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ــ  ىلَــــإِ ارفِ  العــــالِمِ العالَّمــــةِ والعــ

ــ    ي مــــدين شــــعيب الفهامــــةِ الــــشيخِ أبِــ

 فـي  هِياتـِ كـلّ ح ى بِحضـ ي امبـاكِي الَّـذ  

  ..... وتعليمِهِزيزِ العتابِ الكِةِدمخِ

  أهدي كتابِي هذَا           
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  عبد الصمد بن الشيخ عبد القادر تقريظُ الشيخ
احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن 

  :اتبع رشده، أما بعد
فقد وقفت على ما نظمه الشاعر األديب، والناقد اللبيب، حميي تراث اخلدمي وحاميه، أبـو                 

   ا مدين شعيب تياو األزهري فإذا هو كامسه فتح من     " فتح املنان يف علوم القرآن    :" ، بعنوان لطوبوي
اهللا على الناظم يف هذا الفن الدقيق، الذي مل تكن فيه حسب علمي لنظام سنغايل قبله منظومةٌ، ممـا                   
يدل على مهته العالية، واهتمامه بالقرآن الكرمي وعلومه، ويبدو يل من خالل قراءيت لنظمه أنه شاعر                

 من اللغة والنحو، وناقد مميز بني مواضع الغلط والسهو، يتصرف وكأن الكلمات واملفردات              متمكن
 لكثري - يف الغالب – بني عينيه يأخذ منها ما يشاء ويذر، ومن أوضح األمثلة على ذلك عدم ارتكابه        

يف أغلب  من الضرورات اليت ال تكاد ختلو منها منظومة من املنظومات التعليمية، وذلك ألن الشعراء               
األحيان عندما ينظمون شيئا من العلوم يرون أن املطلوب يف تلك اللحظات أن يراعوا يف نصوصهم                
الشفافية والوضوح، بدال من مراعاة القواعد اللغوية معهما، كما قال أحدهم يف مستهل منظومتـه               

  التعليمية، تصرحيا بانتمائه إىل أرباب هذه الفكرة،
  ــاره ــن العبـ ــرت يف ذاك مـ   آثـ

     ــاره ــن إش ــصبيان م ــم ال ــا يفه   م

    
  ه القيــــاسى ظــــاهروإن أبــــ

  ه التبـــاس بعـــدكـــي ال يكـــونَ   

    
أما صاحبنا هذا فقد تقيد بالقواعد إىل حد بعيد، وجتنب ما استطاع كل عبارة مل تستقم له                   

ـ                   ضال عـن   حنويا أو لغويا وهلم جرا، مع أنه مل يأت مبا ميكن أن يلتبس على أفهام الناس املبتدئني ف
غريهم، على أنين وإن مل أكن شاعرا، وال ناقدا مثله، فقد تكلفت الشعر والتقومي، كعاديت قائال ِلهذِه          

  ]اخلفيف من:[القطعةَ القصرية املتواضعة تشجيعا له وتقريظا لنظمه الباهر وهي ما يلي
  مــيالا ج نظمــتأْريٍب قَــعشِلــ

ــوِم    ــرآِنيف عل ــيس طَــويال  الق    ل

    
ٍخهـــو شـــابـــييف وزِن آالٍف ش   

    ــاب ــه شـ ــارك اهللا فيـ ــيالا نبـ   بـ

    
  ا لكتـــاٍب خادمـــظم الـــنفألَّـــ

ــجاَء    ــنـ ــِهن إلَا ِمـ ــا تنـ   زيالنـ

    
اُهللاشـــكر هـــذا جـــلَّ مـــسعاه   

   وـ ح   يالَبِجــــبــــولَ والتاه القَبــ

    
  )نيسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العامل(

 عبد الصمد بن الشيخ عبد القادر مباكي/ بقلم الشيخ
  م 26/07/2010 - هـ 1431/شعبان/13
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   شيخ حمظرة النباغيةعلوي الشنقيطي العالمة الشيخ حممد فال أباه بن عبد اهللا التقريظ

  
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلى آله وصـحبه             

  :أمجعني، أما بعد
            علـى   فقد أطلعين الشاب الذكي البارع السيد شعيب أبو مدين تيـاو الطـويب 

منظومته يف علوم القرآن فوجدت فيها متنا جامعا ألمهات مسائل الفن، ونرباسا للمتعلمني            
المعا، يف قوة سبك وسالسة نظم، ووضوح عبارة ولطف إشارة وعلم كثري يف لفظ قليل               

عند احلاجة، فاهللا جيازيه أحسن اجلزاء ويدمي النفع به         يسهل خزنه يف الذاكرة واستحضاره      
  .يف صحة وعافية ويكثر أمثاله يف شباب املسلمني، آمني

  كتبه 
   بـموريتانيا شيخ حمظرة النباغية الشنقيطيعلويحممد فال أباه بن عبد اهللا الالعالمة 

  م10/10/2010/هـ1431/ذو القعدة/02
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  )عونك يا معني وبك نستعني(
  
  

  
  

 

