ولنفسهله 

ألن الحاضر 

للشيء هو الشاهد 

 بنفسهله 

 /أ١٣
ـــــظ: ١٢( »م«هـــــي يف نســـــخة  /ب)؛ بلف

 .»ت«(بنفسه)، مثل نسخة 

١/١٢٨ ٤ 
إلى ما  لشخوصه

 يقصر فيه

إلى ما  بشخوصه

 تقصر فيه الصالة
 /أ١٣

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

(يقصـر) يف /ب)، وقد رسـمت كلمـة ١٢(

بنقطتـين تحـت اليـاء ونقطتــين  »ت«نسـخة 

، ثـم »يقصـر«و » تقصـر«فوقها فاحتملـت: 

 على الهامش. �لحق» الصالة«جاءت كلمة 

 النسختين. تاوال يختلف المعنى على كل
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٢٣٨  

 التعليق على العبارة يف المطبوع موضعه »ت«النص يف  النص يف المطبوع الصفحة م

١/١٣١ ٥ 
بن روى سفيان 

 حصيف

عن روى سفيان 

 خصيف
 /ب١٣

/أ)، بلفـظ: (عـن)، ١٣( »م«هي يف نسـخة 

ـــل نســـخة  ـــا »ت«مث ـــد ، أم ـــيف) فق (خص

جــاءت فيهــا غيــر منقوطــة الخــاء، لكــن ال 

ــــا  ــــيف)، وإنم ــــمه: (حص ــــد راٍو اس يوج

ـــد ـــن عب ـــيف ب ـــرحمن  المقصـــود: خص ال

 ).١٣٧الجزري أبو عون الحراين (ت:

١/١٣٤ ٦ 
 يف شيءٍ وال فسوٌق 

 يخرج من الحج

أي: وال فسوٌق 

يخرج من  شيءٌ 

 الحج

 /ب١٤

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

 (يف). /أ) بلفظ:١٣(

؛ »ت«صحة نسخة  -واهللا أعلم-واألقرب 

ألن الكالم ينتظم هبا، فالجملة توضيح لما 

ســـــبق، وألن الـــــنص الـــــوارد يف تفســـــير 

 ) يوافقها كذلك.٢/٤٠٨القرطبي (

١/١٣٤ ٧ 
ُدوا يقولون:  ال تتزوَّ

ُلون  َفَتَتوصَّ

ال نتزّود، يقولون: 

لون  فَيَتوصَّ
 /ب١٤

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

 تـــا/ب)، والمعنـــى واحـــد علـــى كل١٣(

ــــد  ــــير مجاه ــــر يف تفس ــــختين، واألث النس

ـــربي (٢٢٩ (ص: ـــد الط ) ٣/٤٩٧)، وعن

 .»ت«أقرب لنسخة 

١/١٣٦ ٨ 
إذا امتأل ينصب من 

 نواحيه

 حتىإذا امتأل 

 ينصب من نواحيه
 /أ١٥

ــخة  ــي يف نس ــخة ١٣( »م«ه ــل نس /ب) مث

 ، ولعله خطأ طباعي.»ت«

١/١٣٦ ٩ 
وحديث مستفيض: 

 متتابعأي 

وحديث مستفيض: 

 شائعأي 
 /أ١٥

ــخة  ــي يف نس ــخة ١٣( »م«ه ــل نس /ب) مث

 .»ت«

 هذا موضع كذا ١/١٣٧ ١٠
هذا موضع كذا 

 هذا موضع كذا
 /أ١٥

ــخة  ــي يف نس ــخة ١٣( »م«ه ــل نس /ب) مث

، وهــي موجــودة أيضــ� يف األثــر عنــد »ت«

 ).٣/٥١٤الطربي (

 عرفت وقد عرفت ١/١٣٧ ١١
 قدعرفت  قد

 عرفت
 /أ١٥

ــي يف ــخة  ه ــخة ١٣( »م«نس ــل نس /ب) مث

، وهمـــا موافقـــان أيضـــ� لألثـــر عنـــد »ت«

 ).٣/٥١٤الطربي (
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 التعليق على العبارة يف المطبوع موضعه »ت«النص يف  النص يف المطبوع الصفحة م

 وقال ابن المسيب ١/١٣٧ ١٢
 قال أبو جعفر:

 وقال ابن المسيب
 /أ١٥

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

/ب) من دون: (قال أبـو جعفـر)، وال ١٣(

 يتأثر المعنى بوجودها أو عدمه.

١/١٣٧ ١٣ 
 حتى [إذا] أتى

 عرفات

أتى إذا حتى فحج 

 عرفة
 /أ١٥

ــــرد كلمــــة (فحــــّج) يف نســــخة  ــــم ت  »م«ل

 /ب) التي اعتمدها المحقق.١٣(

ـــــين  ـــــق ب ـــــعها المحق وكلمـــــة (إذا) وض

معقوفين، ولعله لم ينتبه لوضع الناسخ لها 

 لحق� على الهامش.

