


 

 
  

مة هي للكحّ  ر املعلومات وآلاراء املقدَّ اب، وال جعب 

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(2) 

 

 :ملخص البحث

تـاول هذا البحث مـظومات الشقخ طبد اهلل بن فودي يف طؾوم الؼرآن، حقث 

ف الباحُث  ن ا، يربز أهؿقة مضؿوهنا، وقارَ ا دققؼً بؿحتوياهتا ووصػفا وصػً  طرَّ

، مع إبراز ما ت الثالثف يف تللقف هذه الؿـظومابقن الؿـاهج التي سؾؽفا الؿمل  

 :ما ورد يف هذه الؿـظومات الثالث ن بقنة، وقارَ دَ ؾى حِ مـظومة ط زت به كّل تؿقّ 

ػات هذا لؽشف ما خػي طؾى محبي الدراسات الؼرآكقة، مؿا يف مملّ  محاولةً 

يف مقدان هذا  كهِ رْ وقَ  ر الؿوسوطي الذي فاق أهل إفريؼقا يف طصرهِ العالمة الؿػس  

طر ذا الؼُ يف ه -يف حدود اصالطاته-العؾم والتللقف فقه، فؾم يجد الباحث 

ين طاش فقفؿا قن، الؾذَ اإلفريؼي يف الؼرن الثاين طشر والثالث طشر الفجريَّ 

أططى غاية آهتؿام لعؾوم الؼرآن والتػسقر مثل  نْ العالمة طبد اهلل بن فودي مَ 

طبد اهلل بن فودي، فؽان من أغراض كتابة هذه الورقة هو التعريف بجفوده 

 قع.العؾؿي الرف ومملػاته يف هذا الػنّ 

ؿا جاء يف هذه الؿـظومات وقد اتبع الباحث مـفج آستؼراء والؿؼاركة لِ 

مـفا من مقزات  ة من أكواع طؾوم الؼرآن، وبقَّن ما تؿقَّزت به كّل العؾؿقّ 

َص لؽّل  وإيجابقات، وقد استـتج الباحُث   أنَّ العالمة طبد اهلل بن فودي قد َخصَّ

هبا طن كظقراهتا، وتـاول هذه مـظومة بعض الؿواضقع الؿػقدة التي تـػرد 

ما يف هذه الؿـظومات  ع والتػصقل حتى ٓ يؽونالؿوضوطات بـوع من التوّس 



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(3) 

بؿعاين هذه الؿـظومات، بل لؼد كان  مـُِخاًل  الُّ الؼارئ به، أو اختصارً يـَؿَ  اتؽرارً 

ؿا قد فات من كظم ابن فودي لفذه الؽتب التي اختارها من كوع آستدراك لِ 

 هذه الؽتب والؿـظومات.  مواضقع يف

│ 
 

  



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(4) 

 :املقذمة

ان، أشفد أكَّه اإلله الحؿد هلل الواحد الؼفار إحد الصؿد العظقم الؿـّ 

، والصالة والسالم طؾى كبقـا محؿد صؾى اهلل طؾقه وطؾى الؿعبود لإلكس والجانّ 

 .ين والّتـادن سار طؾى هنجفم إلى يوم الدّ آله وصحبه ومَ 

ه ف وكاضم طرفتْ طبد اهلل بن فودي هو أكرب كاتب وممل  أما بعد: فننَّ الشقخ 

الدولة العثؿاكقة الُػْوَدِويَّة يف الؼرن الثالث طشر الفجري والتاسع طشر الؿقالدي 

 د الؿصؾح والؼائد الحركي، بل الشقخ بؼقادة الشقخ طثؿان بن فودي الؿجد  

ا ا وكظؿً ا وتصـقػً قػً طبد اهلل بن فودي يؿؽن اطتباره أكثر طؾؿاء غرب إفريؼقا تلل

 لؽتب العؾؿاء.

م فــظَ  (:طؾـوم الؼـرآن)طؾـم  ومن مشروطاته يف كظم العؾـوم اإلسـالمقة كظـمُ 

 ًٓ لؾسـقوصي،  (الؼـرآن اإلتؼان يف طؾوم)و ،(الـؼاية)من كتاب  (مػتاح التػسقر) أو

ثم اختصره يف مـظومة ثاكقة استدرك فقفا بعض الؿوضوطات والػوائد التـي فاتتـه 

اها يف الؿ م بعـدهؿا مـظومـة ثالثـة ثـم كَظـ ،(سـاللة الؿػتـاح)ـظومة إولـى وسـؿَّ

اها  الػوائـد )م فقفا ُلَباَب كتـاب كظَ  ،(الػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد الجؿقؾة)سؿَّ

إٓ أن هـــذه لحســـن بـــن طؾـــي الشوشـــاوي،  (الجؿقؾـــة طؾـــى أيـــات الجؾقؾـــة

بـل بعضـفا مـا زال  ،وازكـة بقـفـاطـايـة يف التعريـف هبـا أو الؿ َق ْؾـالؿـظومات لـم تَ 

ؼت لـم يـتمَّ كشـرها وتـداولفا، والتي ُح  -حسب طؾؿي-ق بعد ا لم يحؼّ مخطوصً  ؼ 



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(5) 

يف هذا البحث إبراز ققؿـة هـذه الؿـظومـات وهـدف العالمـة طبـد اهلل مـن  فلردُت 

كر ما فقفا من الػوائد العؾؿقة، والؿؼاركة بقن محتوياهتـا وموضـوطاهتا، كظؿفا، وذِ 

الؿتخصصـون يف طؾـوم الؼـرآن والدراسـات الؼرآكقـة، وأكـون  مـفـاد حتى يسـتػق

ة يف تـاريخ طؾـوم الؼـرآن وتطـوره هبذا البحث أشقاء جديدة ومفؿّ  كذلك قد زدُت 

 طرب العصور.  

مـا ورد  يف كتابة هذه الورقة طؾى مـفج آسـتؼراء والؿؼاركـة بـقن وقد سرُت 

ــاح التػســقر)وهــي:  ،ابــن فــودي االتــي كظؿفــ يف هــذه الؿـظومــات الــثالث  ،مػت

ف، (وساللة الؿػتاح، والػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد الجؿقؾة ـهبـا وأُ  ُأطـر  ح وض 

مـظومـة طؾـى كظقرهتـا مـن حقـث الؿـادة  زت به كّل ؿقّ مسائؾفا وموضوطاهتا وما ت

قة ومن حقـث التصــقف واليتقـب لؿوضـوطات هـذا العؾـم ومباحثـه: مؿـا العؾؿ

ــر ققؿــة كــّل  ــَداواحــد ُيْظِف ها طــن ة مــن هــذه الؿـظومــات، وطــدم آســتغـاء بنِْح

 .       إُْخَرَيات

هذا البحث يف تؿفقد ومبحثقن تحتفؿا مطالب طؾى الـحو  وقد جعؾُت 

 أيت:

ذكرت فقه ترجؿة العالمة طبد اهلل بن فودي وكشلته مع ذكر بعض  التؿفقد:

 مملػاته.



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(6) 

 ،فودي يف طؾوم الؼرآنالتعريف بؿـظومات طبد اهلل بن  الؿبحث إول:

 وتحت هذا الؿبحث ثالثة مطالب:

 .(مػتاح التػسقر)التعريف بؿـظومة  الؿطؾب إول:

 .(ساللة الؿػتاح)التعريف بؿـظومة  الؿطؾب الثاين:

  .(الػرائد الجؾقؾة)التعريف بؿـظومة  الؿطؾب الثالث:

يف طؾوم  الؿؼاركة بقن مـظومات العالمة طبد اهلل بن فودي الؿبحث الثاين:

 وتحت هذا الؿبحث مطؾبان ومؾحق:، الؼرآن

الؿؼاركة بقن مـظومات طبد اهلل بن فودي من حقث  الؿطؾب إول:

 أغراضفا.

الؿؼاركة بقن مـظومات طبد اهلل من حقث تـاولفا  الؿطؾب الثاين:

 لؿوضوطات طؾوم الؼرآن.

 الثالثودي جدول الؿؼاركة بقن مـظومات العالمة طبد اهلل بن ف الؿؾحق:

 يف مباحثفا وطدد أبقاهتا.

 ثم الخاتؿة وفقفا أهم كتائج البحث والتوصقات.

                                    



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(7) 

 يف ترمجة العالمة عبذ اهلل به فىدي: متهيذ:

هو أبو محؿد طبد اهلل بن محؿد فودي اسؿه وكسبه: -
(1)

بن طثؿان بن  

 ن أيوب بن ماسرانؿد سؿبو بصالح بن هارون الؿؾؼب بؼرط بن جّب بن مح

 بن بوب بابا بن موسى جؽل.ا

اختؾػت أقوال العؾؿاء يف سـة مولد طبد اهلل بن فودي، لؽّن الذي  :مولده -

م، بدلقل كون أخقه يؽربه 8766 -ـه8881 حه الؿحؼؼون أّكه ولد سـة:رّج 

ّن من الؿعؾوم أ ح هذا الؼول، ّٕكه، مؿا يجعؾـا كرّج بحوالي اثـتي طشرة سـة

م8754/ـه8868ولد سـة:  ؒ الشقخ طثؿان 
(2)

. 

 يف بقئة طؾؿقة وديـقة مؾتزمة، يدّل  ؒ كشل ابن فودي كشلته العؾؿقة:  -

)إيداع الؿفّم م يف كتابه طؾى ذلك أّن أكثر من أخذ طـفم العؾم مؿن ذكره

ن ا مِ الـسوخ( هم من أقاربه وطشقرته، فؼد ذكر فقه حوالي ثؿاكقة طشر شقخً 

كلبقه،  :وكان تسعة من همٓء من أهل بقته وطشقرته ،ذ طـفم العؾمَخ ن أأشفر مَ 

                                                   

 ومعـاه يف الؾغة الػالتقة: الػؼقه. (8)

 لقات الجامعة اإلسالمقة بالـقجر، سـة:محؿد كبقر يوكس، حو طبد اهلل بن فودي وحقاته العؾؿقة، (2)

 .57م، العدد الرابع، ص8998



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(8) 

وأخقه الشقخ طثؿان بن فودي، وأطؿامه، وأخواله، وبـي خاله
(1)

والشقخ  ،

 جربيل بن طؿر.

 :العؾوم اإلسـالمقة يف كّل  -اتؼريبً -ألَّف الشقخ طبد اهلل بن فودي مملػاته:  -

طؾومه والػؼه وأصوله، والؾغـة كحوهـا أّلف يف التػسقر وطؾوم الؼرآن والحديث و

ف يف العؼقــدة والؿـطــق والتــاريخ روضــفا وقــرض شــعرها، وأّلــوصــرففا وطَ 

ف والسقاسة والؼضـاء، وكظـم الؼصـائد والؽتـب يف إلػقـات، والياجم والتصوّ 

ر والتاريخ، وغقر ذلك من العؾوم الؿعروفـة يف طصـره وبقئتـه، ولـه قَ ب يف الس  وكتَ 

 تؾؿقــذه الشــقخ ســعد بــن  (، كؿــا ذكــر ذلــك871ا )ن مملًػــوحــوالي مائــة وســبع

طبد الرحؿن
(2)

ن تؾـك الؿملػـات: ضـقاء التلويـل يف معـاين التـزيـل، وكػايـة فِؿـ ،

ضـعػاء الســودان، وكقـل الســول مــن تػاسـقر الرســول، كؾفـا يف التػســقر، ومػتــاح 

اج جـامع التػسقر، وساللة الؿػتاح والػرائد الجؾقؾة، كؾفا يف طؾوم الؼـرآن، وسـر

اوي، كالهؿـا يف طؾـوم الحـديث، وضـقاء إمـة، والؾملـم  البخاري، ومصباح الـرَّ

ي، كؾفا يف الػؼه، والبحر الؿحقط، ولؿـع الـربق كالهؿـا الؿصون، وضوء الؿصؾ  

ام فقؿـا لفـم وطؾـقفم مـن ّؽـرف، وضـقاء الحُ يف الـحو، والحصن الرصقن يف الّص 

                                                   

من الشقوخ، طبد اهلل بن فودي، كتاب مخطوط موجود بؿؽتبة جامعة  ن أخذُت إيداع الـسوخ بؿَ اكظر:  (8)

 .5، ص216برقم:  ،بايرو، بؼسم الؿخطوصات

ات اإلسالمقة، جامعة د بن طبد الرحؿن، كتاب مخطوط، بؿركز الدراسترتقب إصحاب، سع (2)

 .82صؽتو، كقجقريا، ص



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(9) 

مــر، وضــقاء السقاســات والػتــاوى حؽــام، وضــقاء الســؾطان، وضــقاء أولــي إإَ 

 فا يف السقاسة الشرطقة والؼضاء.والـوازل، كؾّ 

م، 8829 ، الؿوافق:ـه8245يف سـة:  ؒ تويف الشقخ طبد اهلل وفاته:  -

 وستون. خؿٌس  :وستون سـة، وققل وله من العؿر ست   ،بؿديـة )غـدو(

│ 
 

  



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(81) 

 :ىدي يف علىم القرآناملبحث األول: التعريف مبىظىمات العالمة عبذ اهلل به ف

 املطلب األول: التعريف مبىظىمة )مفتاح التفسري(:

هذه الؿـظومة هي إولى من سؾسؾة مـظومات طبد اهلل بن فودي يف طؾوم 

 ( كؿا ذكر ذلك يف خاتؿة الؿـظومة:ـه8219م/8794الؼرآن كظؿفا سـة: )

 َقددددِد اْكَتَفددددى ةَِرْحَؿددددِة الَؿـ ددددا ِ 
 

 اإِلْتَؼددددددددا ِ ُمْؿَتِؾًئددددددددا َلَئددددددددالَِي  
 

ِْ تِْسدددٍع َقْبَؾَفدددا َقْرَكدددا ِ   فِدددي َمدددا
 

ِْ الَعددْدَكا ِ   ِْ ِةْجددَر  ِمددْن َةْعددِد َفْلدد
 

 َمـُْظْوُمـَددددددا ُمَاددددددَؾًقا ُمَسددددددَؾَؿا
 

 مَؾددى الـبددّي الؿاددطػى ومَؿَؿددا 
 

َِ وإَْتَبددداعِ  دددَحا َْ  لُِجْؿؾدددة إ
 

اِمي  وتددددداةعقفم لِـِدددددَداِي الدددددد 
(1)

 
 

الؿـظومة قبل فية جفاد الشقخ طثؿان ضد أطداء وكان كظم طبد اهلل لفذه 

ضقاء التلويل يف معاين )دولتفم الولقدة، وقبل تللقػه لؽتابه الؿشفور يف التػسقر 

َػه يف مديـة كاكو سـة ،(التػسقر ألَّف طبد اهلل هذا م(، و8885/ ـه8231) الذي ألَّ

 ،اح التػسقر(وطشرين سـة من كظؿه لؿـظومة )مػت إحدىم، بعد التػسقر الؼق  

( التي ألػفا ساللة الؿػتاح)وطشرين سـة من اختصارها يف مـظومته  عد تسوبع

(ـه8288م/8796سـة: )
(2)

. 

                                                   

محؿد الحافظ بن أبي بؽر بن أحؿد، باكقو،  :عه وكشرهمػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، جؿَ  (8)

 .43بدون صبعة وبدون تاريخ، ص

(2) “Contributions of the Sokoto Jihad leaders to Qur,anic studies” Studies 

in the History of the Sokoto Caliphate Dr Aliyu Abdulhamid, P:184.  



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(88) 

ظم دون الـثر يف تللقف مـظومته وقد اختار الشقخ طبد بن فودي أسؾوب الـّ 

ت لطؾبة العؾم يف مـطؼته لغرض آختصار ؿَ ظِ ّٕكفا كُ  :(مػتاح التػسقر)

م هو أسفل لتحؼقق هذا الغرض: وٕنَّ كتاب ظْ أسؾوب الـَّ فؽان  ،والحػظ

َّٓ  (اإلتؼان)  طن لإلمام السقوصي واسع جًدا، ٓ يؿؽن استقعاب ما فقه بسفولة إ

ومة مختصرة، وكان غرض طبد اهلل باحثه وأكواطه يف مـظصريق كظم مسائؾه وم

فل حػظه يف هذه الؿـظومة هو اختصار مسائل كتاب اإلتؼان يف كظم بديع يس

 طؾى الطؾبة يف ذلك الزمن.

طن أكواع  (اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن)ث يف كتابه إنَّ اإلمام السقوصي تحدّ 

(، فاختصرها 81ا )العؾوم والؿسائل الؿتعؾؼة بالؼرآن وطؾومه يف ثؿاكقن كوطً 

ا من هذه ( كوطً 71يف ) (مػتاح التػسقر)الشقخ طبد اهلل بن فودي يف مـظومة 

ذ ما يتعؾق بعؾم أصول الدين من كتاب السقوصي ْخ كقن، لؽن مع أَ إكواع الثؿا

لقؽون مؼدمة لعؾم طؾوم الؼرآن، يؼول طبد اهلل بن فودي يف  (الـَُّؼاَية)أخر وهو 

 مؼدمة مػتاح التػسقر:

 ا ُضددددَؿـَاوةعددددد ها ففددددا  َكْظًؿدددد
 

َِ ُمْعَؾـَدددا   َةَقدددا  َفْحدددَوال الؽَِتدددا

 

 اَيددددةلَِجْؿِعدددده مددددا كددددا    الـ ؼَ 

 

 مـفدددا مدددع اإلتؼدددا  ففدددو الغايدددة 

 

ْقُته الِؿْػَتدددددداَّ لِؾت ْػِسددددددقَسدددددد  رِ ؿ 
 

 وَفْسدددددددَلُل اإِلَلدددددددَه ةالتقسدددددددقرِ  
 



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(82) 

ددددول الددددَدينِ  َُ  ُمْبَتددددِدًيا ةعؾددددم ُف
 

ُْ كدددددل  ِ ْيدددددنِ   ددددده َفَسدددددا ك 
ِٕ(1)

 
 

أوجز العالمة طبد اهلل بن فودي يف كظم بعض أكواع طؾوم الؼرآن ولم 

كؿا وردت طـد اإلمام السقوصي يف اإلتؼان، فياوحت  تػاصقؾفا يوردها بؽّل 

أبقات بعضفا بقن ثالثة أبقات إلى طشرة أبقات، وأصـب يف بعضفا إخرى 

رين، ومآخذ صبؼات الؿػّس  :مثل ،ا إلى أكثر من مائة بقتفجاءت يف ثالثقن بقتً 

ومبفؿات الؼرآن، لؽن الشقخ طبد اهلل لم يؾتزم  ،روشروط الؿػّس  ،التػسقر

يتقب اإلمام السقوصي لفذه إكواع من أكواع طؾوم الؼرآن الواردة يف كتاب ب

اإلتؼان، فؼد أدمج بعض إكواع يف بعض وطـوهنا بعـواٍن جامع لؿعاكقفا طؾى 

إسؾوب الذي بدأ به اإلمام طبد الرحؿن بن طؿر بن رسالن جالل الدين 

وهو من  ،(قع الـجوممواقع العؾوم من موا)( يف كتابه: ـه824البؾؼقـي )ت:

أجود وأحسن اليتقبات والتـويعات والتصـقػات ٕكواع طؾوم الؼرآن، يؼول 

إنَّ تصـقف طؾوم الؼرآن مؿا يحتاج إلى » الدكتور مساطد بن سؾقؿان الطقار:

جؿع إشباه والـظائر إلى بعضفا، ا، وتُ إطادة كظر: بحقث يؽون اليتقب مـطؼقً 

ا، ومن أحسن آجتفادات يف ترتقب أكواع طؾوم ب أواخرها طؾى أوائؾفوترتّ 

                                                   

 .8مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (8)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(83) 

الؼرآن وتصـقػفا ما قام به البؾؼقـي
(1)

مواقع العؾوم من مواقع )يف كتابه  

(الـجوم
(2)

وتصـقف اإلمام البؾؼقـي لعؾوم الؼرآن هو طؾى سبعة أقسام كؿا  ،

ذكرها يف مؼدمة كتابه
(3)

 ، وهي:

 ا:مشر كومً  اه، و  هلك اثـمواطن الـزول وفوقاته ووقائع الؼسم إول: .1

الؿؽي والؿدين، السػري والحضري، الؾقؾي والـفاري، الصقػي والشتائي، 

 خر ما كزل. آراشي والـومي، أسباب الـزول، أول ما كزل، الػِ 

 السـد، وةو ستة فكواع:  الؼسم الثاين: .2

 الؿتواتر وأحاد والشاذ، قراءات الـبي، الرواة، الحػاظ.

 ا: إ اي، وةو ستة فكواع فيًض  الث:الؼسم الث .3

 ، ختفيف اهلمزة، اإلدغام.بتداء، اإلمالة، املد  الوقف، اال

                                                   

هو طبد الرحؿن بن طؿر بن رسالن الؽـاين، العسؼالين إصل، ثم البؾؼقـي الؿصري، أبو الػضل  (1)

 ،كتب يف )التػسقر( له ،اكتفت إلقه رياسة الػتوى بعد وفاة أبقه ،جالل الدين: من طؾؿاء الحديث بؿصر

 ،وتعؾقق طؾى البخاري سؿاه )اإلففام لؿا يف صحقح البخاري من اإلهبام( ،و)مجالس الوطظ( ،)الػؼه(و

طؾى الروضة( يف فروع  و)حواشٍ  ،ورسالة يف )بقان الؽبائر والصغائر( ،و)مـاسبات أبواب تراجم البخاري(

 (.3/321ؿود، إطالم، ج، خقر الدين بن مح. )الزركؾيـه824 الشافعقة، ومات يف الؼاهرة سـة:

تاريخه وتصـقف أكواطه، إستاذ الدكتور مساطد بن سؾقؿان الطقار، مجؾة معفد اإلمام  :طؾوم الؼرآن (2)

 .884هـ، العدد إول، ص8427الشاصبي لؾدراسات الؼرآكقة، ربقع أخر، سـة: 

لرحؿن بن طؿر بن رسالن، تحؼقق ودراسة: الدكتور مواقع العؾوم من مواقع الـجوم، البؾؼقـي، طبد ا (3)

 .29، 28م، ص2117 دار الصحابة، سـة: ،أكور محؿود الؿرسي خطاب، صـطا



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(84) 

 إلػاظ، وةو سبعة فكواع:  الؼسم الراةع: .4

 الغريب، الؿعرب، الؿجاز، الؿشيك، الؿيادف، آستعارة، التشبقه.

 ا: ومً الؿعاين الؿتعؾؼة ةإحؽاْ، وةو فرةعة مشر ك الؼسم الخامس: .5

ريـــد بـــه العـــام البـــاقي طؾـــى طؿومـــه، العـــام الؿخصـــوص، العـــام الـــذي أُ 

ــ ــا َخ ــاُب  ّص الخصــوص، م ــه الؽت ــ فق ــا َخ ـةَ السُّ ــ صــْت صَّ ، م ــه السُّ ــاَب  ةُ ـّ فق ، الؽت

ل، الؿػفوم، الؿطؾـق، الؿؼقـد، الـاسـخ، الؿـسـوخ، كـوع ن، الؿموَّ ل، الؿبقَّ جؿَ الؿُ 

ـة، والعامل به واحد ة معقَّ ؽام مدّ وهو ما طؿل به من إح :من الـاسخ والؿـسوخ

 ػقن. من الؿؽؾَّ 

 خؿسة فكواع: يالؿعاين الؿتعؾؼة ةإلػاظ، وة الؼسم السا ْ: .6

 الػصل، الوصل، اإليجاز، اإلصـاب، الؼصر. 