  )مقدمـــــــــــــــــــــــــــة (

    
ــ -1 ــ (الَقَ ــأب و مدين (ــر ــورىأفْقَ    ال

   ــِوي ى  الطُّوبــر ــا ي ــلِّ م ــر كُ    أَحقَ

    
  الَزنــ أَي قــدِذ الَّــ ِهللادحلمــاَ -2

  ابــــه منجمــــا مــــرتالَ  تِك   

    
ــسالِم صـــمثُـــ -3   الته مـــع الـ

   ــى الن ــعلـ ــضي أَِبـ ــاِمفـ   ِل األنـ

    
4- ــٍد و ــصحابهمحمــ   اآلِل والــ

ــى والذَِو    ــوي التقـ ــهنـ   ِر واِإلجابـ

    
ــ -5 ــه ــدذا وقَ أع ِنانــي اُهللا ع   ىلَ

   نــٍم ع ــظ ــِمى ِعلَ ــتمالَل ــراِن اش    القُ

    
ــِصرا   -6 تخــوِجزاً م ــِه م ــت ِفي عمج  

  ىِم ِلينفَـــع الـــورلْـــا الِعزبـــدةَ ذَ   

    
ــ -7 سميته):ــتح ــ العف ــاِنمي الِْل ن  

ــي ِع    ــِف ــدناِني لْ ــِه الع ــى ِب ــا أت ِم م(  

    
8- )ــواَهللا ر ــي أَبـ ــوالَألُسـ    القَبـ

    ــص ــن والـ ــب والتفاَءواَألمـ   )يالَِجـ

    
ــي كَ -9 ــونَ نظِْم ــهوكَ نجالد ــف   اِش

    ــــةً ونِلقَــــاِرٍئ وجــــهنج  

    
10- وـــبـــاً لَاِلجكُـــا ِلنـــلِّ خِري  

   واِفدــاً ع ــعـ ــ ِلانـ ــيلّكُـ   ِر ضـ

    
 )ــف ــ تعريــــــــــ   )رآِنالقُــــــــــ

    
ــ -11 هــو ــ كَ ــزالَيالم اهللا أعِن نالْم   

   لَـــعى مـــحمى ذي اإللَـــِد الـــنيب  

    
12- ــلَع ــِهي ــى اُهللالَّ ص ــلَّم ثُ   ام س

ــصواآلِل    ــِبح وال وم ــن ــت انه لَ ىم  

    
13- ِفــوي الــتلَــِةالو ـ ه   اده ِعبـ

ــِل    ــنمـ ــى ِبد هـ ــادهِهآِيـ    ِعبـ

    
14- ــو هوم ــع ــنم وزِج ــولٌ لَقُ ان  

ــ    ــثِْمراً، واتوتـ ــهلُـ ــا زِك مـ   انـ

    
15-و  ـوه أَ( ِمــنقَــر (و ،قتــشيــلِْقم  

ــ    ــ ِبسيلَ مشتفَق ،ــم يــز ي ــلِْبا ن   ي

    
ــ( ــأَن ِمــــــ ــِءامســــــ   )رآِن القُــــــ

    
ــ -16 وهــضلُو ــ ِك أف اٍب ِبتاتــاق   ف

   جــت ــ أَم فِم،يِهاِمس ــن الَا هــتالق    اخ

    
ـ الت(و) كرالذِّ( -17 ـ (و) يلُِزـْن   )آنُرالقُ

   ـــ(والنور (و)فاُءالـــش (و)انُقَـــالفُر(  
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18- ال(وروح( و )الغُالب( و ـوه ) ـ   )قاحلَ

