


 

 
  

مة هي للكّتاب، وال تعّبر املعلومات وآلار  اء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(2) 

  :ملخص البحث

يقدم هذا البحث الرتاث الغالي من تراث أهل إفريقيا يف علوم القرآن وهيي 

منظومة )ساللة المفتاح(، وهي منظومة مختصرة تحتوي على أربعمائة وخمسية 

( اْخُتِصييْرْ  مين منظوميية أخييرل هيي أيييلظام وهييي منظوميية 574وسيبعين بيتاييا )

(، وهيي مين تيفليف 0111بيت ) ِف كثر من ألْ )مفتاح التفسير( التي بلغت أبياهتا أ

مة اللغيوي عبيد اب بين فيوألي الش ال يقيي لل ييد المقيدأل القائيد  ر العالا المفسِّ

عثمان بين فيوألي الفيالو، وبيد بقييت هيذظ المنظومية المحققية أكثير مين ميائتين 

( بعييد تفليفظييا واظمظييا، لييه تتييداولظا أيييدي البييا ثين إ ا 231وثالثييين سيينة )

يا لميل البيا ثين اليرا بين يف البحيث  مفقاء هيذا التحقييي ا ن مخطوطة، تحقيقا

 عن الرتاث القرآين بصفة عامة، وتراث الدولة الفوألوية العثمااية بصفة خاية.

ي أكثر أاواع علوم القرآن التيي ورأل  يف )مفتياح ويحوي هذا النص المحق  

مية التفسير( للمؤلف افسه، و)اإلتقان يف علوم القرآن( للسيو طي، وبد اظه العالا

باب وفوائد وجواهر هذظ الاواع ما بين طويل وبصير  سي  اب بن فوألي لُ  عبد

اظييرظ لهميتظييا، و اجيية طاليي  القييرآن إليظييا، وهييي أاييواع كثيييرة بليي  عييدألها يف 

ا ) ( يف مسائل علوم القيرآن المتعلقية بمبا يث 41المنظومة أكثر من خمسين اوعا

اظييه، ومبا ييث يف علييه أألائييه دظ وبراءاتييه و فا اييلوا القييرآن ومبا ييث يف سيين

كالم يرت  والميرتاألو والم ي ل، وميوهه  موتقويدظ، ومبا ث متعلقة بفلفاظه

ا خييتالو ميين آيييا  القييرآن، ومعرفيية الألوا  الييوارألة يف القييرآن ومعاايظييا، 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(3) 

ظن تراألفه من ألفاظ القرآن وليي  ومعرفة بواعد الضمائر يف القرآن، ومعرفة ما يُ 

رتاألو، ومبا ث متعلقة باللفياظ مين مبا يث عليه أييوا الفقيه، وعليه من الم

ير ومفخيذ التفسيير  البال ة: من المعاين والبيان والبديع، ومبا يث يف آألاب المفسِّ

وشييروا المفسيير، و ييير  لييب ميين المبا ييث التييي   يم يين سييرألها يف هييذا 

 ا. لة يف مواضعظالملخص كما سيراها بارئ هذظ المنظومة النفيسة مفص  

من خالا ْاْسِخه، ومقابلة ُاْسِخِه المخطوطة الثالث،  اعتنى المحقي بالنصا 

ييْ ِل،  وُاْسييِد أيييله )مفتيياح التفسييير( المطبوعيية، وْضييْبْن أبيييا  المنظوميية بال  

و أ األيثظييا، وشييرح المصييطلحا   وْتييرْجه لالعييالم الييوارألة فيظييا، وكييذلب خيير 

ميام السيييوطي وابين فيوألي المنثييور يف اليوارألة فيظيا، وربين بييين أبياهتيا ب يالم اإل

 مكتابيظما: )اإلتقان يف علوم القيرآن(، وتفسيير )ضيياء التفوييل يف معياين التنلييل(

ا لمعاايظا، وبياااا لمقايد ْااظِِمظام بحيث يسظل فظه البيا  من  ير عنياء  إيضا ا

أو يعوبة، وكذلب اعتنى المحقي بدراسية المخطيوا وبييان مينظن النياظه فييه، 

مة عبد اب بن فوألي. كذلب ترجه لمؤلِّ و  فه العالا

 اهلدف من حتقيق املنظومة:

والظدو من تحقييي هيذظ المنظومية هيو إخيراو اليرتاث القيرآين اليذي بقيي 

ييا خدميية كتيياب  ييا يف رفييوو الم تبييا  العاميية والخاييية، وكييذلب أيضا مخطوطا

ومن  رآايية. اإلتقان للسيوطي الذي   يقظل أ د أهميتيه يف  قيل الدراسيا  الق



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(5) 

خدمة هذا المتن بالتعليقا  النافعة التي تلييل الغميوو واللثيام  األهداف أيًضا:

مة عبد اب بين فيوأليم  وكذلكعن أبياته ومبا ثه،  التعريف بناظه المنظومة العالا

 لييب لاييه مقظييوا لييدل ال ثيييرين مييع إسييظاماته وجظييوألظ الم يي ورة يف خدميية 

 إعالء كلمة اب تعالى. القرآن ال ريه وتفسيرظ وعلومه ويف

 مقدمة التحقيق: 

إن  لعلمائنا الفاربة ومينظه أسيرة الفيوألي بياألة الحركية اإلييال ية بدولية 

ال يد عثمان بين فيوألي بصي تو، إسيظاما    يسيتظان ايا يف العليوم اإلسيالمية 

فيوا يف معظيه هيذظ العليوم كتبايا  ا  بيمية  والعربية و يرهميا مين العليوم، فقيد أل 

ية، ومن هذظ العلوم التي ألاف فيظا علماء ي تو فنا علوم القرآن، وكيان هيذا علم

ر اسيتقالله عين العليوم الخيرل  تيى جياء  العله من العلوم اإلسالمية الذي تفخا

هييي(، وسييراو 795هييي(، واإلمييام اللرك ييي ) :497اإلمييام ابيين القييو ي ) :

ففسسييوا لظييذا  هييي(،900هييي(، واإلمييام السيييوطي ) :425الييدين البلقينييي ) :

العلييه بنيااييه ووطييدوا أركااييه، فع ييف ْميين جيياء بعييد هييؤ ء علييى خدميية تلييب 

المؤلفا ، ومنظه علماء ايقيريا يف عظد الدولة اإلسالمية الُفْوألويية ومين بعيدها 

مية عبيد اب بين  كذلب، فمين علمياء ايقيرييا اليذين خيدموا تليب المؤلفيا  العالا

فه العلماء من ببله يف علوم القيرآن، فوأليم فقد اظه ثالث منظوما  خدمة لم ا أل 

الف ائند الليرين  وسنائل الفدائند (، و)سنلل  الففتناح(، و)مفتاح التفسنر وهي: )

(م فالمنظوميية الولييى اظييه لمييا يف كتييابي النقاييية واإلتقييان للسيييوطي، اللفرينن 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(4) 

 والمنظومة الثالثة اظه لميا يف كتياب )الفوائيد القميلية عليى ا ييا  القليلية( يف

 .هييي(499علييوم القييرآن، لل يييد  سيين بيين علييي الرجراجييي ال وشيياوي ) :

قْ  المنظومتيان الوليى والثالثية وتيداولتا يف أييدي النياي، وبقييت   وُاِ يرْ  تُ قِّ

المنظومة الثااية  ير محققة، وهي اختصار للمنظومية الوليى )مفتياح التفسيير(م 

مية عبيد اب على تحقيقظا وألراستظا، وبيان المنظن اليذ فلذا علمُت  ي سيل ه العالا

بن فوألي يف اظمظيا واسيتدراكاته عليى ميا جياء يف أييلظا )مفتياح التفسيير(، ميع ا

إضييافة تعليقييا  وفوائييد ميين تفسييير عبييد اب بيين فييوألي )ضييياء التفويييل يف معيياين 

 التنليل(، وأيل المنظومة وهو كتاب )اإلتقان يف علوم القرآن( للسيوطي. 

قرق هذه الفنظدم  والفنهج الذي س ت عيره هد والعفل الذي عفيته يف تح

 كفا يأتي:

. ألرْسُت المنظومة المحققة ألراسة وافية، اشتملت الدراسة على ترجمة 0

 المؤلف والتعريف بمنظومته.

. شرْ ُت وعل ْقُت على أبيا  المنظومة يف الظامش بما ورأل يف تفسير 2

م ة عبد اب بن فوألي، وبما ورأل يف )ضياء اليتفويل يف معاين التنليل( للناظه العالا

اإلتقان لإلمام السيوطي، وجعلت هذظ التعليقا  يف أماكنظا المناسبة لظا، 

ا، و لب لربن  ا يف  لب بدر اإلم ان  سبما يقتضيه المقام بسطاا واختصارا موجلا

علوم القرآن مع عله التفسير الل ْذيِن هما العمدة يف فظه معاين القرآن وتدبرظ 

 بما فيه وفظه مقايدظ و اياته وهداياته العظيمة.  والعمل



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(6) 

جت ال األيث الوارألة يف المنظومة و كر  ال األيث بفلفاظظا يف 3 . خر 

ْجظا من ال ت  الستة إن  الظامش، وكان منظقي يف تخرين ال األيث أن أخرِّ

وجدهتا عندهه، أو أخرجظا من كت  ال األيث الم ظورة، وبد  كر  ألرجة 

أوله بين بوسين: )يحيح(، )ضعيف(، وبد ورأل  أكثر هذظ  كل  ديث يف

ا  ال األيث يف مبحث )فضائل القرآن( و)خواص القرآن(، وبد وجدُ   فيظا كثيرا

 من ال األيث الضعيفة.

. عنوات بعض الموضوعا  وأاواع علوم القرآن التي له يقعل لظا ابن 5

ا من ايطال ا  أ ، وجعلتظا فوألي عنواااا، بعناوين من عندي مقتبسا هل الفنِّ

 بين مع وفتين ] [ واباظُت على  لب يف الظامش.

فت ببعض المصطلحا  الوارألة يف المنظومة كمصطلحا  علوم . عرا 4 

القرآن، ومصطلحا  عله القراءا ، واستعنت يف  لب بمعقه مصطلحا  

 عله القراءا  القرآاية لالستا  الدكتور عبد العلي المسؤوا. 

ألبيات اليت زادت فيها منظومة ساللة املفتاح على أصلها . جعلُت خلفية ا6
  من األبيات.فيه  لتمييزها عما اشرتكت املنظومتان )مفتاح التفسري(، بلون َرَماِدي

القسم األول: ص ومقدم  وقسفر ؛ وقد قسفت هذا العفل إلى ميخ   

جعلته لدراسة المنظومة والتعريف بالناظه، ويحتوي على أربعة مبا ثم 

يف التعريف  والفبحث الثاين:يف ترجمة عبد اب بن فوألي.  فبحث األول:ال



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(7) 

يف  كر  والفبحث الثالث:بمنظومة ساللة المفتاح وبيان منظن عبد اب فيظا. 

 يف  كر مصاألر المنظومة. والفبحث ال ابع:أهمية المنظومة والظدو من اظمظا. 

ا القسم الثاين: ان منظن التحقيي، فقعلته يف تحقيي المنظومة وبي وأم 

يف تحقيي اسه المنظومة واسبتظا  الفبحث األول:ويحتوي على ثالثة مبا ثم 

والفبحث يف بيان النُّْسد المعتمدة يف التحقيي.  والفبحث الثاين:إلى المؤلف. 

 يف عرو متن المنظومة. الثالث:

وبد جعلتظا يف  كر اتائن التحقيي وعرو التوييا  التي  ثم الخاتف 

 تظا بعد التحقيي. استخلص

اا بعواه ويقوِّ  فابْ  ينا على تحقيي جظوأل علمائنا وما تركوظ لنا اسفا أن يمد 

من تراث إسالمي  اٍا وافي ، وأن يفو بقوم يحبظه ويحبواه يقومون بالقظوأل 

على تلب المؤلفا  التي ُأهملت وُتركت من  ير رعاية  ئقة اا، ومن  ير 

  ا و  بوة إ  باب.تمويل على خدمتظا، فال  و

  



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(4) 

 :القسم األول: دراسة املنظومة والتعريف بناظمها

 املبحث األول: ترمجة عبد اهلل بن فودي:

 أولًا: امسه ونسبه:

هو أبو محمد عبد اب بن محمد فوألي
(1)

بين عثميان بين ييالح بين هيارون  

الملق  بقرا بن ج ا بن محمد سيمبو بين أييوب بين ماسيران بين بيوب بابيا بين 

 موسى ج ل.

وموسى ج ل هذا هو الذي توبف عبد اب بن فوألي عندظ يف كتابه 

المسمى )كتاب النس (، ويف كتابه )مسفلة أيل الفالتيين(، و كر أاه الذي 

هاجر بفجداألهه إلى إفريقية وتنقل بين بلداهنا كعاألة الفالتيين يف التنقل فيقوا 

ا جدوألاا فظه ال»اب يف كتاب النس :  عبد ذين جاءوا من بلد )ُفْوْ  ُتْوُر( وأما

فيما اسمع واب أعلهم لن  أبااا محمد بن عثمان بن يالح بن هارون بن محمد 

أبوهما محمد ج  بن سن  بن بوب باب بن  -فيما اسمع-ُ ْوُا وهو أخو ْعاِا 

ماسران بن أيوب بن موسى، وموسى هذا هو الذي جاء من بلد )ُفْوْ  ُتْوُر( فما 

«ل إلى بالألاا هذظ اا ينتق
(2)

 . 

                                                   

 ومعناظ يف اللغة الفالتية: الفقيه. (0)

عبد اب بن فوألي، مخطوا بم تبة البا ث الخاية، مصور من م تبة جامعة بايرو  كتاب النسب، (2)

 .2، ص004ب ااو بربه: 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(9) 

ويذكر عبد اب بن فوألي سب  هذظ الظقرة و منظا ويؤكد أن  موسى ج ل 

اا موسى ج ل جاء من )ُفْوْ  »هو جدا الفالتيين يف القطر اإلفريقي فيقوا:  جدُّ

ُتْوُر( يف أربعمائة إاسان من الفالتيين يريدون الحن يف برن الخام  من هقرة 

، وكل فالو يف هذا القطر، أعني بطر  وي إلى ملسو هيلع هللا ىلصسيداا محمد رسوا اب 

ا، أي موسى ج ل هو رئي  تلب  ْأأْلْماْوا من  رية هؤ ء القماعة إ  ااألرا

«القماعة كلظه، وله ثالثة أو أل: آألم، ثه ُجُغْو ثه ْأيُّْوب
(1)

 . 

 ثانيًا: مولده: 

حه اختلفت أبواا العلماء يف سنة مولد عبد اب بن فوألي، ل ن  الذي ر ج 

م، بدليل كون أخيه ال قيي عثمان بن 0766 -هي0041المحققون أا ه ولد سنة: 

فوألي ي ربظ باثنتي ع رة سنة كما  كر عبد اب بن فوألي يف )تليين الوربا (
(2)

 .

ام  وبوُا عبد اب بن فوألي هذا جعل البا ثين يرجحون التاريد المذكور سابقا

هي/ 0064ولد سنة:  ♫ن فوألي لااه من المعلوم أنا ال يد عثمان ب

م0745
(3)

 . 

                                                   

عبد اب بن فوألي، مخطوا بم تبة البا ث الخاية، مصور من م تبة جامعة مسأل  أصل الفلترر ،  (0)

 .0، ص024بايرو ب ااو بربه: 

عبد اب بن فوألي، ضمن مختارا  من مؤلفاته، تزير  الدرقات بلفع بعض ما لي م  األبرات، ااظر:  (2)

(2 /5). 

 وليا  القامعة اإلسالمية بالنيقر، العدأل حراته العيفر ( عبد اهلل ب  فددي وكبير يوا ، محمد. ) (3)

 .47م، ص0994الرابع، سنة: 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(01) 

 ثالثًا: نشأة العلّامة عبد اهلل بن فودي العلمية وشيوخه:

يف بيئة علمية وألينية ملتلمة، يدا على  لب أنا أكثر  ♫ا ف ابن فوألي 

ْمن أخذ عنظه العله ممن  كرهه يف كتبه كيي: )إيداع النسوش( و)ضياء السند( 

ه وع يرته، فقد  كر فيظا  والي ثمااية ع ر و)تليين الوربا ( هه من أبارب

ا مِن أشظر ْمن أخذ عنظه العله، وكان تسعة من هؤ ء من أهل بيته  شيخا

 وع يرتهم كفبيه، وأخيه ال يد عثمان بن فوألي، وأعمامه، وأخواله، وبني خاله.

لقد كفااا ال يد عبد اب بن فوألي يف البحث عن شيوخه  يث تر  لنا 

ا يف  ك فا ر شيوخه وشيوش شيوخه و كر فضائلظه وأاواع العلوم التي مؤل 

ا لمن جظلظه  ا لظه وتعريفا استفاألها منظه، ومد ظه بقصائد جميلة ت ظيرا

ُيْوِش(، وبد  كر  اظ ال يد عبد اب بيي: )إِْيْداُع النُُّسْوِش بِِذْكِر ْمْن ْأْخْذُ  مِْن ال ُّ وسم 

ا  كثيرين، واذكر أشظرهه: عبد اب بن فوألي يف هذا ال تاب شيوخا

 والدظ محمد فوألي بن عثمان بن يالح. -0

 ال يد عثمان بن فوألي شقيقه. -2

  ال يد الحاو محمد بن راو ُمْوأِلب بن ْ ها بن عاا. -3

 عمه ال يد وخاله عبد اب بن محمد بن الحاو الحسن. -5

4- .)  ال يد محمد بن عبد الر من المعروو بيي: )ْمنِّ



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(00) 

.ال يد محم -6  د الفربري بن محمد بن أ مد  ها

  ال يد أ مد بن أبي ب ر بن  اا. -7

 ال يد الحاو اإلمام جربيل بن عمر. -4

ال يد المصطفى بن الحاو عثمان بن محمد تلميذ ال يد جربيل بن  -9

 عمر. 

 ال يد محمد بن محمد بن الحاو عبد الر من المعروو بيي: )ُبتُّْ (. -01

  مة عبد اهلل بن فودي:رابعًا: تالميذ العلّا

إن  من الصع  معرفة تالميذ عبد اب بن فوألي، بل  تى أشظرههم لعدم 

وجوأل كتاب اهته بذكرهه، وله يؤلف عبد اب أو  يرظ كتاباا لذكر تراجه تالميذظ 

كما وجد مثل  لب لذكر شيوخه، بل  تى ال ت  التي ترجمت له له تذكر له 

وأل طالب كثيرين أخذوا عنه، كما ي ير عبد اب تالميذ معروفين، مع القطع بوج

بن فوألي بذلب يف بعض مؤلفاته وتلخيصاته لبعض كتبه كيي)ساللة المفتاح( ا

و)كفاية ضعفاء السوألان يف بيان تفسير القرآن(، وأ ل  منظوما  عبد اب بن 

فوألي العلمية اظمظا لطالبه، مما يؤكد وجوأل طالب كثيرين يفخذون منه العلوم 

  رعية واللغوية و يرها من العلوم.ال

وكما  كراا أن  أكثر ال ت  التي ترجمت لعبد اب بن فوألي له تذكر لنا 

تالميذظ، فمن أكثر المظتمين بتاريد علماء ي تو وتراثظه الو ير جنيد بن محمد 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(02) 

البخاري، وال يد آألم عبد اب اإللوري له يذكروا يف مؤلفاهته بائمة تضه أسماء 

وا خذين عنه، ل ن مع  لب، فقد اهته بعض البا ثين باستخراو أسماء طالبه، 

 بعض تالميذظ وطالبه، فمنظه:

 . ال يد محمد سعد بن ال يد عثمان بن فوألي.0

 . ال يد محمد بللو بن ال يد عثمان بن فوألي.2

مة سعد بن عبد الر من.3  . ال يد العالا

 بن عبد اب بن فوألي.5
ا
 . ابنه ال يد علي

 ل يد محمد موألي.. ا4

. ال يد محمد البخاري7
(1)

 . 

  

                                                   

ُيْوِش(، للفاتح بري  اب الناير ال ربي، ( 0) ااظر: مقدمة تحقيي )إِْيْداُع النُُّسْوِش بِِذْكِر ْمْن ْأْخْذُ  مِْن ال ُّ

 .4ص



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(03) 

 خامسًا: مؤلفات العلّامة عبد اهلل بن فودي: 

يف كل العلوم اإلسالمية، ألاف يف  -تقريباا-أل ف ال يد عبد اب بن فوألي 

التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والفقه وأيوله، واللغة احوها 

وأل ف يف العقيدة، والمنطي، والتاريد، ويرفظا وعروضظا، وْبْرْو ِشْعرها، 

والرتاجه، والتصوو، والسياسة ال رعية والقضاء، واظه القصائد وال ت  يف 

ْيِر والتاريد، و ير  لب من العلوم المعروفة يف عصرظ  اللفيا ، وكت  يف السِّ

ا ) (، كما  كر  لب تلميذظ ال يد 071وبيئته، وله  والي مائة وسبعين مؤلفا

عبد الر منبن  سعد
(1)

، فمن تلب المؤلفا : )ضياء التفويل يف معاين التنليل(، 

ْوِا من تفاسير  و)كفاية ضعفاء السوألان يف بيان تفسير القرآن(، و)ايل السُّ

الرسوا( كلظا يف التفسير، و)مفتاح التفسير(، و)ساللة المفتاح( و)الفرائد 

آن، و)سراو جامع القليلة وسائن الفوائد القميلة(، كلظا يف علوم القر

اوي(، كالهما يف علوم الحديث، و)ضياء المة يف أأللة  البخاري(، و)مصباح الر 

الئمة(، و)اللؤلؤ المصون يف يدو القواعد العيون(، و)ضوء المصلي(، كلظا 

يف الفقه، و)ألفية اليوا وبناع الفروع على اليوا( ومختصرها )خالية 

اعدظ، و)البحر المحين(، و)لمع الربق اليوا( كالهما يف أيوا الفقه وبو

                                                   

المركل اإلسالمي، جامعة ي تو،  مخطوا  ير مؤرش، ، سعد بن عبد الر من،ت ترب األصحاب (0)

 .02ايقيريا، ص



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(05) 

ِيْيُن( يف الصرو،  فيما لذي ت ابه من فرق( كالهما يف النحو، و)الِحْصُن الر 

و)ضياء الح ام فيما لظه وعليظه من ال  ام(، و)ضياء السلطان و يرظ من 

اإلخوان(، و)ضياء أولي المر والمقاهدين يف سير النبي والخلفاء الراشدين(، 

 لسياسا  والفتاول والنوا ا(، كلظا يف السياسة ال رعية والقضاء. و)ضياء ا

  سادسا: وفاته:

، بمدينة م0431، الموافي: هي0256سنة  ♫تويف ال يد عبد اب  

) ندو( وله من العمر ستا وستون سنة، وبيل خم  وستون، وبد  لن أهل 

عصرظ بموته وْرثوظ بقصائد كثيرة وطويلة
(1)

 . 