ا وهبذه إقسام الستة اْكَتَؿَؾْت أكواع طؾوم الؼرآن طـد البؾؼقـي خؿسقن كوطً 

ٓ يدخل تحت إقسام السابؼة وٓ يؿؽن  (، وهـاك قسم سابع من إكواع51)

: إسؿاء والؽـى، والؿبفؿات، وشروط وتصـقػه تحت التصـقػات السابؼة، وه

 ر والؼواطد التي يحتاج إلقفا، وغقر ذلك من إكواع. الؿػّس 

مػتــاح )ه: ْقـسـار طبـد اهلل بـن فــودي طؾـى هـذا إســؾوب والــفج يف مـظومتَ 

يف بعـض  وخـالف اإلمـام البؾؼقــي قؾـقاًل  .(ؿػتاحساللة ال)ومختصرها  (التػسقر



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(85) 

ترتقبات إكواع، وزاد طؾى البؾؼقـي مـا فاتـه مـن إكـواع مؼتبًسـا لؿـا طــد اإلمـام 

والؼســم الــذي اســتدركه العالمــة طبــد اهلل بــن فــودي طؾــى  ،الســقوصي يف اإلتؼــان

اإلمــام البؾؼقـــي هــو أكــواع طؾــوم الؼــرآن التــي ترجــع إلــى رســم الؿصــحف 

ؿاينالعث
(1)

كر ما يرجع إلى السـد من أكواع طؾوم الؼرآن، وهـو طــد كره بعد ذِ ، وذَ 

ــوع الســادس والســبع ــام الســقوصي يف الـ ــاير لؿــا ســّؿاه 76ن )قاإلم ــوان مغ  ( بعـ

الــوع السـادس والسـبعون: يف مرسـوم » فؼـد سـّؿاه السـقوصي :طبد اهلل بن فودي

«الخط وآداب كتابته
(2)

. 

  

                                                   

 .81مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (8)

اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن، طبد الرحؿن بن أبي بؽر السقوصي، تحؼقق: محؿد أبو الػضل إبراهقم،  (2)

 .4/867ج م،8974هـ/ 8394 الؿصرية العامة لؾؽتاب، سـة: الؼاهرة: الفقئة



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(86) 

م وأما طن محتويات الؿـ ظومة، فننَّ العالمة الشقخ طبد اهلل بن فودي قسَّ

قن،قن محتوياهتا إلى قسؿَ   هؿا: مفؿَّ

( مؿا يدخل الـؼاية)اقتبسه من كتاب السقوصي الؼسم إول من الؿـظومة: 

ين، وقد اشتؿل هذا الؼسم طؾى ثؿاكقة وطشرين وطؾم أصول الدّ  يف طؾم الؽالم

أصول الدين حث يف طؾممبا ةث فقفا طن ثالث(، تحدّ 28ا )بقتً 
(1)

 وهي: ،

    ث طـفا يف ثؿاكقة أبقات. تحدّ  اإللفقات: .1

 ث طـفا يف ثالثة أبقات.تحدّ الـبوات:  .2

 ا. ث طـفا يف ستة طشر بقتً تحدّ السؿعقات:  .3

م فقــه مــا ورد يف كتــاب وهــو الؼســم الــذي كَظــالؼسددم الثدداين مددن الؿـظومددة: 

(، وفقؿـا 8224ا )ئتقن وأربعـة وطشـرين بقًتـومـا اإلتؼان لإلمام السقوصي يف ألٍف 

ــ ــواع طؾــوم الؼــرآن مــع فروطفــا وتتؿّ يؼــارب ســبعقن كوًط اهتــا وقواطــدها ا مــن أك

 وذيولفا، ومن أهم مباحث طؾوم الؼرآن يف هذه الؿـظومة:

  

                                                   

 .2، 8مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (8)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(87) 

 مؾوْ التػسقر:  .1

وهذا العـوان هو كالؿؼدمة لؾؽتاب وٓ يدخل تحت تؼسقم أكواع طؾوم 

ذكر تحت هذا العـوان تعريف التػسقر،  فا طبد اهلل بن فودي،آن التي كظؿالؼر

ؽم ؽم تػضقل بعض الؼرآن طؾى بعض، وُح وتعريف الؼرآن، وتعريف أية، وُح 

(9جواز التػسقر بالرأي يف تسعة أبقات )
(1)

. 

 (: 87) (امباحث مؾوْ الؼرآ  التي ترجع إلى الـزول )سبعة وثؿاكو  ةقتً  .2

لؼرآن من حقث الـزول وهؿا: الؿؽي والؿدين كر تحته أقسام سور اذَ 

(، ثم 84ا )وتعريػفؿا الؿشفور، ثم ذكر أسؿاء السور الؿدكقة يف أربعة طشر بقتً 

( فؼط، ثم َطـَْوَن 4) ب لضوابط معرفة الؿؽي والؿدين يف أربعة أبقاتبوّ 

ثم الـفاري والؾقؾي يف خؿسة أبقات   (،8لؾحضري والسػري يف ثؿاكقة أبقات )

راشي والـومي يف بقت (، ثم الػِ 3ثم الصقػي والشتائي يف ثالثة أبقات ) (،5)

(، ثم الحديث طن أول ما 9م أسباب الـزول يف تسعة أبقات )ؾْ (،  ثم طِ 8واحد )

( يف 5(، ثم ذيَّل له بخؿسة أبقات أخرى )6كزل وآخر ما كزل يف ستة أبقات )

ات وتذكقبات ( يف تتؿّ 32ا )بقتً  أوائل ما كزل يف أشقاء بؿػردها، ثم اثـقن وثالثقن

مثل: أكواع الوحي  ،يف أشقاء متػرقة اشتؿؾت طؾى مسائل وأكواع يف طؾوم الؼرآن

                                                   

 .2مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (8)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(88) 

وضروبه، طدُّ آي الؼرآن وترتقب سوره وآياته، تؼسقؿات سور الؼرآن من حقث 

ل، فؿجؿوع أبقات الطوال والؿئون والؿثاين والؿػّص  :وهي ،هارِ َص صولفا أو قِ 

(87) (اسبعة وثؿاكون بقتً ) هذا الؼسم:
(1)

.  

 (تسعة ومشرو  ةقًتا)ـد )مؾم الؼرايات( ؼة ةالّس فكواع مؾوْ الؼرآ  الؿتعؾّ  .3

(29:) 

ث تحت هذا الؼسم طن أكواع الؼراءات الؼرآكقة وهي الؿتواتر وأحاد تحدّ 

ب لؼراءة الـبي8والشاذُّ وشروط صحة الؼراءات يف ثؿاكقة أبقات )  ملسو هيلع هللا ىلص (، ثم بوَّ

اظ الؼرآن من الصحابة والتابعقن وأخذين (، ثم َطـَْوَن لحػّ 7عة أبقات )يف سب

ع أبقات هذا (، فؿجؿو84ا )ل له بلحوال الؼراءات يف أربعة طشر بقتً وذيّ  طـفم

ابقتً  وطشرون ةالؼسم: تسع
(2)

. 

 (ااثـا  وتسعو  ةقتً )ؼة ةإ اي )مؾم التجويد( فكواع مؾوْ الؼرآ  الؿتعؾّ  .4

(92:) 

اء فقه يف هذا الؼسم طن الوقف يف الؼرآن وأكواطه ومـاهج الؼرّ  ثتحدّ 

ا ا يف ستة طشر بقتً الوقف بابً ص لؽقػقة (، ثم خّص 86ا )وأحؽامه يف ستة طشر بقتً 

                                                   

 .5 -2مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (8)

 .6مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (2)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(89) 

(، ثم 81) يف طشرة أبقات طـفؿاث ن لإلمالة والػتح وتحدّ وَ ـْ (، ثم طَ 86ا )أيًض 

ن تخػقف الفؿزة يف تسعة (، ثم طـوا8والؼصر يف ثؿاكقة أبقات ) طـوان الؿدّ 

(، ثم طـوان كقػقة 83ا )(، ثم طـوان اإلدغام وأكواطه يف ثالثة طشر بقتً 9أبقات )

(، فاكتؿؾت مجؿوع أبقات هذا 21ا )ل الؼرآن وآداب تالوته يف طشرين بقتً تحؿُّ 

(92ا )الؼسم يف اثـقن وتسعقن بقتً 
(1)

.  

 (:109) (ة وتسعة فةقاتؼة ةرسم الؿاحْ )مائفكواع مؾوْ الؼرآ  الؿتعؾّ  .5

ذكر تحت هذا الؼسم كقػقة رسم الؿصحف العثؿاين وقواطده يف تسعة 

(، ثم 88ا )يف أحد طشر بقتً  ثم ذكر قواطده الؿتعؾؼة بالزيادة(، 29ا )وطشرين بقتً 

ا (، ثم قاطدة البدل يف ثالثة طشر بقتً 88ا )ا أيًض قاطدة الفؿزة يف أحد طشر بقتً 

(، ثم قاطدة ما كتب 88ا )والػصل يف أحد طشر بقتً  (، ثم قاطديت الوصل83)

(، ثم ذكر آداب كتابة الؿصحف 86ا )قه يف ستة طشر بقتً طؾى إحدى قراءتَ 

(، فاكتؿؾت أبقات هذا الؼسم يف مائة وتسعة 88ا )العثؿاين يف ثؿاكقة طشر بقتً 

(819) أبقات
(2)

.  

  

                                                   

 .81 -7ي، صمػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فود (8)

 .84 -81مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (2)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(21) 

 (امائة وفحد مشر ةقتً )( . فكواع مؾوْ الؼرآ  الؿتعؾؼة ةإلػاظ )غريب الؼرآ 6

(111 :) 

(، ثم ذكر 43ا )ث يف هذا الؼسم طن غريب الؼرآن يف ثالثة وأربعقن بقتً تحدّ 

ن وَ ـْ (، ثم طَ 83ا )ما وقع يف الؼرآن من لغات العرب ولفجاهتم يف ثالثة طشر بقتً 

ث طن (، ثم تحدّ 4لؾؿشيك والؿيادف من ألػاظ الؼرآن يف أربعة أبقات )

(، ثم التشبقه يف تسعة 82ا )جاز من ألػاظ الؼرآن يف اثـي طشر بقتً الحؼقؼة والؿ

(، ثم الؽـاية يف ثالثة أبقات 84ا )(، ثم آستعارة يف أربعة طشر بقتً 9أبقات )

ون لؾتؼديم والتلخقر وأغراضفؿا يف ـْ (، ثم طَ 4(، ثم التعريض يف أربعة أبقات )3)

من آيات الؼرآن يف ستة أبقات  (، ثم موهم الؿختؾف3الؼرآن يف ثالثة أبقات )

(888ا )(. فاكتؿؾت أبقات هذا الؼسم يف مائة وأحد طشر بقتً 6)
(1)

. 

ستة وخؿسو  ). فكواع مؾوْ الؼرآ  الؿتعؾؼة ةإحؽاْ )مؾم فَول الػؼه( 7

 (:56) (اةقتً 

ن والؿجؿل يف خؿسة (، ثم الؿبقَّ 84ا )يف أربعة طشر بقتً  بدأ بذكر العام والخاّص 

(، ثم الؿطؾق والؿؼقد يف ثالثة 8(، ثم الؿـطوق والؿػفوم يف ثؿاكقة أبقات )5أبقات )

أبقات هذا  (، فاكتؿل طددُ 26ا )(، ثم الـاسخ والؿـسوخ يف ستة وطشرين بقتً 3أبقات )

(56ا )الؼسم يف ستة وخؿسقن بقتً 
(2)

. 

                                                   

 .87 -84مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (8)

 .89 -87مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (2)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(28) 

. فكواع مؾوْ الؼرآ  الؿتعؾؼة ةالؼوامد الؾغوية التي يحتاجفا الؿػسر )مؾم 8

 (:176) (امائة وستة وسبعو  ةقتً )الـحو والؾغة( 

(، ثم قواطد 26ا )بدأ بذكر قواطد إدوات الـحوية يف ستة وطشرين بقتً 

(، ثم قواطد يف التذكقر والتلكقث يف 84ا )الضؿائر يف الؼرآن يف أربعة طشر بقتً 

قواطد  (، ثم8(، ثم قواطد يف التـؽقر والتعريف يف ثؿاكقة أبقات )4أربعة أبقات )

(، ثم قواطد يف مؼابؾة الجؿع يف ستة 81يف اإلفراد والجؿع يف طشرة أبقات )

(، 83ا )(، ثم قواطد يف إلػاظ التي يظن هبا اليادف يف ثالثة طشر بقتً 6أبقات )

(، ثم قواطد يف خصائص الػعل 8ثم قاطدة السمال والجواب يف ثؿاكقة أبقات )

ا ، ثم الوجوه والـظائر يف أربعة وثؿاكقن بقتً (3وآسم والؿصدر يف ثالثة أبقات )

 (.    876ا )(،  فاكتؿؾت أبقات هذا الؼسم يف مائة وستة وسبعقن بقتً 84)

. فكواع مؾوْ الؼرآ  من الؿعاين الؿتعؾؼة ةإلػاظ من مؾم البالغة )مؾم الؿعاين 9

 (:117)( امائة وسبعة مشر ةقتً )والبديع( 

(، ثم مبحث 21ا )ث طـفا يف طشرين بقتً حدّ بدأ بؿبحث الخرب واإلكشاء وت

(، ثم مبحث الؼصر يف خؿسة أبقات 6وجوه مخاصبات الؼرآن يف ستة أبقات )

(، ثم مبحث اإليجاز 7(، ثم مبحث الػصل والوصل يف سبعة أبقات )5)

(، ثم ذكر قواطد يف تؼدير الؿحذوف يف أربعة 32ا )وأقسامه يف اثـقن وثالثقن بقتً 

( ثم طؾم بديع الؼرآن 26ا )مبحث اإلصـاب يف ستة وطشرين بقتً (، ثم 4أبقات )



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(22) 

ا، فاكتؿؾت أبقات هذا الؼسم يف مائة وسبعة طشر بقتً  (،87ا )يف سبعة طشر بقتً 

(887)
(1)

.   

. متػرقات   فكواع مؾوْ الؼرآ  )من إكواع ما ٓ يدخل تحت الحار( 10

 (:90) (اتسعو  ةقتً )

(، ثم طؾم فواصل آي 82ا )رآن يف اثـي طشر بقتً بدأ يف هذا الؼسم بنطجاز الؼ

(، 83ا )(، ثم طؾم مـاسبات الؼرآن يف ثالثة طشر بقتً 88ا )الؼرآن يف أحد طشر بقتً 

ثم مبحث فواتح السور وخواتؿفا وهو من مبحث الؿـاسبات يف ستة أبقات 

، ثم (6(، ثم أقسام الؼرآن يف ستة أبقات )6(، ثم أمثال الؼرآن يف ستة أبقات )6)

(، ثم 4(، ثم مشتبفات الؼرآن يف أربعة أبقات )7جدل الؼرآن يف سبعة أبقات )

(، ثم العؾوم الؿستـبطة من الؼرآن يف 9محؽم الؼرآن ومتشابـفه يف تسعة أبقات )

(، ثم ذكر 91ا )الؼسم يف تسعقن بقتً هذا (، فاكتؿؾت أبقات 85ا )خؿسة طشر بقتً 

والؽػار  من أسؿاء الؿالئؽة والصحابة والجنّ أسؿاء إشقاء الؿتػرقة يف الؼرآن 

(، 24ا )وإصـام والؼبائل والبالد والبؼاع والطقور وغقرها يف أربعة وطشرين بقتً 

ؿات الؼرآن (، ثم مبفَ 5ث طـفا يف خؿسة أبقات )ى وإلؼاب وتحدّ ـَ ب لؾؽُ ثم بوَّ 

ا حد طشر بقتً ث طن فضائل الؼرآن يف أ(، ثم تحدّ 869ا )يف مائة وتسعة وستقن بقتً 

ا (، ثم إطراب الؼرآن يف واحد وطشرين بقتً 2الؼرآن يف بقتقن ) (، ثم خواّص 88)

                                                   

  .29 -25مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (8)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(23) 

ر يف (، ثم شروط الؿػّس 3ث طن مآخذ التػسقر يف ثالثة أبقات )(، ثم تحدّ 28)

(، فاكتؿؾت أبقات هذا الؼسم يف ثالث مائة وخؿسقن 25ا )خؿسة وطشرين بقتً 

(351ا )بقتً 
(1)

.  

 (: 30) (اةقتً  ثالثو )ومة   طبؼات الؿػسرين . خاتؿة الؿـظ11

ن بعدهم ختم الؿـظومة بذكر صبؼات الؿػسرين من الصحابة والتابعقن ومَ 

ف لْ يف أَ  ت الؿـظومة(، فاكتؿؾت أبقا31ا )ف يف التػسقر يف ثالثقن بقتً ن ألَّ مؿَّ 

(8894ا )ومائة وأربعة وتسعقن بقتً 
(2)

. 

  

                                                   

 .42 -29مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (8)

 .43، 42سقر، طبد اهلل بن فودي، صمػتاح التػ (2)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(24) 

 :)ساللة املفتاح(املطلب الثاين: التعريف مبىظىمة 

 ســـــة: (سدددداللة الؿػتدددداَّ)كظــــم العالمــــة طبــــد اهلل بــــن فــــودي مـظومــــة 

بعـد ســتقن  (مػتاَّ التػسقر)(، اختصر فقفا مـظومته السابؼة ـه8288م/8796)

مــن كظؿفــا
(1)

ا اشــتؽى إلقــه بعــض ضــعػاء الطــالب مــن كثــرة أبقاهتــا وذلــك لّؿــ :

ــبفموصــعوبة  ــًة لطؾ ــقفم، فنجاب ــبة إل ــتقعاهبا بالـس ــه ) اس مػتدداَّ اختصــر مـظومت

ــالتػسددقر ــة وخؿســة وســبعقن بقًت ــقن أبقــات 475ا )( يف أربــع مائ ــاح )(، مــن ب مػت

ؿـة طؾـى (، مـع زيـادات قق  8894ا )ومائة وأربعة وتسعقن بقتً  اػً لْ البالغة أَ  (التػسقر

يف بعــض إكــواع والؿســائل: كؿــا يف مبحــث فضــائل  (مػتــاح التػســقر)مـظومــة 

 لخ. إ تشابه وقاطدة الجؿع واإلفراد يف الؼرآن...م والؿؼرآن والؿحؽَ ال

فؼد  (ساللة الؿػتاَّ)وأما طن الؿسائل وأكواع طؾوم الؼرآن يف مـظومة 

ؿفا العالمة طبد اهلل بن فودي إلى إقسام أتقة:  قسَّ

 الؿؼدمة:  .1

ه  ،وذكـر مـزلـة الؼـرآن وصـػاته ،م الؿـظومـةْظـتحدث فقفا طن سـبب كَ  وكـوَّ

وأهنـا  ،وذكر مصدر الؿـظومة مام السقوصي يف طؾوم الؼرآن وفـوكه،اإل بنسفامات

بـاب أكـواع طؾـوم الؼـرآن مـن ؾُ التي هي كظم لِ  (مػتاح التػسقر)اختصار لؿـظومته 

                                                   
(1) Contributions of the Sokoto Jihad leaders to Qur,anic studies” Studies in 

the History of the Sokoto Caliphate Dr Aliyu Abdulhamid P:184.  



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(25) 

ا وذلـك كؾـه يف ثؿاكقـة طشـر بقًتـ ،وذكـر تسـؿقة الؽتـاب ،كتاب اإلتؼان لؾسـقوصي

(88)
(1)

.  

 (اع إلى الـزول )سبعة وثالثو  ةقتً مباحث مؾوْ الؼرآ  التي ترج الؼسم إول: .2

(37 :) 

وهؿا: الؿؽي والؿدين  ،ذكر تحته أقسام سور الؼرآن من حقث الـزول

(، ثم 5وتعريػفؿا الؿشفور، ثم ذكر أسؿاء السور الؿدكقة يف خؿسة أبقات )

( فؼط، ثم الحديث طن 4ب لضوابط معرفة الؿؽي والؿدين يف أربعة أبقات )وَّ بَ 

ثم َطـَْوَن لؾحضري والسػري يف  (،3) ما كزل يف ثالثة أبقات أول ما كزل وآخر

(، ثم الصقػي والشتائي 4(،  ثم الـفاري والؾقؾي يف أربعة أبقات )8ثؿاكقة أبقات )

م أسباب ؾْ (، ثم طِ 8راشي والـومي يف بقت واحد )(، ثم الػِ 3يف ثالثة أبقات )

ثالثة مـفا يف  :(6أبقات )(، ثم ختم هذا الؼسم بستة 3الـزول يف ثالثة أبقات )

سور الؼرآن وآياته  د  ات مسائل كزول الؼرآن، والثالثة الباققة يف ترتقب وطَ تتؿّ 

(37ا )سبعة وثالثون بقتً الؼسم:  فؿجؿوع أبقات هذا ،وكؾؿاته
(2)

.  

  

                                                   

 .96، 95ع، صساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، تحؼقق: الدكتور الؼاضي آدم بؾؾو، كتاب غقر مطبو (8)

 .99 -96ساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، ص (2)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(26) 

خؿسة )الؼسم الثاين: فكواع مؾوْ الؼرآ  الؿتعؾؼة ةالسـد )مؾم الؼرايات(  .3

 (:15) (امشر ةقتً 

ن وَ ـْ (، ثم طَ 2ث تحت هذا الؼسم طن شروط صحة الؼراءات يف بقتقن )حدّ ت

ل له بذكر اظ الؼرآن من الصحابة والتابعقن وبعض أخذين طـفم وذيّ لحػّ 

(، فؿجؿوع أبقات هذا الؼسم هو: خؿسة 83ا )أحوال الؼراءات يف ثالثة طشر بقتً 

(85ا )طشر بقتً 
(1)

.     

ثؿاكقة )لؼرآ  الؿتعؾؼة ةإ اي )مؾم التجويد( الؼسم الثالث: فكواع مؾوْ ا .4

 (:38) (اوثالثو  ةقتً 

ــة والؿــد وأحؽــام الفؿــزة مــن تحــدّ  ث يف هــذا الؼســم طــن الوقــف واإلمال

(، 89ا )ثم ذكر اإلدغـام وأقسـامه يف تسـعة طشـر بقًتـ ،التخػقف والتسفقل والبدل

فاكتؿؾـت  (،89ا )بقًتـب تالوته يف تسـعة طشـر ل الؼرآن وآداثم َطـَْوَن لؽقػقة تحؿُّ 

(38ا )مجؿوع أبقات هذا الؼسم يف ثؿاكقة وثالثقن بقتً 
(2)

. 