   ــال(و عراةُو ــو ــ و)قىثْل ــ(ا ذَه   )قدصال

    
19- ووه )السرالْ( و )اجِبمـ الْ( و )ني هىد(  

ــ    ــهِزالَ ينومـ ــز ويرمـ ــدا يفُـ   شـ

    
ــ( ــددعــــــ ــو ســــــ   )ِهرِه وآِيــــــ

    
20-  هرــو ــقَ(س يد (ــع ــجى اِإللَ اِعم  

   وــي ــ عهـ ــبرى أَلَـ ــعـ   اِعوٍة أنـ

    
ـ ِمالْ( و )الُوالطِّ(: ِلقُ -21 ـ  )ونَئُ ا أَ  يِرب  

ــ    ــمالْ( مثُ ــمالْ( و)ياِنثَ ــِصب )لُصفَ ت  

    
22- وــآي ــ) اوو(ا هــ   ِف اآلالَنِمــ

   و)ــ) اُءر ــٍةآيــ ــع مــ   ِفالَ اِخلــ

    
ــثُ -23 مــت ــهن ِملٌّ كُ مــا ع منــ ن   دقَ

  ترـــتبتفًـــقْ وـــا، وا الْذَهمعـــتمد  

   
24- ــأَو ــأَ وِي اآللُوطْ ــسلُوطْ   رو ال

ــ   ــ( لْقُ ةُآي ــد ــ( و)يِنال سةُور ــالب   )رقَ

   
ــمالْ(  ــدينُّيكِّــــــــــ   ) واملــــــــــ

    
25- الْ( ةُيقَــِقحكِّــمــ)يالقَــا  مــز ن د  

  لـــى النِبـــي ذي العِةرجـــ ِهلَيـــبقُ   

    
ـ  -26 ــلَّى وسـ ــصمد لَّم عص ــِه ال   لي

    ـ ِبــاآلِل والــص   وادحِب ومــن تعبـ

    
27- ـــزنومـــا تل بـــعها فـــذَياد  

    ـ الْ(رام  الِكـــعنــد   ذا فخـــ)يِندمـ

    
  ى اتفَــاقلَــع) 1فَــب(فَعــد االَوِل  -28

  اِن بِ الثَّواإلجاِعم) ـ (كـَـ ) 2كَاف   )3قالَالطَّ

   
29- ِفي سِ وـ    و    الـسـور  نى ِتيك وِتي ِم

ــِهِف   ــي ــالَ اِخل ب فينــ أر الِفاِبب ــر   كَ

   
 )ــض ــسرياحلـــــــــ   )فري والـــــــــ

    
30- واحلضـ   ِري اَء ما ج ـ  و   ِرت احلـض  قْ

   ــس ــ الْيِرفَوال نملُ وــز ــستقْ   ِرفَ ال

    
31-  لٌ كُثْــرفــأو،ــ وياِنا الثَّــأم  

ــ    ــ(ـكَ اليأكْو ممــت ــاِنفَ) 4ل يــذْ ب يخ  

    
32- و)ــ) ( األنفــاِللُأوآمنــ الر5ولْس(  

ـ  ت )6جحموا الْ أِتو(كـ    ح وا خـ و ـ  ي س ولْر  

    
33- ــلُِمو ــ ِتث ــةُ (كلْ ــآي الت ي7ِمم(  

  ِم وهـــونَ دساِء النـــِةوري ســـِفـــ   

    
                                                

  .2:، والباء80: سورةً؛ فالفاء82:  أي - 1
 . أي عشرون سورة اتفاقا- 2
  .كسورة الطالق، فهي مدنية:  أي- 3
 ]4:سورة املائدة)[لَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسلَام ِديناأَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت ع الْيوم:( أي قوله تعاىل- 4
 ]285، 284:سورة البقرة)[إىل آخر السورة...آمن الرسول مبا أنزل:( أي قوله تعاىل- 5
  ]195:سورة البقرة)[إخل...وأَِتموا الْحج والْعمرةَ ِللَِّه: ( أي قوله تعاىل- 6
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*   *   *  

)واللَّالن ــاري ــيهــــــــــ   )يلــــــــــ

    
ــ -34 ــاريالن( مثُ ــاراً)ه ــزال نه ن   

  ى اجنلَـــاهنـــع م)يلـــياللَّ( هدوِضـــ   

    
35- ــيس ــأولٌ ل ــف عــ ي   رـد، واألِخي

ــصم ياُهللا(كــَـ    ــ) كع ــِرينِم كــلِّ ش ر  

    
36- و)ـ  س ـ (و) اسورة الن سـ  ور   )قة الفلَ

ــة األنورســ(و    فَ،)اِمع اعــق ــن خلَ م ــد ب  

    
 ) الـــــــــــصيفي والـــــــــــشتائي(  

    
37- ــو مــا ت نــلَز ــى الْد لَ صيِفم  

  روِفعــالْمى لَــ ع)يِفيصــ( وهــفَ   

    
ــهكَ -38 ــر :(قول ــروا يف احل   )8ال تنف

ــري ذا     ــشتوي(وغـ ــر د)الـ   ون نكْـ

    
   الـــذين جـــاؤواإنَّ(: كقولـــه -39

  جـــاءك اآلالُء) 9كَـــرمي(ى إلَـــ   

    
40- )ي ـ  ا أي ـ  ذينها الّ ـ   آمن   )10واروا اذكُ

ــ    ــزوِةِف ــضا ذَي غ ــدق أي ــر اخلن   واك

    
ــةُ( ــ أَمعرفـــــ ــاِببســـــ   )لزوـ النـــــ

    
ــثُ -41 متــةُ م ــعرف ــباب الن   ولْز أس

ــِم    مــا ت حتــم ــى أَد لَ ِلهــولْ الن   ق

    
42- ويــر ــسعـ ــهبب بالرف الـ   وايـ

ــ    ــةً، ويحِحصـ ــهر الديذ مِعسـ   ايـ

    
ــ -43 ــع ــه اهللاُ ين النِب ــلَّى علي    ص

ــ    ــصي اآلِلِفـ ــ وِبح والـ    واالهنمـ

    
ــِزيالَأو صــحبٍة  -44 ندوا التــاهقــد ش  

    فــأخبأَ ،وارـ ع 11 قَِبــيالَ هــم م ِبِظـ
  

    
45- ــوت ــةُلُِزن ـ  اآلي ــن سـ 12اِلؤ ع

  

ــاِد    ــداً أَ،13ٍثأو ح ــ،14و ابِت ــاِل ي يا ت  

    
                                                                                                                                       

يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ولَا جنبا ِإلَّا عـاِبِري سـِبيٍل حتـى                 :( أي قوله تعاىل   - 7
أَو لَامستم النساَء فَلَم تِجدوا ماًء فَتيممـوا صـِعيدا طَيبـا            تغتِسلُوا وِإنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفٍَر أَو جاَء أَحد ِمنكُم ِمن الْغاِئِط              