  

                                                   

 تدضرح الغامضات(،ومقدمة ) 6 -4بقله: أبو ب ر محموأل جومي، ص:  ضراء التأويل(تقديه كتاب ) (0)

 .44 -45ص: 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(04) 

 : التعريف مبنظومة )ساللة املفتاح( وبيان منهجه فيها:املبحث الثاين

يحسن ببل التعريف بمنظومة )ساللة المفتاح( التعريف بفيلظا )مفتاح 

مة  التفسير(، ل ن بد سبي للمحقي أْن كْتْ  بحثاا يف التعريف بمنظوما  العالا

وهي اب بن فوألي يف علوم القرآن، ا رظ مركل تفسير للدراسا  القرآاية،  عبد

ثالث منظوما : )مفتاح التفسير( و)ساللة المفتاح( و)الفرائد القليلة(م لذا 

رأل المحقي هنا أن    اجة إلى إعاألة التعريف بمنظومة )مفتاح التفسير( يف 

تحقيي مختصرها )ساللة المفتاح(، ومع أاه بد سبي التعريف بمنظومة )ساللة 

ظر  للمحقي أموٌر جديدة له يذكرها المفتاح( يف البحث المذكور إ ا أا ه بد ظ

يف التعريف السابي للمنظومةم لذا أضاو هذظ ا ستدراكا  هنا، وفيما يفو 

مة عبد اب بن فوألي فيظا:   التعريف بمنظومة )ساللة المفتاح( وبيان منظن العالا

مة عبد اب بن فوألي منظومة )ساللة المفتاح( سنة: ) م/ 0796اظه العالا

صر فيظا منظومته السابقة )مفتاح التفسير( بعد سنتين من هي(، اخت0200

اظمظا
(1)

ا اشت ى إليه بعض ضعفاء الطالب من كثرة أبياهتا  م و لب لما

ويعوبا  استيعااا بالنسبة إليظه، فإجابةا لطلبظه اختصر مفتاح التفسير يف 

ا (، من بين أبيا  مفتاح التفسير البالغ574أربعمائة وخمسة وسبعين بيتاا ) ة ألفا

                                                   

 Studies in the History of the Sokoto Caliphate “Contributions of the)ااظر:  (0)

Sokoto Jihad leaders to Qur,anic studies” P:184.)  



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(06) 

(، مع  ياألا  بيامة على منظومة مفتاح 0095ومائة وأربعة وتسعين بيتاا )

(، له يِرأل  كرها يف 054(، ومائة وثمااية وأربعين بيتاا )3التفسير بثالثة أبواب )

 مفتاح التفسير.

واألبداب التي جاءت يف منظدم  سلل  الففتاح ولم ت ِد يف أصيها )مفتاح 

 ها يف عدد األبرات هي:التفسر ( أو زادت عير

 (.20. فضائل القرآن على القملة: ورأل  يف وا د وع رين بيتاا )0

 (.07. الحروو المقطعة يف أوائل السور: ورأل  بسبعة ع ر بيتاا )2

 (.2. م  ل القرآن: ورأل  يف بيتين )3

 (.4. أمثلة  رائ  التفسير: ورأل  يف ثمااية أبيا  )5

ح التفسير يف بيتين، بينما ورأل  يف ساللة . خواص القرآن: ورأل  يف مفتا4

 بيتاا. 09المفتاح يف 

( وورأل  يف 9. المح ه والمت ابه: ورأل  يف المفتاح بتسعة أبيا  )6

 (06الساللة بستة ع ر بيتاا )

 ( له تِرأل يف مفتاح التفسير.5. موهه المختلف: ورأل  فيه أربعة أبيا  )7

 ( له تِرأل يف مفتاح التفسير.6  ). الناسد والمنسوش: ورأل  فيه ستة أبيا4

 . أمثاا القرآن: ورأل  فيه يف بيتين له تِرأل يف مفتاح التفسير.9

. فضائل بعض سور القرآن: ورأل  يف مفتاح التفسير يف أ د ع ر بيتاا 01

 (.07(، بينما ورأل  يف )ساللة المفتاح( يف سبعة ع ر بيتاا )00)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(07) 

أل يف مقدمة )ساللة المفتاح( وهذظ اإلضافا  واللياألا  كلظا  ير ما ور

وخاتمتظا من أبيا  له تِرأل يف )مفتاح التفسير(، وكذلب بعض البيا  التي  اير 

اب بن فوألي أسلوب ييا تظا على ما هي يف )مفتاح التفسير( بتبديل بعض  عبد

 ال لما  أو العبارا  التي يصع  است  افظا أو إيراألها هنا. 

ا ع  منهله يف تناول الف فظو  دضدعات الق آنر  الداردة يف اإلتقانوأم 

اختيارظ لهه المسائل يف كل اوع من أاواع كتاب اإلتقان، وتر  بعض الاواع 

والمسائل التي   ت ثر أهميتظا، ويم ن المقاراة بين ما وْرأل يف اإلتقان للسيوطي 

 ومنظومة ساللة المفتاح  بن فوألي لمعرفة منظقه يف اظه المسائل والاواع،

 وها  بعض النما و يف  لب:

بواعد مظمة »عند السيوطي يف اإلتقان « النوع الثاين والربعون»ففي 

  يف اظه بعض القواعد، فْ أطاا ابن فوألي النا «: يحتاو المفسر إلى معرفتظا

ظن تراألفه من ألفاظ القرآن فنظه جميع ما ورأل يف )اإلتقان(، كما يف )باعدة ما يُ 

ا من اللفاظ التي  كرها ولي  بمرتاألو(، فله يرت   ابن فوألي لفظاا وا دا

السيوطي إ  و كرظ فيما اظمه، وكذلب فعل يف )باعدة القمع واإلفراأل يف 

القرآن(م بينما ابتصر يف بعض المبا ث على بعض المسائل التي  كرها 

السيوطي يف )اإلتقان(، كما يف )بواعد الضمائر يف القرآن( و)باعدة السؤاا 

 و)باعدة التعريف والتن ير(.والقواب( 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(04) 

النيوع »وكذلب تر  ابن فوألي اظه بعض القواعد التي ورأل  يف هذا النوع 

كيييي: )باعييدة يف الخطيياب با سييه والخطيياب بالفعييل(، « 52الثيياين والربعييون 

و)باعدة يف التذكير والتفايث(، و)باعدة يف المصدر(، و)باعدة يف العطف(
(1)

 . 

يف معرفيية الألوا  »عنييد السيييوطي يف اإلتقييان  «:51النييوع الربعييون »ويف 

، اختيار ابين فيوألي بعيض الألوا  فنظمظيا ميع «التي يحتاو المفسر إلى معرفتظا

ا من الألوا  التي   كر معاايظا وما يتعلي بقواعد استعمالظا يف القرآن، وتر  كثيرا

  كرها السيوطي يف اإلتقان تحت هذا النوع.

ومة )ساللة المفتاح( بين اإليقا  ويف القملة، تنوعت مبا ث منظ

 واإلطناب  س  كثرة أهميتظا أو بلاتظا. 

اهته ابن فوألي بذكر المسائل المقمع عليظا والمختلف فيظا، يف علوم 

القرآن التي  كرها اإلمام السيوطي مع بيان الراجح يف بعضظا وتر  الرتجيح 

 .له، وبيان سب  ا ختالو يف بعضظافيما   مرجح 

  

                                                   

 . (345 -2/335)السيوطي، اإلتقان يف عيدم الق آن، ااظر:  (0)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(09) 

بعض هذه الفسائل ومنهج اب  فددي يف ع ضها وبرانها يف )سلل  وهاك 

 الففتاح(:

 . مسأل  ت ترب سدر الق آن وآياته: 1 

 كر السيوطي إجماع العلماء يف أن  ترتي  آيا  القرآن توبيفي، أي إاه كان 

، وعلل اقل اإلجماع إلى اللرك ي يف )الربهان(، وأبي ملسو هيلع هللا ىلصبفمٍر من النبي 

بن اللبير جعفر
(1)

ا ا ختالو يف  ، وكما  كر السيوطي هذا اإلجماع  كر أيضا

ترتي  السورم هل هو توبيفي أو اجتظاألي؟ فذكر أن  جمظور العلماء على أاه 

 كان باجتظاأل من الصحابة. 

و ه  إلى أاه توبيفي القاضي يف أ د بوليه، وأبو ب ر الاباري وال رماين 

ل( وأبو جعفر النحاي، وابن الحصار، يف كتابه )الربهان( والبيظقي يف )المدخ

ح السيوطي هذا القوا وابن  قر العسقالين، ورج 
(2)

 . 

وبد أشار ابن فوألي يف )ساللة المفتاح( إلى هذا اإلجماع الذي وبع يف 

 ترتي  آيا  القرآن، كما أشار إلى ا ختالو الذي وبع يف ترتي  سورظ، فقاا:

نننننَدِر الن ننننننَزا ِ   َتْدِقرنننننننِت َتْ تِرنننننننُب َلنننننننه إِْجَفننننننناِ    نننننني الس 
 فِننننني آَينننننُ  فِ

                                                   

  .(200/ 0)السيوطي، اإلتقان يف عيدم الق آن، ااظر:  (0)

 .(221 -209/ 0)السيوطي، اإلتقان يف عيدم الق آن، ااظر:  (2)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(21) 

َها َقْرننننننندل َوَعننننننند  اْلَ ِينننننننمِ   َوَعننننننند 

َلننننننننننْت  ِي َتْدِقرِفرلنننننننننن ل َفِ د  ِْ  َفننننننننننا
 

ِي َواْلِحنننننن وِف َلننننننم َتنْننننننَتظِمِ    ِْ  َوا

َيننننننْت   ننننننَ ْت إِ  ِنق  ننننننَ ْت َوِوس   َوِقص 
 

 

ب يف الق آن: 2  . مسأل  وقد  الفع ل

لوابع يف وبوع ألفاظ  ير عربية يف القرآن، أشار ابن فوألي إلى الخالو ا

و كر أن  القمظور  هبوا إلى عدم وبوعه يف القرآن، وعل لوا  لب بفن  اللفاظ 

التي بيلت بفهنا ورأل  يف لغا  أخرل  ير عربية بفهنا: مِن ْتواُفِي اللغا ، وهو 

تعليل ابن جرير الطربي كما اقل عنه السيوطي
(1)

م وبوع . وعلل  القمظور عد

ا، بفاه   يقاا ب يف القرآن أيضا لهنا بعد  ميف القرآن لفظة  ير عربية :المعر 

 وبوعظا فيه فإهنا عربية وليست عقمية، ويف  لب يقوا ابن فوألي:

 ِمنْننننننه اْلَغ ِيننننننِب ِعْيِفننننننِه بِالنلْقننننننلِ 

ِه اْلِلْفِهننننننننننننندِر بِنننننننننننننالتلَداِفِق   َوَردل

ننننننني اأْلَْصنننننننل َأَعَلِفننننننني  
نننننننه فِ  َفإِنل

 

ِبننننندا َكاْل ِْفنننننلِ وَ    ِمنْنننننه َمنننننا َقنننننْد َع ل

نننننلََف فِننننني اْلَحَقنننننائِِق  َِ  َوِقرنننننَل اَل 

ننننننننننني  
 َوَبْعنننننننننننَد َتْعننننننننننن ِيبِِهم َعَ بِ

 

 

 

 . مسأل  تسفر  الق آن سلًعا، وفداصيه قافرً : 3

اختلف اللغويون والبلغاء هل يقو  استعماا السقع يف القرآن؟ وتسمية 

أجمعوا على عدم جوا  تسمية فوايل القرآن  فوايله بافية، فالمسفلة الثااية

                                                   

 .(2/024)السيوطي، اإلتقان يف عيدم الق آن، ااظر:  (0)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(20) 

ام والقمظور  بالقافية، واختلفوا يف المسفلة الثااية وهي تسمية القرآن سقعا

ا، و ه  كثير من  ير الشاعرة  ومنظه الشاعرة على منع تسمية القرآن سقعا

إلى إثبا  السقع يف القرآن و عموا أن   لب مما يبين به فضل ال الم، وبد أشار 

مة عبد اب بن فوألي إلى  لب يف )ساللة المفتاح( فقاا: ا  لعالا

 َوِمنْننننننِه َمننننننا ِيْ َعننننننى ِمننننننَ  اْلَفَداِصننننننلِ 

ننننْلعِ  نننني اْسننننتِْعفاِل َلْفننننِ  السل
 َواْلِخْيننننِت فِ

 

 ِمننننْ  َمنِْعَهننننا باسننننِم اْلَقننننَدافِي اْلحائِننننلِ   

رَهنننننننننا َفِيْيِلْفِهننننننننندِر َرْأِي اْلَفنْنننننننننعِ 
 فِ

 

 

 ووجدهه والتفاوت بر  ألفاظه:  . مسأل  إعلاز الق آن4

أجمع العلماء على كون القرآن معقلة، واختلفوا يف وجه إعقا ظ، كما 

اختلفوا كذلب يف الْقْدر المعِقلم هل هو كل القرآن أم بفبلا آية أو سورة منه؟ 

كما اختلفوا يف تفاو  القرآن يف الفصا ة واإلعقا ، وبد  كر السيوطي أبواا 

عقا  القرآنالعلماء يف وجوظ إ
(1)

.  

وكذلب  كر السيوطي اختالو العلماء يف الْقْدر الذي وبع به إعقا  

القرآن،  يث  ه  المعتللة إلى أا ه وبع بقميع القرآن، و ه  القاضي إلى أاه 

ائ ائ ەئ چ: ا بظاهر بوله تعالىوبع بسورةم طويلة كاات أو بصيرة، ت بثا 

حصل إعقا  القرآن بآية ، و ه  بعضظه إلى أاه   ي[23: البقرة] چەئ

                                                   

 .(09 -5/4)السيوطي، ان يف عيدم الق آن، اإلتقااظر:  (0)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(22) 

وا دة، بل ُي رتا ا يا  ال ثيرة، و ير  لب من البواا التي ُ كر  يف هذا 

ا ختالو
(1)

 . 

وكذلب  كر السيوطي ا ختالو يف تفاو  آيا  القرآن يف اإلعقا  

والفصا ةم فاختار القاضي المنع، واختار أبو النصر الق يري والعل بن عبد 

لتفاو ، وبالوا: يف القرآن الفصح والفصيحالسالم و يرهما جوا  ا
(2)

وبد  .

أشار ابن فوألي إلى هذا ا ختالو يف وجه إعقا  القرآن و كر الوجه الصحيح 

 المختار، فقاا:

ْعَلننننازِ  ْجَفنننناِ  فِنننني اإْلِ  َواْنَعَقننننَد اإْلِ

 َواْلَقنننننْدِر اْلِفْعِلنننننِز َمنننننَع َتَفننننناِوِت 

 بَِ ْدنَِهنننننننا فِننننننني َغاَينننننننِ  اْلَبلَغننننننن 

 رننننننِه َأْفَصننننننحل َمننننننَع اْلَفِصننننننْرِح إِْ  فِ 
 

ازِ   نننننني َوْجِهننننننِه الَعننننننزل
َتَيِفنننننندا فِ َْ  َوا

ِي اللتِننننننني َتَسننننننناَوِت  ِْ  َفَصننننننناَحِ  ا

 َوَفننننناَس ِحْسننننن  َبْعِضنننننَها ِصنننننَراَغ 

ننننِحرِح  نننني الصل
 َواأْلَْمَيننننِح اْلَفِيننننْرِح فِ

 

 

 

 

 . مسأل  مع ف  تفسر  الفتشابه ومعناه: 5

اء والمفسرينم هل يم ن ا طالع على عله  كر السيوطي اختالو العلم

المت ابه وتفسيرظ أو هو خاص باب تعالى   يعله معناظ إ  اب؟ فذكر أن  العلماء 

  هبوا يف  لب مذهبين:

                                                   

 .(5/20)السيوطي، اإلتقان يف عيدم الق آن، ااظر: ( 0)

 .(5/20)السيوطي، اإلتقان يف عيدم الق آن، ااظر:  (2)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(23) 

ا باب تعالى بل يعلمه العلماء أ هبوا إلى الفذهب األول:  ا ه لي  خايًّ

للعطف وليست لالستئناو، ومن  الراسخون، وبالوا إن  الواو يف آية المت ابه هي

أيحاب هذا المذه : مقاهد وابن عباي يف إ دل الروايتين عنه، والضحا  

 وهو الذي يححه النووي يف شرح مسله، وابن الحاج .

وهو أن  معرفة تفسير المت ابه خاص باب، وأن  الواو يف آية الفذهب الثاين: 

ابة والتابعين وأتباعظه ومن المت ابه لالستئناو،  ه  إلى هذا أكثر الصح

ا أهل السُّ  نة، وهو أيح الروايا  عن ابن عباي، وهو الذي بعدهه خصويا

اختارظ السيوطي ويححه
(1)

 . 

وبد اظه عبد اب بن فوألي كل هذا ا ختالو وسببه، إ  أاه توسن بين 

ما اختص اب بمعرفة معناظ  األول:المذهبين و ه  إلى أن  المت ابه بسمانم 

ما يعلمه الراسخون يف العله، وله يذكر السيوطي هذا القوا  والثاين:تفسيرظ. و

حه ابن فوألي وهو من  ياألاته على السيوطي، فيقوا ابن فوألي:  الثالث الذي رج 

َتَيِفنننندا َهننننْل ِيْ َيننننِع اْلَخننننَدا    َْ  َوا

 َوِهنننننَد اأْلََصنننننح  َقنننننْدِل اأْلَْكَثننننن ِي َ 

 َمنَْشننننننننننِأِه َهننننننننننْل َقننننننننننْدِل إال  اهللِ 

 َواْلَحننننننق  َأنل ِمنْننننننه َمننننننا اَل ِيْعننننننَ ِف 
 

 لِِعْيِفننننننننننه َأْو لِْ َلننننننننننِه َننننننننننا    

ننننننننننَحاَبِ  َوَتننننننننننابِِعر َ   ِمننننننننننَ  الصل

اِسنننننننِخدَن َعْ نننننننتل َأْو ِسنننننننَداهِ   َوال ل

ِف   َوِمنْنننننننِه َمنننننننا َيْع ِِفنننننننِه اْلِفَعننننننن ل
  

 

 

 

                                                   

  .(7 -3/4)السيوطي، اإلتقان يف عيدم الق آن، ااظر:  (0)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(25) 

 املبحث الثالث: أمهية املنظومة واهلدف من نظمها:

همية هذظ المنظومة إ ا عرفنا أهمية مصدرها وهو يم ن أن اعرو أ 

، وإ ا استطعنا  كر أهمية كتاب )اإلتقان يف علوم (كتاب )اإلتقان يف علوم القرآن

لإلمام السيوطي يم ن ا كتفاء به عن  كر أهمية منظومة )ساللة  (القرآن

ذا   يسعه ه (. و كر أهمية كتاب )اإلتقان(وأيلظا )مفتاح التفسير (المفتاح

ال تاب ل ثرهتا وِعْظِمظا، ومن أراأل معرفة  لب فليرجع إلى كتاب الدكتور  ا م 

ففيه ال فاية إن شاء اب (علوم القرآن بين الربهان واإلتقان)سعيد  يدر 
(1)

 . 

بصفة خاية ألون إضافة هذظ  (ساللة المفتاح)ا عن أهمية منظومة وأما 

 فظي: ميف علوم القرآن واإلتقان ،الهمية إلى أيليظا مفتاح التفسير

مة  ااظمظ تيال (مفتاح التفسير)مع منظومة  وجا هتا، مقاراةا  .0 العالا

( بيت، بينما ااحصر  أبيا  منظومة 0111اب بن فوألي يف أكثر من ألف ) عبد

(، مع تضمنظا 574ا )على أربعمائة وخمسة وسبعين بيتا  (ساللة المفتاح)

 .(مفتاح التفسير)ل ل  مبا ث أيلظا 

(، له تِرأل يف أيلظا 031ا )أااظا اشتملت على أكثر من مائة وثالثين بيتا  .2

 .(مفتاح التفسير)

                                                   

 -410كتور  ا م سعيد  يدر، صللد -دراس  مقارن -عيدم الق آن بر  الب هان واإلتقان راجع:  (0)

433 ،434- 454. 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(24) 

 .(مفتاح التفسري) ات عنهجاءت بزايدة مباحث خلَ  .3
يف تناوهلا؛  (مفتاح التفسري)وسََّعْت يف بعض املباحث اليت اشرتكت معها  .5

القرآن(،  خواص  )ومبحث فضائل القرآن(، )فجاءت بزايدات مفيدة، مثل مبحث 
موهم املختلف من آايت القرآن(، )حمكم القرآن ومتشاهبه(، ومبحث )ومبحث 

 وغريها من املباحث.
ا ع  هدف نظم واَتصار هذه الفنظدم  فقد  ك ه عبد اهلل ب  فددي يف وأم  

 مقدم  الفنظدم ، ويف   أن ِنْ ِجَعَها إلى ثلث  أهداف، وهي: 

على من ْضُعْف استيعابه لقميع ما وْرأل يف التيسير الغ ض األول: 

 (مفتاح التفسير)وتلخيص ُلْباِب ُل ِّ منظومة  (مفتاح التفسير)المنظومة الولى 

ا من بوله  مة عبد اب بن فوألي، وبد كان هذا الغرو واضحا على  دِّ تعبير العالا

 يف مقدمة المنظومة:

ْرِته )الِفْفَتنننننننناَح ليتلْفِسننننننننْر ِ(  َسننننننننفل

نننننَعَفا ال  نننننلِب ِمنْنننننِه   ِرًضنننننى ليض 

 

نننننننننَذ بِالَرِسنننننننننْر ِ   َْ  ثنننننننننم َأَرْدِت األَ

 (1)َيْحننننِدي ِلَبنننناَب ِلننننب   ا ال َِتنننناِب 
 

 

 

ممييا فاهتييا ميين  (مفتيياح التفسييير)ا سييتدرا  علييى منظوميية الغنن ض الثنناين: 

مبا ث علوم القرآن واللياألة عليظا فيما أوجل  يف الحديث عنه، كما يف مبحيث 

المح يييه والمت يييابه( و يرهيييا مييين )فضيييائل القيييرآن( و)( والقيييرآن خيييواصا )

                                                   

 .94ص عبد اب بن فوألي،سلل  الففتاح، ( 0)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(26) 

ميية عبيد اب بيين فيوألي يف مقدميية  المبا يث. سيياللة )وهييذا الغيرو بييد بي نيه العالا

 المفتاح(، فقاا:

 َوَكنننننننْم ِزَيننننننناَداُت بَِهنننننننا َلَداِمنننننننع
 

 (1)َتْيَتنننننذ  ِعنْنننننَد َسنننننْفِعَها الَفَسننننناِمع 
  

نون القرآن ومخالفة إعاألة ترتي  تصنيفا  علوم وف الغ ض الثالث:

  مفتاح التفسير(:)ترتي  أيلظا 

م بعض المبا ث  مة عبد اب بن فوألي كان يقدِّ فقد  ْ ْظ المحقي أن  العالا

مفتاح التفسير(، ولعل هذا )ساللة المفتاح( على خالو ما كاات يف أيلظا )يف 

عيد مفتاح التفسير( وهو أن ي)التقديه والتفخير هو أ د أ راضه يف تلخيص 

ترتي  أبوااا، وربما ي ون سب  إعاألة ترتي  هذظ المبا ث والتقديه والتفخير 

مة عبد اب بن فوألي، في ون هذا  فيظا هو طبيعة ا ختصار الذي بصد إليه العالا

 يف الغرو الوا أو الغرو الثاين الذي هو بصد الغرو الثالث ألاخالا 

ستدرا  من جاا  التارتي  مفتاح التفسير(، في ون هذا ا )ا ستدرا  على 

 لتصنيفا  علوم وفنون القرآن، واب أعله. 