  

                                                   

 .818 -99ساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، ص (8)

 .815 -818ساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، ص (2)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(27) 

  ومائة وتسعة ومشر) الؼسم الراةع: فكواع مؾوْ الؼرآ  الؿتعؾؼة ةإلػاظ .5

 (: 129) (اةقتً 

ث يف هذا الؼسم طن غريب الؼرآن يف أربعة أبقات ) ر (، ثم ذكَ 4تحدَّ

ر الؿشؽل يف بقتقن (، ثم ذكَ 2ؼرآن يف بقتقن )الؿشيك والؿيادف من ألػاظ ال

ث ثم تحدّ  ،(7(، ثم موهم الؿختؾف من آيات الؼرآن يف سبعة أبقات )2ا )أيًض 

ثم قواطد الضؿائر يف اثـي  ،(87ا )دوات الـحوية يف سبعة طشر بقتً طن معاين إ

ثم  ،(4(، ثم قاطدة التعريف والتـؽقر يف الؼرآن يف أربعة أبقات )82ا )طشر بقتً 

(، ثم قاطدة السمال 26ا )قاطدة الجؿع واإلفراد يف الؼرآن يف ستة وطشرين بقتً 

ترادفه من ألػاظ الؼرآن يف ثالثة طشر  ثم ما يظنّ  ،(7والجواب يف سبعة أبقات )

ن يف (، ثم الؿجؿل والؿبقَّ 81يف طشرة أبقات ) (، ثم العام والخاّص 83ا )بقتً 

(، ثم الؿطؾق 5ؿػفوم يف خؿسة أبقات )(، ثم الؿـطوق وال3ثالثة أبقات )

( 86ا )(، ثم الـاسخ والؿـسوخ يف ستة طشر بقتً 8والؿؼقد يف بقت واحد )

(829ا )فاكتؿؾت أبقات هذا الؼسم يف مائة وتسعة وطشرين بقتً 
(1)

. 

  

                                                   

 .888 -815ساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، ص (8)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(28) 

ثؿاكقة ) الؼسم الخامس: فكواع مؾوْ الؼرآ  من الؿعاين الؿتعؾؼة ةإلػاظ. 6

  (:38)( وثالثو  ةقًتا

بدأ فقه ببعض الؿسائل يف الخرب واإلكشاء يف طؾم الؿعاين من طؾوم البالغة 

ث طن اإليجاز يف (، ثم تحدّ 5يف ستة أبقات، ثم مبحث الؼصر يف خؿسة أبقات )

(، ثم فواصل آي الؼرآن 5(، ثم اإلصـاب يف خؿسة أبقات )84ا )أربعة طشر بقتً 

(، 8ه يف ثؿاكقة أبقات )(، ثم مـاسبات آي الؼرآن وسور6يف ستة أبقات )

(38ا )فاكتؿؾت أبقات الؼسم يف ثؿاكقة وثالثقن بقتً 
(1)

. 

مائة ) الؼسم السا ْ: من فكواع مؾوْ الؼرآ  التي ٓ تدخل تحت الحار. 7

 (:175) (وخؿسة وسبعو  ةقًتا

( أبقات، إطجاز الؼرآن 5ذكر يف هذا الؼسم هذه الؿباحث: أمثال الؼرآن )

ا، فضائل ( بقتً 28( أبقات، فضائل الؼرآن )9الؿستـبطة )( أبقات، العؾوم 81)

ا، أفضل ( بقتً 89ا، خواص الؼرآن )( بقتً 87بعض سور الؼرآن وبعض آياته )

ا، صػات الحروف ( بقتً 24( أبقات، محؽم الؼرآن ومتشابـفه )4الؼرآن وفاضؾه )

ا، تً ( بق85( أبقات، إطراب الؼرآن )4ؿات الؼرآن )( أبقات، مبفَ 9ومخارجفا )

( 25ا، الخاتؿة يف صبؼات الؿػسرين )( بقتً 31مآخذ التػسقر وشروط الؿػسر )

(875ا )الؼسم يف مائة وخؿسة وسبعقن بقتً  هذا ا، فاكتؿؾت أبقاتبقتً 
(2)

. 
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 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(29) 

 :املطلب الثالث: التعريف مبىظىمة )الفرائذ اجلليلة وسائط الفىائذ اجلميلة(

ابؼتقن يف سؾسؾة مـظومات هذه الؿـظومة هي إخقرة بعد الؿـظومتقن الس

م، كؿا قال يف 8796/ـه8288 طبد اهلل بن فودي يف طؾوم الؼرآن، كظؿفا سـة:

 خاتؿة الؿـظومة:

ي ا ِ   َتددددم  ةحؿددددد الَؿِؾددددِك الددددد 

 

ِْ   الؼددددددرآ ِ   ُُ الُعُؾددددددْو  ُمْؿَتِؾدددددد

 

الِ  ُمِضدددددي    َلْقَؾَتدددددْقِن ِمدددددْن َ دددددو 
 

ٍُ ُمْؽثِدددددُر الـ دددددَوالِ    َمددددداْ ِرَيدددددا
 

ِْ الحؿددددددد   هلل مؾددددددى اإِلْتَؿددددددا
 

  ِْ ددددددال ددددددالُته َمدددددَع الس  ََ  ُثدددددم  
 

 َِ دددَحا َْ  مؾدددى َحبِْقبِددده َمدددَع إ
 

  َِ مدددا غدددر   الَؼدددارَ لِْؾؽَِتدددا
(1)

 
 

الػوائد الجؿقؾة طؾى أيات )ما جاء يف كتاب  وقد كظم فقفا مؾخَص  

تللقف الحسن بن طؾي بن صؾحة الرجراجي الشوشاوي (الجؾقؾة
(2)

، الذي جعل 

                                                   

الػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد الجؿقؾة، طبد اهلل بن فودي، تحؼقق: الدكتور طبد العؾي طبد الحؿقد،  (8)

وهي  ،بدون صبعة وبدون تاريخ ،ي الدين القسار بن الؿرحوم الحاج طبد اهلل القسارقالـاشر: الحاج مح

 . 849لؾؽتاب مـذ تحؼقؼه، ص الطبعة الوحقدة الؿتداولة

ر مغربي، من هو الحسقن بن طؾي بن صؾحة الرجراجي ثم الشوشاوي، أبو طبد اهلل السؿاللي: مػّس  (2)

)الػوائد الجؿقؾة طؾى أيات الجؾقؾة( وهو يف مباحث كزول الؼرآن  :بالد )سوس( له تصاكقف، مـفا

ؿآن( و)شرح تـؼقح الؼرايف( تويف بتارودكت سـة: وكتابته، و)كوازل( يف فؼه الؿالؽقة، و)شرح مورد الظ

ػقن، ، وكحالة، معجم الؿمل  2/247(، ودفن برأس وادي سوس. اكظر ترجؿته يف: )إطالم، جـه899)

يف  احقث ضـَّه كتابً  (كشف الظـون)(. وقد غؾط يف وصف الؽتاب الشوشاوي حاجي خؾقػة يف 3/254ج

= 



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(31) 

ؼة بالؼرآن وطؾومه، ث فقه طن مختؾف الؿباحث الؿتعؾّ ا، تحدّ  طشرين بابً كتابه يف

ا لطالب فاختار الشقخ طبد اهلل من هذه إبواب والؿسائل العشرين ما كان كافعً 

 ه طؾى سبعة أبواب.بَ الؼرآن وطؾومه ورتَّ 

وكان أسؾوب الشوشاوي يف فوائده الجؿقؾة هو أسؾوب طرض السمال قبل 

فقذكر الجواب ُمْدِطًؿا له بلدلَّة من الؼرآن  ،ث طـفاسائل التي تحدّ الجواب يف الؿ

 وإحاديث الـبوية وأقوال الصحابة وأقوال العؾؿاء الؿشفورين.

ر طؾى كظام أبواب الػوائد الجؿقؾة لؾشوشـاوي يف ِس لؽن الشقخ طبد اهلل لم يَ 

ــراد إســئؾة وأجوبتفــا، وإكؿــا كــان يــدخل إلــى الؿوضــوع والؿســللة  مباشــرة إي

م طـفـا راطى آختصار واإليجاز يف الؿسائل التي تؽؾّ  ر، وقدبلسؾوب سفل مقسَّ 

، (ســاللة الؿػتــاح)ومختصــرها  (مػتــاح التػســقر)أطـــي  :يف مـظومتقــه الســابؼتقن

ض لفـا يف الؿـظـومتقن فؼـد أسـفب فقفـا بؿـا يؾقـق وأما يف الؿسائل التي لـم يتعـرّ 

 بلهؿقتفا وغرضه من كظم مـظومته.

                                                   
= 

)كشف الظـون طن أسامي الؽتب اكظر: «. اؿل طؾى طشرين بابً مختصر يف الػؼه مشت» فؼال طـه: ،الػؼه

 (. 2/8296حاجي خؾقػة ج والػـون،



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(38) 

ا طن محتويات الؿـظومة وبقان موضوطاهتا، فؼد اشتؿؾت طؾى مؼدمة وأم

ذلك يف بقان كزول الؼرآن وقراءة الؼرآن وبقان خط ه  وسبعة أبواب وخاتؿة، وكّل 

 ؿه وبقان أحوال َحامِؾِْقِه وبقان حاله وفضؾه كؿا قال:وكقػقة تعؾقؿه وتعؾُّ 

 وَقدددْد َفَرْ ُت أَ  َكْظًؿدددا َيْحدددِوي

 

دددهُ   وَ ددداِوي مدددا ُجؾ   لؾَعدددالِِم الش 
 

 ِمددددْن ِجَفددددِة الـ ددددُزْوِل والِؼددددَرايْ
 

 والَخددددَط والتعؾددددقم ةاإِلَجددددارْ 
 

 ومدددددا إلدددددى َفْحدددددَواِل َحاِمِؾْقدددددهِ 
 

 وَحالِددددددددِه وَفْضددددددددِؾِه الـ بِْقددددددددهِ  
 

 َِ  َفَسددددْبَعٌة تِْؾددددَك ِمددددَن إَْةددددَوا
 

  َِ  َتْحددِوي ُفُاددْوَل ِمْؾددِم ها الؽَِتددا
 

ْقُته الَػَرائِدددددد  د الَجِؾْقَؾددددددةُسددددددؿ 
 

 َوَسدددددائُِط الَػَوائِدددددِد الَجِؿْقَؾدددددة 
 

 وَفْسددددَلُل الَػددددْتَا ِمددددَن الَؿـ ددددا ِ 
 

َيْػددددَتُا لِددددي َمَعدددداكَِي الؼددددرآ ِ  
(1)

 
 

 وةقا  ما جاي   ةذه الؿحتويات كالتالي:

َث فقفا طن فضل الؼرآن وشرف طؾؿه طؾـى بـاقي العؾـوم، الؿؼدمة:  .1 تحدَّ

ؾؿـاء الؼـدامى بتـدوين طؾـوم الؼـرآن كؿـا اهتؿـوا ث طـن طـدم اهتؿـام العثم تحدّ 

ب مــن صـــقعفم هــذا، ثــم ذكــر تــللقف بعــض بتــدوين الحــديث وطؾومــه، وتعّجــ

مواقـع العؾـوم يف )وبدأ بذكر كتـاب سـراج الـدين البؾؼقــي  ،العؾؿاء يف هذا العؾم

ض لجفـود اإلمـام السـقوصي يف هـذا العؾـم وأثــى طؾقـه ، ثـم تعـرّ (مواقع الـجـوم
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 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(32) 

ة طؾـى مـة طبـد اهلل بـن فـودي جفـوده الخاّصـا، ثـم ذكـر العاّل ػاتـه خقـرً وطؾى مملَّ 

مملػات السقوصي يف طؾوم الؼرآن، ثـم ذكـر مصـدره ومعتؿـده يف هـذه الؿـظومـة 

وأبواب مـظومته التي كظؿفا مـن كتـاب  (الػرائد الجؾقؾة)وهو كتاب الشوشاوي 

، هذا ما ورد يف مؼدمة الؿـظومةالشوشاوي
(1)

.   

ذكــر فقــه هــذه إكــواع: الؿؽــي  مددا يتعؾددق ةـددزول الؼددرآ : إول:البدداَ  .2

الـفاري والؾقؾي، الحضري والسػري،  مـفا: ،زولـوالؿدين، متػرقات يف أكواع ال

ــ :أي :مــا تؽــرر كزولــه، أكــواع كــزول الؼــرآن ا، أكــواع كزولــه جؿؾــة، وكزولــه مػرًق

ا الؽتــب ات التــي كزلــت هبــالــوحي، كــزول الؼــرآن طؾــى ســبعة أحــرف، ثــم الؾغــ

السؿاوية
(2)

.    

ذكر فقه كقػقة قراءة الؼرآن ثـم كقػقـة ق ةؼرايْ الؼرآ : ما يتعؾّ  الباَ الثاين: .3

تؼسقم قراءتـه طؾـى الؾقـالي، ثـم تجويـده، ثـم مسـللة هـل قـراءة الؼـرآن أفضـل أم 

اظ الؼـرآن مـن الصـحابة والتـابعقن، ، ثم ذكـر حّػـر؟ ثم ذكر الؼراءات العشركْ الذ  

كر آداب تالوة الؼرآن وآداب ختؿهاء السبعة وأخذين طـفم، ثم ذثم الؼرّ 
(3)

. 
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 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(33) 

الؼرآن وكتابته  ث فقه طن جؿعِ تحدّ الؼرآ :  ق ةخطّ ما يتعؾّ  الباَ الثالث: .4

 طن ما فعؾه طثؿان بن ص فصاًل وخّص  ،والخؾػاء الراشدين ملسو هيلع هللا ىلص يف طفد الـبي

الؼرآن أم ٓ؟ ثم   آخر يف مسللة هل البسؿؾة آية منطػان بالؿصاحف، وفصاًل 

م بعض الؿصطؾحات يف كتابة الؼرآنالؼرآن وشؽؾه، ث طِ ؼْ  طن كَ فصاًل 
(1)

.     

ذ إجـرة طؾـى تعؾـقم ْخـؽـم أَ ذكـر فقـه ُح  ق ةتعؾقؿه:ما يتعؾّ  الباَ الراةع: .5

يف وقت تسريح الطـالب بعـد   يف أيام تعؾقم الؼرآن، وفصاًل الؼرآن، ثم طؼد فصاًل 

ذ الحذقةْخ ؽم أَ ُح  يف الؼراءة، ثم فصاًل 
(2)

  يف من َيْعِؼـد الِحَضـار، وفصـاًل ، وفصاًل 

الـذي يـبغـي أن يـتعؾم مـن  الؿؼـداريف  فقؿا يلخـذ يف الؿواسـم وإطقـاد، وفصـاًل 

ق بضـرب الطـالب مـن إحؽـام، أيات، ثـم حؽـم مـداد الصـبقان، ثـم مـا يتعّؾـ

ــل يجــوز أن يرشــى ــللة ه ــتعؾّ  ومس أحبــاس  يف وفصــاًل  م أم ٓ؟الصــبي طؾــى ال

  يف شفادة الؼراء والعؾؿاء بعضفم طؾـى بعـض، وفصـاًل الؿسجد والزكاة، وفصاًل 
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اق، ذّ من قوم ُح ا ففو حاذق طؿل، حذق الشيء يحذقه وحذقه حذقً  الحذق والحذاقة: الؿفارة يف كّل  (2)

حذق الغالم الؼرآن  ا، وآسم الحذاقة. قال أبو زيد:ا وحذاقً ففو حاذق ماهر، والغالم يحذق الؼرآن حذقً 

اَقًة َمَفَر فقه. ويف حديث زيد بن ثابت: فؿا مرَّ بي والعؿل يحذق َحْذًقا وِحْذًقا وَحَذاًقا وِحَذاًقا وَحَذاَقًة وِحذَ 

وآسم الحذقة ملخوذ من الحذق الذي هو الؼطع. ويؼال لؾقوم  .تؼـتهكصف شفر حتى حذقته وطرفته وأ

الذي يختم فقه الصبي الؼرآن: هذا يوم حذاقه. وفالن يف صـعته حاذق باذق، وهو إتباع له. اكظر: )لسان 

 .(81/41العرب، ابن مـظور اإلفريؼي، ج



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(34) 

ـــم )أ، ب، ت( و )أ، ـــار، وحؽ ـــرآن ٕوٓد الؽػ ـــقم الؼ ـــم تعؾ ج، د=  ب، يف حؽ

أبجد
(1)

(، ثم خاتؿة الباب يف حؽم أجرة الحرز
(2)

يام  والر 
(3)

وتعؾقم الػؼه 
(4)

. 

ِضه لذلك يف وقد أوسع طبد اهلل بن فودي هذا الباب بحثً  ا لعدم َتَعرُّ

، وهذا الباب هو أوسع أبواب (ساللة الؿػتاح)، و(مػتاح التػسقر) :مـظومتقه

الؿـظومة ويلخذ كحو ثؾث الؽتاب، وهو كذلك من أوسع أبواب الشوشاوي 

 ًٓ ( مع أجوبتفا، ويبدو أنَّ الشقخ طبد اهلل 77 )فؼد طرض فقه سبعة وسبعقن سما

 شاوي ٕجل محتويات هذا الباب ومسائؾه بشؽلٍ قد اختار كظم كتاب الشو

 أساس.

                                                   

سـة ي أسؿاء الشقاصقن ألؼوها طؾى ألْ ن أو هيَ دْ ققل إنَّ )أ، ب، ج، د( أو )أبجد( هي أسؿاء مؾوك مَ  (8)

قال  ،مـفم: مرامر بن مرة ،ئصقمن قبقؾة  رجاٌل  وضعفان العرب يف الجاهؾقة فؽتبوها، وققل: إنَّ أول مَ 

 الشاطر:

 تعلمتتتتتتتتتتتتتر مرتتتتتتتتتتتتت            تتتتتتتتتتتتتت 
 

  ستتتتتث ا ، تتتتتث ات    تتتتتر    تتتتتت  
 

كظر: )لسان العرب، ابن ا واحد من أوٓده بؽؾؿة من أبجد وهي ثؿاكقة. كّل  ىٕنَّ مرامر قد سؿَّ 

 .(5/872مـظور، ج

الذي يجؾس فقه معؾم الؼرآن مع تالمقذه لؿدارسة  الؿؽانهـا  (الحرز)يؼصد طبد اهلل بن فودي بـ  (2)

 هل يجوز لصاحب الؿؽان أخذ أجرته من الؿعؾم الذي أجؾس تالمقذه يف ذلك الؿؽان؟ ،الؼرآن وتعؾقؿه

يام جؿع رائم (3)  مؼصود  ؿعه كقام، إذا ططػت الـَّاقة طؾى غقر ولدها ففو رائم، ولعّل كائم ج مثل ،الر 

 بن فودي هبذه الؽؾؿة: الؿشرفون طؾى التالمقذ غقر الؿعؾم مؿن يؼومون طؾقفم.  اطبد اهلل 

 .827 -99الػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد الجؿقؾة، طبد اهلل بن فودي، ص (4)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(35) 

ذكر فقه فضائل حامل  ق ةلحوال حامل الؼرآ :ما يتعؾّ  الباَ الخامس: .6

م الؼرآن الذي يمخذ مـه، وهذا الباب من الؼرآن وبعض صػاته وصػات معؾّ 

وهو أكثر بؼؾقل  ،فا مؼاركة بسائر إبوابإبواب الوجقزة يف الؿـظومة ومن أقؾّ 

من الباب إخقر
(1)

. 

ذكر فقه الؿحؽم والؿتشابه،  ق ةلحوال الؼرآ :ما يتعؾّ  الباَ السا ْ: .7

يف مشؽؾه وموهم  يف أصـافه، ثم فصلٍ  يف أسؿاء الؼرآن، ثم فصلٍ  ثم أتبعه بػصلٍ 

ؿة الباب يف حؽم التحؾقف بالؼرآنآختالف من آيات الؼرآن، ثم خات
(2)

. 

طامة ثم  ذكر فقه فضائل الؼرآن بصػة لؼرآ :  فضائل ا الباَ الساةع: .8

فضائل سور وآيات بعقـفا
(3)

. 

  

                                                   

 .832 -828جؿقؾة، طبد اهلل بن فودي، صالػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد ال (8)

 .844 -833الػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد الجؿقؾة، طبد اهلل بن فودي، ص (2)

 .849 -845الػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد الجؿقؾة، طبد اهلل بن فودي، ص (3)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(36) 

 :املبحث الثاين: املقاروة بني مىظىمات العالمة عبذ اهلل به فىدي يف علىم القرآن

 :اإنَّ الؿؼاركة بقن مـظومات طبد اهلل بن فودي يف طؾوم الؼرآن مفم جدً 

قس تؽراًرا لؿباحث طؾوم الؼرآن طـد ل نَّ ما يف هذه الؿـظومات الثالثوذلك ٕ

َّٓ  ،طبد اهلل بن فودي، بل حاول أن يجتـب تؽرار الؿباحث فقفا  ما كان الؾفم إ

لؽثقر من الؿباحث: ٕنَّ  من تؽرارٍ  (ساللة الؿػتاح)و (مػتاح التػسقر)بقن 

زها واكػرادها ببعض الؿباحث الؿـظومة الثاكقة اختصار لؾؿـظومة إولى مع تؿقّ 

لؾؿـظومة إولى وٓ  اة، وأما الؿـظومة الثالثة فؾقست اختصارً ؿسائل الؿفؿّ وال

الثاكقة: لذا اختؾػت طـفؿا يف أكثر مباحثفا ٓختالف مصدرها: فننَّ الؿـظومة 

كالهؿا لإلمام  (الـؼاية)و (اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن)تان من ذإولى والثاكقة ملخو

 (الػوائد الجؿقؾة طؾى أيات الجؾقؾة)من السقوصي كؿا سبق، والثاكقة ملخوذة 

 لعبد الرحؿن الشوشاوي.

ه يف الؿؼاركة بقن هذه الؿـظومات هو طرض تُ عْ بَ والؿـفج الذي اتّ 

موضوطاهتا ومباحثفا وبقان الػرق الذي بقـفا من حقث الِؼَقم والؿؿقزات 

 وإغراض والؿـفج والتؼديم والتلخقر وآستدراك وإسؾوب.  

ـــَم هـــذا الؿبحـــث الؿتعؾـــق بؿؼاركـــة مـــا جـــاء يف هـــذه  وقـــد رأيـــت أن ُأَقس 

ه إلى مطؾبقن يؾقفؿا مؾحق، فلمـا الؿطؾـب إول: فؼـد جعؾُتـ لثالثالؿـظومات ا

ْصـتُ  يف الؿؼاركة بقن أغراض هذه الؿـظومات، والؿطؾب الثاين: لؿؼاركـة مـا  هَخصَّ



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(37) 

 ن ومباحثـه.جاء يف هذه الؿـظومات مـن حقـث تـاولفـا لؿوضـوطات طؾـوم الؼـرآ

ًٓ فؼد جعؾتُ وأما الؿؾحق:  لؿؼاركة مباحـث طؾـوم الؼـرآن الؿتــاثرة يف هـذه  ه جدو

ــد كــّل  ــه أمــاكن آشــياك وآفــياق وزوائ ــــُْت فق مـظومــة طؾــى  الؿـظومــات بقَّ

كوع أو مبحث من مباحـث وأكـواع طؾـوم الؼـرآن  كظقراهتا، مع ذكر طدد أبقات كّل 

 التي وردت يف هذه الؿـظومات.  