  ]43:سورة النساء)[فَامسحوا ِبوجوِهكُم وأَيِديكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ عفُوا غَفُورا
  ]82:سورة التوبة)[ا لَو كَانوا يفْقَهونَلَا تنِفروا ِفي الْحر قُلْ نار جهنم أَشد حر:( أي قوله تعاىل- 8
  ]26 إىل 11:سورة النور)[لَهم مغِفرةٌ وِرزق كَِرميإىل ...ِإنَّ الَِّذين جاُءوا ِبالِْإفِْك عصبةٌ ِمنكُم :( أي من قوله تعاىل- 9

  ]وما بعدها 9:سورة األحزاب)[إخل.......اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاَءتكُم جنوديا أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا ِنعمةَ :( أي قوله تعاىل- 10
 )قبل: لسان العرب، مادة(اجليل من اجلن والناس، :  القبيل- 11
 عن شيء فيترتل القرآن ببيان احلكم فيه، كالذي كان من خولة بنـت ثعلبـة          -صلى اهللا عليه وسلم   -أن يسأل رسول اهللا     :  أي - 12
سـورة  ...)[قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجهـا     :(، فرتلت فذهبت تشتكي من ذلك    ما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت      عند

 ]1:اادلة
- خرج الـنيب  ،)وأَنِذر عِشريتك الْأَقْرِبني(:أن حتدث حادثة فيترتل القرآن الكرمي بشأا، وذلك كالذي رِوي عن ابن عباس قال    - 13

أرأيتكم لو أخربتكم أن خيلًا خترج بسفح هـذا  : "، فاجتمعوا إليه، فقال   " يا صاحباه : " حىت صعد الصفا، فهتف    - عليه وسلم  صلى اهللا 
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ــرةُ -46 ِت الِعبــس ليــِبو جالن ــد    عن

   - لَــعــحِب- ى اَألصبوِص الــســصِبخ   

    
ـ    -47 ـ  ِظ،بلْ بعموم اللَّفْ ـ (ـك   )هالكالل

ـ       ِع الْمقَالَــــهم وهفــــافْ ،ابٍرِلجــ

    
  )15باباللُّ(ي  ي فِ يوِطا الس ه عِني بِ  دوقَ -48

ـ  خـص لَ   يِدوالواِح    ذكـراً ا  ه  16 كتـاب
  

    
ــوغَ -49 يــر ه ـ ِنذي ــن األعـ   الِم م

ــي النذِو    ــالِع وىهـ ــاِم واألفِْملْـ   هـ

    
  )ول القــــــــــــرآنزنــــــــــــ( 

    
50- ــو ــ - اِنرللقُ ــصتزفُ   - الِت بال

ـ  التن ِمــــةٌالثَــــثَ      الِتزنـــ

    
ــا -51 ــِل أولُهـ ــزوح ربلَـ   ِة العـ

ــت ثَثُ    ــمـ ــِتبِلا انيهـ ــزيـ   ِة العـ

    
ــثَ -52 ــِبقَِلا الثه ــل ــشرِلض أفْ الب   

ــلَّ    ــِهص ــى علي م ــن باِن حرــش ي بالب  

    
53- ذا وــت ــجنل مزنـ ــا عمـ   ىلَـ

ــ    حــ ِبس ــوِلاالَح ــضآلداث بق    الفُ

    
ـ أولُ(  ــا نـــ ــزل   مــ ــا نــ ــر مــ   )زل وآخــ

    
ـ   م لُوأَ -54 ا نـ  لَز ـ   ِف    األصـحْ  وِلي القَ

ـ  ) 17 يعلمِ ما لَ م(لـ) اقرأْ(    م افهم  ـحجا ارت  

    
55- قلْ آخر ـ   : (ه قـوا يومو) 18اوات لَـم  

   ــي ــِع يعب ــش ــاٍء(ى ودها ِس ــم) 19ط عن  

    
ـ (  ــدة النـــــــــــ   )زولـمــــــــــ

    
56- ومد ة النكَ (وِلزاف (   ثُـم) 20ِجـيم(  

   ــع ــذي رلَ ــجى ال حــلُّه ــيم ك    فَه

    
57- )ــج ِب) 21يــم ــ(ةَ وكَّ ِبطَ) 22ايــه اب  

ــ الْداِر    ــددهـ ــيِنى والـ   ه واإلنابـ

    
                                                                                                                                       

تبا لك، إمنا مجعتنـا  : ، فقال أبو هلب" فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد : "ما جربنا عليك كذبا، قال    : قالوا" اجلبل أكنتم مصدِقي؟  
 .3 )تبت يدا أَِبي لَهٍب وتب(:م، فرتلت هذه السورةهلذا؟ مث قا

 وواجبـات اإلسـالم،     ،عقائد اإلميان ، كتنـزله ب  زل ابتداء ـيتنابتداًء، حذفت اهلمزة للضرورة، ومعىن ذلك أن القرآن قد          :  أي - 14
فيمـا  . (دث والوقائع، أو على السؤال واالستفـسار وقفًا على احلوامل يكن نزوله ة، ألن وشرائع اهللا تعاىل يف حياة الفرد وحياة اجلماع     