ــة  ــات«وكلم ــق يف » عرف ــت المحق ــا أثب كم

بمعنــى واحــد » عرفــة«، وهــي و»م«نســخة 

 راد المكان ال اليوم.هنا؛ إذ الم

١/١٣٨ ١٤ 
قريش أن  فتتعّظم

 تقف معها

قريش أن فُتْعظِم 

 تقف معها
 /ب١٥

ــخة  ــي يف نس ــخة ١٣( »م«ه ــل نس /ب) مث

 .»ت«

١/١٤٠ ١٥ 
ُأمِْرُتم  والمعنى ثم

 باإلفاضة

آُمُرُكم والمعنى ثم 

 باإلفاضة
 /أ١٦

ــل ١٤( »م«هــي يف نســخة  /أ) بالكــاف، مث

 .»ت«نسخة 

١/١٤٠ ١٦ 

بالذكر عند  أمروا

المشعر الحرام، 

أفاضوا من و

 عرفات

أمروا بالذكر عند 

إذا المشعر الحرام 

 أفاضوا من عرفات

 /أ١٦
/أ)، بوجــود (إذا)، ١٤( »م«هــي يف نســخة 

 .»ت«مثل نسخة 

١/١٤١ ١٧ 

: قالوروي عنه أنه 

ثم أفيضوا من {

حيث أفاض 

 }الناسي

: قرأوروي عنه أنه 

ثم أفيضوا من {

حيث أفاض 

 }الناسي

 /أ١٦

ــال«هــي كمــا أثبــت المحقــق بلفــظ:  يف » ق

ــر علــى ١٤( »م«نســخة  /أ)، وال يرتتــب أث

ــــه قــــال بعــــدها يف كل  تــــااالخــــتالف؛ ألن

 ».وهذه قراءة شاذة«النسختين: 

١/١٤٢ ١٨ 
: أعطيته أيمثل ما 

 ليس يذكر اهللا

 أعطيت أبيمثل ما 

 ليس يذكر اهللا
 /ب١٦

ــخة  ــم يف نس ــل الرس ــا ١٤( »م«يحتم /أ) م

ــه  ــين أثبت ــى ب ــف المعن ــق، وال يختل المحق

 النسختين.
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 التعليق على العبارة يف المطبوع موضعه »ت«النص يف  النص يف المطبوع الصفحة م

١/١٤٢ ١٩ 
يسأل أن يعطى  ثم

 يف الدنيا

يسأل أن يعطى و

 يف الدنيا
 /ب١٦

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

/أ)، وهــــي بـــــالواو عنــــد الطـــــربي ١٤(

 ).٥/٢٢٠)، والثعلبي (٣/٥٤٠(

١/١٤٣ ٢٠ 
 والنعمةَ الحسنَة 

 من اهللا

 النعمةُ أن الحسنَة: 

 من اهللا
 /ب١٦

/ب)، مثــل نســخة ١٤( »م«هــي يف نســخة 

، ولعـــل المحقـــق لـــم ينتبـــه لضـــرب »ت«

ــاء  ــوق الت ــعه ف ــواو، ووض ــى ال ــخ عل الناس

 ».النعمةُ «المربوطة ضمة يف كلمة: 

١/١٤٤ ٢١ 
يحاسبه بغير  وهو

 تذكر

يحاسبه بغير  فهو

 تذكر
 /أ١٧

ــي يف نســخة  ــل ١٤( »م«ه ــاء، مث /ب) بالف

 .»ت«نسخة 

١/١٤٦ ٢٢ 
من  جيلِ ذا لتعأبيح 

 اتقى

من التعجيُل أبيح 

 اتقى
 /ب١٧

 /ب):١٤( »م«رسمها مشكل يف نسخة 

 
أبيح «فتحتمل ما أثبت المحقق، وتحتمل: 

ــى ــن اتق ــَل م ــالين »والتعجي ــال االحتم ، وك

مشكل يف المعنى، وأقرب منهـا مـا جـاء يف 

 .»ت«نسخة 

أبـــيح التعجيـــُل [لـ]ــــمن «والظـــاهر أهنـــا: 

لمـا عنـد الطـربي ، بتقدير الالم وفق� »اتقى

 ).٢/٤٦٤)، والسيوطي (٣/٥٥٩(

) فقفــــز موضــــع ٣/١٤أمــــا القرطبــــي (

ــارة مــن كــالم  ــة العب اإلشــكال، ونســب بقي

وقيــل: «النحــاس إلــى ابــن عمــر، فقــال: 

اتقـــى، روي هـــذا  لمـــن  التقـــدير: اإلباحـــة 

ـــن  ـــر ع ـــن عم ـــكال »اب ـــل أن اإلش ، فيحتم

 موجود يف نسخته فرتكه.

 يف حجه اتقىلمن  ١/١٤٦ ٢٣
يف  اتقى اهللالمن 

 حجه
 /ب١٧

ــــــخة  ــــــي يف نس ــــــظ ١٤( »م«ه /ب) بلف

 .»ت«الجاللة، مثل نسخة 
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٢٤١ 

 التعليق على العبارة يف المطبوع موضعه »ت«النص يف  النص يف المطبوع الصفحة م

١/١٤٦ ٢٤ 
يقال: ال حرج  وال

 عليه

يقال: ال حرج فال 

 عليه
 /ب١٧

/ب) بلفـظ: (فـال)، ١٤( »م«هي يف نسخة 

 .»ت«مثل نسخة 

 /ب١٧ بالرخصةاألخذ  بالرخص األخذ ١/١٤٦ ٢٥

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

ـــــين ١٤( ـــــى ب ـــــف المعن /ب)، وال يختل

 النسختين.