  



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(38) 

 :املقاروة بني مىظىمات عبذ اهلل به فىدي مه حيث أغراضها املطلب األول:

لفذه الؿـظومات  مؿا يظفر من صـقع العالمة طبد اهلل بن فودي يف وضعه

ا مختؾػة، مع أنَّ أكَّه أراد هبا أغراًض  (طؾوم الؼرآن)يف طؾم واحد وهو  الثالث

مصدرهؿا  (ساللة الؿػتاح)ثاكقة والؿـظومة ال (مػتاح التػسقر)الؿـظومة إولى 

إٓ أكَّه حاول أن  ،(اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن)واحد وهو كتاب اإلمام السقوصي 

مبايـة لؾؿـظومة إولى يف كثقر  (ساللة الؿػتاح)ُيْبِدَع يف جعل الؿـظومة الثاكقة 

 من أغراضفا، كؿا سـبقن ذلك قريًبا، وأما الؿـظومة الثالثة فؼد كان غرض 

اهلل فقفا أن يخصصفا لـظم كتاب آخر غقر كتاب اإلمام السقوصي، فنذا طبد 

، (اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن) ن طؾى كتابقتَ كاكت الؿـظومتان إولى والثاكقة مبـقّ 

وهو من إكتاجات طؾؿاء الؿشرق يف طؾوم الؼرآن، فننَّ الؿـظومة الثالثة يـبغي 

الػوائد الجؿقؾة طؾى )اب وهو كت ،صرففا إلى أحد إكتاجات طؾؿاء الؿغرب

 لحسن بن طؾي الشوشاوي. (يات الجؾقؾةأ

وآن إوان كي أبقن ما ضفر لي من التباين يف وضع هذه الؿـظومات طؾى 

 ترتقب تللقػفا:

 الغرض من تللقْ مـظومة )مػتاَّ التػسقر(:     .1

طؾوم الؼرآن ما لؽتاب )اإلتؼان(  طؾى مصـػاتعقن ؾِ ٓ يخػى طؾى الؿطّ 

َفِؿَن الؿْؿؽِِن آستغـاء به طن أكثر ما  ،(طؾوم الؼرآن) ققؿة مِْن َبْقِن ما ُأل َف يفمن 



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(39) 

سبؼه،  نْ ، فؼد استدرك طؾى مَ (طؾوم الؼرآن)ُأل َف قبؾه وبعده فقؿا يتعؾق بؿباحث 

ن جاء بعده، وكان من دأب طبد اهلل بن فودي كظم العؾوم اإلسالمقة واستلثر به مَ 

، فلراد أن ر الؿصـػات العؾؿقةفقه توفّ  السودان الغربي الذي قلَّ مـطؼة لؾطؾبة يف 

، واختار أن (طؾوم الؼرآن)يستغـون به طن أكثر مصـػات  الؾطؾبة كتابً  يختار

يجعؾفا مـظومة لقسفل لفم حػظفا واستحضارها طـد مـاقشة مسائل ومباحث 

ي لؿـظومة ففذا هو الغرض إساس يف تللقف طبد اهلل بن فود ،طؾوم الؼرآن

 .(مػتاح التػسقر)

هـو اختصـار مباحـث طؾـوم  (مػتـاح التػسـقر)والغرض الثاين لـظم مـظومـة 

ــع البحــث  :(اإلتؼــان يف طؾــوم الؼــرآن)الؼــرآن مــن كتــاب  ٕنَّ الســقوصي قــد وسَّ

والؿباحث يف هـذا الؽتـاب يف أكثـر فــون وطؾـوم الؼـرآن، فؽـان طبـد اهلل إذا جـاء 

يختصر فقفا، ويختار أهمَّ ما يحتاج إلقه الطؾبـة يف الػـن  لـظم هذه الػـون والعؾوم 

فا وضـبطفا ت قؾقؾة حتـى يسـتطقع الطؾبـة َهْضـؿالذي هو بصدده فقجعؾفا يف أبقا

كؿـا يف مبحـث  ،ا يوسع يف بعض الؿباحث كؿـا يوسـع السـقوصيبسفولة، وأحقاكً 

ودي يف . وغقره من الؿباحث التي لـم يختصـرها طبـد اهلل بـن فـ«مبفؿات الؼرآن»

ربؿا ٕهؿقتفا، أو ٕكَّه يريد أن يستوطب أكثـر مـا ورد يف  (مػتاح التػسقر)مـظومة 

ـــان) ـــة  :(اإلتؼ ـــد الؼرآكق ـــن الػوائ ـــاب م ـــا ورد يف الؽت ـــة م ـــوت الطؾب ـــي ٓ يػ ك

 والتحؼقؼات العؾؿقة.



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(41) 

ويؿؽن أن يستشعر الؼارئ هذا الغرض طـد قول العالمة طبد اهلل بن فودي 

 :(ػسقرمػتاح الت)يف مؼدمة 

 وةعددددد ها ففددددا  كظًؿددددا ُضددددَؿـا
 

 اةقدددا  فحدددوال الؽتددداَ ُمْعَؾـددد 
 

 لَجْؿِعددددِه مددددا كددددا    الـ َؼاَيددددة
 

 ِمـَْفدددا مدددع اإلتؼددداِ  ففدددو الغايدددة 
 

هو بقان أحوال الؼرآن  -كؿا ذكر يف هذين البقتقن-فؼصد طبد اهلل بن فودي 

 ،ؾؼة به وبإحؽاممن جفة كزوله وسـده وآدابه وأسؿائه وقواطده ومعاكقه الؿتع

 ،(اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن)و (الـؼاية)ا يف هذا البقان طؾى كتابي السقوصي معتؿدً 

مات أصول الدين كؿا سبق يف التعريف هو كالم طن مؼدّ  (الـؼاية)إٓ أنَّ ما يف 

 يف الؿبحث إول تحت الؿطؾب إول مـه.  (مػتاح التػسقر)بؿـظومة 

 ؿػتاَّ(:  ال)ساللة  الغرض من تللقْ مـظومة .2

ساللة )يف مـظومة  طبد اهلل بن فودي (مػتاح التػسقر) مـظومة صلخَّ 

 :لثالثة أغراض (الؿػتاح

ُعَف استقعابه لجؿقع ما ورد يف الؿـظومة ن َض التقسقر طؾى مَ  الغرض إول:

طؾى حد   (مػتاح التػسقر)وتؾخقص ُلَباِب ُلب  مـظومة  ،(مػتاح التػسقر)إولى 

قر العالمة طبد اهلل بن فودي، وقد كان هذا الغرض واضًحا من قوله يف مؼدمة تعب

 الؿـظومة:



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(48) 

 (رِ الِؿْػَتدددداَّ لؾت ْػِسددددق)َسددددَؿْقُته 
 

 رِ إَْخدددددَذ ةِالَقِسدددددقثدددددم َفَرْ ُت  
 

 َِ دددَعَػا الط دددال  ِمـْدددُه ِرَضدددى لؾض 
 

  َِ ََ ُلدَب ها الؽَِتددا َيْحدِوي ُلَبددا
(1)

 
 

مؿــا فاهتــا مــن  (مػتــاح التػســقر)ؾــى مـظومــة آســتدراك طالغددرض الثدداين: 

مباحث طؾوم الؼرآن والزيادة طؾقفا مؿا أوجزت يف الحـديث طــه كؿـا يف مبحـث 

ــرآن خــواّص » ــرآن»و «الؼ ــرآن وفاضــؾه»و «فضــائل الؼ ــم »و «أفضــل الؼ الؿحؽ

وهــذا الغــرض قــد بقَّـــه العالمــة طبــد اهلل بــن  وغقرهــا مــن الؿباحــث. «والؿتشــابه

 فؼال: (ساللة الؿػتاح)فودي يف مؼدمة 

 َوَكدددددْم ِدَيددددداَ اٌت ةَِفدددددا َلَواِمدددددعُ 
 

َتْؾَتددذ  ِمـْددَد َسددْؿِعَفا الَؿَسدداِمعُ  
(2)

 
 

إطادة ترتقب تصـقػات طؾوم وفـون الؼرآن ومخالػة ترتقب  الغرض الثالث:

   :(مػتاح التػسقر)أصؾفا 

م بعـض الؿباحــث فؼـد اكتشـػُت  يف  أنَّ العالمــة طبـد اهلل بــن فـودي كـان يؼــد 

، صــع ذلـك يف (مػتاح التػسقر)طؾى خالف ما كاكت يف أصؾفا  (ساللة الؿػتاح)

«هبا اليادف ولقست مـه نّ ظَ إلػاظ التي يُ »مبحث 
(3)

ـرَ  مبحـث  طـنه : حقـث أخَّ

                                                   

 .95طبد اهلل بن فودي، ساللة الؿػتاح، ص (8)

 .95ق، صطبد اهلل بن فودي، الؿرجع الساب (2)

 .884: وساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، 22اكظر: مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (3)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(42) 

«أول مــا كـزل وآخــره»، ومبحــث «السـمال والجــواب»
(1)

مــه طؾــى   الحضــري »قدَّ

إلػــاظ »ث طــن ي تحــدّ ، وكــذلك الػصــل الــذ«الـفــاري والؾقؾــي»و «والســػري

«والؿعاين التي ترجع إلى إحؽام
(2)

ن والؿبـقّ  والؿجؿـل وهي العـام والخـاّص  :

هـا طؾـى فصـل مـا يرجـع إلـى إلػـاظ والؼواطـد التـي روالؿـطوق والؿػفـوم أخَّ 

ـ أن  (مػتـاح التػسـقر)هـذا أحـد أغراضـه يف تؾخـقص  ر. ولعـّل يحتاج إلقفا الؿػس 

يؽـون سـبب إطـادة ترتقـب هـذه الؿباحـث والتؼـديم وربؿـا  ،يعقد ترتقـب أبواهبـا

مـة فقؽـون هـذا الغـرض والتلخقر فقفا هو صبقعة آختصار الذي قصـد إلقـه العاّل 

 يف الغرض إول أو الغرض الثاين الذي هو قصد آسـتدراك طؾـى الثالث داخاًل 

فقؽــون هــذا آســتدراك مـن جاكــب التَّرتقــب لتصـــقػات طؾــوم  (مػتـاح التػســقر)

 واهلل أطؾم. ،ن الؼرآنوفـو

 الغرض من تللقْ مـظومة )الػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد الجؿقؾة(: .3

الػوائد )إنَّ هدف طبد اهلل بن فودي هبذه الؿـظومة هو كظم ما ورد يف كتاب 

ما ورد  لؽن لقس كّل  ،لحسن بن طؾي الشوشاوي (الجؿقؾة طؾى أيات الجؿقؾة

ه، وهي ما يتعؾق بـزول الؼرآن وقراءته وَخط ه يف هذا الؽتاب بل أكثره وجؾُّ 

                                                   

 .97: وساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، 4اكظر: مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (8)

 .886فودي، : وساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن 87اكظر: مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (2)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(43) 

وتعؾقؿه وأحوال حامؾه، وحاله، وفضؾه، ففذه إمور السبعة هي أبواب مـظومة 

 :    (الػرائد الجؾقؾة)هذا يف قوله يف  وقد ضفر كّل  (الػرائد الجؾقؾة)

 وَقدددْد َفَرْ ُت أ  َكْظًؿدددا َيْحدددِوي
 

ْوَ ددداوِ   دددُه لؾَعدددالِِم الش   يَمدددا ُجؾ 
 

 ِْ  مددددن جفددددة الـ ددددُزْوِل والِؼددددَراَي
 

  ِْ  والَخددددّط والت ْعِؾددددقم ةِاإِلَجدددداَر
 

 وَمدددددا إِلدددددى َفْحدددددَواِل َحاِمِؾقدددددهِ 
 

 وَحالِددددددددِه وَفْضددددددددِؾه الـ بِقددددددددهِ  
 

 َِ  فسددددبعة تؾددددك مددددن إةددددوا
 

  َِ تحوي فاول مؾم ها الؽتا
(1)

 
 

 ة يف سؾسؾة هذه الؿـظومات الثالثولؿا كاكت هذه الؿـظومة هي إخقر

ـفا العالمة طبد اهلل بن فودي كثقرً  ا من إبقات الواردة يف الؿـظومة فؼد ضؿَّ

وأشار إلقفؿا يف  ،(ساللة الؿػتاح)والؿـظومة الثاكقة  (مػتاح التػسقر)إولى 

ع فقفا بعض الؿباحث لؿن يريد أن يوسع الـظر يف بعض الؿباحث التي لم توّس 

فضائل »لسابع الذي تحدث فقه طن فػي الباب ا (:الػرائد الجؾقؾة)مـظومة 

بل أشار إلى ما  «الؼرآن خواّص » فبعد أن ذكره لم يذكر بعده مبحَث  ،«الؼرآن

ع فقفا طن هذا الؿبحث (ساللة الؿػتاح)جاء يف   فؼال: ،الذي وسَّ

 َِ  وَجدداَي ةِددِه َخَاددائُِص الُعَجددا
 

  َِ َةق ـُْتَفددددا   َغْقددددرِ َها الؽَِتددددا
(2)
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 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(44) 

اروة بنيني مىظىمنيات عبنيذ اهلل منيه حينيث تىاوضنيا ملىضنيىعات علنيىم         املق املطلب الثاين:

 :القرآن

كـت هـذه إكـواع إنَّ موضوطات طؾوم الؼرآن هـي أكواطـه ومباحثـه، وقـد كا

ن ن مـفا طؾم )طؾوم الؼرآن( وكـان بعضـفا أوسـع مِـوالؿوضوطات هي التي تؽوّ 

، فؿـن بـالؼرآن الؽـريم اهـذه الؿباحـث مـن جفـة طالقتفـ ة، وتتػاوت أهؿقبعض

مبحث مـا يسـتحؼه مـن  الجدير بالباحث أن يراطي هذا التػاوت حتى يعطي لؽّل 

بـن فـودي يف هـذه الؿـظومـات العـاية وآهتؿام، وهذا ما فعؾـه العالمـة طبـد اهلل 

ه مــن العـايــة مـظومــة بؿباحثفــا بؼــدر مــا تســتحؼّ  فؼــد اهــتمَّ يف كــّل  :الــثالث

ا لؿا سبق كظرً  :مـظومة رى يف كّل وآهتؿام، واستغـى ببعض الؿباحث طن إخ

الحديث طـه يف الؿـظومـة التـي سـبؼتفا أو التـي سـتؾحؼفا، وهـذه مؼاركـة لـبعض 

 :    تي جاءت يف هذه الؿـظومات الثالثة الالؿباحث الؿفؿّ 

ةقن مؼدمة )مػتاَّ التػسقر( و)ساللة الؿػتاَّ( و)الػرائد الجؾقؾة( من حقث  .1

  ر مؾوْ الؼرآ :الؽالْ من تطوّ 

ة يف طؾوم الؼرآن قد اشتؿؾت طؾى مباحث مفؿّ  (الػرائد الجؾقؾة)إنَّ مـظومة 

هـي كؿـا وهـذه الؿباحـث  ،(ساللة الؿػتاح)و (مػتاح التػسقر)د يف مـظومة رِ لم تَ 

فضـل الؼـرآن وشـرف طؾؿـه طؾـى بـاقي »ث فقفا طـن: الؽتاب تحدّ  يف مؼدمة يؾي

وا الؼـرآن كؿـا اهتّؿـين طؾـوم طـدم اهتؿـام العؾؿـاء الؼـدامى بتـدو»وطـن  «العؾوم

ر طؾـــوم الؼـــرآن تطــوّ »ث طـــن ويف الجؿؾـــة تحــدّ  ،«بتــدوين الحـــديث وطؾومــه



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(45) 

مػتـاح )بنيجـاز، وهـذه الؿعؾومـات لـم تـرد يف  «اإلمام السـقوصي فقـه وإسفامات

فضـل الؼـرآن  ْت )سـاللة الؿػتـاح( ذكـرَ  إٓ أنَّ  ،التػسقر( وٓ يف )ساللة الؿػتاح(

البؾؼقـي والسقوصي والشوشاوي وطبد اهلل بن فـودي يف اإلمام  وإسفاماتوشرفه 

الػرائـد )و (سـاللة الؿػتـاح)وأذكـر هـذه الؿباحـث كؿـا وردت يف  .طؾوم الؼـرآن

 لؾؿؼاركة: (الجؾقؾة

 يؼول مبد اهلل ةن فو ي   )ساللة الؿػتاَّ(:

ٌَ ُفْحؽَِؿدددددْت آياُتددددد  هُ ها  كتدددددا
 

دددددَػاُتهُ   َِ  وُفَادددددَؾْت وُكدددددَوَرْت 
 

 الُؿْعِجددُز الَػِاددْقُا وةددو الؼددرآُ  
 

دددددددرِْيُا   ََ  وِحْػُظدددددددُه ةِـََادددددددِه 
 

 َيْسددددددَتبِق
ِ
ددددددَراُط اهلل َِ  نُ وةددددددو 

 

 نُ وَحْبُؾدددددددُه الَؿتِدددددددقوُكدددددددْوُرُه  
 

ِْ ِمـْدددددُه َتْسدددددَتِؿد    كدددددل  الُعُؾدددددْو
 

 وُكددددددل  مددددددا َخاَلَػددددددُه َفددددددَر    
 

دددُقْوطِي  َقدددْد َجَؿدددَع الَعالَمدددُة الس 
 

 وَغْقددددُره فِددددي ِمْؾِؿددددِه الُؿِحددددْقطِ  
 

 َفدددددددا ِحَسدددددددا ُ ُمَمل َػددددددداٍت ُكؾّ 
 

ٌْ ِمددددْن َخْقرَِةددددا اإِلْتَؼددددا ُ    ُمِػْقددددَد
 

 َِ  وَقدددْد َكَظْؿدددُت ِمـْدددُه ُلدددب  الَبدددا
 

  َِ ددي ُكددَل َكددْوٍع ِمـْددُه فِددي كَِتددا
 فِ

 

 رِ ْقُتُه الِؿْػَتدددددداَّ لِْؾت ْػِسددددددقَسددددددؿ  
 

 رِ م  َفَرْ ُت إَْخدددددَذ ةِالَقِسدددددقُثددددد 
 

دددعَػا الط ددد َِ ِمـْدددُه ِرًضدددى لِْؾض   ال
 

  َِ ََ ُلدددَب َها الؽَِتدددا  َيْحدددِوي ُلَبدددا
 

ْقُتُه ُسددددددداَلَلة الِؿْػَتددددددداَِّ   َسدددددددؿ 
 

وَفْسدددَلُل الَػدددْتَا َمدددَن الَػت ددداَِّ  
(1)
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 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(46) 

ر طؾوم م من تطوّ فودي يف )الػرائد الجؾقؾة( يف ذكر ما تؼدّ ويؼول طبد اهلل بن 

وشاوي:اإلمام البؾؼقـي والسإسفامات الؼرآن وذكر   قوصي والشَّ

 نِْ  َتْعَجُبدددوا َفَعَجُبدددوا لِْؾُؼدددَدَماَفددد
 

 إِْه َلدددددْم ُيدددددَدَوُكوا ُمُؾْوَمدددددُه َكَؿدددددا 
 

َْ لِْؾَحددددِدْيِث  ُكددددوا الُعُؾددددْو  َقددددْد َ و 
 

 َكددددْم َتددددَرَ  الَؼددددِدْيُم لِْؾَحددددِدْيِث  
 

 ِْ ددددوا َخدددداَتَم الُؿددددَدا  وَلددددْم َيُػض 
 

ِْ لَِشددددددددددداِرةِق   ِه الَؿَقتِدددددددددددي إَُوا
 

 الُبْؾِؼقـددددي حتددددى اْكَتَفددددى لِْؾَعَؾددددمِ 
 

ددددددددُه وَجدددددددداَي ةِددددددددالَؿتِق   نِ َفَػض 
 

 ِْ فِدددددي َوْضدددددِعِه َمَواقِدددددع الُعُؾدددددو
 

 ِْ ِه ِمددددْن َمَواقِددددِع الـ ُجددددوَفْي فِقدددد 
 

 لِ َفَخاَضددددددُه َقددددددَرائُِا الُػُحددددددو
 

َْ الـ ُؼددددوَفا   لِ ْسددددَتْخَرُجوا َطَرائِدددد
 

ددددددُقو  طِيوِمددددددْن ُمَبددددددَرِدْيِفم الس 
 

ُْ َفـَددددددِه الَؿـُددددددو   طِ وُةددددددَو إَِمددددددا
 

 َفَداَل ةِاإِلْ دددددَؽالِ  وُةدددددَو الدددددَذي
 

 ِه َفَحدددددداَد ُرْتَبددددددَة الَؽَؿددددددالِ فِقدددددد 
 

 ِْ َةددددُر ِمددددَن إَْكَؿددددا  فدددداْكَبَرَد الز 
 

  ِْ  واْكدددددَبَؾَج الَبدددددْدُر َمدددددِن الظ دددددال
 

ددددددددددددَباَِّ   وَفْجددددددددددددُرُه آَهَ  ةالا 
 

 ِه لِؾَػدددددددددالَِّ ُمـَاِ ًيدددددددددا َ اِمقددددددددد 
 

 ِْ دددال ُْ إَِلدددى الا  ََ الـ دددا  فاْكَتدددَد
 

 ْكَؼَؾُبوا ةِددددددَلْجَزِل الَاددددددالِت َفددددددا 
 

ددددا ِٓدمددددُكـْدددد  اُت ةَِحْؿددددِد اهللِ ِمؿ 
 

 الُِؽُتبِددددددددِه ُمْؾَتِؼًطددددددددا وَكا ِؿدددددددد 
 

 ِمـَْفددددددا ةَِؿددددددا َفْقددددددَدَركِي َمَؾْقددددددهِ 
 

ٌَّ ُيِعدددددق   ُن َمدددددْن َلَجدددددا إَِلْقدددددهِ َر
 

ددده ِمدددْن َسددداقِطِ   وَقدددْد َمِؾْؿدددَت فك 
 

 َفُؽدددْم لُِؽدددَل َسددداقٍِط ِمدددْن ٓقِدددطِ  
 



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(47) 

 َفَرْ ُت أ  َكْظًؿدددا َيْحدددِوي وَقدددْد 
 

ْوَ ددداِوي  دددُه لؾَعدددالِِم الش   (1)َمدددا ُجؾ 
 

الؿؼاركة ةقن مـظومة )مػتاَّ التػسقر( و)ساللة الؿػتاَّ( و)الػرائد الجؾقؾة(  .2

 «:الـاسخ والؿـسوخ»  مبحث 

أقسام  كرلذِ  (مػتاح التػسقر)ض ابن فودي يف يف كوع الـاسخ والؿـسوخ تعرَّ 

ور التي كر الّس فقفا أو طدمه، فذَ  «الـاسخ والؿـسوخ»ن باطتبار وجود سور الؼرآ

ور التي فقفا كاسخ فؼط ولقس فقفا مـسوخ، ثم الّس  ،لقس فقفا كاسخ وٓ مـسوخ

ور التي فقفا مـسوخ ولقس فقفا كاسخ، فلشار إلى أهنا ثم َطْؽس ذلك وهي الّس 

 كر: فقؼول:بق ـَة ٓ تحتاج إلى ذِ 

ُْ وةِاْمتَِبددددددداِر ُسددددددد  َوٍر َفْقَسدددددددا
 

  ُْ  َفاِقدددددُد ِقْسدددددَؿْقِه َلدددددُه َفْحَؽدددددا

 