  

                                                   

 .94ص عبد اب بن فوألي،سلل  الففتاح،  (0)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(27) 

 :القسم الثاين: حتقيق املنظومة )ساللة املفتاح( وبيان منهج التحقيق

 املبحث األول: حتقيق اسم املنظومة ونسبتها إىل املؤلف:

  خالو يف تسمية هذظ المنظومة وله ت تظر بغير اسمظا المعروو الذي 

اه مة عبد اب بن فوألي و لب يف مقدمة المنظومة،  يث سما ا به الناظه العالا

 يقوا:

رته ِسننننننننننلل  الففتنننننننننناِح   سننننننننننفل

 

 وأسنننننننأِل الفنننننننتَح مننننننن  الفت ننننننناِح  

 

مة وأما  ا عن اسبة المنظومة إلى المؤلف فال شب  أا ظا من تفليف العالا

 بن فوألي اب بن فوألي ويم ن إ الة ال ب يف اسبة المنظومة إلى عبد اب عبد

 شبٍّ يف اسبة المنظومة إليه، وهي: با عتماأل على خمسة أأللة تليل أيا 

التي اختصر منظا منظومة ساللة  (مفتاح التفسير). وجوأل أيل المنظومة 0

مة عبد اب بن فوألي كما أشار هو بنفسه عن  المفتاح، ويحة اسبتظا إلى العالا

 .(مفتاح التفسير)صرة من منظومته أيل المنظومة يف البيا  السابقة أا ظا مخت

ا، وهو عبد اب بن . جاء  كر اسه ااظه المنظومة يف مقدمتظا تصريحا 2

 فوألي، فيقوا يف أولظا:

 َيِقنننننننْدِل راجننننننني عفننننننند اإللنننننننهِ 

 الحفنننننننننننننننِد هلل عينننننننننننننننى اِالءِ 

 

  
ِ
 الفنننننننننذنب الفصننننننننن   عبنننننننننِد اهلل

 مننننننه تفننننندس عننننند   ي اإلحصننننناءِ 

 

 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(24) 

مة عبد اب بن فو3 ألي إلى أن  له منظوما  يف علوم القرآن . أشار العالا

ا جاء يف كت  اإلمام السيوطي، و لب يف منظومته التي أل فظا بعد  تحدثت عم 

الفرائد القليلة وسائن الفوائد )وهي منظومة  (ساللة المفتاح)منظومة 

، (ساللة المفتاح)، وبد ورأل  أبيا  يف هذظ المنظومة هي افسظا يف (القميلة

ا إلى منظوماته أن  ااظه المنظومتين وا د، فيقوا يف مقدمتظا م يرا  مما يدا على

نْْت ما يف كت  اإلمام السيوطي:  التي تضم 

 ومننننننننن  مبننننننننن زيهم السنننننننننرد ِي

 وهننننننند النننننننذي أزال باإل ننننننن الِ 

ننننن  الزمننننننا  كننننننت بحفنننننند اهلل مف 

 منهننننننننا بفننننننننا أقنننننننندرين عيرننننننننه

 

 وهنننننننند إمننننننننام فن ننننننننه الفننننننننند ِ  

 فرننننننننه فحنننننننناز رتبنننننننن  ال فننننننننالِ 

 وناظفنننننننننننا ل تبنننننننننننه ميتقً نننننننننننا

 (1)ربٌّ يعننننننر  َمننننننن  لَلنننننننا إلرنننننننه
  

 

 

 

مة عبد اب وهو من 5 . ومن الأللة على ثبو  اسبة المنظومة إلى العالا

أبول الأللة هو تصريح المؤلف افسه بفن  المنظومة من تفليفاته، و لب يف 

 :النملتعالى يف سورة عند تفسيرظ لقوله  (ضياء التفويل يف معاين التنليل)تفسيرظ 

: النمل] چڳ  ڳ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  گ ک  ک ک  کچ

04]
(2)

 . 

                                                   

 .41 -54عبد اب بن فوألي، ص:  الف ائد الليري ، (0)

 (.3/069، عبد اب بن فوألي، )ضراء التأويل يف معاين التنزيل (2)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(29) 

.  كر أ د معايري ال يد عبد اب وأ د تالميذظ وهو المير محمد بلو 4

ه عبد اب بن فوألي  يف كتابه: )اإلافاق الميسور( أن  هذظ المنظومة من تفليف عمِّ

على المنقوا يف  كان آية يف تحقيي العلوم مفرا ا طالع»فقاا يف ترجمته: 

الفنون جامع شتا  العلوم، فاضل وبتِه وأعقوبة ْأْوااِه، له تواليف: منظا اظمه 

«(ساللة المفتاح)، ومنظا (مفتاح اليوا)، ومنظا اظمه على (النقاية)على 
(1)

 . 

  

                                                   

 (.0/322، المير محمد بلو، )راإلنفاس الفرسد( 0)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(31) 

 املبحث الثاين: النُّسَخ املعتمدة يف حتقيق املنظومة:

وويفظا كما  ،ث ُاْسد مخطوطةاعتمدُ  يف تحقيي هذظ المنظومة على ثال

 يفو:

 وصت نسخ  )أ( نسخ  بيد محفد بدي ص تد: -أ

ا م، و لب لما 2117هذظ النسخة هي أوا اسخة وبْعت يف يدي منذ سنة: 

سافر  إلى مدينة ي تو أبحث عن مؤلفا  ال يد عبد اب، فحصلت على هذظ 

يحتفظ اا من  المنظومة المخطوطة عند مالم بلو محمد بوي، وهي من جملة ما

رها لي جلاظ اب خير القلاء يف  المخطوطا  الناألرة من مؤلفا  الفوأليين، فصو 

(، ف ان هذا 01الدايا وا خرة، فا تفظت اذظ المخطوطة طيلة ع ر سنوا  )

المخطوا هو الثالث يف سلسة المخطوطا  التي  ققتظا من مخطوطا  

 الفوأليين ومؤلفاهته. 

( 43فإا ظا تحتوي على ثالث وخمسين يفحة ) ا عن ويف النسخة،وأما 

ا عن يمين وشماا  مع يفحة الغالو، وخط ظا مغربي عليه  واٍش كثيرة جدًّ

وفوق وتحت الصفحا ، وكذلب بين كل بيت والذي يليه توجد  واٍش، وعدأل 

ا تسعة، ومقاي الوربة ا ثمااية و ينا البيا  يف كل يفحة ع رة أبيا  وأ يااا 

هذظ النسخة تتميل عن اسخة )ب( و)و( بفا ظا بليلة الخطاء و 4.27×00.69

ا، إ  أااه سقن منظا بيتان بربه: )  ( وهما:239( و)234جدًّ



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(30) 

ُة َواَل َيِحنننننننننننننل    آَيننننننننننننن  ِعننننننننننننندل

 ِِ رننننننه لِينلاِسننننننِ أيًضننننننا َناِسنننننن
 َوفِ

 

 َلننننك الن َسننننا فِنننني َفننننْيِء َحْشنننن ُ ِقْرننننِل  

 ِِ ننننِحرِح َراِسنننن ِِ بِالنلْقننننِل الصل  َوالنلْسنننن
  
 

ا بوجوأل تاريد النسد واسه الناسد، وهو: عمر بن وتتميال النسخة أيضا 

ا تاريد النسد فظو شظر يفر اب بن عمر بن عبد اب الماسني المالوي، وأما  عبد

سنة خم  وسبعين وثالث مائة بعد ألٍف من الظقرة النبوية عليه أفضل الصالة 

 هي(.0374والتسليه )

بن   كنز الدراسنات اإلسنلمر  بلامعن  عثفنانوصت نسنخ  )ب( نسنخ  م  -ب

 فددي ص تد: 

هذظ النسخة جاءين اا أ د طالبي الذي يدري بقامعة عثمان بن فوألي 

رها من مركل الدراسا  اإلسالمية التابع لقامعة عثمان  بص تو وأخربين أا ه يوا

، وعدأل البيا  يف كل يفحة يرتاوح بين تسعة 4.4×06بن فوألي، ومقاسظا 

ا، وتحتوي هذظ النسخة على اثنتين وأربعين يفحة إلى أ د ع ر بيتا  أبيا 

(، وهذظ النسخة كثيرة الخطاء ويبدو أا ظا ُاِسْخْت  ديثاا، وبد خلت من 52)

 يف احو ثالث أو أربع يفحا  الحواشي التي وجْدْ  مع اسختي )أ( و)و(، إ ا 

والبواب، وله يظظر  من عدأل يفحاهتا، وفيظا تقديه وتفخير ل ثير من البيا 

سواأل مداألها بل هو أشبه بالمداأل البيض من المداأل السوأل، ل ن ظا ساعدتني 

ا عند المقاراة والتصحيح بين اسختي )أ( و)و( اللْتيِن هما أبدم منظا كما  كثيرا



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(32) 

ا، أااظا خالية من اسه الناسد يبدو، وبد سقن منظا أبيا  كثيرة، ومن عيواا أيضا 

 وتاريد النسد.

وصننت نسننخ  )ج( نسننخ  قسننم الفخ د ننات بلامعنن  بنناي و ب نناند بنن قم:  -ج

104 : 

 صلُت على هذظ النسخة يف الم تبة ال بيرة بقامعة بايرو بمدينة كااو يف 

ا، ومقاسظا ، وهي اسخة بديمة أيضا 015وهي بربه:  ،بسه المخطوطا 

جه ، واسه ااسخظا محمد بن أبي ب ر بن محمد 39، وعدأل يفحاهتا: 20×06

/ 5م/ 0974الملق  بمحمد فه، وتاريد ويوا هذظ النسخة إلى القسه هو 

ل 05 ، جاء اا أستا اا الستا  الدكتور محمد ثاين  هر الدين من ي تو، ت ف 

ا مثل بتصوير النسخة الحاو بوي ي تو، وهي اسخة جيدة بليلة الخطاء أيضا 

 واٍش مثل اسخة )أ(،  النسخة السابقة، وخطاظا مغربي كت  بمداأل أسوأل وعليظا

والذي بعدظ، جاء  (264يت المائتين وثمااية وستين )وفيظا تقديه وتفخير بين الب

 البيتان فيظا ه ذا:

نننننننَا ِ  نننننني َتْأكِرننننننِدَنا الص 
 َكننننننَذاَك فِ

نننننننَدا  َوَمنننننننا بَِفْصنننننننَدُر َوحننننننناُل ِأك 
 

 َلْفظِرلننننننننننننننن ل َواْلَفْعنَنننننننننننننننِدي  َرا ِ  

َدا  َكنننننننَذا بَِتْ  يننننننن ُ لِِ نننننننْدُل ِجننننننند 
 

 

 (:365ا ت رار للبيت الثالثمائة وأربعة وستين، )ويف هذظ النسخة أيضا 

 َفنَْسنننننننننننَأِل اإِلَلنننننننننننَه أن ِي ِبلنَنننننننننننا
 

 بِننننننَذا ال َِتنننننناِب َظنننننناِهً ا وَبا ِنننننننا 
 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(33) 

( 536وكذلب سقن من هذظ النسخة البيت الربعمائة وستة وثالثون )

 وهو:

ْينَنننننننننا بَِفنننننننننا ال َ اَقننننننننن   َوال ِتَحف 
 

 الِعْشنننننِق ِ ْو الَحَفاَقننننن  َلنَنننننا َيِقنننننْدِل  
 

 

 

  



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(35) 

 

 

 

 

 

 

 (ساللة املفتاح)منت املنظومة احملققة 

 صور النسخ املعتمدة يف التحقيق

 منت املنظومة

 
 
 
 
 
 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(34) 

 
 صدرة غلف نسخ  )أ( نسخ  بيد محفد بدي ص تد

 
 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(36) 

 
 صدرة الصفح  األولى م  نسخ  )أ( نسخ  بيد محفد بدي ص تد 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(37) 

 
 )أ( نسخ  بيد محفد بدي ص تد صدرة الصفح  األَر ة م  نسخ 

 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(34) 

 
صدرة الصفح  األولى م  نسخ  )ج( نسخ  قسم الفخ د ات بلامع  باي و 

 104ب اند ب قم:



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(39) 

 
صدرة الصفح  األَر ة م  نسخ  )ج( نسخ  قسم الفخ د ات بلامع  باي و 

 104ب اند ب قم:



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(51) 

 
ع  صدرة الصفح  األولى م  نسخ  )ب( نسخ  م كز الدراسات اإلسلمر  بلام

 عثفان ب  فددي ص تد



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(50) 

 
صدرة الصفح  األَر ة م  نسخ  )ب( نسخ  م كز الدراسات اإلسلمر  

 بلامع  عثفان ب  فددي ص تد



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(52) 

بيتا[ 11. مقدمة ]1
(1)

 

 َيِقننننننندِل َراِجننننننني َعْفننننننند اإِلَلنننننننهِ 

ننننننننننِه عيننننننننننى اِالءِ   الحفننننننننننِد لِي 

 ِمنننن  َأْعَظننننِم اِالِء َأْن َقننننْد َأْرَسننننل

نننننننًدا َصنننننننيلى َعيْرنننننننِه دا  ئِفننننننناِمحفل

  اك كتننننننننابل ِأْح َِفننننننننْت آياِتننننننننهِ 

 وهننننند القننننن آِن الِفْعِلنننننِز الَفِصنننننْرِح 

 َيْسنننننننننَتبِْر ِ 
ِ
 وهننننننننند ِصنننننننننَ اِ  اهلل

 كننننننننل  الِعِيننننننننْدِم ِمنْننننننننِه َتْسننننننننَتِفد  

ننننننِرْد ِي َمننننننِ  الس   َقننننننْد َجَفننننننَع الَعل 

َهننننننننننا ِحَسننننننننننانِ   ِمَؤللَفنننننننننناُت ِكي 

 وَقنننننْد َنَظْفنننننِت ِمنْنننننِه ِلنننننبل الَبننننناِب 

ْرِتِه الِفْفَتننننننننن  اَح لِْيتلْفِسنننننننننْر ِ َسنننننننننفل

نننننَعَفا ال  نننننلِب   ِمنْنننننِه ِرًضنننننى لِْيض 

ْرِتِه ِسننننننننننَلَلَ  الِفْفَتنننننننننناِح   َسننننننننننفل

  
ِ
 الِفنننننننننْذنِِب الِفِصننننننننن   َعْبنننننننننِد اهلل

 اإِلْحَصننننناءِ ِمنْنننننِه َتِفنننننْدِس َعننننندل ِ ي 

ْرنننَ  النننَدَري بَِخْرننن ِ َمنننا َقنننْد َأْننننَزال ََ 

َفا  َوآلنننننننننننِه وَصنننننننننننْحبِِه وَسنننننننننننيل

َرْت ِصننننننننَفاِتهِ  ننننننننَيْت وِننننننننند   وِفص 

ننننننننننِه َصنننننننننن ِْيِح   وِحْفِظننننننننننِه بِنَص 

 وِننننننننننننْدِرِه وَحْبِينننننننننننِه الَفتِنننننننننننْر ِ 

اَلَفنننننننننِه َفنننننننننَ د   ََ  وِكنننننننننل  منننننننننا 

 وَغْرننننننِ ه فِنننننني ِعْيِفننننننِه الِفِحننننننْرلِ 

ْر ِ  ََ  َهننننننا اإِلْتَقننننننانِ ِمِفْرننننننَدةل ِمننننننْ  

نننني ِكننننل  َنننننْدُ  ِمنْننننِه فِنننني كَِتنننناِب 
 فِ

نننننننننَذ بِالَرِسنننننننننْر ِ  َْ  ِثنننننننننمل َأَرْدِت األَ

 َيْحنننننِدي ِلَبننننناَب ِلنننننب  َ ا ال َِتننننناِب 

 وَأْسنننننننَأِل الَفنننننننْتَح ِمنننننننَ  الَفتلننننننناِح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

خلفياهتا بلون رماألي هي إشارة إلى  وائد ساللة المفتاح، أي: هي البيا  التي  البيا  التي جعلُت  (0)

 . (مفتاح التفسير)ها يف أيل المنظومة أل  كرُ له يرِ 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(53) 

 وَكنننننننْم ِزَيننننننناَداُت بَِهنننننننا َلَداِمنننننننع

 ِمننننننَ  اإِلَلننننننِه َأْرَتِلنننننني الِدِصننننننْدال

َينننننناءِ   والِحْفننننننَ  ِمننننننْ  َمَهالِننننننِك ال  
 

 َتْيَتننننننذ  ِعنْننننننَد َسننننننْفِعَها الَفَسنننننناِمع 

 (1)لَِفْقِصننننننننِدي َوَنْرِيننننننننَي الَقِبننننننننْدال

 ْسننننننبِِل اِاَلءِ َوِهننننننَد الَلِفْرننننننِل الفِ 
 

 

 

 أبيات[ 3لعلم التفسري ] . مقدمة يف حدود2ٍ

 ِعْينننننمل بِنننننه ِيْبَحنننننِث َعنننننِ  اْنِلنننننلءِ  

  

 (2)ِقْ آنِنَنننننننننا اْلِفْعِلنننننننننِز لِْيِبَيَغننننننننناءِ  

 ِمَتْ َجَفنننننننن  (4)َ ائَِفنننننننن ُ  (3)بِِسنننننننندَرةُ  

 

 َأْعنِنننني ِمنننن  َنبِنننني  اْلَفْ َحَفنننن َتْدِقرًفننننا  

                                                    

 يف )أ(: )المقبو (، والتصحيح من )ب( و)و(.( 0)

و ابن فوألي مصطلح )التفسير( ب (2) تعريف آخر و لب يف مقدمة تفسيرظ )ضياء التفويل( وهو التعريف عرا

واعله أن  عله التفسير عله يعرو به »الذي  كرظ اللرك ي يف الربهان يف علوم القرآن يقوا بن فوألي: 

ا، وبيان معاايه، واستخراو أ  امه وِ ْ ِمه، واستمداأل  لب من عله النحو،  فظه كتاب اب تعالى المنلا

والتصريف، وعله المعاين والبيان والبديع، وأيوا الدين، والفقه، وأيوا الفقه، والقراءا ، واللغة، 

و بن فوألي تعريف آخر للتفسير  .(7 /0و)ضراء التأويل، . «وعله أسباب النلوا والناسد والمنسوش

  سيفو  كرظ يف اوع المح ه والمت ابه من هذظ المنظومة.

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ بقرة:الى يف سورة اليقوا ابن فوألي عند بوله تع (3)

والسورة بطعة من القرآن لظا أوا وآخر، باسه خاص به من النبي »...[:23: لبقرة]ا چۆئ ۈئ ۈئ

أبلاظا ثالث آيا ، وواوها أيلية منقولة من سور المدينةم لااظا محيطة بطائفة من القرآن. أو من  ملسو هيلع هللا ىلص

يرتبى فيظا القارئ، أو لظا مرات  يف الطوا والقصر، أو يف  السورة التي هي الرتبةم لن السور كالمرات ،

)ضراء  «.الفضل وثواب القراءة. أو واوها مبدلة من الظملة من السؤرة: البقية والقطعة من ال يء

 (.0/09والتأويل، 

 يف )ب(: )طالعة(، والتصحيح من )أ( و )و(. (5)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(55) 

َهننننننننننا َثننننننننننلِ  آُي َفْ ِدَهننننننننننا  َأَقي 

 

َها   َ ائَِفننننننن ل ِمنْنننننننه َيْفِصنننننننِل َحننننننند 

 (31 /9الفصل األول: فيما يرجع إىل الزنول من علوم القرآن ) .1 

[(5)]تعريف املكي واملدين وسرد السور املدنية  .1.3
(1)

 

رلنننننن ل َمننننننا َقْبننننننَل ِهْلننننننَ ُة َنننننننَزْل   َم  

 َداِلَهنننننننننا اأْلَْرَبنننننننننِع َواأْلَْنفننننننننناِل  ِ 

 َوَتالَِرننننننننناِه اْلَحنننننننننج  ِ و َتْقِسنننننننننرمِ 

 َكننننننننْدَث ل َنْصنننننننن ل َقننننننننْدِر ِزْلننننننننزاِل 

َرننننننناِت   ِتننننننن ي بَِهنننننننا اِيننننننناِت َم  
 

 َواْلَفنننننَدنِي  َبْعنننننَدَها بَِحْرنننننِث َحنننننلل  

َتْدَبنننننننن ل َرْعنننننننندل ِننننننننندرل اْلِقَتنننننننناِل 
(2) 

 أْحننننننننَزابل اْلَحديننننننننِد لِيتلْحنننننننن ِيمِ 

 ِن َبْعننننننننننَد َ ا َأْقننننننننننَداِل َوَعْدَ َتننننننننننا

ننننننننننني  َيننننننننننناتِي  َكَفنننننننننننَدنِر َها بَِف  
 

 

 

 

 

 (4)ضَوَابِط يُعْرَفُ بِهَا املَكِيّ وَاملَدَنِي  .2.2

ننننننننً  َِدَمننننننننا  َوَمننننننننا ِيِفرننننننننِد ِقصل

نننننننني إال    َأْو فِرننننننننِه َأْحننننننننِ ِف التلَهل 

 َوَمننننننننا بِننننننننِه ِ ْكننننننننِ  اْلِفنَننننننننافِِقر َ 

 َحننننننننننند  لَِ ْرَبنننننننننننُ  َف ِيَضننننننننننن ل َوالْ 
 

نننننننُ  اْنَتَفنننننننا  ٍَ َ ا لَِف ل  َمنننننننَع إْبِينننننننر

ْهننننننَ اِوْيِ  َكننننننَذاك َكننننننلل  نننننني الزل
 فِ

نننننني َغْرنننننن ِ َعنَْ ِبدتَِهننننننا َيْعننننننزِ 
 ْونَ فِ

رنننننننننِه َقْرننننننننندل َغْرننننننننن  َ ا َيننننننننن ِدِ 
 َوفِ

 

 

 

 

 

  

                                                   

 حقيي.هذا العنوان من وضع المحقي ولي  يف جميع اسد الت (0)

 يف )أ(: )اور والقتاا( بلياألة الواو، ويف )و( و)ب( بدواه. (2)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(54) 

 (3). أَوَّلُ مَا نَزَلَ وَآخِرُهُ 3.3

ِل َمننننننا ِأْنننننننِزَل َمَعننننننه اْلَبْسننننننَفَي   َأول

ِل َمننننننننننا   ِأْنننننننننننِزَل بِاْلَفِدينَننننننننننن ِ َأول

نننننِ  َمنننننا ِأْننننننِزَل ِقرنننننَل النلْصننننن ِ 
َِ  (1)آ

 

نننننني َأَصننننننح  النلَقَينننننن  
ِل اْقننننننَ ْأ فِ  َأول

ينَنننننننن ِ   َوْيننننننننلل َأو اْلَبَقننننننننَ ِة َ اِت الز 

 اَل َرْفننننننَع فِرنننننه َفنننننناْدِروا (2)َأو َتْدَبننننن ل 
 

 

 

  

                                                   

بوا:  بعد الوا هذظ السورة ي ثر من ملسو هيلع هللا ىلصوكان »يقوا ابن فوألي يف آخر تفسير سورة النصر:  (0)

، وعله اا أاه بد ابرتب أجله. باا ابن عمر: اللت هذظ (أستغفر اب وأتوب إليه ،اب وبحمدظ سبحان)

ا أو احوها ملسو هيلع هللا ىلصيف أوسن أيام الت ريي يف  قة الوألاع، وعاش بعدها  السورة بمنى ضراء . )«ثمااين يوما

 (.299/ 5اب بن فوألي، و عبدالتأويل، 

 بن كع  باا:»فوألي يف آخر تفسير سورة التوبة: يقوا ابن  (2)
ا
آخر آية  رول الحاكه يف المستدر  عن أبي

ضراء التأويل، «. )واب أعله آخر السورة، إلى[ 024: لتوبة]ا چھ ھ ےچاللت: 

 .(015/ 2و



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(56) 

 (8)احلَضَرَيُّ وَالسَّفَرِي  .2.4

 ثِرنننننننننن ِ َواْلَحَضنننننننننن ِي  َواِضننننننننننحل كَ 

 

ٍَ اْلبِننننننن     ِقدا َوَلنننننننْر  َوالثلنننننننانِي َكننننننناتل

ِخنننننِذوا َأْكَفْينننننِت    فِننننني اْلنننننَدَدا ِ  (1)َواتل

 

قنننننننا ِ    (2)ِعْصنننننننَفِتِه فِننننننني َغنننننننْزَوِة ال  

   

                                                   

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ  فوألي عند تفسير بوله تعالى:  يقوا ابن (0)

وابف على اابته بعرفة يوم القمعة، ومعنى اإلكماا: أن   ملسو هيلع هللا ىلصويف البخاري: اللت والنبي » [:3: لمائدة]ا چڌ

ا، باله يف  اية الم بالنصر  چچ چ ڇچ  اين. وباا البيضاوي:الحن آخر أركان اإلسالم الخمسة اتفابا

واإلظظار على الأليان كلظا، أو بالتنصيص على بواعد العقائد والتوبيف على أيوا ال رائع وبوااين ا جتظاأل. 