 /ب١٧ على صحة ويدلك على صحة ويدل ١/١٤٧ ٢٦
/ب) بلفــــــظ: ١٤( »م«هــــــي يف نســــــخة 

 .»ت«(ويدلك)، مثل نسخة 

١/١٤٨ ٢٧ 
بن  محمدوقال 

 كعب

بن  مجاهدوقال 

 كعب
 /أ١٨

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

/أ)، وهــو الصــواب، ولعــل الخطــأ يف ١٥(

ســبق قلــم أو انتقــال نظــر مــن  »ت«نســخة 

 الناسخ.

 اهللاويعلم ومعناه:  ١/١٤٩ ٢٨
ويعلم ومعناها: 

 سره
 /أ١٨

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

 /أ)، وهو أقرب للمعنى.١٥(

١/١٤٩ ٢٩ 
» معالق«ويروى 

 وقيل: هو
 /أ١٨ وقيل: هو

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

، »ت«/أ)، وقـــد خلـــت منهـــا نســـخة ١٥(

فوق موضعها مـن » معا«ه اكتفاًء برمز ولعل

 البيت، والرمز موجود يف النسختين.

الخليل يف العين »: معالق«وممن ذكر رواية 

)، ١/٣٦)، والمــربد يف الكامــل (١/١٦٢(

 ).٢/٩٦٠وابن دريد يف الجمهرة (

١/١٤٩ ٣٠ 
هو من  ويقال:

 لديَدْي 

هو من وقيل: 

 لديَدْي 
 /أ١٨

ـــخة  ـــت المحقـــق يف نس ـــو كمـــا أثب  »م«ه

 /أ)، والمعنى متقارب.١٥(

 /ب١٨ جانبيف يأخذ  جانبمن  يأخذ ١/١٥٠ ٣١
ـــخة  ـــي يف نس ـــظ: (يف)، ١٥( »م«ه /أ) بلف

 .»ت«مثل نسخة 

 /ب١٨ الحرث الحرث الزرعالحرث  ١/١٥١ ٣٢
/أ) بلفظ: (الحـرث ١٥( »م«هي يف نسخة 

 .»ت«الحرث)، مثل نسخة 
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٢٤٢  

 التعليق على العبارة يف المطبوع موضعه »ت«النص يف  النص يف المطبوع الصفحة م

١/١٥١ ٣٣ 
بن  محمدوحدثنا 

 شعيب

ن ب أحمدوحدثنا 

 شعيب
 /ب١٨

/أ)، ١٥( »م«لــم تتضــح األلــف يف نســخة 

صـاحب  -وهو: أحمد بن شعيب النسائي 

 .- السنن

 أبا يحيى ربح البيع ١/١٥٢ ٣٤
أبا يحيى ربح البيع 

 أبا يحيى
 /أ١٩

  /ب) بلفــــــظ: ١٥( »م«هــــــي يف نســــــخة 

(أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى)، مثل نسـخة 

 ».ت«

١/١٥٣ ٣٥ 
وأصل السلم: 

 الصلح

ْلم  وأصل السِّ

ْلم  : الصلحوالسَّ
 /ب١٩

/ب) بلفــــــظ: ١٥( »م«هــــــي يف نســــــخة 

ْلم)، مثل نسخة  ْلم والسَّ  .»ت«(وأصل السِّ

 /ب١٩ آثاره تقتفواأي: ال  آثاره تقفواأي: ال  ١/١٥٤ ٣٦
ــي يف نســخة  ــظ: (أي: ١٥( »م«ه /ب) بلف

 .»ت«ال تقتفوا آثاره)، مثل نسخة 

١/١٥٥ ٣٧ 
 الحسناتمن 

 والعذاب

 ابالحسمن 

 والعذاب
 /أ٢٠

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

أصـــــح؛  »ت«/أ)، ولعـــــل نســـــخة ١٦(

لموافقتها للسياق، ولموافقتها مـا ورد عنـد 

 ).٣/٢٥القرطبي (

 /أ٢٠ }فأتاهم اهللا{مثل:  }فأتاهم اهللا{ ١/١٥٥ ٣٨

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

أصـــــح؛  »ت«/أ)، ولعـــــل نســـــخة ١٦(

ــنص ــدر ال ــا يف مص ــى  لمجيئه ــنفس المعن ب

) ١/٢٨٠فهــو يف معــاين القــرآن للزجــاج (

، ولموافقتهــا أيضــ� مــا »كمــا قــال:«بلفــظ: 

 ).٣/٢٥ورد عند القرطبي (

 /أ٢٠ كانوا يوعدونمما  كانوا يوعدون ما ١/١٥٦ ٣٩
/ب) بلفــظ: (ممــا ١٥( »م«هــي يف نســخة 

 .»ت«كانوا يوعدون)، مثل نسخة 

١/١٥٧ ٤٠ 
من ما ذكر منها 

 القرآن

 يفكر منها ما ذ

 القرآن
 /أ٢٠

 »م«هـــي كمــــا أثبـــت المحقــــق يف نســــخة 

أصح؛ لمجيئهـا  »ت«/أ)، ولعل نسخة ١٦(

يف المصـــادر األخـــرى هبـــا، كمـــا يف تفســـير 

)، وابــــن أبــــي حــــاتم ٣/٦١٦الطــــربي (

 ).٢/٤٩٤)، والسيوطي (٢/٣٧٤(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد اهللا بن عمر بن أمحد العمر

  

٢٤٣ 

 التعليق على العبارة يف المطبوع موضعه »ت«النص يف  النص يف المطبوع الصفحة م

 /ب٢٠ وقيل: معناهقال:  وقيل: معناه ١/١٥٧ ٤١

ـــخة  ـــق يف نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

ــــص ١٦( ــــن ن ــــق م ــــالم الالح   /أ)، والك

ـــرآن  ـــاين الق ـــاج يف مع ـــي إســـحاق الزج أب

 »ت«)، وصـياغة نسـخة ١/٢٨٢وإعرابه (

 نص يف بيان ذلك.