  ). وما بعدها77:مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان،ص: انظريتعلق ذه النقطة وما حوهلا، 
  .الل الدين السيوطيجل) زولـلباب النقول يف أسباب الن:( أي - 15
 ).زولـأسباب الن:(اسم كتابه، والشيخ اإلمام أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري  وهو - 16
  ]5 إىل 1:سورة العلق)[علم اإلنسان ما مل يعلم... إىل....اقرأ باسم ربك:( أي قوله تعاىل- 17
 ]280: بقرةسورة ال)[واتقُوا يوما ترجعونَ ِفيِه ِإلَى اللَِّه ثُم توفَّى كُلُّ نفٍْس ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ:( أي قوله تعاىل- 18
 القـرآن  علـوم  يف اإلتقـان (، كمـا ورد يف  تسع ليـال إال  بعد نزول هذه اآلية - صلى اهللا عليه وسلم   – النيب أي ما عاش     - 19

  ).1/83،للسيوطي
  )3(، واجليم )20( سنة، فالكاف 23:  أي- 20
 . سنة13 أي - 21
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58- مــد ــن مب ــث الْؤه م ــخمبع اِرت  

ــلَّ    ــى وصـ ــاريلَّسـ ــه البـ   م عليـ

    
59- ــوه ــذَكَ ــاقْى ا إلَ ــهرِت   اِب أَجِل

   رــقَز ــوا ربنــ ــهر الــ   ى بِنحِلــ

    
ــوزنــــ(  ــى ســ ــرآن علــ ــرفِةعبل القــ   ) أحــ

    
ـ  ع -ِحبـي   يـا    -رآن   القُ نزلَوأُ -60   ىلَ

  ى بــاإللَيــتِب ح)ٍفأحــر ٍةعبســ(   

    
  ي اللُّغـى   لدى البعض اختالف فِ    هيو -61

ــ    ــل ِف ــاهوقي ــراِب ف ــجي اإلع ىِر اللَّغ  

    
ــصرفِ  -62 ــٍد أو الت زي ــٍص اَو    أو نق

   ــفِ  أو ــم واقت ـــٍر افه ــبٍق اَو تأخي س   

    
63- أو ــدالِ  ج ــذكٍري اَو إب ــٍع اَو ت    م

   الْمحــــالِِهــــا مــــنمهأَو أنَّ فَ   

    
ــغيو -64 اره،ــلُّ قَــ  و ــاِفوٍلك ش   

   مســت ــ دونَنسحـ ــ امِتـ    اِفراٍء كَـ

    
ــرآن(  ــع القـــــــــــ   )مجـــــــــــ

    
65- ولْ يـا   ) 23جيما (رآنُع القُ ِموجـؤس  

   ـ    لٌفأو ـ  انَ قـد كَ ـ   ِف ي عِرص )سـولْ الر(  

    
  مانــا وســلَّ رب عليــِهى صــلَّ -66

ــ    ــصوالثَّ ــق(ر اِن يف ع ــا)24العتي    فافهم

    
ــثُ -67 ــوثال ــِع اجلم ــ ِب ِنيدون م  

   ــد ــانَق ــ ك ــِةي ِف بوــ ذي(  ن النيِنور(  

    
ــشابه(  ــم واملتــــــــــ   )احملكــــــــــ

    
  الم ما احـت   -  قلْ – )مكَحمالْ( حقيقةُ -68

   وـ هاً فَ ج ـ    طْقَ مـن غي ،  الٍس فـاعقِ  ر لَـب  

    
  مــلْو الــذي احت هــ)هاِبشتــمالْ(و -69

ـ      ـ  و نأكثر ِم ـ  ج ـ (ـٍه، كَ ـ  الَ) رءٍٍقُ ج لْْْد  

    
ــيس و -70 ــدِرل ىِي ذاءيــو ــه ِس هكُن   

ـ         رى الـذي علـى العالب ربـ ر ىِش اسوت  

    
 )ــام ــاصالعــــــــــ   ) واخلــــــــــ

    
71- م  ا اسـتغرق  اِل الـصح ـ   د ون حِرص  

ــ    ــ ذُو(ـف مــ )ومالعبِــلِّ ح ــد ك   ِر عن

    
ــ -72 ــههألفاظُ ــنم الْ:ا من ــ عركَّ   ىلَ

   ــياق ن ــسـ ــٍيهـ ــاعاٍء وانتفَـ   الِق فـ

    
73- والشأَ 25 أو ،ِطر سامؤـ كَ ه)نا(و) مم(  

ــظُ    ــم وال ) أي (ولفـ ــا(تِهـ   )حيثُمـ

    
ـ ) الـذي (و) كلٍّ (ولفظُ -74 ـ الَّ (مثُ   )يِت

ــ    ــع الفُ ــم ــذين(ـروع، ك ــ)ال   ِت أثِب

    
                                                                                                                                       

 . سنوات10 أي - 22
  . أي ثالث مرات- 23
  . أي أيب بكر الصديق- 24
  . هنا مبعىن الواو أو- 25