 َفاتَِحدددددددُة ُيْوُسدددددددُػَفا َيِسدددددددْقنُ 
 

ْحَؿنُ    والُحُجدددَراُت َةَؽددددَذا الددددر 
 

فا والُجْؿَعددددةُ  ددددػ  ََ  َحِدْيددددُدةا و
 

 َتْحرِْيُؿَفددددا وُمْؾُؽَفددددا والَحاَقددددةُ  
 

 ُكددددْوَُّ وِجددددن  ُثددددم  ُمْرَسددددالُتفا
 

 اوَةَؽدددددددَذا َمدددددددم  وَكاِدَماُتَفددددددد 
 

 َكددددَذا اْكِػَطاُرَةددددا إلددددى الُبددددُرْوِ  
 

ِْ والُخددددُروْ    ِ  والَػْجددددُر لِْؾِخَتددددا
 

 نَ تِدددددقٌن وَمْادددددٌر َمدددددَع َكدددددافِرِي
 

 نَ وَمْؽُسددُه َخْؿددٌس َيِؾددي ِمْشددرِي 
 

 ِسددددـَاُمفا ُثددددم  َثددددالٌ  َةْعددددَدَةا
 

 َفْكَػاُلَفددددا ُتْوَةُتَفدددددا فِددددي مدددددَدةا 
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 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(48) 

 َمدددددددْرَيُم إِْةدددددددَراِةْقُم إَْكبَِقدددددددايُ 
 

ددددَعَرايُ    َحددددجٌّ وُكددددْوٌر تِْؾددددَوُه الش 
 

ارِ   َمدددددَع َسدددددَبنٍ وُمدددددْمِمٌن والدددددذ 
 

َُ َكدَذا والط دْورِ    ُ ْوًرى وإَْحَزا
 

 واقِعددددددددٌة ِجددددددددَداُلَفا ُمددددددددَدَثرُ 
 

 ُمَزَمدددددٌل َوُكدددددَوَرْت والَعْادددددرُ  
 

 َمدددا فقدددِه َكاِسدددٌخ فؼدددط فػتحفدددا
 

 وَحْشدددددُرَةا وَةَؽدددددَذا َطالُقَفدددددا 
 

 ن والت َغدددددداُةنُ كددددددذا الُؿـَددددددافِِؼق
 

 وإَْمَؾدددى وَمْؽدددُس ةدددذا َةدددَقنُ  
 

 وكددددل  َمـُْسددددْوٍخ َيِؾْقددددِه الـ اِسددددُخ 
 

إٓ َثالًثدددا فقددددِه ِقْقددددٌل َراِسددددُخ  
(1)

 
 

فعدل  (ساللة الؿػتاح)لم يذكر طبد اهلل بن فودي هذا البقان كؾه يف  بقـؿا

لقست مـه: وإكؿا إلى ذكر أشقاء أخرى، وهي أيات التي ُأْدِخَؾْت يف الؿـسوخ و

من طشرين آية ذكرها  وهي قؾقؾة أقّل  ،هي من باب تخصقص بعض أفراد العؿوم

 ابن فودي فؼال:

 ـَْسدددددددٌل ولدددددددقس   الَؿـُْسدددددددْوخِ َفؿ
 

 َكَؿدددددا يؼدددددول ُمْؽثِدددددُرو الـ ُسدددددْوخِ  
 

 إِْه َفْ َخُؾوا الَؿْخُاْوَص   الَؿـُْسْوخِ 
 

 والَخدددددال َمـُْفَؿدددددا ةِدددددال ُرُسدددددْوخِ  
 

 نَ قدددددٌل َ ْوَ  َمدددددا ِمْشدددددرِيوةدددددو َقؾِ 
 

دددددددددددددددق ةٍ  
َِ  نَ لأِلَْقدددددددددددددددَرةِق آي َو

 

 ِْ  َوفِْدَيدددددٌة لَِؿدددددْن ُيطِْقدددددُق ةِالَادددددَقا
 

  ِْ  َكَؿددا ُكتِددَب َهْكددُب الِؼَتدداِل   الَحددَرا
 

 َتددددددَرة ُص الَحددددددْوِل وإِْ  ُكَحاِسددددددَبا
 

 ةِِػْؽددددرِ َكْػددددٍس َحددددق  َتْؼددددًوى ُكِسددددَبا 
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 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(49) 

 ـُُؽمْ َكِادددْقُب َمدددْن َقدددْد َمَؼدددَدْت َفْيَؿددد
 

 آَخددددَراِ  ِمددددْن ُ ددددُفْوِ  َغْقددددرُِكمْ  َفوْ  
 

 ِْ دْفر الَحدَرا  َوَحْبُس َمْن َدَكدى َوٓ الش 
 

  ِْ  َوإِْ  َيُؽدددْن َفِو اْكِػددددُروا إلدددى الت َؿددددا
 

 وٓ يحدددددددددل قدددددددددّدموا فددددددددد توا
 

ْقدددددَل لِدددددِذي َثَبدددددا   تُمدددددْد ُقدددددِم الؾ 
 

 ِه الـ اِسدددددُخ وُكدددددل  َمـُْسدددددوٍخ َيِؾقددددد
 

ٌل َراِسدددددُخ ِققدددددإٓ َثالًثدددددا فِقدددددِه  
(1)

 
 

ا طن فؾم يتحدث طبد اهلل بن فودي إصالقً  (الػرائد الجؾقؾة)وأما يف مـظومة 

 .«الـاسخ والؿـسوخ»

الؿؼاركة ةقن )مػتاَّ التػسقر( و)ساللة الؿػتاَّ( و)الػرائد الجؾقؾة(   مبحث  .3

 «:فضائل الؼرآ »

م طبد اهلل بن فودي   سؿقن: يف مـظوماته إلى ق «فضائل الؼرآن»قسَّ

ويؼصد به ما ورد يف فضل الؼرآن  فضائل الؼرآ  مؾى الجؿؾة: الؼسم إول:

ث طن فضؾه وشرفه مع فضل من اطتـى به بصػة طامة من آيات وأحاديث تتحدّ 

 وحافظ طؾقه.

مـا ورد مـن الػضـائل  ويؼصد بـه الؼسم الثاين: فضائل الؼرآ  مؾى التػاقل:

فضـائل سـورة الػاتحـة  :ورة واحـدة مثـلإما سـ :ـةوالشرف والؿـزلة يف سور معقّ 

آل و ،والبؼرة ،نقحوامقم، والؿعوذتأو مجؿوطة سور مثل: ال ،وسورة اإلخالص
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 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(51) 

اكتػــى بــذكر  (مػتــاح التػســقر)طؿــران، وغقرهــا. فالعالمــة طبــد اهلل بــن فــودي يف 

ذكـر فقفـا: فضـائل سـورة الػاتحـة  اآن طؾى التػصقل يف أحد طشـر بقًتـفضائل الؼر

رة وآل طؿــران، وفضــائل السـبع الطــوال، وأيــات العشــر مــن أول وسـوريت البؼــ

سورة الؽفف أو آخره طؾى اخـتالف  الروايـات الـواردة يف ذلـك، وفضـل سـورة 

 حات وسـورة الـرحؿن...ل، والؿسـبّ اإلسراء، وسورة يس، والحوامقم، والؿػصَّ 

ئل: يف ذكـر السـور التـي وردت فقفـا فضـا (مػتـاح التػسـقر)لخ، وكان مـفجه يف إ

فـذكر  (ساللة الؿػتاح)ذكر أسؿائفا دون ذكر الػضل الوارد يف الحديث، وأما يف 

السور التي ورد فقفا فضائل مع اإلشارة إلى ما ورد فقفـا مـن فضـل يف إحاديـث 

ــه  ــذي زادت فق ــة: إٓ أنَّ هــذا الؿبحــث ال ــاح)الـبوي ــى  (ســاللة الؿػت ــاح )طؾ مػت

 فضائل السور وأيات.   كثرت فقه إحاديث الضعقػة يف (التػسقر

بذكر فضائل السور الؼرآكقة يف الجؿؾة  (ساللة الؿػتاح)اكػردت مـظومة 

يف ذكر فضائل بعض سور الؼرآن طؾى  (مػتاح التػسقر)ْت مع أصؾفا واْشيكَ 

بثؿاكقة أبقات  (مػتاح التػسقر)زادت طؾى  (ساللة الؿػتاح)آكػراد، إٓ أنَّ 

 ود، وسورة الـبل، وسورة الدخان، وسورة التوبة.ت فقه فضائل سورة هرَ كِ ذُ 

يف تؼسقم فضائل الؼرآن إلى  (مػتاح التػسقر)يؼول طبد اهلل بن فودي يف 

 قسؿقن:

 ائُِل اْلُؼدددْرآِ  َجددداَي ُمْجَؿدددالَفَضددد
 

ددال َوَقددْد    َفَتددى ِمددْن َةْعِضددَفا ُمَػا 
 



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(58) 

ددْبِع َواْلَؿَثدداكِي  َكاْلَحْؿددِد َهاِت الس 
 

  ِْ ددـَا  اْلِحْػددِظ ِمددْن َ ددْقَطا ِ  َمددَع الس 
 

 َفي  ةِْؽرَِةددا َوِةدددي َمدددَع اْلُعْؿدددَرا ِ 
 

َغؿاَمَتددددددددداِ  َفْو َغَقاَيَتدددددددددا ِ  
(1)

 
 

سقر( يذكر فضائل سور مػتاح التػ)وهؽذا استؿر طبد اهلل بن فودي يف 

البقت  صدربعقـفا وترك ذكر فضائل الؼرآن طؾى الجؿؾة التي أشار إلقفا بؼوله يف 

يؼول  ،(ساللة الؿػتاح)ٕكَّه سقذكرها يف  :«الؼرآن جاء مجؿاًل  فضائل» إول:

 طن فضائل الؼرآن طؾى الجؿؾة: (ساللة الؿػتاح)طبد اهلل بن فودي يف 

 َجدداَيْت ةِددِه َفَضددائُِل فِددي اْلُجْؿَؾددةِ 
 

َحاِ يددِث الَثَؼدداِت الـ َؼَؾددةِ ِمددَن   ْٕ  ا
 

عُ   َقدددْد َجددداَي فِقددده َ دددافٌِع ُمَشدددػ 
 

ٌ  ُمت َبدددددددعُ    َوَماِحدددددددٌل ُمَادددددددد 
 

 َفَماَمددددددددده َيُؼدددددددددْو ُ  جاِمَؾدددددددددهُ 
 

 لَِجـ ددددددددٍة َفْو َخْؾَػدددددددده َوُقددددددددو ُ  
 

 ِْ لَِسدددددددائِرِ اْلَؽدددددددالَوَفْضدددددددُؾُه 
 

  ِْ  لأِْلَكدددددددا
ِ
 َجدددددداَي َكَػْضددددددِل اهلل

 

 َمددددا َرَجددددَع اْلَعْبددددُد إَِلددددى اإْلَلددددهِ 
 

 َكَخددددداِرٍ  ِمـْددددده َةددددداَل اْ دددددتِباهِ  
 

 وَ 
ِ
َُ اهلل  الدَذْكُر اْلَحؽِدقمُ َوُةَو كَِتا

 

 َوَحْبُؾُه َوُةدَو الَادَراُط اْلُؿْسدَتِؼقمُ  
 

َْةدددددَوايُ  َمدددددز  َفددددداَل  ْٕ  ُتِزْيُغدددددُه ا
 

 َكدددددال  َفددددداَل ُيْشدددددبِْعُه اْلُعَؾَؿدددددايُ  
 

هُ   َمدددددِن اْةَتدددددَدى ةَِغْقدددددَره َفَضدددددؾ 
 

 تاِرُكددددددددددُه َتَؽب ددددددددددًرا َفَهل ددددددددددهُ  
 

 َٓ يـبغدددددي لَِاددددداِحِب اْلُؼدددددْرآ ِ 
 

ْحدددَزا ِ َجفاَلدددُة   ْٕ  اْلَجاِةدددِل ِهي ا
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 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(52) 

 َةْقددددٌت ةِددددِه ُيْؼددددَرُف َخْقددددٌر َيْؽُثددددرُ 
 

دددر  فِقددده َفْكَثدددرُ    َواْلَخددداِل َمـْددده الش 
 

 َمددْن َفَكددٍس َقددْد َفْخددَرَ  الط َبراكِددي
 

 اْلُؼددددْرآ ِ  َهُووَفْةددددُل اإْلَلددددُه ُةددددْم  
 

َؿدددددُه   كَِتاَجدددددهُ َوُكدددددل  َمدددددْن َمؾ 
 

َجددددهُ   جددددهُ ِمددددَن اْلِجـ دددداِ  َتا َتو 
(1)

 

 

وهؽذا استؿر طبد اهلل بن فودي يذكر فضائل الؼرآن طؾى الجؿؾة يف واحد 

 طن هذه إبقات، وقد ذكر  (مػتاح التػسقر)ا وقد َخَؾْت مـظومة وطشرين بقتً 

بدون  (فضائل الؼرآن طؾى الجؿؾة)طبد اهلل بن فودي إبقات الستة إولى يف 

فضائل الؼرآن )ثم اكتؼل إلى ذكر  (د الجؾقؾةالػرائ)تغققر يف الؿـظومة الثالثة  أّي 

 فؼال: (ؾى التػصقلط

 َوَفْضدددُؾُه َجددداَي َمَؾدددى الت ْػِادددقلِ 
 

 ُكِشدددددددْقُرُه َمَخاَفدددددددَة الت ْطِويدددددددلِ  
 

ُْ اْلَػاتَِحددددة  َفْفُضددددُل ُكددددُل ُسددددوَر
 

ْةدددراُي َوِةدددي اْلَبَؼدددَرْ   َفْطَوُلَفدددا الز 
 

 ُْ ُْ َكْفدددٍي، فِقَفدددا َفدددَلْل  َفْمدددرٍ، فْلددد
 

فِقَفددددداَخَبدددددرٍ َوِحْؽَؿدددددٍة ُتوكَ  
(2)
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 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(53) 

الؿؼاركة ةقن )مػتاَّ التػسقر( و)ساللة الؿػتاَّ( و)الػرائد الجؾقؾة(   مبحث  .4

 «:خواص الؼرآ »

ور الّس  يف ذكر كوع خواّص  (مػتاح التػسقر)مع  (ساللة الؿػتاح)اشيكت 

 وباصـًا لؽّل  ااهرً كر أنَّ الؼرآن شػاء لؾـاس ضفاتػؼتا طؾى ذِ  ،الؼرآكقة طؾى الجؿؾة

لَ قِراءًة َوُرْققًة وُشرْ  :ُمْبَتًؾى  ْقِن، وهؿا:ًبا، وذلك يف البقتقن إوَّ

 اُةددددَو الَشددددَػاُي  دددداِةًرا َوةاطِـدددد
 

 اُؽدددددَل ُمْبَتًؾدددددى َفَتددددداُه ُموِقـدددددلِ  
 

َقى َوُ دددددددْرةِهِ  ًْ َوةِددددددداْلر   ِقدددددددَراي
 

َتْعِؾقدددُل َماكِِعقدددِه فِقددده َمدددا ةِدددهِ  
(1)

 
 

ا يف مـظومة طن خواص الؼرآن، وأمّ  (مػتاح التػسقر)د يف هذا ُكلُّ ما ور

فاستؿرَّ طبد اهلل يف طرض خواص آيات وسور الؼرآن طؾى  (ساللة الؿػتاح)

رار ما صـع يف فضائل سور الؼرآن وآياته، فقؼول طبد اهلل بن آكػراد، طؾى غِ 

خواص سور  كر ما لم يذكره يف مػتاح التػسقر منيف ذِ  (ساللة الؿػتاح)فودي يف 

 الؼرآن:

 وَجددددداَي فِدددددي َفاتَِحدددددة الؼدددددرآ ِ 
 

اِي ةِاإِلي  َؼددددا ِ ِ ددددَػاُي كددددَل الددددد 
(2)
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( من حديث طبد الؿؾك بن طؿقر 8/238، ج3483ـه )حديث:أخرجه الدارمي يف سـ ،(ضعقْ) (2)

ػه إلباين يف تحؼقؼه لؿشؽاة والحديث ضعّ «. داء يف فاتحة الؽتاب شػاء من كّل » ، ولػظه:مرساًل 

 (.8/667، ج2871الؿصابقح لؾتربيزي، )حديث: 



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(54) 

ِْ  لدددم يدددـَس   قدددارَ لددددى الؿـدددا
 

  ِْ َل الَسددددددددددددـَا  َفْرَةددددددددددددُع آٍي َفو 
 

َمددددَع آَيددددِة الُؽْرِسددددي آَيَتددددا ِ 
(1)

 
 

 َةْعددددَد َثددددالِ  الَخددددْتِم ةِددددالؼرآ ِ  
 

 َِ لِددددَدْيـَِك الؾفددددم  لِؾِحَسددددا
(2)

 
 

َِ فَ    َفَغْقَر فِدي ُفْهَكدْي هي آْستِْادَعا
 

  

                                                   

-ن سبقع ولػظه: طن الؿغقرة ب ،(4/2838، ج3428أخرجه الدارمي يف ســه، )حديث: ،(ضعقْ) (8)

الؼرآن: أربع آيات من  من قرأ طشر آيات من البؼرة طـد مـامه، لم يـَس »قال:  -وكان من أصحاب طبد اهلل

م يـس ما قد ل» قال إسحاق: ،[2832]ص:« أولفا، وآية الؽرسي، وآيتان بعدها، وثالث من آخرها

ل الصحقح، إٓ أن الشعبي رجاله رجا» :(مجؿع الزوائد)والحديث سـده ضعقف، قال الفقثؿي يف «. حػظه

 «. لم يسؿع من ابن مسعود

( من حديث 8/336، ج558أخرجه الطرباين يف الؿعجم الصغقر )حديث:  ،(لم فتوَل إلى  رجته) (2)

 أٓ أطؾؿك دطاءً »لؿعاذ بن جبل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ڤأكس بن مالك، ولػظه: طن أكس بن مالك 

ى اهلل طـك؟ قل يا معاذ: الؾفم مالك الؿؾك، تميت الؿؾك من تشاء، ا ٕدَّ ـً يْ دَ  تدطو به لو كان طؾقك مثل جبلٍ 

شيء قدير، رحؿن الدكقا  من تشاء، بقدك الخقر إكك طؾى كّل  من تشاء، وتذّل  وتـزع الؿؾك مؿن تشاء، وتعزّ 

قال  .«ن سواكوأخرة، تعطقفؿا من تشاء، وتؿـع مـفؿا من تشاء، ارحؿـي رحؿة تغـقـي هبا طن رحؿة مَ 

ا رواية ططاء الخراساين طن معاذ وأيًض «. لم يروه طن الزهري إٓ يوكس، وٓ طـه إٓ وهب اهلل» الطرباين:

، 684( أخرجه البقفؼي يف الدطوات الؽبقر، )حديث:ضعقْز البقت )مرسؾة.  والحديث الذي يف طجُ 

ستصعبت دابة أكه قال: إذا ا ¶ولػظه: طن ابن طباس  ،¶ا طؾى ابن طباس ( موقوفً 2/264ج

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ نثى: ا فؾقؼرأ هذه أية يف أذهناأحدكم أو كاكت شؿوًس 

ػه إلباين يف سؾسؾة . والحديث ضعّ [83: آل طؿران]  ېئمث ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 (.82/225، ج5618إحاديث الضعقػة )حديث:



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(55) 

 َفَماُكـَدددا فِدددي َغدددْرِ  فِدددي ةِاْسدددمِ 
 

َمددددا َقددددَدُروا اهللَ َفَتددددى لِْؾَخددددْتمِ  
(1)

 
 

َِ   ُ َمدددايِ   ِ دددَػاُي كدددَل الَؽدددْر
 

ُيدددْوكَس  
(2) 

 َفددداْقَرْف فِدددي إَِكددداِي َمدددايِ 
 

دددددا َفَوَقدددددعْ   لؾَسدددددْحرِ إّكَؿدددددا َفؾؿ 
 

َسددهُ لأِلَْرَةددِع اْمَسددْا َرفْ  
(3) 

 َولِؾَوَجددعْ 
 

دْدِر َفَتدى الؼدرآ ُ  ي الَحْؾِق والا 
 فِ

 

ُْ وَجاَيَكددددددددا إََمددددددددا ُ    ِقددددددددَراَي
 

  

                                                   

الحسقن بن ( من حديث 449، ص511 ـي يف طؿل القوم والؾقؾة، )حديث:أخرجه ابن السُّ  ،(ضعقْ) (1)

 گ گ نثک أمان ٕمتي من الغرق إذا ركبوا يف السػقـة أن يؼولوا:: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  طؾي، ولػظه:

وأخرجه الطرباين  ،«إلى آخر أية [98: إكعام]  مث ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ ، وقوله:[48: هود] مث گ

عقف ( من حديث ابن طباس، والحديث ضعػه إلباين يف ض6/884، ج6836يف إوسط )حديث: 

 (.881، ص8248 الجامع الصغقر )حديث:

( من حديث سعد بن أبي 287، ص263 أخرجه ابن السـي يف طؿل القوم والؾقؾة )حديث: ،(ضعقْ) (2)

إين ٕطؾم كؾؿة ٓ يؼولفا »يؼول:  ملسو هيلع هللا ىلصوقاص، ولػظه: طن سعد بن أبي وقاص، قال: سؿعت رسول اهلل 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ نثڳ ج طـه: كؾؿة أخي يوكس:ر  مؽروب إٓ فُ 

 والحديث ضعػه إلباين يف تحؼقؼه لؾؽؾم الطقب ٓبن تقؿقة.«. [87: إكبقاء] ۀمث

ا ( موقوفً 6/8974، ج81584أخرجه ابن أبي حاتم يف التػسقر، )حديث: ،(لم فتوَل إلى  رجته) (3)

بنذن اهلل، تؼرأ يف  بؾغـي أن همٓء أيات شػاء من السحر» طؾى لقث بن أبي سؾقم. ولػظه: طن لقث قال:

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ نثٿ أية التي يف سورة يوكس: :إكاء فقه ماء، ثم يصب طؾى رأس الؿسحور

 ىئ ىئ ىئ نثېئ وأية إخرى: [،88: يوكس] ڄمث ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڈمث ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ نثڇ إلى اكتفاء أربع آيات، وقوله: [888: إطراف]  یمث ی

 «.[69: صه]



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(56) 

 ِْ  ِمدددْن َسددداِرٍ  فِدددي آيدددٍة ُمْشدددُفْوَر
 

  ِْ دور َفْي ُقِل اْ ُموا اهللَ لَِخْتِم الس 
(1)