١/١٥٩ ٤٢ 
[العباد من الشيء 

 المقسوم]
 /ب٢٠ العدد من الشيء

العبــارة «علـق المحقـق يف الحاشـية بقولـه: 

غيـر واضـحة يف المخطوطــة، وفيهـا بعــض 

تنـاه بـين القوسـين هـو طمس، ولعـل مـا أثب

ـــة الســـياق ـــد »الصـــحيح بقرين ، ومـــن فوائ

 كشف هذا الموضع. »ت«نسخة 

؛ يحسـن أن )١(وبعد العرض التفصيلي للفروق بين النسخة المخطوطة والمطبوع

 يشفع بتحليل إحصائي لها، وذلك يف الجدول اآليت:

 نسبتها من مجموع الفروق عدد المواضع النوع م

 % ٥٣٫٣ ٢٤ النسختين، والخطأ يف المطبوع أن يكون الصواب يف ١

 % ١١٫١ ٥ »ت«أن يكون الصواب يف نسخة المكتبة التيمورية  ٢

 % ٤٫٤ ٢ »م«أن يكون الصواب يف نسخة دار الكتب المصرية  ٣

 % ٢٢٫٢ ١٠ أن تختلف النسختان من غير قطع بخطأ إحداهما ٤

 % ٦٫٧ ٣ »م«لمصرية أن يرجع االختالف إلى عدم وضوح نسخة دار الكتب ا ٥

 % ٢٫٢ ١ أن يقع اإلشكال يف النسختين ٦

 % ١٠٠ ٤٥   المجموع   

* * * 

                                           
قد يقع يف الموضع الواحـد أكثـر مـن فـرق، فأحيـل كـل فـرق إلـى مـا يرجـع إليـه يف التصـنيف،   ) ١(

 ولذلك زاد المجموع عن عدد المواضع.
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 الخاتمة

 

أحمد اهللا تعالى وأشكره علـى إتمـام هـذا العمـل، وأسـأله دوام التوفيـق وسـعادة 

 القبول.

 ومن نتائج هذا البحث وتوصياته:

 * أوًال: النتائج:

يف عداد المفقود، وهو مـا جـاء يف قسـم  إخراج نص متقدم لم يسبق نشره، كان -

 التحقيق من أقسام هذا البحث.

الوقــوف يف المقــدار المحقــق علــى نصــوص وآراء لغيــر النحــاس ال توجــد يف  -

 غيره، أو توجد عند من تأخر عنه.

نقــل النحــاس عــن ابــن قتيبــة دون ذكــر اســمه، بــل يقــول: (وقــال غيــره)، أو:  -

طـردة عنـد النحـاس يف كتابـه: (معـاين القـرآن)، بـل (وقيل)، وليس إغفال اسمه عادة م

 .ينقل عنه، ويسميه: (ابن قتيبة)، أو (القتبي) وهو األكثر

استفادة مكي بن أبي طالب يف تفسيره: (الهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة) مـن كتـاب  -

وممن استفاد منه أيض� اسـتفادة كبيـرة= ، معاين القرآن للنحاس، وإن لم يصرح باسمه

يف تفسيره (الجامع ألحكام القرآن) فهو ينقل نص كالمه ويعـزوه لـه أحيانـ�،  القرطبي

 وقد سبقت اإلشارة يف قسم الدراسة إلى مواضع استفادهتم من هذه النسخة.

تصحيح جزء من المطبوع من كتاب معـاين القـرآن مـن خـالل مقابلـة مـا طبـع  -

تشـفت مـؤخرًا، وهـو مـا سابق� مع مخطوطته التي اعتمد عليها= بمخطوطة جديدة اك

 جاء يف ملحق الفروق بين الباقي من النسخة والمطبوع.
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٢٤٥ 

وجود أخطاء ليست باليسيرة يف تحقيق الكتاب، فقد ظهـر مـن خـالل الفـروق  -

أن أربعــة وعشــرين موضــع� اتفقــت فيهــا النســختان علــى الصــواب، وكــان الخطــأ يف 

 المطبوع، وهذا العدد يف عشر ورقات من المخطوط فقط.

عدم إمكان ترجيح إحدى النسـختين علـى األخـرى مـن خـالل الفـروق؛ فقـد  -

ظهر يف خمسة مواضع صواب نسخة المكتبة التيمورية، ويف موضعين صـواب نسـخة 

 دار الكتب المصرية.

أن مــن الفــروق عشــرة مواضــع اختلفــت فيهــا النســختان مــن غيــر قطــع بخطــأ  -

الكتـب المصـرية، وموضـع واحـد إحداهما، وثالثة مواضع غير واضحة يف نسخة دار 

 مشكل يف النسختين.