11 ...................................................فتح املنان يف علوم القرآن

ـ ا االِ وهكذَ -75 سالْ مم فـ  عـر   )ألْ( بـ

ــإنْ    ــنم لَ ــِد للع تك ــه ــلْتز فُ باَألم   

    
76-   و اخلُ ذُ(والضدوالْ )وصص ،ـ م خصص  

ــ    ــدسماِنِق ــ عن ــوِم القَ ــم لْ، قُ خصص  

    
77- )26تصلٌم( وه ،و) 27اه (يِنأع :فَالصه  

   ــش ــةُرطُوال ــ والغاي ــِرعا م ذَن كُ   هفَ

    
78- وب دلُ البـ    ِضع   كمـا  - لّ مـن الكُ

ــلَ ِق    ـ االِِو -ي ــتثناُء والثَّـ ــاِني افهس ام  

    
79- )الْإذا ) نفـــصلٌمـــمخصص درو  

   ــ وضــٍعيف مآخ،راِغ فــابت ــدشلر  

    
80- ـــبالكتــابِ وخ ـــص الِكصاتاب  

ــديِث    ــ توباحلــ ــصِلنــ   اواب الــ

    
  اع والقيـــاِسمـــ باإلجتمـــثُ -81

   األكيــاِسا خلْــف لــدى يهمــوِف   

    
   يـا  -  ذو العمـوم   28 يراد منـه   دقَو -82

ــي    ـ - ِخلّ ــس ذا يـ ــا وعك فِعي صح  

    
  )اســـــــــــخ واملنـــــــــــسوخ الن( 

    
83- ـ  النسخ ه و  رفـع     كـم الـشرعِِ ح  

ــِب    ما تــار ــن خ ــاٍبِخى م ــط ش يِعر  

    
84- أقسامـ  :ه ن سالكِ خ    تـاب بالكتـاب  

   ــو ٍةنــن س سخ  ــاب ــال ارتي ــه ب    ب

    
ــثُ -85 ــسنةٍ تمـ ــنٍة بـ   الَ، و سـ

   ــت نسخ ــاد ــِك الْاالَح تــاب م السج  

    
   األنــواِعا الــذي حــوى مــنأمــ -86

   ــد ــ(ها فع ــع) 29يمِج ــاِعى اإلجلَ   م

    
87- نسخ  ـ  الوِة الـت م مـا ، كَ  احلكـمِ  ع  

  امــر الكُ عنــد)30رشاِت العــعضــالر(يف    

    
88- أو ن سخـا ك ه)ِةآي الرـ   فَ  )31ِمج   طْقَ

   ــساخ ــأو انت ــِم احلكْ ــن ِم ــر غَ غي   طْلَ

    
  نـِسخت ) 32حـوالً  (كعدة النـساءِ   -89

ـــ    ــأَ) داِل(ب شــا( وٍره ــسخت) 33ي   فانت

    
ــسخاحل( ــن النــــــ ــة مــــــ   )كمــــــ

    

                                                
  )232:مباحث يف علوم القرآن، ملناع القطان، ص "(هو الذي مل يفصل فيه بني العام واملخصص له بفاصل" واملخصص املتصل - 26
  . أي مخسة- 27

   الضمري يعود إىل اخلاص- 28
  . أي ثالثة- 29
ما أَنزلَ اللَّه ِمن الْقُرآِن عشر رضعاٍت معلُومـاٍت فَنـِسخت ِبخمـٍس         كَانَ ِفي (:  ماِلك وغَيره عن عاِئشةَ قَالَت        وذلك  ما رواه    - 30

  .)معلُوماٍت ، فَتوفِّي رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وهن ِمما يقْرأُ ِمن الْقُرآِن
  ).لبتة االشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها:( وذلك قوله- 31
 ]238: سورة البقرة)[والَِّذين يتوفَّونَ ِمنكُم ويذَرونَ أَزواجا وِصيةً ِلأَزواِجِهم متاعا ِإلَى الْحوِل غَير ِإخراٍج:( وذلك قوله تعاىل- 32
  ].232:سورة البقرة) [ربصن ِبأَنفُِسِهن أَربعةَ أَشهٍر وعشراوالَِّذين يتوفَّونَ ِمنكُم ويذَرونَ أَزواجا يت:( وذلك قوله تعاىل- 33
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90- ابــتال الْ النــسِخكمــةُِحو كلّــِفم  