وباا الخا ن يف لباب التفويل: يعني بالفرائض والسنن والحدوأل وال  ام والحالا والحرامم فله ينلا بعد هذظ 

م، و  شيء من الفرائض اهي. ورول ابن جرير أن  عمر بن الخطاب ب ى لما اللت فقاا له ا ية  الا و   را

ا إ ا أكمل، فإاه   ي مل شيء إ  اقص، فقاا:  "ما يب يب؟": ڠ . "يدبت"فقاا: كنا يف  ياألة من أليننا، وأما

ا، وتويف يف يوم ا ثنين بعد ما  ا ت ال م  ل ڠوعاش  ا وثمااين يوما ليلْتين خلتا من ربيع الوا بعدها وا دا

عبد اب بن فوألي، ضراء التأويل، «. )أو  ثنتي ع رة منه. باا الخا ن: وهو اليح سنة إ دل ع رة من الظقرة

 (. 226/ 0و

اب  ِعْدٌة وْضْماٌن من»[: 67: لمائدة]ا چژ ژ ڑ ڑچابن فوألي عند تفسير بوله تعالى:  يقوا( 2)

معا يرظ يف عدم التبلي : اللت يف  لوة الرباع، أو  قة الوألاع، فال إش اا يف كسر بعصمته من العاألي، وإ ا ة ل

رباعيته وشنا رأسه يوم أ د ببل العصمة، وبيل عصمته من القتل، وكان يحري  تى اللت، فقاا: ااصرفوا عني 

العصمة عامة يف كل م روظ، فقد عصمني اب، رواظ الحاكه. باا ابن العربي: لعلمائنا يف ا ية تفويال  أيحظا أن  

وأن  ا ية اللت بعد أن شن وجظه، وكسر  رباعيته، وبيل: أريد من القتل خاية، والوا أيح، وبد ُأوو بعض 

ضراء التأويل، . )«[ ثه كملت بالمدينة. اهي94: لحقر]ا چٿ ٹ ٹچ العصمة بم ة، بقوله:

 (.257/ 0و



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(57) 

ِل اأْلَْنفنننننننننالِ   انِ َمنننننننننع َهنننننننننَذ  (1)َوَأول

 

ْصنننننَفانِ    (3)َبنننننْدِريٌّ آَينننننِ  اْمتَِحنننننانِ  (2)ََ

 َكنننننننننننَذلِك اْلَفنننننننننننْتِح ِحنننننننننننَدْيبَِرانِ  

 

ْدفِرَهننننننننننا ِعْسننننننننننَفانِ   ََ  َكَ ننننننننننْدَث ُ 

نننننننننِ  النلْحنننننننننِل َوإِن  أَحنننننننننِدي 
َِ  َوآ

 

 َوقدِلنننننننننننِه اللنننننننننننِذيَ  َحْفنننننننننننَ اِوي   

مِ    َأِي اْسننننننننننَتَلاِبدا آَيننننننننننِ  التلننننننننننَرف 

 

ُْ َأو لَِبْرننننننَدا تَ    نَْتِفننننننيلِننننننَذاِت َجننننننْر

 َلننننند َكنننننان َعَ ًضنننننا َمنننننَع َمنننننا َتنننننَلهِ  

 

 هِ َتِبننننننننننندُك ِأْبننننننننننن َِزْت ِعنننننننننننَل  آيِ  

  

                                                   

: هي لنا لااا لما اختلف المسلمون يف  نائه بدر فقاا ال باان»يقوا ابن فوألي يف أوا سورة الافاا:  (0)

ا ل ه تحت الرايا  ولو اا  فته لفئته إلينا فال تستفثروا اام الا:  باْشْراا القتاا، وباا ال يوش: كناا ِرأْلءا

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ

 (.56/ 2عبد اب بن فوألي، وضراء التأويل، . )«[0: لافاا]ا چٿ

 چںچ»[: 09: لحن]ا چں ں ڻ ڻ ڻچى: فوألي عند تفسير بوله تعال يقوا ابن (2)

الفوجان أهل اإليمان وأهل ال فران وألخل فيظه أيحاب المبار ة... وما روي عن ابن عباي من أن  

: أاه كان يقسه أهنا اللت يف الذين  اإلشارة راجعة إلى الأليان الستة   ينايف ما يف البخاري عن أبي  رٍّ

«. مع عتبة بن ربيعة وشيبة أخيه، والوليد بن عتبة ڤالحارث  بار وا يوم بدرم  ملة وعلي وعبيدة بن

 (.47/ 3عبد اب بن فوألي، وضراء التأويل، )

ا شرا : »يقوا ابن فوألي (3) ظ إليظه،  ڠولما ا يرألا لل فار يف يلح الحديبية أن  ْمن جاء إليه مسلما

السلمية إليه، فقاء  فقاء  اساء منظن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معين، وسبيعة بنت الحارث

ا له:  ہ ہ ہ ھ ھ چأولياؤهن  إليه فقاا لظه: ال را يف الرجاا   النساءم الا تصديقا

ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 (. 5/093عبد اب بن فوألي، وضراء التأويل، . )«[01: ممتحنة]ال چې



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(54) 

 (4)النَّهَارِي واللَّيْلِي  .3.1

ِل اْلَحننننننننننننننننج  َوَعْدَ َتننننننننننننننننانِ   َوَأول

ننننننننننَداتِم اْلِعْفننننننننننَ انِ  ََ  َوَهَ ننننننننننَذا 

 َواْلِعْصننننَفِ  اْسننننَأْل َمننننْ َيم اْلِفنَننننافِِقر َ 

ُل بِننننننننننننَلِزمِ   َلنننننننننننْرٍ ِمَثنننننننننننناِل َأول

 

ِل اْلَفننننننننننْتِح ِمَثنننننننننناِل الثلننننننننننانِي   َوَأول

 َوآَيننننننننننِ  اْلِخننننننننننِ وِج لِين ْسننننننننننَدانِ 

 اأْلَْنعننننننناِم آَينننننننِ  الثللَثنننننننِ  اللنننننننِذي َ 

مِ  نننننننننننْبِحي  آَينننننننننننِ  التلنننننننننننَرف   َوالص 
  

 

 

 

(1)(3) والشِّتَائِي الصَّيْفِيُُّ .4.6
 

 (2)ِمَثننننننناِل َ ْينننننننِ  آَينننننننِ  اْلَ لَلننننننن ِ 

َهننننننننننا  َصننننننننننْرِفرل  آِي َتِبنننننننننندُك ِكي 

نْننننننننَدِس اأْلْحننننننننَزاِب  ََ  آِي َغننننننننَزاِة 

 

اَلَلنننن ِ   ننننِحرِح َواِضننننِح الدل نننني الصل
 َوفِ

نننننننننْتِديل  نننننننننِ  اْلنننننننننَدَداِ  َوالشل  كَحلل

نننننَداِب  نننننِ  اإْلْفنننننِك َعَينننننى الصل  َوِقصل
  

 

 

 (1)الفِرَاشِي والنَّوْمِي  .1.9

 وآيننننننننننِ  الِعْصننننننننننَفِ  والثللَثنننننننننن ِ 

 

 ْيِفْثبِنننننننننِت لِنننننننننَذاَك  ا َكَ نننننننننْدَث ُ لِ  
  

 (3)أسباب الزنول  .6.18

نننننننننَفاِ  َفاْلِفْعَتَفنننننننننِد  ننننننَحاِب ِمْسنننننننَِد   ِتْعنننننننننَ ِف بِالسل َهننننننا َعنننننن  الص   َمْ ِوي 

                                                   

 هذا العنوان سابن يف )ب(. (0)

[: 067: لنساء]ا چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ : د تفسير بوله تعالىيقوا ابن فوألي عن (2)

ا فدخل عليه رسوا اب » وهو    ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيحين أنا جابر بن عبد اب يف  قة الوألاع كان مريضا

وئه فففاق، فقاا: يا رسوا اب،   يرثني إ  ال اللة ف يف الميراث؟ ُض يعقل، فتوضف وي   عليه من وْ 

 (.222/ 0و ضراء التأويل،«. )كان لي تسع أخوا فنللت. ويف الرتمذي: و



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(59) 

ِفنننننندا رَهننننننا َجفل
ننننننَعاَف فِ  َوَل ِنننننن ل الض 

ْفننننِك َوفِنننني اْلِحلنننناِب  ننننْعِي َواإْلِ  َوالسل
 

ِفنننننندا  نننننني َقْدلِننننننه َتَرفل
 َوَصننننننحل َمننننننا فِ

  لننننننننناِب َوفِننننننننني اْلِفَداَفَقننننننننناِت لِْيَخ 
 

 

 (4)يف املتفرقات املتعلقة بزنول القرآن  تتمة. 11

َرا  َوِمنْننننننننه َمننننننننا ِنِزوِلننننننننِه َتَ نننننننن ل

سل َوِمْلَفنننننننعِ  ٍِ َأو ِمَفننننننن ل  َواْلَعْ ننننننن

نننننننالنلبِي  َكاْلِ ْ ِسننننننني  
 َواْلخنننننننا   بِ

 َتْدِقرننننننِت َتْ تِرننننننُب َلننننننه إِْجَفننننننا ِ 

َها َقْرننننننندل َوَعننننننند  اْلَ ِينننننننمِ   َوَعننننننند 

ِي َتدْ  ِْ َلنننننننننْت َفنننننننننا  ِقرِفرلننننننننن ل َفِ د 
 

َ ا  َل  َوِمنْنننننه َمنننننا َعننننن  ِحْ ِفنننننِه َتنننننَأ

 َوِمْفنننننننننننَ دل َوَبْعِضنننننننننننه ِمَشنننننننننننرلعِ 

نننننني اْلَعْ ِ نننننني  
 َوغرننننننِ ِه َأو ِعنننننندل فِ

ننننننَدِر الن ننننننَزا ِ  نننننني الس 
 فِنننننني آَيننننننُ  فِ

ِي َواْلِحننننننن وِف َلنننننننم َتنْنننننننَتظِمِ  ِْ  َوا

َيننننننْت  ننننننَ ْت إِ  ِنق  ننننننَ ْت َوِوس   َوِقص 
 

 

 

 

 

 

 

 بيتًا( 13فصل فيما يرجع إىل سند القرآن ) .2

 [(2)]شروط صحة القراءات القرآنية  .1.12

 َمنننننا َصنننننحل إِْسننننننَاًدا ِهنننننَد الِقنننننْ آنِ 

 

ََ لننننننِه ِعْثَفننننننانِ    إِْن َواَفَقننننننْت َمننننننا 

ننننْبعِ   َكالسل
 ِثننننمل ِ ْو الِخننننلِف َبا ننننِل  (1)

 

ننننننننن ل أْو َزائِنننننننننِل    أْو َ نننننننننا ٌّ أْو ِمَفسل

                                                    

 هي براءة اافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، وعايه و ملة وال سائي، يقوا ال اطبي( السبع) (0)

  يف  ر  الماين:

ننننن ً   َجنننننَزي اهلل بِنننننالَخْرَ اِت َعنلنننننا َأئِفل

نننَ ْت   َفِفننننِْهْم ِبنننِدْورل َسنننْبَع ل َقنننْد َتَدسل
 

 

 دا القنننن اَن َعننننْذًبا َوَسْيَسننننلَلنَننننا َنَقِينننن  

ننل   َسننَفاَء الِعَيننى َوالَعننْدِل ِزْهننً ا َوِكفل
 

 

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(41) 

 [(11/ 3)اظ القرآن من الصحابة والتابعني ]حفّ .2.13

ننننني النلبِننننني  َأْكَثننننن ِ 
اِظنننننه ِِمننننن  فِ  ِحفل

 

 (1)ِمنننننن  ِعْشنننننن ِيَ  َهننننننِؤاَلِء َأْ ننننننَه ِ  

 ِعْثفنننناِن َزْينننندل َوَأِبنننند ِمدسننننى َعِينننني   

 

ٍل َواْبننننِ  َمْسننننِعدِد اْلَعِينننني     ِأَبنننني  َقننننْر

ْرَداءِ    َمَعننننننناِ  َسنننننننالِمل َأِبننننننند النننننننندل

 

نننننننننِذ َعنننننننننْ  ِأواَلءِ َوِمننننننننننِْهِم اِ  َِ 

 َأِبنننننننننند ِهَ ْيننننننننننَ ُة َوَعْبننننننننننِد اهلل َأيْ  

 

 اْلَبْحننننَ  َواْبننننِ  َسننننائُِب َعنننن  اأْلَِبنننني   

 ِمنننننن  َتننننننابِِعر ِهْم َأْعننننننَ جل ِمَلاِهننننننِد  

 

 ِعْ َ َمننننننننن ل َعْيَقَفننننننننن ل َواأْلْسنننننننننَددِ  

 ِزرٌّ َعَ ننننننننناَءاِن اْلَحَسنننننننننِ  َيِزينننننننننِد  

 

 َعبِْرننننننننننَدِة َمْسننننننننننِ ْوِقِهْم َسننننننننننِعرِد  

اءِ لَِهننننننننننن   ِؤاَلِء َمْ َجنننننننننننِع اْلِقننننننننننن ل

 

ْرَداءِ    َسننننننْبَعِتِهْم َوَعنننننن  َأبِنننننني النننننندل

َوَ ننننناِمر ِهمْ  
عل َعننننن  الرزيننننند (2)

 َوَننننننافِ

 

 َكننننَذا َأِبنننند َعْفنننن ُو ِمَلاِهنننندل َيِزيننننند 

ننننائِِب    َواْبننننِ  َكثِرنننن ِِهْم َعنننن  اْبننننِ  السل

 

 َوَعاِصننننننننمل َعنننننننن  ِزر  اْلِفَداظِننننننننِب  

 ْل َِسنننننائِِي َوَحْفنننننَزةل َعننننن  َعاِصنننننِم ا 

 

اءِ   ننننننننِ  اْلَقنننننننن ل  َعنننننننن  َحْفننننننننَزُة أئِفل

  

  

                                                   
= 

 .(264ص أ.أل. عبد العلي المسؤوا، ،معلم مص يحات عيم الق اءات)ااظر:  

 يف )و(: )أشظرظ(. والتصحيح من )أ( و)ب(. (0)

 حناظ.و(: )وشاميظه( وهو الذي رجا يف اسخة )ب(: )ل اميظه( بلياألة الالم، ويف )أ(: )شاميظه( ويف ) (2)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(40) 

 [(3)]يف أحوال القراءات  تتمة .3.12

ًبنننننننا  َفِاْ ِينننننننْب ِعِيننننننندل َسننننننننَُد َتَق  

نننننن ِ   َضننننننْعًفا َكَداِحننننننُد ِمنننننن  اأْلئِفل

 َأْحداِلننننننننننننِه ِقننننننننننننَ اءةل ِرواَينننننننننننن 

 

َحْ  َواْجَتنَِبنننننا   إَِلنننننى النلبِننننني  َصنننننح 

نننننن ِ َأو ِكِتننننننُب َمْشننننننِهدَرُة فِنننننني اأْلِ   مل

 (1)َ  ِيِقننننننِه َوَوْجِهننننننِه فِنننننني اْلَغاَينننننن 
  

 

 

 

  

                                                   

(: يف اللغة تدا على القمع وا جتماع، ويف ا يطالح هي الخالو المنسوب إلمام من الق اءة) (0)

الئمة المتقرألين للقراءة مما أجمعت عليه الروايا  والطرق كقراءة اافع وعايه، وسميت القراءة 

اوي من عله أو خرب، ي ال واخالفاام لهنا تخالف  يرها من القراءا . و) ( يف اللغة ما يفو به الر 

ا يراأل به: الخالو المنسوب لآلخذين عن اإلمام ولو بواسطة، كرواية ورش عن اافع ورواية  وايطال ا

(: هو الخالو المنسوب لمن أخذ عن الرواة عن الرواة عن الئمة وإن ال  يق فص عن عايه. )

الوا: ما يرجع إلى تخيير القارئ  ميراأل به معنيان )الدجه(:سفل، كطريي ال رق عن ورش عن اافع. و

كثالثة البسملة بين السورتين لمن يبسمل، وكفوجه الوبف بالروم واإلشمام والقصر والتوسن والمد، 

ا يف براءته أو روايته، والثاين تطلي الوجه على الطرق  فبفيا وجه أتى القارئ أجلأ، و  ي ون اقصا

يل العدأل   على سبيل التخيير، ففوجه البدا مثالا لورش هي طرق، وإن شاع التعبير والروايا  على سب

 . ، 222، 270أ.أل. عبد العلي المسؤوا، ص)معلم مص يحات عيم الق اءات، عنظا بالوجه تساهالا

254.)  



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(42) 

.فصل فيما يرجع إىل األداء3
(1)

 (28/ 2)من علوم القرآن  

بتداء]أحكام الوقف واال 1.13
(2)

 [(11)يف القرآن  

نننِ دِن قِنننْت َوفِننني اإِلْ نننَفامِ   َعَينننى الس 

 

ننننننم  بِننننننَل َكننننننَلمِ    (3)َأِ ننننننْ  إَِلننننننى الضل

 وِم بَِ ْسنننن ُ َأْصننننلَضننننْعِفِه فِنننني النننن ل  

 

 َوَعننننن  َأبِننننني َعْفننننن ُو َوِكنننننْدُف َنْقنننننل 

 َأَمننننننناَل َحْفنننننننَزةل َمنننننننع اْل َِسنننننننائِي 

 

نننننى َوِكنننننلل اْسنننننُم َوفِْعنننننُل َينننننائِي   َأنل

 َعَيننننىَوِكننننلل َمْ ِسنننندُم بَِرننننا ِسننننَدي  

 

 َوَمنننا َزَكنننى ِمننننِْ ْم إَِلنننى (4)َحتلنننى َلنننَدي 

نننننننل  رَهنننننننا َوْرَ ننننننننَا ِمَقي 
 واَفنننننننَق فِ

 

 اْبنننننِ  َكثِْرننننن ُ اَل ِيِفْرنننننِل َمنننننا َتنننننلوَ  

   

                                                   

د الخذ يف اللغة يدا على اإليصاا، ويف ا يطالح: براءة القرآن وروايته على الم ايد بع األداء: (0)

ا، وللعرو على ال يد، ولتلقين ال يد طلبته القرآن ورواياته.  را ا وتف ُّ عنظه، فظو شامل للتالوة تعبُّدا

 (.59ص)معلم مص يحات عيم الق اءات، 

: يف اللغة يدا على تم ث يف شيء، والوبف يف ا يطالح هو بطع الصو  على آخر الدقت() (2)

أ.أل. عبد العلي )معلم مص يحات عيم الق اءات، استئناو القراءة. ال لمة  مناا يتنف  فيه عاألة بنية 

ا: هو ال روع يف القراءة )االبتداء((. و59المسؤوا، ص : يف اللغة يدا على افتتاح ال يء، وايطال ا

بعد بطع أو وبف، وأبسامه أربعة عند ابن القلري هي: ا بتداء التام، والحسن، والقبيح، وال ايف، 

ا ا »باا:  بتداء فال ي ون إ  اختياريًّام لااه لي  كالوبف تدعو إليه ضرورة، فال يقو  إ  بمستقلا وأما

ا  ا وكفاية و سناا وببحا بالمعنى، موٍو بالمقصوأل، وهو يف أبسامه كفبسام الوبف الربعة، ويتفاو  تماما

 (. 27، أ.أل. عبد العلي المسؤوا، صمعلم مص يحات عيم الق اءات«. )بحس  التمام وعدمه

 يف )و(: )إلى كالم( والتصحيح من )أ( و)ب(. (3)

 يف )ب(: )عدل( والتصحيح من )أ( و)و(. (5)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(43) 

ننْدءَ  نني َنْحننِد الس 
 َأْو ِمتلِصننل (1)َواْلَفنند  فِ

 

 َوَنْحنننننِد َمنننننا ِأْننننننِزَل َفِهننننند ِمنَْفِصنننننل 

اءِ   َِ َأْ ننننننننَدِل اْلَقنننننننن ل  َحْفننننننننَزةل َوْر

 

ْرننننننِه َفَعاِصننننننمل َيِينننننني اْل َِسننننننائِي 
 فِ

ننننَلف فِنننني  َِ نننناِم َفاْلَبَصنننن ِي اَل   والشل

 

 ِ  ِ ي ات َصنننالِِه َل ِنننْ  َيِقننن   فِنننيَتْف ِنننر 

 َغْرننننننن ِِه اْلَبَصننننننن ِي َمنننننننَع َقننننننناِلْدنَ  

 

ننننننننننِ ونَ    َواِْبننننننننننِ  َكثِرنننننننننن ِِهم ِيَقص 

 َتْخِفرنننننِت َهْفنننننُز لِْيحلننننناِز النلْقنننننِل  

 

َُ َأْصننننننِل    لَِسنننننناكُِ  َقرننننننل لِننننننَدْر

ة َتْبننننننننننننِديِل    َوَهَ ننننننننننننَذا بَِفنننننننننننندل

 

ٍِ َمنننا َقْبنننل َكنننَذا التلْسنننِهرِل    ِمننن  ِجننننْ

 َأْي َبْرنَنننننننننننه َوَحْ ِفنننننننننننِه َأِأْننننننننننننِزاَل  

 

َل   نلننننننا َسننننننهل
 َأَأْنننننننَذْرَتِهْم َأْم َلننننننْم أئِ

 َبْصنننننن ِي ِهم َوَصنننننناِحِب اْلَحننننننَ َمْر ِ  

 

نننننن  اْلَهْفننننننَزْي ِ   َِ  بِننننننَك الننننننثللِ  آ

 َوَوْرِ ننننننننَا بِنننننننَذاِت َفنننننننْتُح َأْبنننننننَداَل  

 

نننننَل   ََ  قننننناِلدِن َواْلَبَصننننن ِي  أْلًفنننننا َأْد

 ى َهْفنننننَزَتْرِ  َبْصننننن ِيإِْسنننننقاِ  ِأْوَلننننن 

 

َحننننننننناُد َيْلننننننننن ِي   بِ ِْيَفَتنننننننننْرِ  بِات 

ي  َوَقننننننناِلْدُن َجنننننننل   ِوَفننننننناَس َبنننننننز 

 

 فِنني اْلَفننْتِح فِنني ِسننَداِه االْوَلننى َجَعننَل  

َل   َل َسننننننننهل  َكاْلَفنننننننند  ِقنِْبننننننننلل َوَوْر

 

َهننننننننا َأْو َأْبننننننننَداَل    َثانَِرننننننننً  فِنننننننني َكي 

 لَِدْرِ نننننننننننَا َيْح ِنننننننننني بَِهننننننننننِؤاَلءِ  

 

ِفرنننننننننِت يننننننننناءِ   ََ  إِْن َواْلبِغننننننننناِء إِْن 

ُك َكبِرنننننننننن ِ    إدغننننننننننام ِ ي َتَحنننننننننن  

 

 لِْيَبْصننننننننننن ِي َغْرنننننننننننِ ِه َصنننننننننننِغر ِ  

  

  

                                                   

يف )أ(: اسئوا، ويف ) (: )كفْسؤا وبما(، ويف ) ( )كفسآؤا أو بما( ويف )ب(: )السوا(، ويف )و(:  (0)

 )اسؤوا(.