 * ثانًيا: التوصيات:

إعادة تحقيق الكتاب كامالً وفق النسخ الخطية المتاحة؛ ففي المطبـوع أخطـاء  -

 ليست باليسيرة يف قراءة النص كما سبق، فضالً عن خدمته الخدمة الالئقة به.

فالكتاب مـا زال ناقصـ�  البحث عن نسخ الكتاب الخطية التي يتم هبا الكتاب، -

 لم يتم.

وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 الدين.

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

د. محمد الطرباين، مركز  ، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق: أ.اشتقاق أسماء اهللا  - 

 .ـه١٤٤١األولى،  البحوث والتواصل المعريف، الطبعة

إصالح المنطق، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،الرتاث العربي، الطبعة األولى

األضداد، أبو بكـر محمـد بـن القاسـم األنبـاري، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، المكتبـة  - 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧لبنان،  -العصرية، بيروت 

  إعـــراب القـــراءات الســـبع وعللهـــا، أبـــو عبـــد اهللا الحســـين بـــن أحمـــد بـــن خالويـــه، تحقيـــق:  - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القاهرة، الطبعة األولى،  -عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي  .د

إعــراب القــرآن، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس، تحقيــق: عبــد المــنعم خليــل إبــراهيم،  - 

 .هـ١٤٢١ ت محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،منشورا

اإلكمال يف رفع االرتياب عـن المؤتلـف والمختلـف يف األسـماء والكنـى واألنسـاب، علـي بـن  - 

- هــ١٤١١ ،لبنان، الطبعـة األولـى - بيروت -هبة اهللا بن جعفر بن ماكوال، دار الكتب العلمية 

 م.١٩٩٠

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بيروت،  -بد اهللا محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة األم، أبو ع - 

اإلمام النحاس مفسرًا من خالل كتابه معـاين القـرآن أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل  - 

هـ، رسالة ماجستير بجامعة أم درمـان، لحنـان عـوض إبـراهيم علـي، ٣٣٨النحاس المتوىف سنة 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

 بيروت. -ال، أبو عبيد القاسم بن سالم، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر األمو - 

إنباه الرواة على أنباه النحاة، أبو الحسن علي بـن يوسـف القفطـي، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل  - 

بيــروت، الطبعــة األولــى،  -القــاهرة، ومؤسســة الكتــب الثقافيــة  -إبــراهيم، دار الفكــر العربــي 

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٦
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البحــر المحــيط يف التفســير، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف األندلســي، تحقيــق: صــدقي محمــد  - 

 هـ.١٤٢٠بيروت،  -جميل، دار الفكر 

بغية الوعاة يف طبقات اللغـويين والنحـاة، جـالل الـدين السـيوطي، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل  - 

 لبنان / صيدا. -إبراهيم، المكتبة العصرية 

يف تأسيس بدعهم الكالمية، ابن تيميـة، تحقيـق: مجموعـة مـن المحققـين،  بيان تلبيس الجهمية - 

 هـ.١٤٢٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة األولى، 

تاريخ ابن يـونس المصـري، عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن يـونس الصـديف، دار الكتـب العلميـة،  - 

 هـ.١٤٢١بيروت، الطبعة األولى، 

أبي شيبة (مخطـوط)، مـن النسـخة المحفوظـة ضـمن مجـاميع العمريـة يف تاريخ أبي جعفر ابن  - 

 ).١٩مجاميع  ٣٧٥٦المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (

حلــيم النجــار، دار المعــارف، الطبعــة ال تــاريخ األدب العربــي، كــارل بروكلمــان، ترجمــة: عبــد - 

 الرابعة.

  بــن عثمــان الــذهبي، تحقيــق: تــاريخ اإلســالم َوَوفيــات المشــاهير َواألعــالم، محمــد بــن أحمــد  - 

 م.٢٠٠٣ ،د. بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى

تــاريخ العلمــاء النحــويين مــن البصــريين والكــوفيين وغيــرهم، المفضــل بــن محمــد التنــوخي،  - 

تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيـع واإلعـالن، القـاهرة، 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بعة الثانية، الط

التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد، طبـع تحـت  - 

 مراقبة: محمد عبد المعيد خان.

تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علـي الخطيـب البغـدادي، تحقيـق: د. بشـار عـواد معـروف، دار  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢طبعة األولى، بيروت، ال -الغرب اإلسالمي 

تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوري، تحقيـق: إبـراهيم شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة،  - 

 لبنان. -بيروت 
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تعظيم قدر الصالة، أبو عبد اهللا محمد بن نصر الَمْرَوِزي، تحقيق: د. عبد الـرحمن عبـد الجبـار  - 

 هـ.١٤٠٦لمنورة، الطبعة األولى، المدينة ا -الفريوائي، مكتبة الدار 

اهللا حســين بــن عكاشــة ومحمــد بــن  تفســير القــرآن العزيــز، ابــن أبــي َزَمنـِـين، تحقيــق: أبــو عبــد - 

 هـ.١٤٢٣ولى، / القاهرة، الطبعة األ مصر -مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة 