 
 

َمايِ  ِْ ةِالددددددد   ُيْؽَتددددددُب لؾـََػددددددا
 

ْكتَِفدددددددايِ  
ِ
ُفْم ثِـَْتدددددددْقِن ٓ َكدددددددَلك 

(2)
 

 

   الَجـَدددددا ِ 
ِْ  ُيْؽَتدددددُب لِْؾَؼْسدددددَو

 

ِْ ةَِزْمَػددددددَرا ِ   َيددددددس   الَجددددددا
(3)

 
 

  

                                                   

(. 5/348أخرجه البقفؼي يف دٓئل الـبوة، )ج ره السقوصي يف الدر الؿـثور وقال:ذك ،(ضعقْ) (1)

  مث ک ک ڑ ڑ ژ نثژ طن قول اهلل: ملسو هيلع هللا ىلصئل رسول اهلل ُس »قال:  ¶ولػظه: طن ابن طباس 

فاجرين من ؿ من الوإن رجاًل  ،«قرَ هو أمان من السَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسول اهلل  ،إلى آخر أية [881: اإلسراء]

والرجل -تالها حقث أخذ مضجعه فدخل طؾقه سارق فجؿع ما يف البقت وحؿؾه  ملسو هيلع هللا ىلصهلل أصحاب رسول ا

فػعل ذلك ثالث مرات فضحك  ،ةا فوضع الؽارَ حتى اكتفى إلى الباب فوجد الباب مردودً  -لقس بـائم

 اب.فقه هنشل بن سعقد وهو كذّ «. بقتي صاحب البقت ثم قال: إين أحصـُت 

ا ( موقوفً 2/898، ج565البقفؼي يف الدطوات الؽبقر، )حديث: أخرجه ،(موقوف مؾى اةن مباْ) (2)

سؼى: ؽتب يف قرصاس ثم تُ يُ »طؾى ابن طباس، ولػظه: طن ابن طباس، يف الؿرأة يعسر طؾقفا ولدها قال: 

 ٓ إله إٓ هو الحؽقم الؽريم، سبحان اهلل تعالى رب العرش العظقم، الحؿد هلل رب العالؿقن، بسم اهلل الذي

 ،[35: إحؼاف]  خبمث حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ نثۈئ

 «.[46: الـازطات]  مث مج حج يث ىث مث جث يت ىت نثمت

( ولػظه: طن أبي 2/465، ج3613أخرجه الحاكم يف الؿستدرك، )حديث: ،(مشؽو  الاحة) (3)

 وقد«. من وجد يف قؾبه قسوة فؾقؽتب يس والؼرآن يف جام بزطػران، ثم يشربه» جعػر محؿد بن طؾي قال:

كذا روي يف هذه الحؽاية ويف الحديث قبؾفا: وكان » ( ثم قال:2/482رواه البقفؼي يف شعب اإليؿان )ج

 «.واهلل أطؾم ،ولو صحَّ الحديث لم يؽن لؾؽراهة معـى إٓ أن يف صحته كظر ،إبراهقم يؽره ذلك



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(57) 

ُل  ِْ ُةدددَو إَو  ُيْؼدددَرُف لِْؾَوْسدددَوا
(1)

 
 

ددددددُل   َكَػاُفـَددددددا َواِقَعددددددُة َتَحا 
(2)

 
 

ٍَ ةَِؿْسدددِا الَؿددد  ايلَِؾدددْدِغ َمْؼدددَر
 

ايُقددْل َيددا الَعْوَهَتدداِ  َجدد اوالِؿْؾدد 
(3)

 
 

ْفددعِ َقدداَل الَجددالُل: كددل  ها  ددي الر 
 فِ

 

ِْ َلْم َيِاْل لَِحَد الَوْضدعِ   والَوْق
(4)

 
 

                                                   

ابن  للُت س :( ولػظه: أبو زمقل قال4/489، ج5882أخرجه أبو داود يف ســه )حديث: ،(حسن) (1)

ء من يأش :يفؼال ل :واهلل ما أتؽؾم به. قال :قؾُت  ؟ما هو :قال ؟!ما شىء أجده ىف صدرى :طباس فؼؾُت 

 ۓ ۓ ے ے نثھ: -طز وجل-حتى أكزل اهلل  -قال-ما كجا من ذلك أحد  :وضحك. قال :قال ؟شك  

 إذا وجدت يف :يفؼال ل قال: ،أية [94: يوكس] ﮹مث ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

ـه   .[3: الحديد]  یمث ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ نثۈئ ؼل:ا فكػسك شقئً  والحديث حسَّ

 (.86إلباين يف تخريج الؽؾم الطقب )ص

(. من حديث ابن 2/726، ج8247أخرجه اإلمام أحؿد يف فضائل الصحابة، )حديث: ،(ضعقْ) (2)

 ،ون لبـاتكمسعود. ولػظه: قال طثؿان ٓبن مسعود: أٓ آمر لك بعطائك؟ قال: ٓ حاجة لي به، قال: يؽ

لقؾة  من قرأ كّل » يؼول: ملسو هيلع هللا ىلصفنين سؿعت رسول اهلل  :لقؾة سورة الواقعة بـايت أن يؼرأن كّل  قال: إين قد أمرُت 

ػه إلباين يف سؾسؾة إحاديث والحديث ضعّ «. اسورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدً  -لقؾة يف كّل  :أو قال-

 (.8/457، ج289الضعقػة بسبب أبي شجاع. )حديث:

، ڤ ( من حديث طؾي6/91، ج5891أخرجه الطرباين يف الؿعجم إوسط )حديث:، (َحقا) (3)

 غَ لدَ »ولػظه: طن طؾي قال: 
َّ
ع ، ٓ يدَ العؼرَب  لعن اهللُ »وهو يصؾي، فؾؿا فرغ قال:  طؼرٌب  ملسو هيلع هللا ىلص ت الـبي

وذ برب ا، وٓ غقره، ثم دطا بؿاء ومؾح، وجعل يؿسح طؾقفا، ويؼرأ: قل يا أيفا الؽافرون، وقل أطمصؾقً 

هذا الحديث طن مطرف، إٓ ابن فضقل، تػرد به  وِ رْ لم يَ » وقال بعده: .«الػؾق، وقل أطوذ برب الـاس

، 548والحديث صححه إلباين يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة. )حديث:«. إسؿاطقل بن موسى

 (.2/89ج

 .828ساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، ص (4)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(58) 

ففو  (الػرائد الجؾقؾة)ا كالم طبد اهلل طن خواص الؼرآن يف مـظومة وأمّ 

 والؿـظومة الثاكقة (مػتاح التػسقر)إشارة فؼط إلى ما ورد يف مـظومته إولى 

 يف بقت واحد، فقؼول فقفا: (ساللة الؿػتاح)

َِ وَجدداَي ةِددِه َخَادد  ائُِص الُعَجددا
 

  َِ َةق ـُْتَفدددا فِدددي َغْقدددرِ َها الؽَِتدددا
(1)

 
 

الؿؼاركة ةقن )مػتاَّ التػسقر( و)ساللة الؿػتاَّ( و)الػرائد الجؾقؾة(   مبحث  .5

 «:الؿحؽم والؿتشاةه من الؼرآ »

ذكر طبد اهلل بن  «محؽم الؼرآن ومتشاهبه»تحت كوع  (ساللة الؿػتاح)يف 

رفة الؿتشابه ولم يذكر ذلك يف )مػتاح ء يف معفودي سبب اختالف العؾؿا

 التػسقر( فقؼول:

ٓ  اهللُ   َمـَْشددددددُمُه: َةددددددْل َقددددددْوُل إِ
 

ٌْ َفْو ِسدَواهُ   اِسُخْوَ  َمْط َوالر 
(2)

 ؟
 

طؾى أصؾفا يف هذا الـوع: هو طرض بعض  (ساللة الؿػتاح)ومؿا زادت 

 ذلك، فؼال ابن فودي أمثؾة الؿتشابه وذكر كالم العؾؿاء يف تلويؾفا ومذاهبفم يف

(ساللة الؿػتاح)يف 
(3)

 وهو يذكر أمثؾة الؿتشابه: 

                                                   

 .849 بن فودي، صالػرائد الجؾقؾة، طبد اهلل (8)

 .58ساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، ص (2)

 .832ساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، ص (3)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(59) 

 اُت الَادددددَػاِت َوالَقددددددِ آَيدددددَوِمـْدددددُه 
 

 َوالَوْجدددِه َواْسدددَتَوى َوَمْقـِدددي َيْرَتددددِ  
 

 َفْسدددالُفـَا الت ْػدددِوْيض َوُةدددَو َفْسدددَؾمُ 
 

ُْ لِؾت ْلِوْيدددِل َوُةدددَو َفْحَؽدددمُ    َوالَخَؾددد
 

 َن الَؿَحاِمددددلِ َتددددْرِجْقُا َواِحددددٍد ِمدددد
 

 ةِدددددُدْوِ  َقْطدددددٍع َفاْفتَِراُقدددددُه َجدددددلِ  
 

 َفْمـِدددي ِمدددَن الت ْػِسدددْقرِ َوُةدددَو الَؼْطدددعُ 
 

ْفددعُ  ْجددِز َمددايَفَؾددْم   ْقددِه الر 
َلددْقَس فِ

(1)
 

 

 َوَجددددددددددائٌِز َتْلِوْيُؾددددددددددُه لَِعددددددددددالِمِ 
 

دددددددْوِل َفددددددداِةمِ   َُ  َقَواِمدددددددٍد َولأِلُ
 

 َِ  لِْؾِػْؼدددِه َمدددَع ِمْؾدددِم لَِسددداِ  الَعدددَر
 

  َِ ُْ إََ  ددددددًرا َوِةددددددَي ُمُؾددددددْو  َتَبح 
 

 يَفآْسددددددددددتَِواُي ُفَوَل ةِاْسددددددددددتِْقال
 

 يَجددددداَوُر   فِدددددي الُؿَضددددداِ  َقْبدددددَل  
 

 ْؾـَدددا ةِدددنَِلىالَؼْادددِد قُ إِْ  ِقْقدددَل َمْعـَدددى 
 

َبددددا ِ   ُيَعددددد  َها َواْةددددُن الؾ 
(2)

 اْمَتددددَدٓ 
 

                                                   

، وذكره ابن سقوصي يف التحبقر يف طؾم التػسقروقد ذكره ال، هذا التعريف أصؾه من اإلمام الؿاتريدي (8)

طؾى اهلل بلكَّه طـى هبذا الّؾػظ هذا الؿعـى فؾم فالتػسقر هو الؼطع » ا يف مؼدمة ضقاء التلويل فؼال:فودي أيًض 

 َّٓ )ضقاء   «.اهلل أطؾمحد الؿحتؿالت بدون الؼطع فقه، والّتلويل هو ترجقح أو ،ملسو هيلع هللا ىلص  بالـّؼل طن الـبييجز إ

الؼاهرة، طبد اهلل بن فودي، تحؼقق: أحؿد أحؿد أبو السعود، وطثؿان الطقب،  التلويل يف معاين التـزيل،

 (.8/7 م.8968ستؼامة، الطبعة إولى مطبعة آ مصر:

اكتفت إلقه اإلمامة  ،(ابن الؾَّبان البصري): ـبو الُحسقن الؿعروف بأهو محؿد بن طبد اهلل بن الحسن،  (2)

خر. قال الشقخ أبو ا يف طؾوم أُ يف هذا العؾم، ذكره فقه يبدأ ويعاد، وهو صاحب اختقار فقه، وكان إمامً 

ا كثقرة، لقس ٕحد مثؾفا، وطـه ف فقفا كتبً ا يف الػؼه والػرائض، صـّ لؾبان إمامً كان ابن ا إسحاق الشقرازي:

قـي يف يأخذ الـاس الػرائض. مؿن أخذ طـه: أبو أحؿد ابن أبي مسؾم الػرضي، أستاذ أبي حامد اإلسػرا

الػرائض، وأبو الحسن بن سراقة العامري الػرضي، وأبو الحسقن أحؿد بن أحؿد بن محؿد بن يوسف 

إسحاق  صبؼات الػؼفاء، أبوؽازروين الذي لم يؽن يف زماكه أفرض مـه وٓ أحسب، وغقرهم. اكظر: )ال

= 



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(61) 

به يف أربعة أبقات: فتحدث طن الؿحؽم والؿتشا (الػرائد الجؾقؾة)وأما يف 

 فؼال:

 َوِمـْدددددده ُمْحَؽددددددٌم َوُهو َتَشدددددداُةهِ 
 

 َتَوافًؼددددددددا لِْؾَعَرةِددددددددَي الـ اةِددددددددهِ  
 

ِْختَِاددددارُ  ْٓ قدددده اإْليَجدددداُد َوا
 إِْه فِ

 

َْمَثدددداُل، ُمْسددددَتَعارُ   ْٕ ْمددددُز، َوا  َوالر 
 

 َلددْو ُوَضددَا اْلَؽددل  َلَؿدداَت اْلَعْؼددُل 
 

َٓ َةددددددَدا َتَػدددددداَوٌت َوَفْضددددددُل    َو
 

ددٌل َقددائِمُ وَ  َْ  اْلُؿْحَؽددُم اْلَواِضددُا َف
 

َْمددَر َمَؾقددِه َسددالِمُ   ْٕ َوَمددْن َةـَددى ا
(1)

 
 

  ( الػرائد الجؾقؾة)و (ساللة الؿػتاَّ)و (مػتاَّ التػسقر)الؿؼاركة ةقن  .6 

 :«مبفؿات الؼرآ »مبحث 

بؽثرة إبقات وتػصقل  (مػتاح التػسقر)زت يف كوع مبفؿات الؼرآن تؿقّ 

راد إمثؾة لؿبفؿات الؼرآن مع اإلشارة إلى الخالف بقن السقوصي البقان مع إي

والزركشي يف ُحْؽِم َبْحِث ما ُأْبِفَم يف الؼرآن، ولم يرد الحديث طن هذا الؿبحث 

 :(مػتاح التػسقر)يؼول طبد اهلل بن فودي يف  (الػرائد الجؾقؾة)يف مـظومة 

ْرَكِشدددي  َقددداَل فِدددي الُبْرَةدددا ِ   َوالز 
 

 َحدددُث الُؿدددْبَفُم فِدددي الُؼدددْرآ ِ ٓ ُيبْ  
 

                                                   
= 

 ،طثؿان بن طبد الرحؿن، أبو طؿرو بن الصالح صبؼات الشافعقة،و) ،(821إبراهقم بن طؾي الشقرازي، ص

 (. 8/884ج

 .833الػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد الجؿقؾة، طبد اهلل بن فودي، ص (8)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(68) 

ًْ َمَؾدددددى الدددددَدي ا ِ   َوَقددددداَل جدددددْرَف
 

ُه الَجددددالُل فِددددي اإِلْتَؼددددا ِ   َوَر  
(1)

 
 

كر أغراض الؿبفؿات مع إحالة طؾى ذِ  (ساللة الؿػتاح)بقـؿا اقتصرت    

 فؼال ابن فودي: (مػتاح التػسقر)تػاصقل بقان مبفؿات الؼرآن إلى إصل 

 ا َمَؾددددى اْكِشددددَراَِّ َفَؿددددْن َفَراَ َةدددد
 

 َفْؾَقـُْظددْر الت ْػِاددْقَل فِددي الِؿْػَتدداَِّ  
 

م خذ التػسقر »الؿؼاركة ةقن )مػتاَّ التػسقر( و)ساللة الؿػتاَّ(   مبحث  .7 

 «:و روط الؿػسر

مع  (ساللة الؿػتاح)يف مبحث مآخذ التػسقر وشروط الؿػسر اشيكت 

 (ساللة الؿػتاح)، وتؿقَّزت يف التحذير من غرائب التػسقر (مػتاح التػسقر)

بعرض ثؿاكقة أمثؾة من كتاب اإلتؼان
(2)

 يف غرائب التػسقر يؼول ابن فودي: ،

ددددد  رِ اَ  ِمدددددْن َغَرائِدددددِب الت ْػِسدددددقإِي 
 

ددي ِسددَوى الت ْحددِذيٓ َتددْذ  
َفا فِ  رِ ُكَرك 

 

 ُل فِددي الِؼَادداصِ َكَؼددْوِل َمددْن َيُؼددو
 

 اْكتَِؼدداصِ  َفْي َقَاددُص الُؼددرآِ  ِهي 
 

ددددددددٌل لَِقْطَؿددددددددئِن  َقْؾبِدددددددديوَ 
 َقائِ

 

دِدي  ََ ْكِب َيْعـِي:   ِؼي، ُمْسدَتِحق  الدذ 
 

                                                   

: (4/95ج). واكظر: اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن، السقوصي، 34مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (8)

ركشي،   .(8/855ج)والربهان يف طؾوم الؼرآن، الزَّ

اكظر الـوع التاسع والسبعون يف: اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن، طبد الرحؿن بن أبي بؽر السقوصي،  (2)

 .(4/238ج)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(62) 

 َوٓ ُتَحَؿْؾـَدددددددا ةَِؿدددددددا ٓ َطاَقدددددددة
 

 ةَلـَددا، َيُؼددْوُل: الِعْشددُق، ُهْو الَحَؿاَقدد 
 

، َقائِدددددُل  ٍْ ٍْ ةِنَِمدددددا  َوفِدددددي ُفَكدددددا
 

ُْ َغددددالٌِط َوَجاِةددددُل َفيْ    : َجْؿددددُع ُف
 

 لِذي َيْشَػُع ِهيَها ا َمْن َقاَل فِي َمنْ 
 

، وَ   ٌْ  ي لِِػْعدددددٍل َفاْكُبدددددِذيهإَِ ددددداَر
 

 الَبْحددَرْيِن َيْؾَتِؼَقدداِ : َمددْن َقدداَل فِددي
 

، َفِو اْةـَددددددداِ :   َفاطَِؿدددددددة َمِؾدددددددي 
 

ْمُلِم َوالَؿْرَجددددددا ِ ُفِريدددددد  َد ةِددددددالؾ 
 

دددددددْقَطا ِ    َفدددددددَرافٌِض َتددددددداةُِع الش 
 

 َوَمددْن َيُؼددْل فِددي َغاِسددٍق إَِها َوَقددْب 
 

، َمَؾْقدِه َمدا اْرَتَؽدْب َفْي:   َْ َهْكٌر َقا
(1)

 
 

فؾقس فقفا الحديث طن مآخذ التػسقر  (الػرائد الجؾقؾة)وأما مـظومة 

 وشروط الؿػسر.

الؿؼاركة ةقن )مػتاَّ التػسقر( و)ساللة الؿػتاَّ( و)الػرائد الجؾقؾة(   مبحث  .8

 «:طبؼات الؿػسرين»

ػات يف التػسـقر، اكػـردت رين وِذْكـِر بعـض الؿصــَّ يف مبحث صبؼات الؿػّسـ

ــاح التػســقر)مـظومــة   بــذكر كتــاب الســقوصي يف تػاســقر الرســول الؿســؿى (مػت

يف اإلشـارة  (سـاللة الؿػتـاح)ْت مـع واشـيكَ  ،(مجؿع البحرين ومطؾع البدرين)

ــو  ــك وه ــودي يف ذل ــن ف ــد اهلل ب ــقخ طب ــاب الش ــى كت ــول يف تػاســقر )إل ــل الس كق

 .(الرسول

                                                   

 .836، 835طبد اهلل بن فودي، صساللة الؿػتاح،  (8)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(63) 

 :(مػتاح التػسقر) فقؼول طبد اهلل بن فودي يف

ددددي الت ْػِسددددْقرِ ةِاَتَبدددداعِ 
 َمَؾْقددددَك فِ

 

ْةتِددددددَداعِ  
ِ
ـَا َوالت ددددددْرِ  ٓ

 َفْسددددددالفِ
 

 الَبَحدددددرِْينِ  ِه َمْجَؿدددددعَوَراِع فِقددددد
 

ددددْقِخ فِْقددددِه َمْطَؾددددُع الَبددددْدَرْينِ    لِؾش 
 

ُسددددولِ  ددددي َتَػاِسددددقرٍ إَِلددددى الر 
 َوفِ

 

دوَقْد ُرفَِعْت ِغـًدى َوَكْقدُل ال  لِ س 
(1)

 
 

ُمْسِؼًطا لؾبقت الذي  (ساللة الؿػتاح)ويؼول العالمة طبد اهلل بن فودي يف 

يف  (مجؿع البحرين ومطؾع البدرين)ورد فقه ذكر كتاب اإلمام السقوصي 

 :ملسو هيلع هللا ىلص تػاسقر الؿرفوطة إلى الـبيال

ددددي الت ْػِسددددْقرِ ةِاَتَبدددداعِ 
 َمَؾْقددددَك فِ

 

ْةتِددددددَداعِ  
ِ
ـَا َوالت ددددددْرِ  ٓ

 َفْسددددددالفِ
 

ُسددددولِ َوفِددددي َتػَ   اِسددددقرٍ إَِلددددى الر 
 

دو َقْد   لِ ُرفَِعْت ِغـًدى َوَكْقدُل الس 
(2)

 
 

فؾقس فقفا هذا الؿبحث: ٕنَّ أغؾب أبواهبا  (الػرائد الجؾقؾة)وأما مـظومة 

َصة لؿا يتعؾق بتعؾقم الؼرآن وآدابه وما يتعؾق بذلك، ولقس  فقفا مباحث ُمَخصَّ

 و)ساللة الؿػتاح(. (رق)أصول التػسقر( التي وردت يف )مػتاح التػس

  

                                                   

 .43، 42مػتاح التػسقر، طبد اهلل بن فودي، ص (8)

 .838ساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، ص (2)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(64) 

الؿؼاركة ةقن )مػتاَّ التػسقر( و)ساللة الؿػتاَّ( و)الػرائد الجؾقؾة(   مبحث  .9

 «:إحرف السبعة»

ث طبد اهلل بن فودي يف مبحث إحرف السبعة التي كزل الؼرآن هبا تحدّ 

طـفا يف )مػتاح التػسقر( يف بقت واحد مع اإلشارة إلى اختالف العؾؿاء يف معـى 

السبعة؟ ما الؿؼصود بتؾك إحرف  ،رف السبعةكزول الؼرآن طؾى هذه إح

وأما يف )ساللة الؿػتاح( فؾم يتحدث طن هذا الؿبحث بتاًتا، يؼول طبد اهلل بن 

 فودي يف )مػتاح التػسقر(:

 ُكُزْوُلدددده مؾددددى ُحددددُرْوٍف َسددددْبَعة
 

 ى َفَقاِوْيدددددَل َلُفدددددْم ُمت بَِعدددددةمؾددددد 
 

ػصقل ث طـفا بتفؼد تحدّ  ،(ة وسائط الػوائد الجؿقؾةالػرائد الجؾقؾ)وأما يف 

 فقؼول: (إحرف السبعة)مع ذكر إقوال التي ققؾت يف معـى كزول الؼرآن هبذه 

 َٓ  َمَؾددى ُحددروٍف َسددْبَعٍة َقددْد ُفْكددِز
 

 َ ددداٍف َوَكددداٍف ُكَؾَفدددا لَِقْسدددُفاَل  
 

 ص  ِمددْن ُلَغدداتِِفْم ةَِواِحددَدَْلددْو َخدد
 

َك    ِٕ ُفْم   َفددددددددا ُمَعددددددددَدَ َْلَشددددددددؼ 
 

 َفُؿْفِؿدددددددٌز ُيدددددددْدِغُم َفْو ُيِشدددددددم  
 

   ْ َةا َيدددددُم  َوِمدددددـُْفْم َمدددددْن ِضدددددد 
 

َْ اْلَؽدددل  َف   َيْتدددُرَ  َمدددا  َلدددْو ُكَؾددد
 

 َيْعَتدددداُ  طِْػدددداًل َكاِ ددددًئا َفْو َةرَِمددددا 
 

  ٓ ه َوَلدددددددددْم َيُؼْؾدددددددددُه إِ  َلَشدددددددددؼ 
 

 َةْعددددَد ِرَياَضددددِة الَؾَسدددداِ  ثِْؼددددال 
 

 ْبٌع فِقدددِه ِمدددْن ُلَغددداِت َفتِْؾدددَك َسددد
 

ْثَبدداِت   ْٕ ددي َمددا َمددِن ا
 َفَفَاددُحَفا فِ

 

 َمددددَع َفَسددددِد َتِؿددددقُؿُفْم َةددددَواِد ُ   ُقددَرْيٌش، َحدداِرٌ ، َةِزيددٌل، َيَؿددنُ 



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(65) 

  

َغدددداِت   َوِققددددَل َفْوُجددددٌه ِمددددَن الؾ 
 

 َتَخاَلَػدددددْت ةَِسدددددْبِع َتْغقِقدددددَراِت  
 

 ِققدددَل: َوِمقدددٌد، َوَمدددُدُه، َحددداَلُل 
 

، ِحَجدددٌج، َفْمَثددداُل ْمدددٌظ، َحدددوَ   ٌْ  َرا
 

َْقددددَوالِ  ْٕ  َوَجدددداَي َغْقددددُر َها ِمددددَن ا
 

 َفدددددْوَ  َثاَلثِدددددقَن، َفددددداَل ُتَبدددددالِ  
 

الؿؼاركة ةقن )مػتاَّ التػسقر( و)ساللة الؿػتاَّ( و)الػرائد الجؾقؾة(    .10

 «:موةم الؿختؾْ»مبحث 

 ضيف مبحـث مـوهم الؿختؾـف بـذكر بعـ (الجؾقؾـة مـظومة )الػرائـدزت تؿقّ 

، (سـاللة الؿػتـاح)و (مػتـاح التػسـقر) إمثؾة واإلجابة طـفا، بخالف مـا جـاء يف

 يؼول طبد اهلل بن فودي: (مػتاح التػسقر)فػي 

 َوُمدددوِةُم اْلِخددداَلِف َوالت َعددداُرضِ 
 

 َفاِْفَفْؿددُه َلددْقَس فِقددِه َمددْن ةِددِه ُقِضددي 
 

 َكـَْػددددي َتْسددددَلْل َمددددَع اْلؽِْتَؿددددا ِ 
 

 ُمَثب َتدددددددا ِ  لِْؾُؿْشدددددددرِكِقَن َثدددددددم   
 

 َوَةَؽددَذا فِددي َخْؾددِق فْرٍض َوَسددَؿا
 

قددددِه َفي  َهْيددددِن ُقددددَدَما 
 ُيْشددددؽُِل فِ

 

 َسدددـَ 
ِْ  ةَوَكددداَ  َمدددَع ِمْؼدددَداِر فْلددد

 

 ةَوَجاَيَكددددا َخْؿِسددددقَن فْلًػددددا َةَقـَدددد 
 

 َوَفي  َمددددددْن َفْ َؾددددددَم َوالث ْعَبددددددا 
 

  َواْلَعددْدُل َمددَع الـَْسددَوا  َواْلَجددا 
 

َفددددددد  يا َفَجاَةدددددددُه اْلُعَؾَؿددددددداَوُكؾ 
 

َُ َةددددددا  ْٕ ددددددَة ا  يالخائضددددددو  ُلج 
 

موهم »طبد اهلل بن فودي أمثؾة  إبقات من )مػتاح التػسقر( ذكرفػي هذه 

ساللة )ولم يورد لفا إجابات، بل ذكر أنَّ العؾؿاء أجابوا طـفا، أما يف  «الؿختؾف



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(66) 

ساللة )دي يف فؼد ذكر لفا بعض اإلجابات، يؼول طبد اهلل بن فو (الؿػتاح

(الؿػتاح
(1)

 :(مػتاح التػسقر)لبعض هذا التعارض الذي ذكره يف  اُمِجْقبً  

 وِمـْددددُه َمددددا ُيددددْوِةُم ةِالت ـَدددداُقضِ 
 

 لِددددَوْةِم َغْقددددرِ َفدددداِةٍم ُمَعدددداِرضِ  
 

 َكـَْػددددِي َتْسددددَلْل َمددددَع الؽِْتَؿددددا ِ 
 

 م  ُمْثَبَتدددددددا ِ لؾُؿْشدددددددرِكِْقَن َثددددددد 
 

دددلِ َفدددال ُسدددَماَل ُمدددْذٍر َفْو َتوَ  َُ  ا
 

  ٌْ َتدددْوةِْقُخُفْم َتددداَلُو
(2)

دددلِ   َِ  لِْؾَحا
 

 وَيْؽُتُؿددددددددددْوَ  اهلل ةِالَؾَسددددددددددا ِ 
 

ٓ َيْؽُتُؿددددددْوَ  اهلل ةِإَْةددددددَدا ِ  
(3)

 
 

 وَةَؽدددَذا   َخْؾدددِق َفْرٍض وَسدددَؿا
 

قددددِه َفي  َهْيددددِن ُقددددَدَما 
 ُيْشددددؽُِل فِ

 

دددَؿاي ٌْ َمَؾدددى الس   َفَخْؾُؼَفدددا ُمَؼدددد 
 

 ٌر لَِتْػَفَؿدددددداَوَ ْحُوَةددددددا ُمددددددَمخ   
 

  

                                                   

 .816ساللة الؿػتاح، طبد اهلل بن فودي، ص (8)

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې نثې يؼول طبد اهلل بن فودي طـد تػسقر قوله تعالى: (2)

 :[51: الصافات]  ختمث حت جت يب نثىب اقض قوله:وٓ يتـ» [:818: الؿممـون] وئمث

، أو تساؤل الؽػار يف الـار معـاه الـارَ  وأهل الـارِ  ةَ الجـ ٕنَّ ما هـا طـد الـػخة، وذلك بعد دخول أهل الجـةِ 

 (.3/885)ضقاء التلويل،  «.أيات [28: الصافات] ٹمث ٿ ٿ ٿ نثٿ التالوم كؿا يف قوله:

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ نثگ تػسقر قوله تعالى:يؼول طبد اهلل بن فودي طـد   (3)

 ﮴مث ﮳ ﮲ ۓ ۓ نثمؿا طؿؾوا، ويف وقت آخر يؽتؿون » :[42]الـساء:   ڻمث ڻ ں ں ڱ

 مئ حئ جئ نثی ـطق اهلل أبداهنم يوم تشفد طؾقه ألسـتفمأو يؽتؿون بإلسن فقُ  [23]إكعام: 

 (.8/883 فودي،ضقاء التلويل يف معاين التـزيل، طبد اهلل بن [. )21]فصؾت:  مث حب جب يئ ىئ



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(67) 

ُْ َسددـَه  وكددا  َمْعـَددى َلددْم َيددَزْل َفْلدد
 

َخْؿِسْقَن َفْلًػا َفدإَْحَواُل اْلَعـَده 
(1)

 
 

موهم »فؼد زاد طبد اهلل بن فودي بعض أمثؾة  (الػرائد الجؾقؾة)وأما يف 

( ساللة الؿػتاح)وٓ يف  (مػتاح التػسقر) التي لقست مذكورة يف «الؿختؾف

 :فقؼول

ددددالِ  َوفِقدددهِ   ُمْشدددؽٌِل َلدددَدى اْلُجف 
 

ددَمالِ   ددي الس 
ْثَبدداِت فِ  َكدداْلـ ْػي َواإْلِ

 

 «َٓ َيْسدددددَلُل »َلـَْسدددددَلَلـ ُفْم َوَجدددددا 
 

 َيْعـِدددي اْمتِدددَذاًرا ِمْثُؾدددُه الت َسددداُ ُل  
 

ددددددٌل َواْلُؿَثب ددددددُت  َُ  َمـِْػق ددددددُه َتَوا
 

َْ َةْقددددددددـَُفْم َفددددددددَلْثَبُتوا   َتدددددددداَلَو
 

دددددَؿايُ  َمدددددا َ اَمدددددِت »َوُقْؾدددددُه   الس 
 

ٓ  َمدددددا  ْرُض إِ ْٕ ِْسدددددتِْثـَايُ  «َوا ْٓ  َفا
 

َٓ َيْؿـَدددُع اْلُخُؾدددوَ ا دددي َكحدددِو َها 
 فِ

 

 ااَ  ِمدددْن َكاَلَِمِفدددْم َمْعُفدددو َ إِْه َكددد 
 

 ُْ ددددا ي  ْٕ  َكَؼددددْولِِفْم َمددددا َ اَمددددِت ا
 

  ُْ َوا  َوَقْاددددددُدُةْم ةِددددددَذلَِك الددددددد 
 

ُْ اْلُعْؿددددرِ َمددددَع الـ ْؼَاددددا ِ   ِدَيدددداَ 
 

َْدَمدا ِ فِ   ْٕ دي ا
َٓ َةْعدَد فِ ِْةتَِداِي  ْٓ  ي ا

 

ًْ َمِشددددق ا قَفددددا ُةْؽددددَر
 َوالددددَرْدُ  فِ

 

 َيُؽددددوُ  ُكددددل  َوْقتِددددُه اْلَؿْرِضددددق ا 
 

                                                   

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ نثک يؼول طبد اهلل بن فودي طـد تػسقر هذه أية من سورة السجدة:  (8)

، واختالف ذلك (خؿسقن ألف سـة) :(سلل)هو يوم الؼقامة ويف » :[5]السجدة:  ڱمث ڱ ڳ

ف باختالف شدائده لؾؽػار، فؿـفم من يؽون له مؼدار ألف سـة، ومـفم من يؽون له مؼدار خؿسقن أل

 «.سـة، وأما الؿممـون فؿـفم من يؽون له كؿؼدار يوم، وكؿا بقن الظفر والعصر، وكؿؼدار صالة مؽتوبة...

 (.3/227ج )ضقاء التلويل يف معاين التـزيل، طبد اهلل بن فودي،



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(68) 

 آَيدددددُة َيْؿُحدددددو اهللُ َمدددددا َيَشدددددايُ 
 

دددَؼايُ   دددْعُد َوالش   َيْخدددُرُ  ِمـَْفدددا الس 
 

ددي الـ اِسددِخ َواْلَؿـُْسددوخِ 
 َوِققددَل فِ

 

ُسددوخِ اْلَجَؿدداَقددْوُل    ِةقرِ ُفْولِددى الر 
 

َْخَبدددددداِر َواْلَوِمقدددددد ْٕ ِر ا  دِ َتَؽددددددر 
 

ْ دددددددددَفاِر َوالت ْلكِقددددددددددِ   َْ اإْلِ  إَِراَ 
 

 َوَةَؽددَذا فِددي َخْؾددِق فْرٍض َوَسددَؿا
 

 ُيْشددددددددؽُِل َفي  َهْيددددددددِن ُقددددددددَدَما 
 

ددددَؿا ٌْ َمَؾددددى الس   َفَخْؾُؼَفددددا ُمَؼددددد 
 

ٌر لَِتْػَفَؿددددددا   َوَ ْحُوَةددددددا ُمددددددَمخ 
 

ْ دددَؽالِ َفَؿدددا   َتدددَرى فِقدددِه ِمدددَن اإْلِ
 

ددَمالِ   ْخددُذ ةِالس  ْٕ  ِمـْددَك ُقُاددوٌر َفا
 

قددددِه ةالت َضدددداُ  ِ 
 َفدددداَل اْخددددتاَِلٌَف فِ

 

َةددْل فِقددِه اْخددتاَِلَُف َلْػددِظ َواِر ِ  
(1)

 
 

الؿؼاركة ةقن )مػتاَّ التػسقر( و)ساللة الؿػتاَّ( و)الػرائد الجؾقؾة(    .11

 «: فسؿاي الؼرآ »ومبحث « ةتهجؿع الؼرآ  الؽريم وكتا»مبحث 

طـن كقػقـة رسـم الؿصـحف  (مػتـاح التػسـقر)ث طبد اهلل بـن فـودي يف تحدّ 

يف مراحؾـه الؿعروفـة، وأمـا  «جؿع الؼرآن وكتابته»العثؿاين: لؽـَّه لم يتحدث طن 

فـا، واكػـردت مـظومـة ت طـن هـذه إمـور كؾّ فؼـد خَؾـ (ساللة الؿػتـاح)مـظومة 

 الؿبحث يف باهبا الثالث، ومؿا قاله طبد اهلل فقفا:هبذا  (الػرائد الجؾقؾة)

 َواْلَخدددددط  َثاةِدددددٌت ِمدددددَن اْلُؼدددددْرآ ِ 
 

 سددددددددـة َمَخاَفددددددددَة الـَْسددددددددَقا ِ وَ  
 

 ِْ ُسوِل َجْؿَعُه فِي اْلُؿْاَح  َتْرَ  الر 
 

 َعدددددا لِـسدددددِخ َمـُْسدددددوخ َيِػددددديتوقّ  
 

                                                   

 .843 -841الػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد الجؿقؾة، طبد اهلل بن فودي، ص (8)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(69) 

 َوَةْعددددددددَدُه َجاِمَعددددددددُه الَاددددددددِديُق 
 

ددددددا َفَ دددددداَرُه َلددددددُه اْلَػددددددا   ُروُ  َلؿ 
 

ددددد  ا ِ َواْمَتَؿدددددَدا َدْيدددددًدا ةَِفدددددَذا الش 
 

 اْلُؼددددددددْرآ ِ  إِْه لِؾـ بِددددددددَي َكاتِددددددددب 
 

 ِمددَن الؾخدداف َواْلُعُسددْب  مسددتؼرًِئا
 

 ْب ُكتِددداِل َمدددا َجدددَوالرّ َمدددَع الَرَقددداِع  
 

 ِْ دددَحائِ دددي الا 
 َفَجَؿدددَع اْلُؼدددْرآَ  فِ

 

  ِْ  َوَلددددْم ُيَؿَقددددْز َفْحددددُرَف الت َخدددداُل
 

دد ُْ َلددَدى الَاددِديِق َفَؽاَكددِت الا   ُح
 

دددداَرْت َةْعددددد  ََ ددددَة   لِْؾَػدددداُروِ   َثؿ 
 

َْ اْلُؿددددْمِمـِقنَ  ُثددددم  إَِلددددى َحْػَاددددةَ   ُف
 

 ِف َفْمدرِ اْلُؿْسدِؾِؿقنَ ْخدتاَِل إَِلدى ا َةْعد 
 

 فِدددي َفْحدددُرِف اْلُؼدددْرآِ  َوالت ـَددداُقضِ 
 

 َحت ددى اْكَتَفددى ةُِفددْم إَِلددى الت َبدداُغضِ  
 

 ُة اْلَقَؿدددددددداكِيَفَخاَفددددددددُه ُحَذْيَػدددددددد
 

 ُهو اْلَجدددْقِش َفاْرَتددداَع إَِلدددى ُمْثَؿدددا ِ  
 

 ِْ ددددددَحائِ  يددددددلمره ةِدددددداْلَجْؿِع لِؾا 
 

  ِْ  َمْلُموَكددددددِة الت َخدددددداُل
ٍْ  ةُِاددددددوَر

 

ُْ َواْسَتَشدددددددارَ   َفاِْجَتَفدددددددَد اإْلَمدددددددا
 

َْكَاددددددارَ   ْٕ قددددددِه اْلُؿَفدددددداِجرِيَن َوا
 فِ

 

ُفددددددددْم َمَؾْقددددددددهِ  ُضددددددددوُه ُكؾ   َفَحر 
 

 ا َحْػَاددددددددٌة إَِلْقددددددددهِ َفَلْرَسددددددددَؾْتفَ  
 

 َفَؼدددداَل َفْؾُقْؿِؾددددْل َسددددِعقُد َيْؽُتددددُب 
 

ْحَؿِن َيْرُقددددُب    َدْيددددٌد َوَمْبددددُد الددددر 
 

َةْقدددرِ ةِددداْلُؼَرْيِش َفددداْكُتُبوا  َواِْةدددَن الز 
 

  َُ ددْو ََ  إِِ  اْخَتَؾْػددُتم َفُفددَو ِمـْددِدي َف
 

ُ وُه ِمددددْن ُحددددروٍف َسددددْبعَ   ةَفَجددددر 
 

ددعَ فِددي َواِحددٍد ةِددُدوِ  ُكَؼددٍط   ةلِؾس 
(1)

 
 

                                                   

. واكظر الباب الثاين من 98 -85لػوائد الجؿقؾة، طبد اهلل بن فودي، صالػرائد الجؾقؾة وسائط ا (8)

 .885 -867الػوائد الجؿقؾة طؾى أيات الجؿقؾة، لؾشوشاوي، ص



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(71) 

 ،(أسؿاء الؼرآن)مبحث  (الػرائد الجؾقؾة)ومن الؿباحث التي اكػردت هبا 

 ،(ساللة الؿػتاح)وٓ يف  (مػتاح التػسقر)فؾم يرد الحديث طن هذا الؿبحث يف 

يف طد  أسؿاء الؼرآن الخؿسة  (الػرائد الجؾقؾة)يؼول طبد اهلل بن فودي يف 

 والخؿسقن:

اُه ةِ  َْسدددددددؿايِ َوَرة ـَدددددددا َسدددددددؿ  ْٕ  ا
 

ددددعَرايِ   َْسددددؿاَي لِؾش  ْٕ ُْ ا
 ُتَخددددالِ

 

اُه ةِددددددداْلُؼْرآ ِ   ُجْؿَؾُتدددددددُه َسدددددددؿ 
 

ْوُه ةِالددددَديوا ِ  ا َ َمَؽدددد   َمددددا َسددددؿ 
 

ٍْ مُ  دددددددَوَةْعُضددددددده ةُِسدددددددوَر  ىَحؾ 
 

ٌْ َوآَيدددددددددةٌ    َفَحدددددددددل   َقِادددددددددقَد
 

ددَؾةْ ٍت مـددَد ْقددةَ  َمَحددل   َِ  ُةْم َواْلَػا
 

َقددددددددٌة ِمـْددددددددَد  
 ُمَؼاَةَؾددددددددةْ  ُةمُ َقافِ

 

 َخْؿَسدددددٍة َلدددددُه َتِؾدددددي َخْؿِسدددددقِـَا
 

 ، ُمبِقـَدددداا، كَِتاًةدددا، َرْحَؿدددةً اْسدددؿً  
 

 ، ُقْرآَكدددا، ِحْؽَؿدددةً ُكدددوًرا، َكالًَمدددا
 

 َقاَكدددارْ فُ ا ًيدددا، َةا ِ ًؿدددُةددددى، َكرِي 
 

 َمظِقَؿددددا ، َكَبددددلً َحددددْباًل، ِ ددددَػايً 
 

 ، َحؽِقَؿدددددااًكدددددُمَبارَ ، َمْوِمَظدددددةً  
 

ددددْدًقا َمِؾق ددددا، َقدددد
َِ َٓ ُمَفْقِؿـًدددا،   ْو

 

َراًطا ُمْسدَتِؼقًؿا، َفْاداَل   َِ  ُرْوًحا، 
 

دددددَح   اا، َمَرةِّقددددد، َةَقاًكدددددا، َقَقًؿددددداؼ 
 

 اا، َوَفْحَسُن اْلَحدِديِث، َوْحَقدِمْؾؿً  
 

ًرا، َتـْدددددِزياًل، َفْو َمَثاكِقدددددا
 َةَادددددائِ

 

ُْ اْلدددُوْثَؼى َيِؾدددي ُمـَاِ َيدددا   َواْلُعدددْرَو
 

 ، َدُةددددوًرا، ُةْشددددًراُمَتَشدددداةًِفافِددددي 
 

، َوِهْكددددًرا  ًٓ  ُثددددم  َمِزيددددًزا، َمددددْد
 

ًْ َةالًغدددددددا  َفْو َكدددددددِذيًرا َتدددددددْذكَِر
 

 ، َقَاًاددا، َةِشددْقَراًراَفْمددَمِجْقددًدا،  
 

ٍْ  َمددع ددُح َُ ددي 
َمددَمَجًبددا فِ  ةْ ُمَؽر 

 

ددددددرَ َوَةْعددددددَدَةا َمْرُفوَمددددددٌة    ْْ ُمَطف 
 



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(78) 

 َواْلَؿَعددداكِي َفدددنِْ  ُفِريدددَد اْلَوْجدددهُ 
 

َؼددددددا ِ لُِؽَؾَفددددددا ُيْرَجددددددُع لِْ ِتْ  
(1)

 
 

وبعد هذا الشوط البعقـد طـن الؿؼاركـة بـقن مـظومـات طبـد اهلل بـن فـودي يف 

ـــرآن ال ـــوم الؼ ـــوم الؼـــرآن يف أهـــم مســـائل ومباحـــث طؾ ـــي وردت يف هـــذه طؾ ت

حان وقت وضع جدول يبـقن أهـم مـا تـاولتـه فقؿـا سـبق مـن  الؿـظومات الثالث

قن هـذه الؿـظومـات تـي جـرت بـمؼاركات يف أوجه التََّشاُبِه والَػْرِق والؿؿقـزات ال

 .العظقؿة الثالث

  

                                                   

 .838 -834الػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد الجؿقؾة، طبد اهلل بن فودي، ص (8)



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(72) 

 :يف مباحثها ةمُلْحَق: جذول املقاروة بني مىظىمات العالمة عبذ اهلل به فىدي الثالث

مد  إةقات   

 (الػرائد الجؾقؾة)

 مد  إةقات  

 (ساللة الؿػتاَّ)

 مد  إةقات   

 (مػتاَّ التػسقر)
 الؿوضوع

 زول من فكواع مؾوْ الؼرآ الؼسم إول: ما يرجع إلى الـ

 حدود طؾم التػسقر 9 3 مل يذكر

 الؿؽي والؿدين 14 5 5

 أول ما كزل وآخره 3 3 مل يذكر

 ضوابط الؿؽي والؿدين 4 4 مل يذكر

 الحضري والسػري 8 8 مل يذكر

 الـفاري والؾقؾي 5 4 مل يذكر

 الصقػي والشتائي 3 3 مل يذكر

 الِػراشي والـومي 1 1 مل يذكر

 طؾم أسباب الـزول 9 3 مل يذكر

 أوائل ما كزل يف أشقاء بؿػردها 5 مل يذكر مل يذكر

 متػرقات يف طؾم كزول الؼرآن 32 6 5

 جممثع  أل ي ا يف   ق م 88 91 01
  



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(73) 