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(45) 

 (11)ل القرآن وآداب تالوته . تتمة يف كيفية حتم2.14ُّ

نننَداِ  اْلَبَشننن ِ  (1)ِحْفنننِ  اْلِقنننْ آِن ِمننن ْ  ََ 

 

ٍَ اْ ِكننننن ِ    َفنننننْ ِض كَِفاَينننننُ  َفنننننَل َتننننننْ

 فِننننني َقننننناِرُ  َيِيرنننننهِ  َفاِْحِفْينننننِه ِمننننن  

 

ِ وا ِقنننننننننننَ اءَة َعيرنننننننننننهِ    َوَ نننننننننننهل

 (2)َفنننننننناْقَ ْأِه بِننننننننالتلْحِقرِق َ ا َتْ تِرننننننننلِ  

 

 َكَدْرِ ننننننننننَا َوَحْفنننننننننَزِة اْلَلِيرنننننننننلِ  

ننننننِحرِح اَل بِنننننناْلَبْت ِ  (3)َواْلَحننننننْدرِ    (4)الصل

 

 (5)َكننننناْبِ  َكثِرننننن ِِهْم َوأْهنننننِل اْلَقْصننننن ِ  

   

                                                   

 يف )ب(: )مع( بدا )من( والتصحيح من )أ( و)و(. (0)

ا ( الت ترل) (2) هو تقويد الحروو ومعرفة الوبوو. وبيل: هو التفين يف القراءة مع تفصيل ال له بعضظا من بعض، جامعا

: الرتتيل يفة من يفا  التحقيي ولي  بهم لن   ق الداين بينه وبين التحقيي بائالا ل رائن التقويد والتقويه. وفرا

)معلم مص يحات عيم لي   لب يف التحقيي. الرتتيل ي ون بالظملة وتركه والقصر لحرو المد والتخفيف، و

 (. 024ص أ.أل. عبد العلي المسؤوا،الق اءات، 

( يف اللغة اإلسراع، ويف ا يطالح: هو عبارة عن إألراو القراءة وسرعتظا وتحقيقظا بالقصر والتس ين الحدر) (3)

واية، وورأل  به القراءة، مع إيثار وا ختالي والبدا واإلأل ام ال بير وتخفيف الظملة واحو  لب مما يحت به الرِّ 

)معلم الويل، وإبامة اإلعراب، ومراعاة تقويه اللفظ، وتم ن الحروو، والغرو منه ا ست ثار من القراءة. 

  (.067 -066صمص يحات عيم الق اءات، 

كلمتين احو: )بما أالا( ( يف اللغة: القطع ببل اإلتمام، ويف ا يطالح:  ذو اللف والواو والياء مما كان من البت ) (5)

و)بالوا آمن ا(، )ويف أافس ه( وهو مرتبة ألون القصر، وهو معدوأل عند المحققين من ببيل اللحن، باا عنه الداين: 

وهذا م روظ ببيح   يعمل عليه، و  يؤخذ به، إ  هو لحن   يقو  بوجه، و  تحل القراءة به، ولعلظه أراألوا  ذو »

االلياألة لحرو المد وإسق )معلم مص يحات عيم «. اطظا، فعباروا عن  لب بحذو  رو المد وإسقاطه مقا ا

  (.016ص أ.أل. عبد العلي المسؤوا،الق اءات، 

( يف اللغة خالو المد والطوا، ويف ا يطالح له معنيان: الوا: إثبا   روو المد أو  ريف اللين فقن من القص ) (4)

)معلم من هاء ال ناية، وهو المراألو لالختالي يف باب هاء ال ناية.  ير  ياألة عليظما. والثاين:  ذو الصلة 

 (. 276أ.أل. عبد العلي المسؤوا، صمص يحات عيم الق اءات، 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(44) 

 ِ اْلَقنننننننننننن ل 
 اءِ َبْرنَِهَفننننننننننننا لَِسننننننننننننائِ

 

تِرننننننننَ  فِنننننننني اأْلََداءِ  (1)َتننننننننْدِوْيِ هِ   َْ  َوا

َسننننننناَن بِنننننننالتلْ  ارِ   ْد ِرِض الي   َجننننننند 

 

ننناِه ِمنننْ  فِننني اْلَقننناِري   َعَينننى اللنننِذي َتَيقل

 َكْرِفرلننننننننن  الِفَفننننننننناِل َواْلِدِقنننننننننْدِف  

 

 َفنننناْع ِْف َكننننَذا َمَخنننناِرَج اْلِحننننِ ْوِف  

 َمنننننَع إْحَ نننننامِ  (2)َكنننننَذلِك التلْ ِقْرنننننِق  

 

 (4)َمنننننَع اإِلْدَغنننننامِ  (3)َهْفنننننُز َوَتْفِخنننننرمُ  

 ِتْع ِنننني اْلِحننننِ ْوَف اْلَحننننقل بِننننالتلَي  ِت  

 

ننننننِت    ِمننننننْ  َغْرنننننن ِ إِْفننننننَ اُ  َواَل َتَ ي 

 َواْسننننننننَتِعْذ إِْن َقَ ْأَتننننننننِه ِمَبْسننننننننِفل 

 

اِ نننننًعا ِمْسنننننَتْقبِل  ََ  َعَينننننى َنظِْرنننننُت 

   

                                                   

( يف اللغة يدا على إ داق ال يء بال يء من  واليه، ويف ا يطالح: هو التوسن بين  الي التدوي ) (0)

  (.027 -026ص .أل. عبد العلي المسؤوا،أ)معلم مص يحات عيم الق اءات، التحقيي والحدر. 

( يف اللغة ضد التغليظ، ويف ا يطالح له ثالثة معان: الوا: هو احوا يدخل على الحرو الت قرق) (2)

فيمال يداظ الفه و  يغلقه وهو ضد التفخيه، والثاين: هو عبارة عن الفتح المتوسن. والثالث:يطلي يف 

)معلم مص يحات عيم ، وبد يعرب عن تربيي الراء بي)بين اللفظين(. باب اإلمالة، ويراأل به بين اللفظين

 (. 032 -030ص أ.أل. عبد العلي المسؤوا،الق اءات، 

( يف اللغة يدا على جلالة وعظه، وايطال ا يراأل به معنيان: الوا: هو عبارة عن ربو التفخرم) (3)

الرتبيي. والثاين: يطلي على الفتح الحرو وتسمينه، ويراألفه التغليظ والتسمين والتقسيه، وهو ضد 

أماا  ملة وال سائي، التاء من: )يا ويلتى(، »عند المتقدمين، الذي هو ضد اإلمالة، باا ال هري: 

 (. 053 -052ص أ.أل. عبد العلي المسؤوا،)معلم مص يحات عيم الق اءات، «. وفخمظا البابون

للفظ بساكن فمتحر ، بال فصل، من مخرو وا د، ( يف اللغة: اإلألخاا، ويف ا يطالح هو ااإلدغام) (5)

وكيفية  لب أن يصير الحرو الذي يراأل إأل امه  رفاا على يورة الحرو الذي يد ه فيه، بحيث يصير 

ا وهو عند المحدثين: تحويل يوتين متتاليين يف مقطعين إلى يو  طويل  ا م دألا الحرفان  رفاا وا دا

 (. 44ص أل. عبد العلي المسؤوا،أ.)معلم مص يحات عيم الق اءات، وا د. 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(46) 

 َعَينننننى ِوِضنننننْدُء َرافًِعنننننا َوِمْخِيصنننننا

 

 (1)ًفنننننننننا َتنننننننننَدب ً ا َوَ ائِصننننننننناِمَفخ   

 ِمْحِسننننننننننًا َصنننننننننْدَتك بِنننننننننالتلْزيِر ِ  

 

 َواَل َتْحنننننِزْي ِ  (2)ِمننننن  َغْرننننن ِ َتْ ِجْرنننننعُ  

 َواَل َتْ  ِْيننننننننننننِب  (3)َواَل بت ِعْرنننننننننننندُ  

 

 َواْلَخْيننننننِل والتلننننننْ فِْرِض َوالتلْقِيْرننننننِب  

َخننننننننننننننناِ ه َمِعرَشنننننننننننننننً  َواَل    َواَل ات 

 

 َأالِمْ َتِسنننننننًبا بِنننننننه َفَ بلنننننننَك اْسننننننن 

 َوباكًِرننننننننا اَل َضنننننننناِحً ا َوَصننننننننائِفا 

 

فنننننننا   َينننننننْدَم اْلِخَتننننننناِم َداِعًرنننننننا ِمَعف 

   

                                                   

ا( والتصحيح من )أ( وهو الذي ورأل به الحديث كما يف يحيح البخاري ( 0) يف )ب( و)و(: )سائصا

)البخاري يف كتاب «. إ ا بام من الليل ي وص فاظ بالسوا  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »ومسله عن  ذيفة باا: 

الطظارة، باب السوا ،  ( و)مسله يف كتاب96، ص0(، و252الوضوء، باب السوا ،  ديث: )

ظ على أسنااه ويدل ظا به. 040، ص0(، و405 ديث: )  (. ومعنى ي وص: يمرا

( ترأليد  روو القراءة وأيواهتا، ويراأل به تحسين التالوة والتفين اا، وبد ورأل يف الحديث الت جرع)( 2)

قرأ سورة الفتح أو من سورة على اابة له ي ملسو هيلع هللا ىلصالذي رواظ البخاري عن عبد اب بن المغفل أا ه رأل النبي 

ع فيظا فُسئل معاويُة  : كيف كان ترجيعه؟ باا: آ آ آ ثالث -أ د رواة الحديث عن عبد اب-الفتح: فرجا

مرا ، باا ابن بطاا: يف هذا الحديث إجا ة القراءة بالرتجيع واللحان الملذ ة للقلوب بحسن 

وة   ترجيع الغناءم لن  القراءة برتجيع الغناء الصو . وباا ابن أبي جمرة: معنى الرتجيع تحسين التال

 أ.أل. عبد العلي المسؤوا،)معلم مص يحات عيم الق اءات، تنايف الخ وع الذي هو مقصوأل التالة. 

 . (031 -029ص

( يف اللغة: رجرجة ااتقة عن فلع أو  يرظ، الت عرديف )و(: )برتعيل(، والتصحيح من )أ( و)ب(. و) (3)

ح: أن يرجرو القارئ يوته ويفو به مضطرباا كالذي يرعد من برأل وأله، وبد يخلطه وهو يف ا يطال

)معلم مص يحات عيم الق اءات، ب يء من ألحان الغناء، وهو من ال يفيا  المعيبة يف تالوة القرآن. 

  .(030 -031ص أ.أل. عبد العلي المسؤوا،



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(47) 

 َيْ َ ِهنننننندا ِقننننننَ اءة اْلِقننننننْ آنِ  (1)َلننننننم

 

ل اْلَفينننننَدانِ   ننننني ِكنننننل  ِحنننننرُ  َأول
 (2)فِ

ننننننِل   نننننني اْلِخَتنننننناِم اَل ِيَ فل
 َأْفَضننننننِل فِ

 

نننننِبْدِ  َأْكَفنننننِل   ننننني الس 
 ِدْوَن َثنننننلُ  فِ

تِرننننن  فِننننني  َْ  اْللفعنننننِ  االْبتِنننننَداءِ  َوا

 

ْنتَِهننننناءِ  
ِ
ٍِ اال  (3)فِننننني َلْرَينننننِ  اْلَخِفنننننر

ننننننننْهَ ْي ِ   ننننننننْه ِ َوالشل  َفَفننننننننْدَس َ ا لِيشل

 

َتْر ِ   نننننني اْلَحننننننْدِل َمنننننن ل
 َأْو ِدْوَنننننننِه فِ

   

                                                   

 يف )ب( بإسقاا )له( والتصحيح من )أ( و)و(. (0)

  ( و) ( من طبعا  مفتاح التفسير: )ال مان(، ويف جميع اسد ساللة المفتاح )الملوان(.يف ) (2)

 يف )ب( جاء هذا البيت بعد البيت الذي بعدظ، وهو خطف والتصحيح من )أ( و)و(. (3)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(44) 

فصل فيما يرجع إىل ألفاظ القرآن .2
(1) (15 /121) 

 [(4). ]غريب القرآن واملعرَّب 1.11

 ِفنننننننِه بِالنلْقنننننننلِ ِمنْنننننننه اْلَغ ِينننننننِب ِعيْ 

 

ِبنننندا َكاْل ِْفننننلِ   َوِمنْننننه َمننننا َقننننْد َع ل
(2) 

ِه اْلِلْفِهنننننننننننندِر بِننننننننننننالتلَداِفِق    (3)َوَردل

 

نننننلََف فِننننني اْلَحَقنننننائِِق   َِ  َوِقرنننننَل اَل 

ننننننني اأْلَْصنننننننل َأَعَلِفننننننني   
نننننننه فِ  َفإِنل

 

ننننننننننني   
 َوَبْعنننننننننننَد َتْعننننننننننن ِيبِِهم َعَ بِ

 َحتلننننى َغننننَدا ِمننننن  َبْرنننننِِهم َفِصنننننْرحا 

 

 َنْثننننن ِِهْم َوَنْظِفِهنننننم َصننننن ِيحا فِننننني 

   

                                                   

 بن يف )ب(، وثابت يف )أ( و)و(.اهذا العنوان س (0)

ب من الحب ة إلى العربية كما است ظد السيوطي  له يذكر ابن فوألي يف تفسيربظ أن  هذظ ال لمة مما (2) ُعرِّ

[، وإا ما  كر ابن فوألي أهنا عربية 24: الحديد] چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ بقوله تعالى:

 :چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ م تقة من أيل عربيم فيقوا عند بوله تعالى:

من  ل فل: الضعفوال فل يف اليل: المثل، من ال فالة وهو القيام بمثل ما على الغريه، أو ا»...

ال يء، واشتقابه من ال فل لم قة الركوب عليه  رتفاعه، ثه استعمل يف الحمل على شدة. ااظر: 

 .(097/ 0وضراء التأويل، «. )ال واشي

وباا ابن جرير: ما ورأل عن ابن عباي و يرظ من تفسير ألفاظ من القرآن أهنا »يقوا السيوطي:  (3)

ة أو احو  لب إاما اتفي فيظا توارأل اللغا  فت لمت اا العرب والفري بالفارسية أو الحب ية أو النبطي

 .(024/ 2للسيوطي، واإلتقان، «. )والحب ة بلفظ وا د
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(49) 

 [(2)]املشترك واملترادف  .2.16

اِب   َوِمنْننننننننه ِ و اْ ننننننننتِ اكَِها التلنننننننندل

 

 ِ و َتننننننننَ اِدُف َعننننننننَذاِب  (1)َواْلِقننننننننْ ءِ  

 َوِرْجننننننننننِزه َوِرْجِسننننننننننه إِْنَسننننننننننانِ  

 

 َمننننننننع َبَشنننننننن ُ َغالِِبننننننننه نِْسننننننننَرانِ  

 [(2)]املشكل  .3.19 

ننننننننا بِ   ر ننننننننناَوِمنْننننننننِه ِمْشنننننننن ِلل َفَيفل

 

ًما َتَبرلنَنننننننننننننا  نننننننننننننِه ِمَقننننننننننننندل  َمَحي 

َْ َِجننننننننننا   َكَقْدلِننننننننننِه إاِلل َقِيننننننننننْرًل ِأ

 

ننننننْ  َأَ اِعنننننندا َفَبننننننَدا واْنَبَيَلننننننا  ِمفل
(2) 

  

                                                   

جمع »[: 224: لبقرة]ا چڃ ڃ چ چ چچفوألي عند تفسير بوله تعالى:  يقوا ابن (0)

 نيفة، فإ ا طلقظا يف طظر كان بقية ْبْرٍء بفتح القاو وهو الطظر عند مالب وال افعي وأ مد، أو الحيض عند أبي 

ا للحنفي، فإن طلقظا يف  ، ولو لحظة فإ ا ألخلت يف الحيضة الثالثة تمت عدهتا عندهه خالفا ا كامالا الطظر برءا

ا له... ُاِصْ  على الظرو، أو المفعوا به، وأُو : چچ چ چو الحيض له تحل  تى تدخل يف الرابعة خالفا

البراء(م لن  الح ه لما عه  المطلقا   وا  البراء تضمن معنى ال ثرة فحسن بقمع ال ثرة ألون القلة وهي )

ا بينه وبين جمع الذي بمعنى الحيض وهو )البراء(، كحديث:  بناؤها، أو لهنا أشظر يف الذي بمعنى الطظر فربا

 . (91 -49/ 0بن فوألي، واعبد اب ضراء التأويل، «. )ألعي الصالة أيام أبرائب

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ   ل العلماء معنى بوله تعالى:است (2)

[. وبد 43: لنساء]ا چڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

من ه وفقه اب بعله من لداه ببل القرآن   چہ ہچ  »  كر ابن فوألي ما باله المفسرون من ا تما   ا ية فقاا:

د الق با يغاء إلى المثبطين يف تر   چہ ہچ  اهلية، أو المعنى:واإلسالم كليد بن عمرو بن افيل ُمْو ِّ

هو الرسوا وأولو المر، باا يف  اية الماين: وهذا أاس  بالمقام. وبيل: ا ستثناء من فاعل   چہ ہچالقتاا، 

 (. 096/ 0، وضراء التأويل. )«أي: أ اعوا به إ  بليال منظه، وما بينظما اعرتاو روي عن ابن عباي چکچ



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(61) 

 [(7)]موهم املختلف  .2.28

 وِمنْنننننننِه َمنننننننا ِينننننننْدِهِم بِالتلنَننننننناِقضِ 

 

 لِننننننَدْهِم َغْرنننننن ِ َفنننننناِهُم ِمَعنننننناِرضِ  

 انِ َكنَْفنننننننِي َتْسنننننننَأْل َمنننننننَع ال ِْتَفننننننن 

 

 ليِفْشننننننننننن ِكِْرَ  ِثنننننننننننمل ِمْثَبَتنننننننننننانِ  

 َفننننننل ِسننننننَؤاَل ِعننننننْذُر َأْو َتَداِصننننننلِ  

 

َتنننننننْدبِْرِخِهْم َتنننننننَلِومل  
 لِْيَحاِصنننننننلِ  (1)

َسنننننننننننننننانِ    وَيْ ِتَفنننننننننننننننْدَن اهللَ بِالي 

 

 (2)ال َيْ ِتِفننننننننننننْدَن اهللَ بِاألَْبننننننننننننَدانِ  

ْينننننننِق َأْرُض وَسنننننننَفا  ََ  وَهَ ننننننَذا يف 

 

رنننننننِه َأي  َ ْيننننننن 
َماِيْشننننننن ِِل فِ  ِ  ِقننننننند 

ننننننَفا  مل َعَيننننننى السل  َفَخْيِقَهننننننا ِمَقنننننندل

 

َل ل لَِتْفَهَفنننننننننا  َوَدْحِدَهنننننننننا ِمنننننننننَؤ
(3) 

   

                                                   

: لمؤمنون]ا چې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئچ :بن فوألي عند تفسير بوله تعالىايقوا  (0)

لن  ما هنا عند النفخة، و لب بعد  [41: لصافا ]ا چىب يب جت حت ختچو  يتنابض بوله: »[: 010

ٿ ٿ ٿ ٿ  چ  ، أو تساؤا ال فار يف النار معناظ التالوم كما يف بوله:النار وأهل النار ةألخوا أهل القنة القن

 (.004 /3و.)ضراء التأويل، «ا يا  [24: لصافا ]ا چٹ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ  :يقوا عبد اب بن فوألي عند تفسير بوله تعالى (2)

أو ي تمون  [23: الاعام] چۓ ۓ ڭ ڭ ڭچمما عملوا، ويف وبت آخر ي تمون:  [52: لنساء]ا چڻ ڻ

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب چ [25: لنور]ا چۀ ۀ ہ ہچ باللسن فينطي اب أبداهنه 

 (.043/ 0)ضياء التفويل،  .[21: صلت]ف چحب

رألا ال يد عبد اب بن فوألي يف ساللة المفتاح ويف الفرائد القليلة الم  ال  من ا ي إلى معاايظا كما بيانظا العلماء،  (3)

 :(، وإااما باا بعد  كرها07، ص571)بيت « مفتاح التفسير»بينما له يفعل  لب يف 

 الخائضدن لل  األدباء          جابه العيفاءوكيها أ
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(60) 

 وكنننان َمْعنَنننى َلنننْم َينننَزْل َأْلنننَت َسننننَه

 

ْفِسننننْرَ  َأْلًفننننا َفنننناألَْحَدال اْلَعنَننننه  ََ(0) 

 [(17)]معاين األدوات النحوية  .3.21 

 َوِمنْننننننننننه َمْعنَننننننننننى اأْلََدَواِت اللتِنننننننننني

 

ينننننننن ِ تَ   ِْ َفننننننننْت َعَيرننننننننِه َفْهننننننننِم ا  َدقل

ننننننننني اْلَفنَنننننننننا ِ  
نننننننننتَِلَف فِ َْ

ِ
 أِلَنل اال

 

 (2)َعَينننننى ِحَسنننننابَِها لِنننننِذي اِْسنننننتِنَْبا ِ  

نننننني النلْحنننننندِ  
 َل ِنلَهننننننا َقننننننْد ِبر نَننننننْت فِ

 

 َهنننننننناَك َقَداِعننننننننِد إَِلْرَهننننننننا َتننننننننْأِوي 

 َعِقرنننننننننَب َهْفنننننننننَزِة اْسنننننننننتِْفهامِ  َرَأي 

 

بِْ نِنننننني َعنننننن  َْ  (3)ِ  اْلَ ننننننَلمِ َمَعنَنننننناِه َأ

 
                                                   

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ  السقدة:  هذظ ا ية من سورة يقوا عبد اب بن فوألي عند تفسير (0)

، واختالو  لب باختالو شدائدظ {ْخْمِسيْن ْأْلْف ْسنْةٍ } :(ْا فْ ْس )هو يوم القيامة ويف »[: 4: لسقدة]ا چڱ

ا المؤمنون فمنظه لل فار، فمنظه من ي ون له مقد ار ألف سنة، ومنظه من ي ون له مقدار خمسين ألف سنة، وأما

، عبد اب بن ضراء التأويل«. )من ي ون له كمقدار يوم، وكما بين الظظر والعصر، وكمقدار يالة م توبة...