تبة نـزار مصـطفى تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مك - 

 هـ.١٤١٩ ،المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة -الباز 

اهللا بن وهب بـن مسـلم، تحقيـق: ميكلـوش مـوراين،  تفسير القرآن من الجامع البن وهب، عبد - 

 م.٢٠٠٣ي، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالم

طفى مسلم محمد، مكتبة الرشـد، الرزاق بن همام الصنعاين، تحقيق: د. مص تفسير القرآن، عبد - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الطبعة األولى، 

تفسير مجاهد بـن جـرب، تحقيـق: الـدكتور محمـد عبـد السـالم أبـو النيـل، دار الفكـر اإلسـالمي  - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الحديثة، مصر، الطبعة األولى، 

بيـروت، الطبعـة  -اث تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد اهللا محمود شحاته، دار إحياء الـرت - 

 هـ.١٤٢٣ ،األولى

ــق: د -  ــن منصــور، دراســة وتحقي ــعيد ب ــد .التفســير مــن ســنن س ــن عب ــد، دار  اهللا آل ســعد ب حمي

 هـ.١٤١٧ ،الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى

تفسير يحيى بن سالم، يحيى بن سالم بن أبي ثعلبة، تحقيق: الـدكتورة هنـد شـلبي، دار الكتـب  - 

 هـ.١٤٢٥لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت  العلمية،

الــرحمن المــزي، تحقيــق: د. بشــار عــواد  هتــذيب الكمــال يف أســماء الرجــال، يوســف بــن عبــد - 

 هـ.١٤٠٠بيروت، الطبعة األولى،  -معروف، مؤسسة الرسالة 

 -هتذيب اللغة، أبو منصور األزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحيـاء الـرتاث العربـي  - 

 م.٢٠٠١روت، الطبعة األولى، بي

التوابين، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي، دار ابـن حـزم، الطبعـة  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األولى، 
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الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة، أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقْطُلْوَبَغا، تحقيق: شادي بـن  - 

الـرتاث  :، مركـز النعمـان للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية وتحقيـقمحمد بن سـالم آل نعمـان

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢والرتجمة صنعاء، اليمن، الطبعة األولى، 

الجــامع (منشــور كملحــق بمصــنف عبــد الــرزاق)، معمــر بــن راشــد، تحقيــق: حبيــب الــرحمن  - 

الثانيـة،  األعظمي، المجلـس العلمـي بباكسـتان، وتوزيـع المكتـب اإلسـالمي ببيـروت، الطبعـة

 هـ.١٤٠٣

اهللا بــن  جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــربي، تحقيــق: الــدكتور عبــد - 

المحسن الرتكي، بالتعاون مع مركـز البحـوث والدراسـات اإلسـالمية بـدار هجـر، الطبعـة  عبد

 هـ.١٤٢٢األولى، 

أيامه، محمـد بـن إسـماعيل وسننه و الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  - 

 هـ.١٤٢٢البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 

الجامع ألحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيـق: أحمـد الـربدوين وإبـراهيم أطفـيش،  - 

 هـ.١٣٨٤ ،القاهرة، الطبعة الثانية -دار الكتب المصرية 

 -ات األدوية واألغذية، ابن البيطـار ضـياء الـدين األندلسـي، دار الكتـب العلميـة الجامع لمفرد - 

 م.٢٠٠١لبنان،  -بيروت 

، محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــيم جــالء األفهــام يف فضــل الصــالة والســالم علــى خيــر األنــام  - 

 الجوزية، تحقيق: زائد النشيري، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.

بـو بكـر محمـد بـن الحسـن بـن دريـد، تحقيـق: رمـزي منيـر بعلبكـي، دار العلـم جمهرة اللغـة، أ - 

 م.١٩٨٧بيروت، الطبعة األولى،  -للماليين 

حروف المعاين والصفات، عبد الرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي، تحقيـق: علـي توفيـق الحمـد،  - 

 م.١٩٨٤بيروت، الطبعة األولى،  -مؤسسة الرسالة 

بجـوار  -اهللا األصـبهاين، السـعادة  فياء، أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـدحلية األوليـاء وطبقـات األصـ - 

 هـ.١٣٩٤محافظة مصر، 
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الدر المصون يف علوم الكتـاب المكنـون، أبـو العبـاس، أحمـد بـن يوسـف المعـروف بالسـمين  - 

 أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق. .الحلبي، تحقيق: د

المحســن الرتكــي،  اهللا بــن عبــد الــدكتور عبــدالــدر المنثــور، جــالل الــدين الســيوطي، تحقيــق:  - 

 هـ.١٤٢٤بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر، الطبعة األولى، 

ديوان الحارث بن حلزة تحقيـق: د. إميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، الطبعـة  - 

 م.١٩٩١ - ـه١٤١١األولى، 

 الرسول، دار المعارف. . عمر عبدديوان دريد بن الصمة، تحقيق: د - 

لبنـان،  -ديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيـق: علـي حسـن فـاعور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة األولى، 

ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: مهدي محمـد ناصـر الـدين، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الثالثـة،  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

 م.١٩٦٧بيروت،  -ن قيس بن الخطيم، تحقيق: الدكتور ناصر الدين األسد، دار صادر ديوا - 

الزاهر يف معاين كلمات النـاس، أبـو بكـر األنبـاري، تحقيـق: د. حـاتم صـالح الضـامن، مؤسسـة  - 