    ثُـــمــاةُم ــ الْراعـ ــِفِحاِلصمـ    اقتـ

    
91- وهــف ــذا التخفي ــك والي ســالر    ب

  الَتبــــ الت الزِم وِشــــق،ٍرسعــــ   

    
ــ( ــدلٍ النـــ ــري بـــ ــدٍل أو غـــ   )سخ إىل بـــ

    
ــ -92 والنســخ ــا إم ــ ِلونُ أن يكُ لْبد  

  لْجـــلَ أو ِمثـــٍل أَف أو أثقَـــأخـــ   

    
93- يكونَ  أنْ أو ـ   النسخ ـ  مـن غي لْر بد  

   ــص ــاِةن يف مقاِتدكالـ ــ اَألاجـ   لّْجـ

    
94- ــم ــلَّحم ــهٍد ص ــواِلى علي   ي ال

ــاءِت    ــاتوج ــ اآلي ــداِل(ي  ِف   )34اجل

    
95- فِ ومنهم  ي النـ  س خ مـ  ن ـ رفْ أَ د قَ   اطَ

ــهو    ــ مممنــ ــ فأَ،طٌرفَــ   اطَِسقْــ

    
ــد (  ــق واملقيــــــــــ   )املطلــــــــــ

    
ــا دلّ -96 ــا عم ــن ــِةلَ ــالى احلقيق    ب

ــٍدقَ    ــي ه و )ــق ــد)املطل ــ ال عن نآلب  

    
ــو -97 غيره )ــد قَيــ)م ــقَر(ـ، ك به  

   مـــِمؤ35ٍةن(ت ،ِرحهـــا لَيرمـــنقَبه  

    
98- ــم ــسببواحلك ــ يت إنْ وال   ادِح

ـ لَــط محِمــلَ      اديــا قُق علــى مـ

    
99- ــذاك ــِد إنْك ــ يتح ــم احلكْ   ى علَ

ــ    ــ الْوِلقَ ــ، الَم وغيال ر ــر ــا ذُِك    م

    
  )املنطــــــــــــوق واملفهــــــــــــوم( 

    
ـ  عليـه يف م     قـد دلَّ   ما اللفظُ  -100 لَّْح  

ـ  )نطـوق م(النطِق      ـ  ىد، لَ م ن  قـد  ـ  ن   لْقَ

    
ـ   (ـ كَ )النص(ه  ماأقس -101 ِتلـك عرهش  

37رهربـــالِل  )اهرظَـــ(، و)36ملـــةٌاكَ   
  

    
ـ الْ(ذا  كَ، و )38باغٍٍر  غي(ـكَ -102 ملُؤو(  

ـ   ) 39ناح الـذل  ج (مثلَ    ي ا فُـلُ  فـاخِفض  

    
103- ــري ــمالْ( ذا وغ فهــ دونَ)وم م ني  

ــو     وه- ــال شــك ــ ع- ب ــلَ   نسميى ِق

    
  هفَـــالَخ مي موافقـــةً اَوأعِنـــ -104

   ــاألو ــاللُفـ ــان بـ ــالَخ م اثنـ   هفَـ

    
                                                

، ]12: سورة اادلـة أو اجلـدال  )[يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَةً:( أي قوله تعاىل - 34
تم أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَاٍت فَِإذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّـه علَـيكُم فَـأَِقيموا الـصالةَ وآتـوا               شفَقْآ:(فقد نسخت بقوله  

  ].13:سورة اادلة)[الزكَاةَ
  ].91:سورة النساء[)ومن قَتلَ مؤِمنا خطَأً فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة:( ومن ذلك قوله تعاىل- 35
  ].195:سورة البقرة)[لَم يِجد فَِصيام ثَلَاثَِة أَياٍم ِفي الْحج وسبعٍة ِإذَا رجعتم ِتلْك عشرةٌ كَاِملَةٌ فَمن:( وذلك قوله تعاىل- 36
 . الربرة وال تفارقهمالزم: فعل أمر من وِلي األمر، واملقصود:  ل- 37
  ].172:سورة البقرة)[فَمِن اضطُر غَير باٍغ وال عاٍد:(اىل وذلك قوله تع- 38
  ].24:سورة اإلسراء)[واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمِة:( وذلك قوله تعاىل- 39
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   للخطـاب  نح لَ مطاب ثُ ى اخلِ وحفَ -105