 (.227/ 3فوألي، و

المطلوبة  ختالو موابعظا ولظذا  اعله أن معرفة  لب من المظما » يقوا اإلمام السيوطي يف أوا هذا النوع: (2)

  چڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچ  يختلف ال الم وا ستنباا بحسبظا كما يف بوله تعالى:

يصرو  لن يا   الحي كفاه مستعلٍ  ميف جاا  الضالا (يف)يف جاا  الحي، و (على)فاستعملت  [25: بف]س

)اإلتقان يف علوم القرآن،  «.دري أين يتوجهويا   البطل كفاه منغم  يف ظالم منخفض   ي ،اظرظ كيف شاء

 (.066/ 2السيوطي، و

امتنع أن ت ون من رؤية  (رأيت)على  -أي الظملة- إ ا ألخلت»يف باب الظملة تحت هذا النوع:  يقوا السيوطي (3)

 (. ويقوا ابن فوألي069/ 2. )اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، و«(أخربين)البصر أو القل  ويار بمعنى 

أخربين  چوئچ[ 53: لفربان]ا چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ  عند بوله تعالى:

. )ضياء التفويل، عبد اب «بفن أطاعه وبنى عليه ألينه،   يسمع  قة و  يتبصر محقة  چوئ ۇئ ۇئ ۆئچ

 (. 055/ 3بن فوألي، وا



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(62) 

. 

نننننصل بِنَْفنننننُي َيْشنننننَفِل اأْلَحنننننِد وَ  َِ  إِْن 

 

 (1)َجِفرنننننَع َننننننا ُِق َوَوْصنننننًفا ِيْلَعنننننِل  

دِلَهنننننننننا َعَينننننننننى اْلَفْظنِنننننننننْدنِ  إَِ ا  َِ  ِد

 

 َجنننننننننم  اْلِدِقننننننننندِ  َأْو َأِ  اْلَرِقنننننننننْر ِ  

ننننننَلَف    فِنننننني َننننننناِدُر ِتْسننننننَتْعَفِل  إِنْ َِ

 

 

 (2)ِيْشنننن ِِل  والشننننك  َواْلَفْدِهننننْدِم َل ِنننن ْ  

 
                                                   

أ دهما يف  :يستعمل على ضربين (دٌ ْ  أْ )باا الرا   يف مفرألا  القرآن: » يقوا اإلمام السيوطي: (0)

 النفي فقن، وا خر يف اإلثبا .

ولذلب يح أن يقاا: ما من أ د فاضلين،  مفالوا:  ستغراق جن  الناطقين، ويتناوا ال ثير والقليل 

الوا: المستعمل م والثاين: على ثالثة أوجه[. 57: لحابة]ا چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ كقوله تعالى:

ا إليه بمعنى الوا، احو: والثاين: المستعمل مضافا  .يف العدأل مع الع را  احو أ د ع ر أ د وع رين

ا ويختص بويف اب ا مطلقا والثالث: المستعمل ويفا  [،50: وسف]ي چں ں ڻ ڻ ڻ چ

. «ا يستعمل يف  يرظ دا او  د إ  أن  ا، وأيله و[0: إلخالص]ا چٱ ٻ ٻ ٻچ  تعالى احو:

ہ ہ چ   فوألي عند تفسير بوله تعالى:(. ويقوا ابن 070/ 2السيوطي، واإلتقان يف عيدم الق آن، )

و)ْأْ ٌد( يف معنى القمع لوبوعه يف سياق النفيم ولذا ألخل »[: 244: لبقرة]ا چہ ہ ھ ھ

ا كان أو  (أ د)لن   (مبين جمع منظه)، وباا يف  اية الماين: أي (بين)عليه  اسه من يخاط ، مفرألا

ا كان أو أاثى. اهييجمعا   (.  005 -003 /0بد اب بن فوألي، وعضراء التأويل، ) .«ا،  كرا

ن والمظنون وال ثير الوبوع، بخالو  (إ ا)أن   (اإلتقان) كر السيوطي يف  (2) تختص بدخولظا على اليُمْتْيق 

يقوا  ،( آيتانإنْ )فإهنا تستعمل يف الم  و  والموهوم الناألر، ثه است  ل على هذظ القاعدة يف  (إنْ )

[ 055: ا عمران]آ چچ ڇچ [ 044: ا عمران]آ چٱ ٻچ لى:بوله تعا :الولى» السيوطي:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ والخرل بوله تعالى:  ،مع أن المو  محقي الوبوع ففتى بإنْ 

يف الطرفين. وأجاب  {إ ا}ييففتى ب [33: لروم]ا چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

لوم. وأجاب جري مقرل  ير المقالمو  لما كان مقظوا الوبت أُ  اللمخ ري عن الولى بفنا 

= 
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(63) 

ٍل   )إِْن َمنننناَت( )إِْن ِمننننت ْم( )إَِ ا َمننننا َمنننن

 

  ٍَ نننننْب ( َوَل ِننننْ  َقنننننْد َأَزاِلنننندا اليل  ِضنننن ٌّ

ننننننْ ِ  َوَلننننننمْ  إِنْ َوَجنننننناَء    بِِصننننننرَغِ  الشل

 

ْفننننِتْم( َأَلننننمْ نبِنننن (1)ِيننننَ دْ   َِ  )إِْن َأَرْدَن( )إِْن 

   

                                                   
= 

ا بفهنه   بد أن ا لظه وإخبارا لي ون تخويفا  {إ ا}ييالس اكي عن الثااية بفاه بصد التوبيد والتقريع ففتى ب

ھ چا بوله تعالى: وأما  .(ضرا )وتن ير  (الم ا )واستفيد التقليل من لفظ  ،يمسظه شيء من العذاب

ففجي  عنه بفن  [،40: صلت]ف چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

للتنبيه على أن مثل هذا  (إ ا)وي ون لفظ  ،للمعرو المت رب   لمطلي اإلاسان (همس  )يف  الضمير

وباا الخويي: الذي أظنه أن إ ا يقو  ألخولظا على المتيقن  ا به.المعرو ي ون ابتالؤظ بال ر مقطوعا 

تدخل وبالنظر إلى الظرو  ،فبالنظر إلى ال را تدخل على الم  و  ،لهنا ظرو وشرام والم  و 

 (.041/ 2السيوطي، واإلتقان يف عيدم الق آن، ) «.على المتيقن كسائر الظروو

ڍ چ  مواضع: ةبصيغة ال را وهو  ير مراأل يف ست {نْ إِ }باا بعضظه: وبع يف القرآن » باا السيوطي: (0)

ژ ڑ ڑ ک ک ک چ[. 33: لنور]ا چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

: قرةلب]ا چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڃ چ[. 005: لنحل]ا چکگ

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت چ [. 5: لطالق]ا چۅ ۉ ۉ ې ېچ [. 243

اإلتقان يف عيدم ). «[224: لبقرة]ا چک ک ک گ گ گ گ ڳچ [.010: لنساء]ا چخت

 (.052/ 2، السيوطي، والق آن



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(65) 

ننننناِه( )إِْن ِكنْنننننِتم َعَينننننى(  )إِْن ِكنْنننننِتْم إِيل

 

نننننننَل  َأيْ   ََ  (1)َسنننننننَف ُ َو)إِِن اْرَتْبنننننننِتْم( 

 َلنننننننننِه َقاَرَبنننننننننِه اْلَفبِرنننننننننِد  َأْوَلنننننننننى 

 

ْعننننننُل ِضننننننْفنَه اْلَدِعرننننننِد  
 (2)َأِو اْسننننننِم فِ

 إَِلننننننى َمَتننننننى َدلرننننننلل َدلل ِمننننننْ  َبْعنننننندِ  

 

ننندِل َمنننا َ ْينننِ  َتننننل (3)َحتلنننى  َِ  َعَينننى ِد

                                                    

 بالقيهيف ) ( و)و(: ) ال( بالحاء المظملة، ويف )أ( و) ( )خال( بالخاء المعقمة. ويف )ب(  (0)

 المعقمة )جال(.

ک گ چ   فقاا عند بوله تعالى: ،أهنا اسه فعل (ىولْ أْ )من البواا التي  كرها ابن فوألي يف معنى كلمة  (2)

. «أي: ولب ما ت رظ ،والالم للتبيين ،فيه التفا  عن الغيبة، وال لمة اسه فعل»[: 35: القيامة] چگ 

ا يف سورة القتاا فقد  كر ابن فوألي 256/ 5وضراء التأويل، ) اختالو أبواا المفسرين يف (. وأما

 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ چ فقاا عند تفسيرظ لقوله تعالى: ،المراأل اذظ ال لمة القرآاية

ومعناظ:  (آْا )أي: فويل لظه )ْأْفْعْل( من الْو ء، وهو القرب، أو )ْفْعْلى( من  ،[: وعيد21: حمد]م

ا أبرب  ،الدعاء عليظه بفن يليظه الظال  من كل شيء أو أن يؤوا إليه أمرهه، أي: أهل ظه اب إهالكا

أي: أمرهه طاعة... ويحتمل رفع  ،[ استئناو20: حمد]م چڦ ڦ ڄچ وعلى هذا فقوله:

، وبيل  ير (ْأوْلى)خربظ. باا ابن عطية: وهذا هو الم ظور من استعماا  (طاعةٌ )و ،با بتداء (ْأوْلى)

ن: والكثر على أاه م تي من الو ء وهو هتديد ووعيد. باا أبو  يا (ْأوْلى)هذا. اهي، ويف الصحاح: 

القرب، وباا القرجاين: مفخو  من الويل، فقل  فو اه )ْأْفْلُع(. اهي، باا يف القواهر: الم ظور من 

، وبد تستعمل العرب  ،أن تقوا: هذا أولى لب من هذا (ْأولى)استعماا  فقن على  (أولى لب)أي: أ يا

  (.006/ 5و ضراء التأويل،. )«جظة ا ختصار. اهيي

ألليل على ألخوا الغاية التي بعد إلى و تى يف   ه ما ببلظا أو على عدم  متى ألاا » يقوا السيوطي: (3)

ٺ ٺ چ [6: مائدة]ال چڀ ڀ ڀچ  فالوا احو:م ألخوله فواضح أاه يعمل به

ڇ ڇ چ  والثاين احو: نة على ألخوا المرافي وال عبين يف الغسل.أللات السُّ  [6: لمائدة]ا چٺ

ائ ەئ چ ، ألاا النظي عن الوياا على عدم ألخوا الليل يف الصيام، [047: لبقرة]ا چڌ ڍ ڍ

= 
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(64) 

 َأْو َفْقنننننننننننِدِه َفاْعَفنننننننننننْل بِنننننننننننِه َوإال  

 

  َِ  إَِلنننننننىِل اَل َبْعنننننننَد َثالِِثَهنننننننا َينننننننْد

 ِأْبننننننِداَل  َعتلننننننىِهنننننَذْيلل َعْرنًننننننا َجننننناَء  

 

 (1)َوَنْلنننننِل َمْسنننننِعدُد بِنننننَذاَك َقنننننْد َتنننننل 

نننننِل    ِ و اْسنننننمل بَِفْعنَنننننى َصننننناِحُب ِيَدصل

 

ٍُ َأْكَفننننِل    لَِدْصننننِت َ اُت بِاْسننننِم ِجنننننْ

 ِمنننننننْ  َوْصنننننننِفِه بَِصننننننناِحُب لَِتنننننننابِعِ  

 

 عِ ِيَضنننننناِف لِْيَفْتِبننننننْدِ  َصنننننناِحُب َفنننننن 

 بِِسنننننننن   َقننننننننْدِل َرب نَننننننننا اْلَفْ نِنننننننندنِ  

 

ني ِ ي الن نندنِ  
 (2)فِني َصناِحِب اْلِحندِت َوفِ

 
                                                   

= 

ا و لب يؤألي إلى  ، فإن  [241: لبقرة]ا چەئ الغاية لو ألخلت هنا لوج  اإلاظار  اا اليسار أيضا

وهو -أ دها  وإن له يدا ألليل على وا د منظما ففيظا أربعة أبواام عدم المطالبة وتفويت  ي الدائن.

: تدخل مع ) تى( ألون )إلى(  مالا على الغال  يف البابينم لنا الكثر مع القرينة عدم -يحال

 والثاين: تدخل فيظما عليه. إلى( والدخوا مع ) تى( فوج  الحمل عليه عند الرتألأل.الدخوا مع )

ن اإلتقا. )«[94: وا ]ي چٿ ٿ ٿ چ واستدا للقولين يف استوائظما بقوله: .والثالث:   فيظما

 (. 224/ 2السيوطي، ويف عيدم الق آن، 

 ا، وبه برأ ابن مسعوأل بوله تعالى:بإبداا  ائظا عينا  (عت ى) (ى تا )يقصد ابن فوألي أن  هذيل تقرأ  (0)

روي عن عمر أاه » وهي من القراءا  ال ا ة، باا ابن خالويه: [34: يوسف] چۓ ۓ ڭچ

أالا  -عل وجل-؟ باا: ابن مسعوأل، ف ت  إليه: إن اب : من أبرأ ، فقاا{عت ى ِ ينٍ }سمع رجالا يقرأ: 

ئ الناي بلغة بريش، و  تقرئظه بلغة هذيل، هذا القرآن فقلعه عربيًّا، وأالله بلغة بريش، ففبرِ 

  (.353/ 0ابن خالويه، والفحتسب يف تبرر  وجده  دا  الق اءات، ) «.والسالم

[: 54: لقله]ا چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڇچابن فوألي عند تفسير بوله تعالى:  يقوا (2)

...ويف التعبير بصا   الحو  هنا يف معرو العت ، وبذي النون يف سورة الابياء يف معرو المدح مناسبة   »

ا، بخالو يا   يضاو تخفى على أألي م إ  لفظ ) ي( لذي ال رو  ل واه   يضاو إ ا لتابعه في ون متبوعا

ام تقوا: أ  رسوا اب، وكذا النون اسه  يأبو هريرة  :بو هريرة يا   رسوا اب، و  تقوالمتبوعه في ون تابعا

 (. 220 /5عبد اب بن فوألي، وضراء التأويل، «. )للحو  العظيه، واب أعله بفسرار كتابه



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(66) 

 

 [(12)]قواعد الضمائر يف القرآن  .4.22

ننننِفر ِ   َوِمنْننننه َمننننا ِيْ َعننننى َلننننَدي الضل

 

ر ِ   َِ  ِمننننننْ  َمْ َجننننننُع َتْقديِفننننننه التلننننننْأ

نننننننننننَراِس    َأِو اْلتَِزاِمنننننننننننِه ِمنننننننننننَ  الس 

 

نننننَباِس ِيْفَهنننننِم َجننننناَء لِننننن   َبْعِض ِ ي الس 

 َأْو َلْفِظننننننِه َقننننننْل َأْو َعَيننننننى َمْعنَنننننناهِ  

 

ٍِ َقننننْد َعنَنننناهِ    (1)َقننننْل َأْو َلننننِه َواْلِلنننننْ

 َوَقننننننْد ِينننننننَ ي أِلََحننننننِد َمنننننننْ ِجَعْر ِ  

 

ْسننننَفْر ِ  
ِ
 (2)َواْلَغالِننننِب الثلننننانِي ِمننننَ  اال

 وِمْفننننننَ دل اْو ِمَثن ننننننى اْو ِيننننننَ ي لَِفننننننا 

 

ٍَ َمْ ِجًعنننننا وَ    َجنننننا ِمْسنننننَتْخَدمااَلَبننننن

 َأَحنننننِدِهَفا َواأْلَْصنننننِل َعننننندِدِه َعَينننننى 

 

 (3)أْقننننننَ ِب َمننننننْذِكدُر بِننننننِه ِمتلِصننننننل 

                                                    

 يف ) (: )بد عالظ( ويف )أ( و) ( و)و( و)ب( )بد عناظ(. (0)

ۓ ۓ چلضمير إلى أ دهما والغال  كواه الثاين، احو: ذكر شيئان ويعاأل اوبد يُ »يقوا السيوطي:  (2)

چ ففعيد الضمير للصالة، وبيل: لالستعااة المفظومة من  [م54: لبقرة]ا چڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

عله القمرم لاه الذي يُ  :أي [4: وا ]ي چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ.  چۓ

سوا هو ألاعي العباأل فففرأل لن الر )يرضوهما( :أراأل [م62: لتوبة]ا چٻ پ پ پ پچ به ال ظور. 

ا ويللم من رضاظ رضا ربه تعالىوالمخاطِ   (.336/ 2السيوطي، واإلتقان، ) «.  لظه شفاها

ر المفعوا الوا يف بوله: » يقوا السيوطي عن باعدة الضمير: (3) اليل عوألظ على أبرب مذكور، ومن ثه أخا

م ليعوأل الضمير عليه [002: لاعام]ا چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ

ا إليه ا ومضافا ث عنه احو:  لقربه، إ  أن ي ون مضافا ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چفاليل عوألظ للمضاو لاه المحدا

 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ، وبد يعوأل على المضاو إليه احو: [04: لنحل]ا چڦ

 ،فمنظه من أعاألظ على المضاو [054: لاعام]ا چھ ھ ھ ے ےچواختلف يف:  .[37: افر] 

 (.334/ 2السيوطي، واإلتقان يف عيدم الق آن، ) «.إليه ومنظه من أعاألظ إلى المضاو
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(67) 

 إال  َلننننننَدي اْلِفَضنننننناِف َواْلِفَضنننننناِف 

 

نننننننننِفرِ  لِْيِفَضننننننننناِف    إَِلرنننننننننِه َفالضل

ننننننننننَفائِ ِ    َوَهَ ننننننننننَذا َتَداِفننننننننننِق الضل

 

نننننني َمْ ِجننننننِع َحننننننذاَرِة التلنَنننننناِف ِ  
 (1)فِ

نننننننننانِ إِْن اَلَس َج    ْعِيننننننننِه لَِغْرنننننننن ِ الشل

 

نننننننننْرَ انِ   نننننننننِفرِ  لِيشل َم َفالضل  ِقننننننننند 

ننننننِه َيننننننَ اِكْم(   َوِيْلَفننننننعِ  (2) فِنننننني )إِنل

 

ْفننننِ  َمننننا لِْيَعنننناِقَلِت َيْ ِجننننعِ    فِنننني اليل

   

                                                   

ا من الت تيتم ولظذا لما جو  » يقوا السيوطي: (0) پ پ چ   بعضظه يف:اليل توافي الضمائر يف المرجع  ذرا

ا  [39: ه]ط چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ أن الضمير يف الثاين للتابو  ويف الوا لموسى عابه اللمخ ري وجعله تنافرا

ا للقرآن  عن إعقا ظ، فقاا: والضمائر كلظا راجعة إلى موسى ورجوع بعضظا إليه وبعضظا إلى التابو  فيه مخرجا

وباا يف:  هقنة لما يؤألي إليه من تنافر النظه الذي هو أما إعقا  القرآن، ومراعاته أهه ما يق  على المفسر.

ورسوله، الضمائر ب تعالى والمراأل بتعليرظ تعلير ألينه [: 9: لفتح]ا چۅ ۉ ۉ ې ېچ

ق الضمائر فقد أبعد.ومْ   چگ گ ڳ ڳ ڳچ وبد يخرو عن هذا اليل كما يف بوله:  ن فرا

(. وبد 334/ 2السيوطي، واإلتقان، ) «.فإن ضمير )فيظه( ليحاب ال ظف )ومنظه( لليظوأل [22: ل ظف]ا

ااظر:  ،ة الفتحاقل عبد اب بن فوألي موجل كالم اللمخ ري والسيوطي هذا عند تفسيرظ  ية سورة طه وسور

 (.021/ 5. وو57/ 3وضراء التأويل، 

ا لسائر النُّ (2) متى أم ن » د. اقل السيوطي يف اإلتقان عن ابن ه ام باا:ْس يف )أ( بلياألة )يري ه( ببل )يراكه( خالفا

 چڱ ڱچالحمل على  ير ضمير ال فن فال ينبغي أن يحمل عليه، ومن ثه ضعاف بوا اللمخ ري يف: 

بالنص م  چڱچ  ضمير ال فن، والولى كواه ضمير ال يطان، ويؤيدظ براءة: {إنا }نا اسه أ [27: لعراو]ا

 (.350/ 2السيوطي، واإلتقان، ) «.وضمير ال فن   يعطف عليه
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 َأْي ِمْ َيًقنننا فِننني َغْرننن ِ َعاِقنننُل اْجَفنننعِ 

 

ننننننُ  اْفننننننِ ْد بَِ ْثننننننَ ُة َتننننننعِ    (0)فِنننننني ِقيل

َم َرْعننننننِي اليل    ْفننننننِ  َفاْلَفَعننننننانِيِقنننننند 

 

 (2)َهنننننَذا ِهنننننَد اْلَلننننناَدِة فِننننني اْلِقنننننْ آنِ  

  

  

                                                   

 جمع العابال    يعوأل عليه الضمير  الباا إ  بصيغة القمع سواء كان للقلة أو لل ثرة احو:» يقوا السيوطي: (0)

وورأل اإلفراأل يف بوله تعالى: [، 224البقرة: ] چڃ ڃچ [233 البقرة:] چھ ھچ

ا  ير العابل فالغال  يف جمع ال ثرة اإلفراأل ويف القلة  مطظرا . :وله يقل[ 24البقرة: ] چڄ ڄچ  وأما

ڭ چ إلى أن باا: [ 36التوبة: ] چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھچالقمع، وبد اجتمعا يف بوله: 

ا  چۈ ٴۇ ۋچعلى ال ظور وهي لل ثرة، ثه باا:  ففعاأل منظا بصيغة اإلفراأل   چڭ ڭ ففعاألظ جمعا

ا وهو أن المميل مع جمع ال ثرة  على )أربعة  رم( وهي للقلة. ا لطيفا هو ما  األ وو كر الفراء لظذظ القاعدة سرًّ

ا جمع الضمير د الضمير، ومع القلة وهو الع رة فما ألوهنا لما كان جمعا ا و ا  «.على الع رة لما كان وا دا

 (.352/ 2السيوطي، وإلتقان، ا)

إ ا اجتمع يف الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثه بالمعنى هذا هو القاألة يف  باعدة:» يقوا السيوطي: (2)

أفرأل أو ا باعتبار [ 4: لبقرة]ا چڄ ڄ ڃچ ثه باا: [ 4البقرة: ] چڤ ڤ ڦ ڦچالقرآن، باا تعالى: 

ٿ ٿ چ  [ 24الاعام: ] چۉ ې ې ېې ى ى ائچ: اللفظ ثه جمع باعتبار المعنى، وكذا

يف  ئباا ال يد عله الدين العرابي وله يق[. 59التوبة: ]  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چالقرآن البداءة بالحمل على المعنى إ  يف موضع وا د، وهو بوله: 

ا(  مالا على معنى[ 039الاعام: ]  چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ى اللفظ )ما( ثه راع ففااث )خالصا

ر فقاا: (. وبد ت له ابن فوألي على الضمير يف محله من 352/ 2السيوطي، واإلتقان، ) «.. ااتظى{مٌ محر  }فذكا

  (.03/ 0وضراء التأويل، سورة البقرة. ااظر: )



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(69) 