 م.١٩٩٢-هـ ١٤١٢بيروت، الطبعة األولى،  -الرسالة 

جبـار الفريـوائي، مكتبـة الـدار، المدينـة الزهد، وكيع بن الجراح، تحقيـق: عبـد الـرحمن عبـد ال - 

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤المنورة، الطبعة األولى، 

لبنـان، الطبعـة -سر صـناعة اإلعـراب، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي، دار الكتـب العلميـة بيـروت - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١األولى 

ِجْسـتاين، تحقيـق: شـَعيب األر -  ـد  -نـؤوط سنن أبي داود، سليمان بن األشعث األزدي السِّ مَحمَّ

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة األولى، 

ســير أعــالم النــبالء، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن َقاْيمــاز الــذهبي، تحقيــق: مجموعــة مــن  - 

 -هـــ ١٤٠٥المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة، 

 م.١٩٨٥
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محمـد زهيـر ، والسنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شـعيب األرنـؤوط شرح - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دمشق، بيروت، الطبعة الثانية،  -الشاويش، المكتب اإلسالمي 

شــرح المفصــل للزمخشــري، يعــيش بــن علــي بــن يعــيش، تحقيــق: د. إميــل بــديع يعقــوب، دار  - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢عة األولى، لبنان، الطب -الكتب العلمية، بيروت 

شرح كتاب سيبويه، أبو الحسن علي بن عيسى الرماين، تحقيق: سيف بن عبد الرحمن العريفي  - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(رسالة دكتوراه)، 

شعب اإليمان، أحمد بن الحسين أبو بكـر البيهقـي، تحقيـق: الـدكتور عبـد العلـي عبـد الحميـد  - 

وي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون حامد، إشراف: مختار أحمد الند

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 

 ، شواذ القراءات، محمد بـن أبـي نصـر الكرمـاين، تحقيـق: د. شـمران العجلـي، مؤسسـة الـبالغ - 

 لبنان. ،بيروت

الدنيا، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، الصرب والثواب عليه، أبو بكر ابن أبي  - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت 

الغفـور  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد - 

 هـ.١٤٠٧ ،بيروت، الطبعة الرابعة -عطار، دار العلم للماليين 

للغويين، محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، طبقات النحويين وا - 

 دار المعارف، الطبعة الثانية.

طبقات علماء الحديث، أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد بـن عبـد الهـادي، تحقيـق: أكـرم البوشـي،  - 

انيــة، لبنــان، الطبعــة الث -إبــراهيم الزيبــق، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

العظمة، أبو الشيخ األصبهاين، تحقيق: رضاء اهللا بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة  - 

 هـ.١٤٠٨الرياض، الطبعة األولى،  -

إبـراهيم السـامرائي، دار  .مهدي المخزومـي، د .العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د - 

 ومكتبة الهالل.
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ديث، أبو محمد عبد اهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة، تحقيـق: د. عبـد اهللا الجبـوري، مطبعـة غريب الح - 

 هـ.١٣٩٧بغداد، الطبعة األولى،  -العاين 

غريب القرآن، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: أحمـد صـقر، دار الكتـب العلميـة،  - 

 م.١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨

ن علي بن حجـر العسـقالين، تحقيـق: محـب الـدين فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد ب - 

 هـ.١٣٧٩بيروت،  -الخطيب، دار المعرفة 

السـالم الـرباق، وزارة  فهرس المخطوطات المحفوظة يف خزانة الجامع الكبيـر بمكنـاس، عبـد - 

 م.٢٠٠٤الثقافة، المغرب، الطبعة األولى، أبريل 

ة، لصـالح األزهـري، مركـز تفسـير، فهرس مخطوطات الدراسات القرآنيـة بالمكتبـات المصـري - 

 هـ.١٤٤٠

فهرسة ابن خير اإلشبيلي، محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوين األموي اإلشبيلي، تحقيق:  - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩بيروت/ لبنان، الطبعة األولى،  -محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية 

يد المربد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الكامل يف اللغة واألدب، أبو العباس محمد بن يز - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧القاهرة، الطبعة الثالثة،  -دار الفكر العربي 

الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أبي شـيبة، تحقيـق: كمـال يوسـف الحـوت،  - 

 هـ.١٤٠٩الرياض، الطبعة األولى،  -مكتبة الرشد 

لملقب سيبويه، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، الكتاب، عمرو بن عثمان ا - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨القاهرة، الطبعة الثالثة، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسـم محمـود بـن عمـرو الزمخشـري، دار الكتـاب  - 

 هـ.١٤٠٧بيروت، الطبعة الثالثة،  -العربي 

  هـا وحججهـا، مكـي بـن أبـي طالـب القيسـي، تحقيـق: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلل - 

 م.١٩٧٤ - هـ١٣٩٤د. محيي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن إبـراهيم الثعلبـي، تحقيـق: عـدد مـن البـاحثين، دار  - 

 هـ.١٤٣٦ المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، -التفسير، جدة 
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الكنز اللغوي يف الَلَسـن العربـي، أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق السـكيت، تحقيـق: أوغسـت  - 