 الؼسم الثاين: ما يرجع إلى السـد من فكواع مؾوْ الؼرآ  )مؾم الؼرايات(

 أكواع الؼراءات وشروصفا 8 2 3

 ملسو هيلع هللا ىلصقراءة الـبي  7 لم يذكر لم يذكر

 حّػاظ الؼرآن ورواته 84 83 81

 مجؿوع إةقات   الؼسم 29 22 13

 الؼسم الثالث: ما يرجع إلى إ اي )مؾم التجويد(

 أحكام الوقف ومناهج القراء فيه 16 2 مل يذكر
 كيفية الوقف 16 مل يذكر مل يذكر
 اإلمالة والفتح 11 3 مل يذكر
 د والقررامل 8 4 مل يذكر
 ختفيف اهلمزة 9 9 مل يذكر
 اإلدغام 13 1 مل يذكر

 كيفية حتمل القرآن وآداب تالوته 21 19 27
 جممثع  أل ي ا يف   ق م 27 88 72

 الؼسم الراةع: ما يرجع إلى رسم الؿاحْ العثؿاين

 كقػقة رسم الؿصحف العثؿاين 29 لم يذكر لم يذكر

 دة يف الرسم العثؿاينقواطد الزيا 88 لم يذكر لم يذكر

 قواطد رسم الفؿزة 88 لم يذكر لم يذكر



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(74) 

 قواطد البدل 83 لم يذكر لم يذكر

 قواطد الوصل والػصل 88 لم يذكر لم يذكر

 86 لم يذكر لم يذكر
قواطد ما كتب طؾى إحدى 

 قراءتقه

 آداب كتابة الؿصحف العثؿاين 88 لم يذكر لم يذكر

 م مجؿوع إةقات   الؼس 109 0 0

 الؼسم الخامس: ما يرجع إلى إلػاظ

 غريب الؼرآن 43 8 لم يذكر

 الؿعرب 5 3 3

 7 لم يذكر لم يذكر
ما وقع يف الؼرآن من لغات 

 العرب ولفجاهتم

 4 2 لم يذكر
الؿشيك والؿيادف من ألػاظ 

 الؼرآن

 الحؼقؼة والؿجاز يف الؼرآن 82 لم يذكر لم يذكر

 الؼرآن تشبقفات 9 لم يذكر لم يذكر

 آستعارة 84 لم يذكر لم يذكر

 الؽـاية والتعريض 7 لم يذكر لم يذكر

 التؼديم والتلخقر 3 لم يذكر لم يذكر



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(75) 

 موهم الؿختؾف من آيات الؼرآن 6 7 85

 مجؿوع فةقات الؼسم 110 13 13

 الؼسم السا ْ: ما يرجع إلى الؿعاين الؿتعؾؼة ةإحؽاْ )من مؾم فَول الػؼه(

 العام والخاص من آيات الؼرآن 84 81 لم يذكر

 5 3 لم يذكر
الؿجؿل والؿبقن من آيات 

 الؼرآن

 8 5 لم يذكر
الؿـطوق والؿػفوم من آيات 

 الؼرآن

 الؿطؾق والؿؼقد من آيات الؼرآن 3 8 لم يذكر

 26 86 لم يذكر
الـاسخ والؿـسوخ من آيات 

 الؼرآن

 مجؿوع فةقات الؼسم 56 35 0

 يرجع إلى الؼوامد الؾغوية من فكواع مؾوْ الؼرآ  الؼسم الساةع: ما

 معاين إدوات الـحوية يف الؼرآن 26 87 لم يذكر

 قواطد الضؿائر يف الؼرآن 84 82 لم يذكر

 قاطدة التذكقر والتلكقث يف الؼرآن 4 لم يذكر لم يذكر

 8 4 لم يذكر
قاطدة التعريف والتـؽقر يف 

 الؼرآن



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(76) 

 راد والجؿع يف الؼرآنقاطدة اإلف 81 26 لم يذكر

 قاطدة مؼابؾة الجؿع 6 لم يذكر لم يذكر

 83 83 لم يذكر
قاطدة ما يظن به اليادف ولقس 

 مـه

 قاطدة السمال والجواب 8 7 لم يذكر

 3 لم يذكر لم يذكر
قاطدة خاصقة آسم والػعل 

 والؿصدر

 معرفة الوجوه والـظائر 84 لم يذكر لم يذكر

 الؼسم مجؿوع فةقات 176 79 0

    ي رع إىل  ملع ين  ملتعلقة مأل ف ظ )علم   بالغة   ق  نية(   ق م   ث  ن:
 الخرب واإلكشاء 21 6 لم يذكر

 وجوه مخاصبات الؼرآن 6 لم يذكر لم يذكر

 الؼصر 5 5 لم يذكر

 الػصل والوصل 7 لم يذكر لم يذكر

 اإليجاز واإلصـاب والؿساواة 62 89 لم يذكر

 بديع الؼرآن 87 يذكرلم  لم يذكر

 مجؿوع فةقات الؼسم 100 30 0

  



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(77) 

 الؼسم التاسع: من فكواع مؾوْ الؼرآ  التي ٓ تدخل تحت الحار

 إطجاز الؼرآن 82 81 لم يذكر

 فواصل آي الؼرآن 88 6 لم يذكر

 مـاسبات الؼرآن 83 8 لم يذكر

 فواتح سور الؼرآن وخواتؿفا 6 لم يذكر لم يذكر

 ثال الؼرآنأم 6 5 لم يذكر

 أقسام الؼرآن 6 لم يذكر لم يذكر

 جدل الؼرآن 7 لم يذكر لم يذكر

 مشتبفات الؼرآن 4 لم يذكر لم يذكر

 محؽم الؼرآن ومتشاهبه 9 24 4

 العؾوم الؿستـبطة من الؼرآن 85 9 لم يذكر

 أسؿاء إكبقاء والؿرسؾقن 5 لم يذكر لم يذكر

 الصحابةأسؿاء الؿالئؽة و 2 لم يذكر لم يذكر

 2 لم يذكر لم يذكر
أسؿاء غقر إكبقاء والرسل 

 والـسوان

 أسؿاء الجن والؽػار وإصـام 3 لم يذكر لم يذكر

 5 لم يذكر لم يذكر
أسؿاء البالد والبؼاع والجبال 

 والؽواكب



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(78) 

 إماكن إخروية 3 لم يذكر لم يذكر

 الؿـسوب إلى إماكن 8 لم يذكر لم يذكر

 أجـاس الطقور 2 رلم يذك لم يذكر

 الؽـاية وإلؼاب 5 لم يذكر لم يذكر

 مبفؿات الؼرآن 888 4 لم يذكر

 58 لم يذكر لم يذكر
ما طرف بعضه من مبفؿات 

 الجؿع

 فضائل الؼرآن 88 28 89

 خواص الؼرآن 2 89 لم يذكر

 إطراب الؼرآن 28 85 لم يذكر

 مآخذ التػسقر وشروط الؿػسر 28 31 لم يذكر

 خاتؿة يف صبؼات الؿػسرين 31 25 لم يذكر

 مجؿوع إةقات   الؼسم = 378 175 23

 دوائد مػتاَّ التػسقر مؾى )ساللة الؿػتاَّ( و )الػرائد الجؾقؾة( من فكواع مؾوْ الؼرآ 

 أوائل ما كزل يف أشقاء بؿػردها 5 لم يذكر لم يذكر

 ملسو هيلع هللا ىلصقراءة الـبي  7 لم يذكر لم يذكر

 ة الوقفكقػق 86 لم يذكر لم يذكر

 كقػقة رسم الؿصحف العثؿاين 29 لم يذكر لم يذكر



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(79) 

 قواطد الزيادة يف الرسم العثؿاين 88 لم يذكر لم يذكر

 قواطد رسم الفؿزة 88 لم يذكر لم يذكر

 قواطد البدل 83 لم يذكر لم يذكر

 قواطد الوصل والػصل 88 لم يذكر لم يذكر

 86 لم يذكر لم يذكر
قواطد ما كتب طؾى إحدى 

 قراءتقه

 آداب كتابة الؿصحف العثؿاين 88 لم يذكر لم يذكر

 7 لم يذكر لم يذكر
ما وقع يف الؼرآن من لغات 

 العرب ولفجاهتم

 الحؼقؼة والؿجاز يف الؼرآن 82 لم يذكر لم يذكر

 تشبقفات الؼرآن 9 لم يذكر لم يذكر

 آستعارة 84 لم يذكر لم يذكر

 ريضالؽـاية والتع 7 لم يذكر لم يذكر

 التؼديم والتلخقر 3 لم يذكر لم يذكر

 قاطدة التذكقر والتلكقث يف الؼرآن 4 لم يذكر لم يذكر

 قاطدة مؼابؾة الجؿع 6 لم يذكر لم يذكر

 3 لم يذكر لم يذكر
قاطدة خاصقة آسم والػعل 

 والؿصدر



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(81) 

 معرفة الوجوه والـظائر 84 لم يذكر لم يذكر

 الؼرآنوجوه مخاصبات  6 لم يذكر لم يذكر

 الػصل والوصل 7 لم يذكر لم يذكر

 بديع الؼرآن 87 لم يذكر لم يذكر

 فواتح سور الؼرآن وخواتؿفا 6 لم يذكر لم يذكر

 أقسام الؼرآن 6 لم يذكر ذكرلم ي

 جدل الؼرآن 7 لم يذكر لم يذكر

 مشتبفات الؼرآن 4 لم يذكر لم يذكر

 أسؿاء إكبقاء والؿرسؾقن 5 لم يذكر لم يذكر

 أسؿاء الؿالئؽة والصحابة 2 لم يذكر لم يذكر

 2 لم يذكر لم يذكر
أسؿاء غقر إكبقاء والرسل 

 والـسوان

 أسؿاء الجن والؽػار وإصـام 3 لم يذكر لم يذكر

 5 لم يذكر لم يذكر
أسؿاء البالد والبؼاع والجبال 

 والؽواكب

 إماكن إخروية 3 لم يذكر لم يذكر

 الؿـسوب إلى إماكن 8 لم يذكر لم يذكر

 أجـاس الطقور 2 لم يذكر لم يذكر



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(88) 

 الؽـاية وإلؼاب 5 لم يذكر لم يذكر

 58 لم يذكر لم يذكر
ما طرف بعضه من مبفؿات 

 الجؿع

 مجؿوع فةقات إكواع الزوائد 116 0 0

(، 3الثة فكواع )دوائد ساللة الؿػتاَّ مؾى )مػتاَّ التػسقر( و )الػرائد الجؾقؾة( من فكواع مؾوْ الؼرآ  ث

 .(15ا )وخؿسة مشر ةقتً 

 أفضل الؼرآن وفاضؾه لم يذكر 4 لم يذكر

 لم يذكر 87 لم يذكر
الحروف الؿؼطعة يف أوائل 

 السور

 مشؽل الؼرآن لم يذكر 2 لم يذكر

 مجؿوع فةقات إكواع الزوائد 0 23 0

 قؿا ا تركوا فقه من إكواعدوائد )ساللة الؿػتاَّ( مؾى )مػتاَّ التػسقر( و)الػرائد الجؾقؾة( ف

 قاطدة اإلفراد والجؿع يف الؼرآن 81 26 لم يذكر

 محؽم الؼرآن ومتشاهبه 9 24 4

 فضائل الؼرآن 88 28 89

 خواص الؼرآن 2 89 لم يذكر

 مآخذ التػسقر وشروط الؿػسر 28 31 لم يذكر

 مجؿوع فةقات كل مـظومة 60 120 23



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(82) 

ا مشر كومً  ااَّ التػسقر( و )ساللة الؿػتاَّ( من فكواع مؾوْ الؼرآ  اثـدوائد الػرائد الجؾقؾة مؾى )مػت

 (286ا )(، ومائتا  وستة وثؿاكو  ةقتً 12)

 لم يذكر لم يذكر 88
ذكر بعض من ألَّف يف طؾوم 

 الؼرآن

 تؼسقم قراءة الؼرآن طؾى الؾقالي لم يذكر لم يذكر 3

 تجويد الؼرآن لم يذكر لم يذكر 83

 كر؟قراءة الؼرآن أفضل أم الذ   كرلم يذ لم يذكر 8

 كتابة الؼرآن وجؿعه وتدويـه لم يذكر لم يذكر 47

 هل البسؿؾة آية من الؼرآن أم ٓ؟ لم يذكر لم يذكر 5

 لم يذكر لم يذكر 852
ما يتعؾق بتعؾقم الؼرآن من 

 إحؽام وأداب والؿسائل

 أسؿاء الؼرآن وأصـافه لم يذكر لم يذكر 88

 م يذكرل لم يذكر 4
حؽم التحؾقف أو الحؾف 

 بالؼرآن

 لم يذكر لم يذكر 6
أقسام كزول الؼرآن وأقسام 

 الوحي

 لم يذكر لم يذكر 81
بقان كزول الؼرآن طؾى سبعة 

 أحرف



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(83) 

 لم يذكر لم يذكر 2
الؾغات التي كزلت هبا الؽتب 

 السؿاوية

 مجؿوع فةقات إكواع الزوائد 0 0 286

 

  



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(84) 

 :اخلامتة

البحث يؿؽن أن أذكر بعض الـتائج التي ٓحظتفا بعد كتابة  ويف هناية هذا

 هذا البحث وهي:

ف يف طؾوم ل  إنَّ جفود العالمة طبد اهلل بن فودي يف كظم أفضل ما أُ  .1

هو أول  ،(اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن)وأقصد به كتاب اإلمام السقوصي  ،الؼرآن

قته بقن محبي طؾوم يف كظم هذا الؽتاب الذي ذاع ص -يف طؾم الباحث-جفد 

 جفود الؿـظومات تجاه هذهلم يوجد ومع ذلك  ،الؼرآن والدراسات الؼرآكقة

ا لحؼفا يف البقان ا موفقً أو يف شرحفا شرًح  ،اؿً ا قق  ر سواء يف تحؼقؼفا تحؼقؼً كَ ذْ تُ 

واإليضاح، أو يف جؿعفا يف مؽان واحد وآستػادة بؿا فقفا من فروق ومؿقزات 

    لخ.إ ...من قصور أو تغافلأو اكتشاف ما فقفا 

إنَّ الشقخ طبد اهلل بن فودي قد صرف هؿته يف الـُُّفْوِض بعؾوم الؼرآن  .2

لؾطؾبة يف الؼرن الذي توقف الـاس فقه طن التللقف والؽتابة يف كثقر من  اوتسفقؾف

 العؾوم اإلسالمقة إٓ الؼؾقل الذي ضفر يف ذلك العصر.

مة طبد اهلل بن فودي يف كظم مباحث طؾوم إنَّ إسؾوب الذي سؾؽه العال .3

ا، ومع أكَّه اقتبس من أسؾوب الؼرآن طـد السقوصي هو أسؾوب بديع ورائع جدً 

اإلمام السقوصي يف بعض ترتقب أبواب مـظوماته إٓ أكَّه من الؿعؾوم أنَّ أسؾوب 

أو فقه ُمْبَتَؽر  لؼد كان أسؾوب هذا العالمة ِشْبهالـثر يختؾف طن أسؾوب الـظم، و
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حسـًا  اكتؼاءً  (اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن)حقث اكتؼى معؾومات كتاب  :إبداع

فا، وجؿع ُزْبَدَة فوائد كتاب اِرُئ هذه الؿـظومات وُمْسَتِؿعيػرح به قَ  وجؿقاًل 

الػوائد الجؿقؾة طؾى أيات )مع ُزْبَدة فوائد كتاب  (اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن)

د الػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائ) اةالؿسؿّ  ( لؾشوشاوي يف مـظومتهالجؾقؾة

  هي جؿقؾة وجؾقؾة، وُيْشبِه العالمةُ  :ى حًؼاالجؿقؾة( وهي اسم طؾى الؿسؿَّ 

الجزري يف كثرة كظم ما يتعؾق بالؼرآن، فؼد كان ابن  ابنَ  اهلل بن فودي اإلمامَ  طبدُ 

 بن فودي الجزري كثقر الـظم يف طؾم الؼراءات والتجويد، كؿا كثر كظم طبد اهلل

 يف كظم طؾوم الؼرآن.

 وفما ما فوَي ةفا من التوَقات ةعد إكجاد ةذا العؿل ففي:

يف ُمَملَّف واحد، وصباطتفا صباطة حسـة  ومات الثالثجؿع هذه الؿـظ .8

 بريئة من إخطاء والتصحقػات.

تـــدريس هـــذه الؿـظومـــات لؾؿتخصصـــقن وحؿؾفـــم طؾـــى حػظفـــا  .2

َجـاَزة وإِْيَصـاِل ي مـن اإلتؼـان لَِتَؿقُِّزهـا بالوم السـقوصوآستشتفاد هبا يف كؼـل كـال

 والػوائد الجؿقؾة. (الربهان)و (اإلتؼان)الِػْؽَرة بسفولة أكثر مؿا يف 

ة، وأسرة أدطو إلى إكؼاذ مملػات العالمة طبد اهلل بن فودي بصػة خاّص  .3

َقاع لع :فودي بصػة طامة  ةعات الـقجقريّ دم طـاية أكثر الجامٕكَّفا طؾى وشك الضَّ

والسبب يف  ،ور الؿخطوصات بؿملػات هذا العالمة وسائر طؾؿاء أسرة فوديودُ 
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ة هبذا الشلن، ذلك يف كظر الباحث هو طدم التؿويل من الجفات الؿعـقّ 

ور الـشر وصعوبات إخراج اإلكتاجات العؾؿقة لؾباحثقن يف كقجقريا لعدم وجود دُ 

 يف هذه البالد كؿا يف الدول العربقة.

│ 
 

  



 

 

 عرًضا ومقارنة منظومات عبد هللا بن فودي يف علوم القرآن؛

 بحوث

(87) 

 املصادر واملراجع

إلباين، محؿد كاصر الدين، سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿوضوطة  -

 م.8992هـ/8482، سـة: 8دار الؿعارف، ط وأثرها السقئ يف إمة، الرياض:

إلباين، محؿد كاصر الدين، سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشيء من  -

 8485: 4-8ـة: جـ، س8فؼففا وفوائدها، الرياض: مؽتبة الؿعارف، ط

 م.2112هـ/8422: 7م، جـ 8996/هـ8486: 6م، جـ8995هـ/

اإلمام أحؿد، مسـد اإلمام أحؿد بن حـبل، تحؼقق: شعقب إركموط  -

 م.8999/ـه8421، سـة:2وآخرون، بقروت: ممسسة الرسالة، ط

البؾؼقـي، طبد الرحؿن بن طؿر بن رسالن، مواقع العؾوم من مواقع  -

دراسة: الدكتور أكور محؿود الؿرسي خطاب، صـطا: دار الـجوم، تحؼقق و

 م.2117 الصحابة، سـة:

الزركشي، محؿد بن طبد اهلل بن هبادر، الربهان يف طؾوم الؼرآن، تحؼقق:  -

 ، د.ت.8محؿد أبو الػضل إبراهقم، بقروت: دار الؿعرفة، ط

 ،85الزركؾي، خقر الدين بن محؿود، إطالم، دار العؾم لؾؿاليقن، ط -

 م.  2112 سـة:
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حاجي خؾقػة، مصطػى بن طبد اهلل، كشف الظـون طن أسامي الؽتب  -

 م. 8948 والػـون، بغداد: مؽتبة الؿثـى، سـة:

السقوصي، طبد الرحؿن بن أبي بؽر، اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن، تحؼقق:  -

 محؿد أبو الػضل إبراهقم، الؼاهرة: الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، سـة:

 م.8974/ هـ8394

الشوشاوي، الحسقن بن طؾي بن صؾحة، الػوائد الجؿقؾة طؾى أيات  -

الجؾقؾة، تحؼقق ودراسة: إدريس طزوزي، الؿؿؾؽة الؿغربقة: وزارة إوقاف 

 م.  8989/ـه8419والشمون اإلسالمقة، سـة: 

 حؿــدي بــن  الطــرباين، ســؾقؿان بــن أحؿــد، الؿعجــم الؽبقــر، تحؼقــق: -

ــــد طبــــد ــــة العؾــــوم والحؽــــم، ط الســــؾػي، الؿجق ، ســـــة: 2الؿوصــــل: مؽتب

 م.8983/ـه8414

ــن  - ــارق ب ــق: ص ــد، الؿعجــم إوســط، تحؼق ــن أحؿ ــؾقؿان ب  الطــرباين، س

طبد الؿحسن بن إبراهقم الحسقـي الؼـاهرة: دار الحـرمقن،  ،طوض اهلل بن محؿد

 د.ت.

بن فودي، الػرائد الجؾقؾة وسائط الػوائد الجؿقؾة، تحؼقق:  طبد اهلل -

كتور طبد العؾي طبد الحؿقد، الـاشر: الحاج محؿد صن إغي، الطبعة إولى الد

 م.2112/ـه8423
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بن فودي، ضقاء التلويل يف معاين التـزيل، تحؼقق: أحؿد أحؿد  طبد اهلل -

مطبعة آستؼامة، الطبعة إولى  الؼاهرة، مصر:أبو السعود، وطثؿان الطقب، 

 م.8968

تػسقر، تحؼقق وكشر: محؿد حافظ بن أبي بن فودي، مػتاح ال طبد اهلل -

 بؽر، باكقو: جؿفورية الؽامقرون، بدون تاريخ.

بن فودي، ساللة الؿػتاح، تحؼقق ودراسة: الؼاضي آدم بؾؾو،  طبد اهلل -

 م. كتاب غقر مطبوع.2187سـة 

بن فودي، إيداع الـسوخ بؿن أخذت من الشقوخ، كتاب مخطوط  طبد اهلل -

 ايرو.موجود بؿؽتبة جامعة ب

ومحؿد  ،الؽبقر يابن مـظور اإلفريؼي، لسان العرب، تحؼقق: طبد اهلل طؾ -

 وهاشم محؿد الشاذلي. الؼاهرة: دار الؿعارف بدون تاريخ.  ،أحؿد حسب اهلل

تاريخه  :مجؾة معفد اإلمام الشاصبي لؾدراسات الؼرآكقة، )طؾوم الؼرآن -

( ربقع 8الطقار، العدد ) وتصـقف أكواطه( إستاذ الدكتور مساطد بن سؾقؿان

 هـ(.8427أخر، )

حولقات الجامعة اإلسالمقة بالـقجر، )طبد اهلل بن فودي وحقاته العؾؿقة(  -

 م.8998 كبقر يوكس، محؿد، العدد الرابع، سـة:
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الشقخ سعد، سعد بن طبد الرحؿن، ترتقب إصحاب، مخطوط غقر  -

 فودي، صؽتو، كقجقريا. مرقم، مركز الدراسات اإلسالمقة، جامعة طثؿان بن

 - Studies In The History Of The Sokoto Caliphate 

“Contributions Of The Sokoto Jihad Leaders To Qur, Anic 

Studies” Dr Abdul Ali Abdulhamid. 

 
 