 [(4)]قاعدة التعريف والتنكري يف القرآن  .1.23

 َوِمنْنننننه َمنننننا ِيْ َعنننننى َلنننننَدي التلنْ ِرننننن ِ 

 

ننننني التلْفِسنننننر ِ  
ِه التلْع ِينننننِت فِ  َوِضننننند 

َفنننننننننننننننننانِ   َر اْلِفَع ل  َوإِنل َتَ ننننننننننننننننن ل

 

ِل َعنننن   (1)ْرِ  الثلننننانِيفِنننني اْلَغالِننننِب اأْلَول

َف ثنننناُن َقننننْل َوِقننننْت    َكَفننننا إَِ ا ِعنننن  

 

ُل ِعننننننن ِْف    َعَينننننننى قننننننن ائُ  بِنننننننَأول

نننننننننننَ ْي ِ    َتَغننننننننننناِيً ا َمْعنَنننننننننننى ِمنَ ل

 

 (2)َفِعْسنننننِ ِه َلننننننْم َيْغِينننننِب اْلِرْسننننننَ ْي ِ  

 [(26)]قاعدة اجلمع واإلفراد يف القرآن  .6.22 

ْفنننننَ ادِ   َوِمنْنننننه َمنننننا فِننننني اْلَلْفنننننِع َواإْلِ

 

ننننننننْفِع َواأْلَْبصنننننننناِر لِْيِفننننننننَ ادِ   َكاْلسل

ننننني اْلَلنلننننناِت ِدوَن النلنننننارِ  
 َواْللفنننننِع فِ

 

ارِ  نننننني ِ ي النننننندل
ِة فِ  لِِدْحننننننَدِة اْلَفننننننادل

  
                                                   

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ   بن فوألي عند تفسير بوله تعالى:ايقوا  (0)

. «ن ير مع الت رير لن  المتفخر لي  عين المتقدموالت ،للظرم»[: 45: لروم]ا چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

(. والقاعدة المقصوألة هنا كما  كرها السيوطي هي: إ ا 204/ 3عبد اب بن فوألي، وضراء التأويل، )

ْر الن رتان فالن رة الثااية  ير الولى  البا  ا على كواه معظوألا   ل ان المناس  هو التعريف بناءا ا، وإ ا ُكرِّ

ْر المعرفتان فالثاين هو الوا  البا ا. وهناسابقا  ام أل لة   باعدة أخرل مضاألة لظذظ القاعدة وهي: إ ا ُكرِّ

 (.342/ 2السيوطي، واإلتقان، على المعظوأل الذي هو يف اليل يف الالم أو اإلضافة. ااظر: 

 مو استئناوت رير للتفكيد أ»[: 6: ال رح]   چۈ ٴۇ ۋ ۋ چ  بن فوألي عند تفسير بوله تعالى:ايقوا  (2)

ولما جاء عن  ،لن  اليسر الثاين  ير الوا على بااون الن رة المعاألة، ولرتجيح التفسي  على التفكيد

(، وهذظ العبارة يحيح من بوا 244 /5، ضراء التأويل«. )لن يغل  عسر يسرين أااه باا: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ا، أخرجه مالب يف الموطف رفوعا ا معمر بن الخطاب يف رسالته إلى أبي عبيدة بن القراح، ولي   ديثا 

  (.633، ص6(، و0620و يرظ من أهل الحديث، ااظر: )الموطف، كتاب القظاأل،  ديث: )



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(71) 

نننننَفاِء ِدوَن أْرُض لِيثلَقنننننل جفنننننِع السل
(1) 

  

ننننَفاِء َمننننا َيِيرننننِق بِاْلَفَحننننل   نننني السل
 َوفِ
  

ِأْفننننننن َِد ِنننننننندرل 
 إِْ  َسنننننننبِرِل اْلَحنننننننق   (2)

  

 َوالظ ْيَفنننننننننناِت ِسننننننننننِبلل لِْيِفننننننننننَ ِس 
  
نننننننننِديِق َجننننننننناء ِعرَ  بِالصل

نننننننننافِ  َوالشل

  

ننننننننَفَعاء ننننننننِديِق اَل الش  ننننننننِ  الصل  (3)لِِقيل

 َواْلَفْشنننن ِِس اْلَفْغنننن ِِب َحْرننننِث ِأْفنننن َِدا  

  

َدا  لِِلَهنننننننننننُ  َأْو ِجِفَعنننننننننننا َتَعننننننننننندل

  

                                                   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ   يقوا عبد اب بن فوألي عند تفسير بوله تعالى: (0)

م السماء لعلوها وشرفظا»[: 0: لاعام]ا چپ وجمعظا ألون الرو لثقل جمعظا وخفة جمع  ،وبد 

 (.263/ 0، ضراء التأويل. )«لسماءا

]البقرة:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ :بن فوألي عند تفسير بوله تعالىايقوا  (2)

إ  سبيل الحي وا د،  مجمعت الظلما   ختالفظا ب ثرة أسبااا، وأفرأل النور  تحاأل اإليمان»: [247

يف ضياء  وا عبد اب بن فوألييق(. و013/ 0 ضراء التأويل،. )«وهذا واحوظ من ا ستعارا  اليليا 

كل ظلمة واور، »[: 0]الاعام:  چپ پ پچ لاعام:التفويل عند تفسير بوله تعالى يف سورة ا

 (.263/ 0، ضراء التأويل. )«وجمعظا ألواه ل ثرة أسبااا أو أراأل بالنور القن 

ے ے ۓ چ : ى يف سورة ال عراء كر عبد اب بن فوألي هذظ الفائدة يف ضياء التفويل عند تفسير بوله تعال (3)

وجمع ال فيع ألون الصديي ل ثرة ال فعاء وبلة »: [012-010: ل عراء]ا چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 كما بيل: ،اليدباء

 ال فعا نفسك ع  فد  يدجدان ال    معا ال رفراء وكاف الصديق صاد

 ،لقمعأو لن الصديي الوا د يسعى أكثر مما يسعى ال فعاء، أو إلطالق الصديي على ا  

ه: )كالظظير( إلى بوله تعالى: (. ي ير عبد اب بن فوألي بقول049/ 3، وضراء التأويل) «.كالظظير

، له يقل: )ظاهرين(، أي له يقمع لفظ )الظظير( لا ه يطلي [5: لتحريه]اچڻ ۀ ۀ ہچ

 على المفرأل والقمع. 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(70) 

 َمَ الًِعنننننا فِننننني ِكنننننل  َفْصنننننُل َجننننناء

  

ننننننننننرْ  ننننننننننَتاءَأْو ِثن َرننننننننننا لِيصل  ِت َوالش 

تَِصننننناِ  ِكنننننل  َمْدِضنننننعِ    َْ  َوَأْوِجنننننِه ا

  

 بَِفننننننا َلننننننِه َتننننننَ ي بَِخْرنننننن ِ َمْدِقننننننعِ 

ْحَف ِ    ننننننني ِسننننننندَرِة الننننننن ل
 (1)َفِثن َرنننننننا فِ

  

َهنننننننننننا ِسنننننننننننراِقَها َزْوَجنننننننننننانِ   أِلَنل
 

اِت َواْلَفَعنننناِرِج  ننننفل نننني الصل
 َواْلَلْفننننَع فِ

  

ج َلننننننننننن ل لِِقنننننننننننْدَرِة الفخننننننننننن    َدالل

 يَكاْلنلنننننننننِديِم َأْو َنْصنننننننننَ انِ  َنِصنننننننننر ل   

  

 (2)َفنننننْ ِد النلَصننننناَري اْلَعنننننْدِن ليَعنننننَدانِ 

 َفننننننْ ِد اأْلَعاِصننننننر ِ ِهننننننَد اإْلْعَصننننننارِ   

  

 َجْفنننننننِع َنِصنننننننر ُ َفِهنننننننَد اأْلَْنَصنننننننارِ 

 َواْلِفننننننننننننننْدَرارِ  (3)لِننننننننننننننَزَلُم األَْزاَلمِ   

  

 َكَفننننننا األَْسننننننَ ارِ  (4)َفننننننْ ِد َمننننننَداِري َ 

  

                                                   

مما يف »[: 07: الر من]چٻ ٱ ٻ ٻچ :بوله تعالى عند ورة الر مناب بن فوألي يف س يقوا عبد (0)

كاعتداا الظواء واختالو الفصوا و دوث ما يناس  كل فصل فيه إلى  ير  م لب من الفوائد التي   تحصى

 /5و ضراء التأويل:) «.يف هذظ السورة لنا سيابظا  وجان (المغرب)و (الم رق)و  تخفى مناسبة تثنية  لب، 

062). 

تحقيي محمد الحافظ « مفتاح التفسير»ويف )أ( )أعوان( ويف  ،جحتهيف )ب( و)و( )عوان( وهو الذي ر (2)

والمثلة التي  كرها ابن فوألي للمفرألا  وجموعظا من هذا البيت إلى هناية البيا  يف باعدة القمع  .)للعوان(

ااظر: واإلفراأل هي التي  كر السيوطي يف اإلتقان أاه اقلظا من كتاب أبي الحسن الخفش يف اإلفراأل والقمع. 

 . 349/ 2السيوطي، واإلتقان، 

 چڤ ڤ ڤ چ  مائدة:يف ضياء التفويل عند تفسير بوله تعالى يف سورة ال يقوا عبد اب بن فوألي (3)

ظا مع فتح الالم: بدح يغير   ريش له و  اصل، ويقاا للسظه »[: 3: المائدة] جمع )ْ ْلٌه ( بفتح اللاي وضمِّ

م فقدح، وإن رك  مع النصل فسظه. أي:  را  أوا ما يقطع: بطعم إن احت فربل، م علي ه طل  معرفة ما وإن بوِّ

 (. 224/ 0)ضراء التأويل،  .«بسه ل ه ألون ما له يقسه بال  م

ا، متتابعا »[: 6: لاعام]ا چہ ھ ھ ھچ  لاعام:بن فوألي عند تفسير بوله تعالى يف سورة اايقوا  (5)

ة وهي سيالن اللب  (.261/ 0و)ضراء التأويل، . «نجمعه مدارير من الدر 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(72) 

 (1)َأِو اأْلِْسننننننننِ ْدَرةِ َفننننننننْ ِد َأَسننننننننا ِرَ  

  

ننننننْدرِ  َجْفننننننِع  (2)َأْصننننننَداِر جفننننننِع الص 

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننْدَرةِ   الص 

  

 (3)َأْفننننننَ اِد َجْفننننننِع اْلَفننننننْ ِد لِْيِفننننننَ اَدي

  

ننننن ي  َأْي َمنننننْ  َسننننناَدي  ِسنننننْ َياِن لِيسل

 (4)ِنِشننننننننننْدِر لِينلْشنننننننننن ِ َولِْيِقنْننننننننننَدانِ   

  

ننننننننَْدانِ   ِقنْننننننندل َوِصننننننننِْد ِمْفنننننننَ ِد الص 

 َحاِوَيننننننن  (5)َينننننننا َحاِوًينننننننا  َأْو ولِْيَحَدا  

  

َبانَِرنننننننن  (6)َمِشننننننننْرِج لِْجَْمَشنننننننناِج   والزل

  

                                                   

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ  مؤمنون:بن فوألي عند تفسير بوله تعالى يف سورة الايقوا  (0)

. «ى به كالعاجي ، والضا يبو  يستعمل هذا البناء إ  فيما يتلظا  ،: جمع أسطورة[43: لمؤمنون]اچے

 (.003/ 3و)ضراء التأويل، 

 ،القرن»[: 010: لمؤمنون]اچې ې ى ىچ مؤمنون:بوله تعالى يف سورة ال بن فوألي عند تفسيرايقوا  (2)

 (.004/ 3، و)ضراء التأويل. «ويؤيدظ القراءة بفتح الواو ،افخة البعث. أو جمع يورة

: [95: لاعام]اچۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئچ لاعام:بن فوألي عند تفسير بوله تعالى يف سورة اايقوا  (3)

مواا والو أل والهل... وما بدمنا من أن  جمع فريد كفسير وأسارل هو ما يف أي منفرألين عن ال ،جمع فريد»

: جمع فرأل، واللف للتفايث ك سالى وكسلى، ويف  اية الماين جمع: فرأل (أاوار التنليل)، ويف (مدار  التنليل)

عن  (اإلتقان)على خالو القياي، كفااه لما كان بمعنى الفرألان على و ن الس ران جمع جمعه. بلت: ويف 

  (.246/ 0و)ضراء التأويل، . «الخفش جمع: أفراأل. جمع فرأل...

أعذاق، »[: 99: لاعام]ا چہ ہ ھ ھ ھ  چلاعام: بن فوألي عند تفسير بوله تعالى يف سورة اايقوا  (5)

. «تمرجمع بنو، وهو من النخيل بمنللة العنقوأل من الْ ْرم، ويسمى العذق والعرجون عوألظ الذي فيه ينتظه ال

 (.244/ 0و)ضراء التأويل، 

ۇئ ۆئ ۆئ چ : بن فوألي عند تفسير بوله تعالىايقوا  ما بين المع وفتين  ياألة من )و( وليست يف )أ( و )ب(. (4)

 (. 310/ 0و)ضراء التأويل، . «جمع  اوية، أو  اوياء، أو  وية ،المعاء»: [056: لاعام]ا چۈئ ۈئ ېئ

ى ى ائ ائ ەئ چإلاسان: لتفويل عند تفسير بوله تعالى يف سورة ايف ضياء ا يقوا عبد اب بن فوألي (6)

وجمع لن  المراأل به مقموع ماء الرجل  ممن م ن ال يء إ ا خلطظن ،جمع م ين» [:2: إلاسان]ا چەئ

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(73) 

 (1)َزبِْرنَننننننننننن ل َزابِننننننننننن ل َأْو َزَبنننننننننننانِي

  

 (2)َكننننننَذا كِفَثنلننننننى ِمْفننننننَ ِد اْلَفَثننننننانِي

إِْننننننننننيل إَِننننننننننا إِْننننننننننَدةل لِْ َنننننننننناءِ   
(3) 

  

الءِ  ِْ  إًِلننننننننى َأًلننننننننى إِْلنننننننندل إِْلننننننننيل ا

يٌّ لِْجَِننننننننننا ِ إِْنسنننننننننانل َأْو إِْنِسننننننننن 
(4) 

  

 َوَجْفننننننِع ِمنَْسننننننَأُة ِهننننننَد الَفنَاِسنننننني

 َكَفننننننا (5)ِغْ بِرننننننِب َفننننننْ دل لِْيَغَ ابِرننننننِب   

  

 َوَأْتننننننَ ابل َنَفننننننا (6)لِننننننتٌّ لِْجَْلَفنننننناِف 

    

                                                   
= 

ا لنطفة أو والمرأة وال ل مختلف الجلاء والخواص، وبيل: لفظه جمع ومعناظ مفرأل، كربمة أع ار، ولذا وبع اعتا 

 (. 257/ 5و ضراء التأويل،. )«بد ا منه

 -07: لعلي]ا چائ ەئ ەئ وئ وئچ :عليعند تفسير هذظ ا ية من سورة ال بن فوألي يقوا عبد اب (0)

ظ إلى النار ،وهه المالئ ة الغالظ ال داأل ،أي ألافع بعنف ،جمع  ابن»[: 04 ضراء . )«سندعوهه عن بري  لتقر 

 (.247/ 5و التأويل،

 چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ عند تفسير هذظ ا ية من سورة اللمر: أليبن فو يقوا عبد اب (2)

أي ي رر فيه الوعد والوعيد  ،لا ه يثنى مجمع ْمْثنْى، مفعوا من الثني، أو جمع مثن ى من التثنية» [:23: للمر]ا

 (.51 /5 ضراء التأويل،) .«و يرهما...

 چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ  طه:عند تفسير هذظ ا ية من سورة بن فوألي يقوا عبد اب ( 3)

ى، أو إاٍو كقنوٍ  مآااء الليل: ساعاته» [:031: ه]ط  (. 60/ 3و ضراء النتأويل،. )«جمع إاياى كِمعا

 چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ  فربان:عند تفسير هذظ ا ية من سورة البن فوألي يقوا عبد اب  (5)

 (.054/ 3وضراء النتأويل، . )«اءا أااسي: جمع إاسي أو إاسان، أيله أااسين أبدلت النون ي» [:59: لفربان]ا

 يف )أ(: )للغرائ (، والتصحيح من )و( و)ب(. (4)

ملتفة، جمع لفيف ك ريف وأشراو، أو » [:06: لنبف]ا چک ک چ  يقوا عبد اب عند تفسير هذظ ا ية: (6)

 (. 345/ 5وضراء التأويل، . )«جمع لف كخف وأخفاو



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(75) 

َراِصننني ننني ِصرَصنننِ  الصل
ننني الت نننْ ِب فِ

 (1)فِ

  

 األناصننننننننني (2)َأِريَ ننننننننن ل َأَرائِنننننننننِك 

 عل َجننننننارِ والت َرننننننِ  َوالتلنننننناَراِت َجْفنننننن  
 

 (3)لَِتنننننننننناَرُة َعْشننننننننننَ اِء لِْيِعَشنننننننننننارِ 
 

 (4)إِبلننننننننننناِل َأْو إِبلنننننننننننْدِل َأْو إِب ْرنننننننننننِل 

  

 َفنننننننننْ ِد أَبابِرنننننننننَل َوفِرنننننننننِه ِقْرنننننننننِل 

 بَِفْقنننننننِد َفنننننننْ ُد َوِهنننننننَد اْلَفْشنننننننِهدرِ   

  

 َحنننننننِ ورل َجْفِعنننننننِه ِهنننننننَد اْلَحنننننننِ ْورِ 

ِة لِِفْفننننننننننننَ ِد التلَ اِقنننننننننننني    َتْ ِقنننننننننننندل

  

 َْ نننننننننَباِس َبرلنََهنننننننننا األَ ِْ ِ و الس   َفننننننننن

  
 

  

                                                   

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چ يقوا عبد اب عند تفسير هذظ ا ية: (0)

جمع ييصية هي ما يدفع  ، صوهنه» [:26: ل لاب]ا چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

/ 3وضراء التأويل، . )«ولذا يطلي على برون البقر والظبي وشوكة الديب من بهبه ال يء ويحصا 

237.)  

جمع أري ة هو » [:30: ل ظف]ا چڭ ڭ ۇ ۇ چ بوله تعالى:عند تفسير  ابن فوألييقوا  (2)

يف الحقلة، وهي بيت يلين بالثياب والستور للعروي، وبيل كل ما ُيتا ف عليه من وساألة أو السرير 

 (.00/ 3وضراء التأويل، . )«منصة

الع ار: النوق الحوامل، » [:5: لت وير]ا چڀ ٺ ٺچ  :يقوا عبد اب عند تفسير هذظ ا ية( 3)

ا، وهي أاْف  ما عند  جمع ع راءم التي أتى على  ملظا ع رة أشظر، ويبقى هذا ا سه بعد  ملظا أيضا

 (.263/ 5، وضراء التأويل. )«العرب

بيل:    ،جماعا » [:3: لفيل]ا چڱ ڱ ڱ ںچ :يقوا عبد اب عند تفسير هذظ ا ية (5)

وهو اليح، وبيل: وا دظ إبوا، أو إباا أو إبيل كعقوا، ومفتاح وس ين، واإلباا الُحْلم  ،وا د له

 (. 294/ 5، و)ضراء التأويل .«شبظت اا القماعا 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(74) 

 [(7)]قاعدة السؤال واجلواب يف القرآن  .9.23

 َوِمنْننننه َمننننا ِيْ َعننننى َلننننَدي اْلَلننننَداِب 

  

ننننننَداِب   ِسننننننَؤاِل َسننننننائُِل َعَيننننننى الصل

 َأْصننننِل اْلَلننننَداِب  ِْبِقننننِه لَِفننننا ِسنننن َِل   

  

 إِْن اَلَس َأْو اَل َفِيَلئِنننننننننننننُق ِعنننننننننننننِدَل 

 ْلحننننننالِ َوَقننننننْد َيِلننننننِء الِْقتَِضنننننناِء ا  

 

 (1)َأْنَقنننننننِص َأْو َأَعنننننننم  ِمنننننننْ  ِسنننننننَؤالِ 

 َوِيْتننننننَ ِك اْلَلننننننَداِب فِنننننني ِسننننننَؤالِ   

  

ْجَفنننننننننننالِ   (2)َتَعن نننننننننننُت ِينننننننننننَ د  بِاإْلِ

    

                                                   

ا وبد يعدا يف اليل يف القواب أن ي ون مطابقا »باا السيوطي:  (0) ا للسؤاا إ ا كان السؤاا متوجظا

ا على أاه كان من  ي السؤاا أن ي ون كذلب، ويسميه الس اكي:  القواب عما يقتضيه السؤاا تنبيظا

اجة إليه يف السؤاا وبد يقيء أاقص وبد يقيء القواب أعه من السؤاا للح السلوب الح يه.

 (.369/ 2السيوطي، واإلتقان يف عيدم الق آن، . )« بتضاء الحاا  لب

وئ وئ چ ، إ ا كان السائل بصدظ التعنت، احو:بد يعدا عن القواب أيالا » باا السيوطي: (2)

ا وتغليظاا [44: إلسراء]ا چۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ، باا يا   اإلفصاح: إاما سفا اليظوأل تعقيلا

إ ا كان الروح يقاا با شرتا  على روح اإلاسان والقرآن وعيسى وجربيل وملب آخر وينف من 

، وكان  المالئ ة، فقصد اليظوأل أن يسفلوظ فبفيا مسمى أجااه بالوا: لي  هو، فقاءهه القواب مقمالا

ا يرألا به كيدهه ويقوا ابن فوألي (. 372/ 2السيوطي، واإلتقان يف عيدم الق آن، . )«هذا ا  تماا كيدا

  طريي إلى »[: 44: إلسراء]ا چوئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ عند تفسير بوله تعالى:

بالنسبة إلى علمه تعالى، والروح من ال ثير  چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یچ  ولذا أرألفه بقوله: ممعرفته

 الذي ما أوتيته علمه، ووجه اتصاا ال الم بما تقدم هو أن  القرآن الذي هو شفاء   يتدبرواه و 

يسفلون عنه، ويسفلواب بما   ضرورة تدعوهه إليه وهو الروح، ولما كان سؤالظه تعنتاا، أجااه 

 (. 260 /2عبد اب بن فوألي، وضراء التأويل، . )«بقواب مقمل وهو كواه من أمر ربه، واب أعله
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(76) 

نننننننننَؤالِ   َوَأْن ِينننننننننَ ي ِمَشننننننننناكِِل الس 

 

 (1)فِننننني ِجْفَينننننِ  اأْلَْسنننننفاِء َواأْلَْفَعنننننالِ 

 ِسننننننَؤاِل َتْع ِيننننننُت إَِلننننننى َمْفِعنننننندلِ   

  

ٍِ ِ و ِوِصنننننندلِ َثنننننناُن بَِعننننننْ    َوالنننننننلْف

ِه بَِفنننننننْ  َلنننننننَدي اْسنننننننتِْدَعاء    َوِعننننننندل

  

 (2)َمنننننننناُل بِنَْفِسننننننننِه َكثِرننننننننً ا َجنننننننناء

  
 

  

                                                   

فينبغي أن ي ون  جملة اسمية للسؤاا، فإن كان ي ون م اكالا اليل يف القواب أن » يقوا السيوطي: (0)

ن مْ  :القواب كذلب. ويقيء كذلب يف القواب المقدر، إ  أن ابن مالب باا يف بولب:  يد، يف جواب

السيوطي، اإلتقان يف عيدم الق آن، «. )إاه من باب  ذو الفعل على جعل القواب جملة فعلية ؟برأ

 (.373 /2و

ل إلى المفعوا الثاين تارة بنفسه وتارة د  عْ تْ  السؤاا إ ا كان للتعريف باا الرا  :» يقوا السيوطي: (2)

ل دا عْ وإ ا كان  ستدعاء ماا فإاه يُ [ 44: إلسراء]اچ وئ وئ ۇئچ   وهو أكثر احو:( عن)بي

 [43: ل لاب]اچ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ ن وبنفسه أكثر احو: يمبنفسه أو ب

 .(376/ 2السيوطي، واإلتقان يف عيدم الق آن، . )«[01: لممتحنة]ا چ ېئ ېئ ىئچ



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(77) 

(1)(13)فيما يظن ترادفه من ألفاظ القرآن  تتمة. 18.24
 

 َوِمنْننننننننه َمننننننننا ِيَظنننننننن   َ ا َتننننننننَ اِدِف 

  

نننننح    َفاْصننننن ِِف  ِضننننن ٌّ وَ  اْلِبْخنننننِل وَ  الش 

 إَِلننننننى اْلِهَبنننننناِت اْلِبْخننننننِل لِْيَعننننننَداِري  

  

ننننننح  بِِحنننننْ ِ  َجنننننناِري  ِضنننننن َك َوالش 

 (2)اللتِنننني لِِعْظننننِم الِفْخَتَشننننى اْلَخْشننننَر ِ كَ   

  

ننائُِت َفَشننى اْلَخننْدِف وَ  ََ  َمننا ِمننْ  ِضننْعِت 

ننننبِرِل َكَفننننا   ننننْهِل فِرننننه اْلَخْرنننن ِ  السل  السل

  

 (3)فِرننننه اْلننننَدْع ِ  ال ل ِيننننِق فِنننني اْلَغالِننننِب 

 فِنننننني اْلَلننننننَداِه ِ اأْلَْعَرننننننانِ  َجنننننناءَ وَ   

  

 (4)فِنننني االْزمنننناِن َوفِنننني اْلَفَعننننانِيَأَتننننى 

    

                                                   

ْاُت خلفظا بلون رماألي هي التي بي ن ال يد عبد اب عدم الرتاألو فيما بينظا يف ملحظ  (0) : اللفاظ التي لو 

 أبيا  المنظومة. 