 م.١٩٠٣هفنر، المكتبة الكاثوليكية، بيروت، 

الالمع العزيزي شـرح ديـوان المتنبـي، أبـو العـالء أحمـد بـن عبـد اهللا المعـري، تحقيـق: محمـد  - 

هـ ١٤٢٩راسات اإلسالمية، الطبعة األولى، سعيد المولوي، مركز الملك فيصل للبحوث والد

 م.٢٠٠٨ -

 -مجـاز القــرآن، أبـو عبيــدة معمــر بـن المثنــى، تحقيـق: محمــد فــواد سـزكين، مكتبــة الخــانجي  - 

 هـ.١٣٨١القاهرة، 

 م.١٩١٠، سنة ٦٤مجلة الجمعية الشرقية األلمانية، الجزء  - 

من بـن محمـد بـن قاسـم، الـرح عبـد الحليم بن تيمية، تحقيق: مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد - 

مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة السـعودية، 

 هـ.١٤١٦

القادر عطا، دار الكتب  اهللا الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد المستدرك على الصحيحين، أبو عبد - 

 هـ.١٤١١بيروت، الطبعة األولى،  -العلمية 

عـادل  ،م أحمـد بـن حنبـل، أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل، تحقيـق: شـعيب األرنـؤوطمسند اإلما - 

المحســن الرتكــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة  اهللا بــن عبــد عبــد .مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د

 هـ.١٤٢١األولى، 

، مســلم بــن الحجــاج المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول اهللا  - 

 الباقي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت. مد فؤاد عبدالنيسابوري، تحقيق: مح

الهند،  -الرزاق الصنعاين، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المجلس العلمي  المصنف، عبد - 

 هـ.١٤٠٣الطبعة الثانية، 

  معاين القـرآن الكـريم وإعرابـه ألبـي جعفـر النحـاس: دراسـة معجميـة، رسـالة دكتـوراه بجامعـة  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠حمد بن نافع العنزي، أم القرى، لم

معاين القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي،  - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،بيروت، الطبعة األولى -عالم الكتب 
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معاين القرآن، أبو الحسن المجاشـعي المعـروف بـاألخفش األوسـط، تحقيـق: الـدكتورة هـدى  - 

 م.١٩٩٠ - ـه١٤١١محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، 

  معـاين القــرآن، أبـو جعفــر أحمــد بـن محمــد النحـاس، تحقيــق: محمــد علـي الصــابوين، جامعــة  - 

 هـ.١٤٠٩مكة المكرمة، الطبعة األولى،  -أم القرى 

 ،ومحمــد علــي النجــار ،معـاين القــرآن، يحيــى بــن زيــاد الفــراء، تحقيـق: أحمــد يوســف النجــايت - 

 مصر، الطبعة األولى. -الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والرتجمة وعبد

معجــم األدبــاء (إرشــاد األريــب إلــى معرفــة األديــب)، يــاقوت بــن عبــد اهللا الرومــي الحمــوي،  - 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

  المجيـد السـلفي، مكتبـة  المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطـرباين، تحقيـق: حمـدي بـن عبـد - 

ابن تيمية القاهرة، الطبعة الثانيـة، وبـاقي الكتـاب عنـد دار الصـميعي الريـاض، الطبعـة األولـى، 

 هـ.١٤١٥

ــي  -  ــرتاث العرب ــاء ال ــرازي، دار إحي ــدين ال ــر ال ــب، فخ ــاتيح الغي ــة  -مف ــروت، الطبع ــةبي  ،الثالث

 هـ.١٤٢٠

المفردات يف غريـب القـرآن، أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب األصـفهاين،  - 

دمشـق بيـروت، الطبعـة األولـى،  -تحقيق: صفوان عدنان الـداودي، دار القلـم، الـدار الشـامية 

 هـ.١٤١٢

تحقيـق: محمـد  المنتظم يف تاريخ األمم والملوك، عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، - 

ــة، بيــروت، الطبعــة األولــى،  عبــد القــادر عطــا، مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

المنهاج يف شـعب اإليمـان، الحسـين بـن الحسـن الَحلِيمـي، تحقيـق: حلمـي محمـد فـودة، دار  - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر، الطبعة األولى، 

باء، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبيـد اهللا األنصـاري، أبـو الربكـات نزهة األلباء يف طبقات األد - 

هــ ١٤٠٥األردن، الطبعة الثالثـة،  -األنباري، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء 

 م.١٩٨٥ -
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النشر يف القراءات العشر، ابن الجزري، تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكربى،  - 

 ر الكتاب العلمية.تصوير دا

بـن  النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي، تحقيق: السيد ابن عبد المقصـود - 

 بيروت / لبنان. -عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 

محمـود محمـد و ،النهاية يف غريب الحديث واألثـر، ابـن األثيـر، تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوي - 

 هـ.١٣٩٩بيروت،  -لعلمية الطناحي، المكتبة ا

الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب، مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسـات العليـا  - 

ــي  ــث العلم ــراف -والبح ــارقة، بإش ــة الش ــوث  .أ. د :جامع ــة بح ــيخي، مجموع ــاهد البوش الش

بعــة األولــى، جامعــة الشــارقة، الط -كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية  -الكتــاب والســنة 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

الوايف بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصـفدي، تحقيـق: أحمـد األرنـاؤوط  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بيروت،  -وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث 

* * * 
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