  تــاب ال ِعصــٍف وفهــوم م قــلْوالثــاِن   

    
106- ــأو ش رٍط اَو ظــرفني أوــٍة اَو    غاي

ــ    ــٍر كاِالصحـ ــد وتثناِءسـ   واو رالعـ

    
107- ــاج ــاهيم جــ واالحتج   ىر باملف

ــ    ــه ِخ ــفي ص ــاِحالف ب ــ الكُني ب40آر
  

    
  )القــــــــــــراءات والقُــــــــــــراُء(

    
108- ــراءةَ ع ــإنّ القـ ــواِعلَـ   ى أنـ

  )ـــ) 41ســـتهدـــاناِعا اهللا التب  

   
ـ (، و )تواترم( :لْقُ -109 مكـذا  )شهور ،  

  )ــاد ــ)االَح ــشذوذ وذُ( م، ثُ ــ)ال ذا فخ  

   
ـ (، و )وضوعم( تمثُ -110 مجوال )در ،  

ــلُ     وٍط فـــاعِقالر إال بـــش42تقبـ

   
ــ -111 ــحِة إس ــاِق الراٍد، ِونص ــمف   س

ــ ِومثُـــ   ــمون و دِوحـــاِق النفَـ   هـ

   
ـ   وكلُّ -112 الَ ما خـ    ف   ا ذُكـر  د مـا قَ

  آو شــذُوٍذ، فانبذَنــه بالعـــر  فــذُ  

   
ــ -113 ــا األِئأمـ ــهرةُمـ   هم فأشـ

  ــس ــعةُبالـ ــاِحر القُـ ــماِء صـ    وهـ

   
114- )ح(، و )زةُمابن ( و ،)امٍرعكَ ابنثري(  

ــم(و   ــ) عاص ــس (مثُ ــش) ائيالك   رـهيال

   
ـ (، و )رٍومع أبو (مثُ -115 ناَأل) افع ريـب  

  ـــ ِمـــ ثالثـــةٌيلـــيهمي ا لَزبيـــب  

   
116- وهو (مأب عفَرج) (ُعقـيوب) (لَفخ(  

  وـ    م    قَـدرهم فمـا انتـصف      نن يحـطْ ِم

   
117- ــزاه ــريمج ــ خ ــاِر اجل   يزاء الب

ــذِه   ــديف هـ ــك وِتاِر الـ ــداِرلـ    الـ

   
  )الكتـــب يف علـــوم القـــرآن  أمهـــات مـــن ( 

    
   أُمهـاِت كُتـِب هـذَا الِعلْـمِ        نِم -118

ــاِحِب    ــا ص ي ي)ــانالب ونَ) 43رهــِمد هو   

    
ـ  -119 ــِشي العـ ــم الْيلَِمِللزركَ   يِطِح

ــدهو    ــاإلت (بعـ ــسيوِطي) 44انقَـ   للـ

    

                                                
 . هذه املسألة إىل علم األصول أقرب منه إىل علوم القرآن، ذكرناها تتميما للفائدة- 40
  .أنواع ست دون أنواع ستة لتقدم املعدود على العدد: ال وساغ وجاز أن يق- 41
 كل قراءة وافقت العربية ولو :( الضمري يعود إىل القراءة، واملقصود من ذلك وما بعده هو ما نص عليه ابن اجلزري يف النشر بقوله     - 42

يت ال جيوز ردها وال حيل إنكارها بل هي          ال الصحيحة القراءة وصح سندها فهي     ، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماالً      ،بوجه
من األحرف السبعة اليت نزل ا القرآن ووجب على الناس قبوهلا سواء كانت عن األئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غريهم من األئمة                        

سبعة أم عمن هـو أكـرب       املقبولني، ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن ال                  
 ). 1/19، بن اجلزري ال النشر يف القراءات العشر)(منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف واخللف

  .)هـ794: املتوىف (در الدين حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي  أي الربهان يف علوم القرآن لب- 43
  ن جالل الدين السيوطيعبد الرمحل) إلتقان يف علوم القرآنا: ( أي- 44
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   يؤلِّف مثـلَ هـذين النخـب       ملَفَ -120

ــنيال نو    ــا بـ ــري هلمـ ــبظـ   ْ الكُتـ

    
ــةخاِت(    )مـــــــــــــــــــــــــ

    
  لْمــت جمعــه هنــا اكتدا أر ومــ-121

ــ    ــي الْوِنبعـ ــِنيم ربـ ــلّْعـ    واَألجـ

    
  لُّ مبتـِدي  رب كُ شِبها ي ) 45عيـناً (-122

ــسدِ     ــم يحـ ــٍه إذا لَـ ــلُّ منتـ   وكُـ

    
ــسالِ   -123 ــذْب لَكَالسل ــا ع هِمياه  

   اباً ال وــر ــست سـ ــاآللِِال لَيـ 46كَـ
  

    
124- هللافاحلمـــد ـــى الكَلَـــ عاِلم  

ــ    ــج ذي الْرـالبـ ــ والْاِلمـ   ِلالَجـ

    
ــ -125 أدعــوه وه الو دــر ــ الر ي   ياِج

  حتـــاِجمة الْفَـــحي تنَ نظـــاِموكَـــ   

    
ــ وفُ-126 ــاِكٍفرحـ ــاِدةً ِلعـ    وبـ

  ومنيـــــةً ِلـــــراِئٍح وغَـــــاِد   

    
  أليِفى التــلَــي عِنــنعي ي وأنْ-127

ــ    ــال غُـ ــعوٍر وربـ ــصلَـ   نيِفى التـ

    
ــ-128 جــاإلخالصِ  وأنْ ي ــي ب   ود ِل

   والْخــالِصاريِن الــدِيتــلْي ِكِفــ   

    
129-نْأَ وكُ يــي ــينِِ فِّنـ ــر عـ    شـ

   ــع ــمـ ــيٍم فَـ ــال أذًى أو شـ   ِن ِبـ

    
130-   ج يا ربي بـالقَ   لِ د ـ بوِل والر ىض  

  ىضرتـــم الْيِبـــ النِماِداِه خـــجـــِب   

    
ـ  رب ى عليـهِ  صلَّ -131 ـ  ن ا مع  الـس الم  

   والصحب مـ  ن ـ أَوا ب از فَ ـ  ح   تامِخـسِن ال

    
  )نيِمسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العالَ(

 مهـ1431  رجب30 يوم الثلثاء بعون اهللا يفت   
  )فللِه احلمد والشكر والثناُء(

                                                
  . بيتا131:، واموع1:، واأللف50:، والنون10:، والياء70: إشارة إىل عدد أبياا؛ فالعني- 45
 .أول النهار وآخرهما يرى : ، واآلل، هوما يرى يف نصف النهار من اشتداد احلر كاملاء يف املفاوز يلصق باألرض:  السراب، هو- 46
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