...وعب ر »: [20: لرعدا] چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ :بن فوألي عند بوله تعالىايقوا  (2)

. «بالخ ية يف الرب والخوو يف سوء الحساب لن  الخ ية خوو شابُْه هيبٌة وتعظيه بخالو الخوو

 (.091/ 2و ضراء التأويل،)

يف الخير و  ي األ اسه الطريي يراأل به الخير ا السبيل والطريي والوا أ ل  وبوعا » السيوطي:يقوا  (3)

: ال قاو] چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ  لذلب كقوله:إ  مقرواا بويف أو إضافة تخلصه 

 (.373 /2السيوطي، واإلتقان، «. )السبيل الطريي التي فيظا سظولة، فظو أخص»وباا الرا  :  .[31

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ يقوا ابن فوألي عند بوله تعالى: (5)

بيي)أتى(م لن  فيما أخرباا  به، وعبار يف العذاب بيي)جاء( ويف الحي » :[65-63: لحقرا] چے

/ 2و ضراء التأويل،. )«واب أعله ،)جاء( موضوع لالعيان الم اهدة، و)أتى( لال مان والمعاين

205 .) 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(74) 

 فِنننننني اْلَفْحِبنننننندِب لِْجَْحَبنننننناِب  َأَمنننننندل 

  

 لِْيَفْ نننننننننِ وِه َكاْلَعنننننننننَذاِب  (1)َمننننننننندل وَ 

  (2)لَِفنننننا اَل َتْعنننننَب فِرنننننِه َيننننناتِي َسنننننَقى  

  

 ٍِ َنا ِينننننَداتِي َأْسنننننَقى بَِعْ ننننن ننننني الننننند 
 فِ

 اْلَعَفنننننننلَمنننننننَع اْمتِنننننننَداِد اأْلَْزمننننننناِن   

  

 (3)َفَعننننننلفِنننننني ِسننننننْ َعُ  َبننننننَل َتننننننَ اُ  

  
                                                   

 :[04: لبقرةا] چەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ:يقوا ابن فوألي عند بوله تعالى (0)

بالالم، ويدا عليه براءة ابن كثير )ويمدهه( من  لمن ْمد  بمعنى أمظل، فإااه يعدا  ،يليدهه :ويمدهه»

، ومد  وأمد  بمعنى وا د، ل ن أكثر استعماا المد يف ال ر، واإلمداأل يف الخير  ضراء التأويل،. )«أمد 

 .(04 -05 /0و

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ :يف سورة الحقر بن فوألي عند تفسير بوله تعالىايقوا  (2)

جعلنا ل ه سقياا يقاا: سقيته:أعطيته ما ي رب من يدي إلى فِيه، » :[22: لحقرا] چک

ېئ  چ ا، فالوا   تع  فيه لمن ي ربم ولذا يعرب به لِما يف ا خرة احو وأسقيته جعلت له سقيا 

 (. 201/ 2و )ضراء التأويل،. «فلذا يعرب به لِما يف الدايا ،بخالو الثاين چېئ  ىئ   ىئ  ىئ  

: سبف] چۉ ۉ ې ېچعمل وفعل، فالوا لما كان من امتداأل  مان احو: » السيوطي: يقوا (3)

لن خلي الاعام والثمار واللروع بامتداأل، والثاين بخالفه احو: ( م 70: ي ) چپ پ پچ  [03

ڇ چ  [6: الفقر] چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ  [0: الفيل] چڑ ک ک ک ک گ گ چ

: لنحلا] چۇ ۆ ۆ چ  ،لهنا إهالكا  وبعت من  ير بنءم [54: إبراهيه] چڇ ڍ

 يث كان  [24: البقرة] چ ٻ ٻچ ولظذا عرب بالوا يف بوله:  ميف طرفة عين :أي [41

: الحن] چ ڱ ڱچ المقصوأل المثابرة عليظا   اإلتيان اا مرة أو بسرعة، وبالثاين يف بوله: 

ٺ ٿ چوبوله:  [54: البقرة] چ ڦ ڦچ كما باا:  ، يث كان بمعنى سارعوا [77

اإلتقان، ) «. يث كان القصد يفتون اا على سرعة من  ير توانٍ ، [5: لمؤمنونا] چٿ ٿ 

 (.366/ 2السيوطي، و
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(79) 

 الن ْقَصنننننناِن فِنننننني اأْلِصنننننندلِ إَِزاَلنننننننِ  

 

 (1)فِننننني اْلِفِصننننندلِ  إْتَفاِمَهنننننا اْلَ َفنننننالِ 

واِل َعنننننننناِجًل َيِعننننننننددِ     َمننننننننا لِيننننننننزل

  

ِزِم  ِجِيدِسنننننننننِهمْ   (2)اْلِقِعنننننننننددِ َوالنننننننننلل

 فِنننني إِْثَبنننناِت  اإْلْعَ نننناءِ َأْقننننَدي ِمننننَ    

  

كننننننننناةِ  اإِلْيَتننننننننناءِ َمْفِعدلِنننننننننِه   (3)ِ و الزل

    

                                                   

 چچ چ چ ڇ ڇ ڇچ  :مائدةيقوا ابن فوألي عند تفسير بوله تعالى يف سورة ال( 0)

الدين ...وال ماا إ الة النقصان يف الصفا ، والتمام يف الذا م ولذا عبار عن الوا يف »: [3: لمائدةا]

لااه   اقص يف  اته، من أوا اإلسالم، ل ن كمل بظظورظ على الأليان كلظا، وهو من يفاهتن وبه ته  

 (.226/ 0و ضراء التأويل،. )« ا  النعمة

ولظذا يقاا: بواعد  ،ومن  لب القعوأل والقلوي، فالوا لما فيه لبث بخالو الثاين»يقوا السيوطي: ( 2)

لن مقال   مو  يقاا: بعيدظ ،لللومظا ولبثظا، ويقاا: جلي  الملب مو  يقاا: جوالسه ،البيت

لإلشارة  [44: القمر] چڦ ڄ چ ولظذا استعمل الوا يف بوله:  مالملو  يستح  فيظا التخفيف

 «.ارا ا يسيلاه يقل  فيه  مااا م [00: المقاأللة] چ ی ی یچ  :إلى أاه    واا له بخالو

 (.367/ 2السيوطي، واإلتقان، )

ومن  لب اإلعطاء واإليتاء باا الخويي:  ي األ اللغويون يفربون بينظما، وظظر لي » يقوا السيوطي: (3)

لن اإلعطاء له  ممفعولهِ  بينظما فرق ينبئ عن بال ة كتاب اب، وهو أن اإليتاء أبول من اإلعطاء يف إثباِ  

والفعل  .آتاين ففخذ  :آتاين ففتيت، وإاما يقاا :أعطاين فعطو ، و  يقاا يف اإليتاء :مطاوع، تقوا

 /2السيوطي، واإلتقان، «. )الذي له مطاوع أضعف يف إثبا  مفعوله من الفعل الذي   مطاوع له

367.) 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(41) 

نننننَ ِ وَ  ننننِديِد اْلِفْلننننِدِب  السل  اْلَحننننْدِل الشل

  

َننننا َواْلِخْصننننِب اْلَعنننناِم وَ  ْرننننِه ال ل
 (1)َمننننا فِ

 َبنننننناَن َلنَننننننا فِنننننني أْلننننننِت َسنننننننَُ  إال    

  

ِه ِتَعنننننننناَلى ْفِسننننننننرَ  َعاًمننننننننا ِسنننننننن   ََ 

  
 [(11) واخلاصّ . ]العام11.21ّ

 َداَم بالت ْعَفننننننننننننامِ  َوِمنْننننننننننننِه َعننننننننننننامٌّ 

  

نننننننني َفْ ِعرلننننننننِ  اأْلَْحَ ننننننننامِ 
 (2)َيِعننننننننز  فِ

 َوَجننننننم  َعننننننام  ِمْ َيًقننننننا َمْخِصنننننندِ    

  

نننننا اللنننننِذي ِرْينننننَم بِنننننِه اْلِخِصننننندِ   َأمل
(3) 

 )َأْم َيْحِسنننِدوَن النلننناَ ( )َقننناَل النلننناِ (  

  

 َمَلننننننننننننازل إِْ  لَِداِحننننننننننننُد ِينَنننننننننننناِ  

نننُص َقننن    ْد اتلَصنننلَواْلَدْصنننِت ِمنننْ  ِمَخص 

  

 َ نننننْ  ل َوِثن َرنننننا َغاَينننننً  َوَمنننننا اْنَفَصنننننل

ننننَباِس    ننننصل فِنننني اْل َِتنننناِب َ ا الس  َِ  َمننننا 

 

 َكنننننننننننناَيَتْي نَِ نننننننننننناُح َأْو َ ننننننننننننلَِس 

   

                                                   

: [05: لعن بو ا] چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ  يقوا ابن فوألي عند تفسير بوله تعالى: (0)

بعدظ على تسعمائة وخمسين لااه أخص وأعذب، يدعوهه إلى تو يد اب، واختار لفظ اللف وما »

وأشد إاباءا على طوا المدة الذي هو مقتضى المقام، ولإلشارة إلى أن  المستثنى مخص  وما ببله 

/ 3و ضراء التأويل،. )«واب أعله ،مقدب، لن  السنة هي العام المقدب، والعام هو المخص 

211 .) 

الوا: البابي على عمومه، باا: القاضي جالا الدين م على ثالثة أبسام العاما » يقوا السيوطي: (2)

  (.44/ 3السيوطي، واإلتقان، . )«إ  ويتخيل فيه التخصيص من عاما  ومثاله عليل إ  ما :البلقيني

وبد  كر ابن فوألي أمثلته يف البيت  ،المراأل به الخصوص وهو: العاما  ،وهذا هو النوع الثاين من العاما  (3)

 الذي يلي هذا البيت.



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(40) 

نننننننلِ  فِنننننني اْل َِتنننننناِب  ننننننصل بِالس  َِ  َأْو 

  

 ٍِ َجنننمٌّ َوَجننناَء اْلَعْ ننن
 فِننني الِخَ ننناِب  (1)

 اِمِيرَ ()اْلَعننن( وَ َحنننافِِظداَو) )َأْصنننَداِفَها(  

  

 إْعَ ننننناِء ِجْزَينننننُ  َتِخنننننص  َمنننننا ِأبِنننننْر َ 

ننننننَلِة فِنننننني اْلَفْ ننننننِ وِه اَل     َوَنْهِرننننننِه الصل

  

 َتِحننننننننل  َمننننننننَع ِأِمننننننننْ ِت َأْن ِأَقنننننننناتَِل 

ننننننننننصل بِإِْجَفنننننننننناُ  َوبِاْلِقَرننننننننننا ِ    َِ 

  

َوَعنننننننمل ِمْ َسنننننننًل نِنننننننَداِء النلنننننننا ِ 
(2)

 

   

                                                   

صا القرآن ما كان مخ ن خاصِّ مِ » يقوا السيوطي: (0)  نة وهو عليل، ومن أمثلته بوله تعالى:السُّ  ا لعمومصِّ

أمر  أن أباتل الناي  تى يقولوا   إله ) :ملسو هيلع هللا ىلصله بو صا عمومْ ْخ [ 29التوبة: ] چگ گ گچ

هنيه عن  عمومْ  صا ْخ [ 234البقرة: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ وبوله:  (.إ  اب

[ 41النحل: ] چٿ ٿ ٿچ  وبوله:، الصالة يف الوبا  الم روهة بإخراو الفرائض

 چۀ ہ ہ ہچوبوله:  (.من  ي فظو ميت ينْ بِ ما أُ ): ملسو هيلع هللا ىلصبوله  عمومْ  صا ا ية، ْخ 

ہ ہ چوبوله:  (،ة سويا را   تحل الصدبة لغني و  لذي مِ ): ملسو هيلع هللا ىلصبوله  عمومْ  صا ْخ [ 61بة: التو]

إ ا التقى المسلمان بالسيف فالقاتل والمقتوا يف ): ملسو هيلع هللا ىلصبوله  صا عمومْ ْخ [ 9الحقرا : ] چہ

 (.44/ 3السيوطي، واإلتقان، ) «.النار(

على مذاه :  ؟ملسو هيلع هللا ىلصي مل الرسوا  هل ،{أيظا النايا ي}بيياختلف يف الخطاب » يقوا السيوطي: (2)

عهم لعموم الصيغة له، أخرو ابن أبي  اته عن اللهري باا: إ ا باا اب: : اْ -وعليه الكثرون-أيحظا 

ما له من أل على لسااه لتبلي   يرظ ولِ  م لاه ورْ  :والثاين. منظه ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي  (يا أيظا الذين آمنوا افعلوا)

له ي مله لظظورظ يف التبلي ، و لب برينة عدم شموله وإ   (بليي)والثالث: إن ابرتن ب الخصائص.

ي مل ال افر والعبد لعموم اللفظ،  (أيظا النايا ي) الرابع: اليح يف اليوا أن الخطاب. في مله

ا اإلتقان، . )«وبيل:   يعه ال افر بناء على عدم ت ليفه بالفروع، و  العبد لصرو منافعه إلى سيدظ شرعا

 (.47/ 3السيوطي، و



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(42) 

 اَل َعْ َسنننننننننِه وفِرِهَفنننننننننا اْلِخنننننننننَلِف 

 

 (1)ْدِن َمنننننننْ  لِنِْسنننننننَدُة ِتَضننننننناِف َكَ ننننننن
  

 [(3). ]اجململ واملبني 12.26

 َوِمنْننننننِه ِمْلَفننننننلل أِلََجننننننِل اْلَحننننننْذِف 

  

ننننن َِكِ  اْحتَِفننننناِل َبنننننْدِء َعْ نننننِت   َوالشل

ننننننننِفر ِ    ننننننننتَِلِف َمْ ِجننننننننِع الضل َْ
ِ
 َأْو ال

  

ر ِ  َِ  (2)َأْو لَِغ اَبننننننننننننننننُ  َأْو التلننننننننننننننننْأ

 (3)َبَراِنننننننننننِه ِمتلِصننننننننننلل َوِمنَْفِصننننننننننل  
 

ننننننصل النلبِنننننني  لَِبَرنننننناِن اْلِفْحَتِفننننننل َِ 
 

 

  

                                                   

لنا بوله تعالى:  ،ا للحنفيةاعه، خالفا  :فاليح ؟ن( هل تتناوا الاثىمْ )لف يف اختُ » يقوا السيوطي: (0)

 فالتفسير اما ألاا على تناوا[ 025 النساء:] چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ

لف يف جمع المذكر الساله هل واختُ  ،[30ال لاب: ] چٻ ٻ ٻ ٻ چ ن( لظما، وبوله: )مْ 

ر فال خالو يف ألخولظن فيه. :حفالي ؟يتناولظا ا الم سا اإلتقان، )  ، وإاما يدخلن فيه بقرينة أما

 (.44/ 3السيوطي، و

 كر ابن فوألي يف البيت الوا والثاين من اوع المقمل والمبين أسباب اإلجماا، وبد  كر ستة من  (2)

ناو، اختالو مرجع شرتا  يف المعنى، وا تماا العطف أو ا ستئوهي: الحذو، وا  ،هذظ السباب

 الضمير،  رابة اللفظ، التقديه والتفخير. 

ڃ ڃ چ بعد بوله: [ 047البقرة: ]  چچ ڇچبد يقع التبيين متصالا احو:» يقوا السيوطي: (3)

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ چومنفصالا يف آية أخرل احو:  ،[047البقرة: ] چچ چ چ 

فإهنا بيانت أن المراأل به الطالق [ 229البقرة: ]  چہ ہچ بعد بوله: [ 231البقرة: ] چيئ جب

ا يف الطلقتين  (.60/ 3السيوطي، واإلتقان، . )«الذي يملب الرجعة بعدظ، ولو ها ل ان ال ل منحصرا



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(43) 

 [(5)]املنطوق واملفهوم  .13.29

 َيننننِدل  فِنننني َمَحننننل   (1)َمنِْ نننندسل َوِمنْننننه 

  

 إِْن َلنننْم َيْحَتِفنننْل  الننننص  ِن ِنننَق َعَيرنننه 

  
 إَِ ا َمننننننننا َرَجَحننننننننا َفظنننننننناِه ل َأْو اَل 

  

ِه  اًل َوَسننننننننف  َحننننننننا ِمننننننننَؤول  (2)إِْن ِرج 

  
ِه   اِوي َيننننن ْلَفْفِهننننندِم َفْحنننننَدياَوِضننننند 

  

ْحننننننننننن ِ لِْجَْوَلنننننننننننِدي  ا فِننننننننننني  ليل

 (3)اْلِفَسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناِوي

                                                     

ما ألاا عليه اللفظ يف محل النطي، فإن أفاأل معنى   يحتمل  يرظ فالنص، احو:  :المنطوق»: يقوا السيوطي (0)

وبد اقل عن بوم من المت لمين أهنه بالوا  ،[096ة: البقر]چ حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جثچ

ا يف ال تاب والسُّ  نة، وبد بال  إمام الحرمين و يرظ يف الرأل عليظه باا: لنا الغرو من النص بندور النص جدًّ

ا ستقالا بإفاألة المعنى على بطع مع ااحسام جظا  التفويل وا  تماا، وهذا وإن علا  صوله بوضع الصي  

ا إلى  (.015/ 3السيوطي، واإلتقان، . )«اللغة فما أكثرظ مع القرائن الحالية والمقالية رألًّ

ا، فالظاهر احو: » :-كما يقوا السيوطي-والمنطوق  (2) ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ مع ا تماا  يرظ ا تما ا مرجو ا

 ھ ھچفإن البا ي يطلي على القاهل وعلى الظاله وهو فيه أظظر وأ ل ، واحو: [، 073البقرة: ] چں

فإن  مل على  قطاع طظر وللوضوء والغسل، وهو يف الثاين أظظر،افإاه يقاا لال[ 222 البقرة:]چ ے ے

الحديد: ]چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ  :المرجوح لدليل فظو تفويل، ويسمى المرجوح المحموا عليه مؤو ا كقوله

والعله أو على  فإاه يستحيل  مل المعية على القرب بالذا  فتعين يرفه عن  لب و مله على القدرة[ 5

فإاه يستحيل  مله على الظاهر [ 25اإلسراء: ] چڭ ڭ ڭ ڭچوكقوله:  الحفظ والرعاية،

ا بين  قيقتين أو   ستحالة أن ي ون لإلاسان أجنحة، فيحمل على الخضوع و سن الخلي، وبد ي ون م رتكا

ا، سواء بلنا بقوا  استعماا اللفظ يف مع السيوطي، اإلتقان، ) «.نييه أو   قيقة ومقا  ويصح  مله عليظما جميعا

 (.014 -015/ 3و

مفظوم موافقة ومفظوم  :والمفظوم ما ألاا عليه اللفظ   يف محل النطي، وهو بسمان» يقوا السيوطي: 

ہ ہ چ  :فالوا: ما يوافي   مه المنطوق، فإن كان أولى سمي فحول الخطاب، كد لةم مخالفة

 :لاه أشد، وإن كان مساوياا سمي لحن الخطاب أيعلى تحريه الضرب [ 23اإلسراء: ] چہ ھ

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(45) 

. 

اْلَدْصنننننننَت َنَعًتنننننننا  (0)َوِ و اْلِخنننننننلَِف 

 َعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَدَدا

 

 َحننننننااًل وظْ ًفننننننا ِثننننننمل َ ننننننْ  ل َوِزَدا

ننننننَل   ََ نننننن ل   َحْصننننننً ا َأْو َغاَيننننننً  َفِحلل

  

إِْن ِمْقَتَضننننننى َتْخِصننننننرِص َمننننننْذِكدُر 

 َجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل

  

 

  

                                                   
= 

 على تحريه اإل راق لاه مساوٍ [ 01النساء: ] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ  :معناظ، كد لة

 (.016/ 3السيوطي، واإلتقان، ) «.لالكل يف اإلتالو

وبيان هذا  ،السابي هذا هو النوع الثاين للمفظوم وهو مفظوم المخالفة، والنوع الوا هو الذي سبي بيااه يف البيت (0)

ا، ألا دْ ا أو عْ  أو ظرفا ا كان أو  ا ا مفظوم يفةم اعتا  ما يخالف   مه المنطوق، وهو أاواع:» كما يقوا السيوطي:

مفظومه أن  ير الفاسي   يق  التبين يف خربظ، فيق  ببوا [ 6الحقرا : ] چٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ احو: 

چ ٱ ٻ ٻ چ [047 البقرة:]چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ . خرب الوا د العدا

[ 094البقرة: ] چڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ .فال يصح اإل رام به يف  يرها :أي[ 097 البقرة:]

 :وشرا.   أبل و  أكثر :أي[ 5النور: ] چگ گ ڳچ  .فالذكر عند  يرظ لي  محصالا للمطلوب :أي

 :و اية .فغير أو   الحمل   يق  اإلافاق عليظن :أي[ 6الطالق: ] چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچاحو: 

احو:  :و صر. فإ ا ا حته تحل لالوا ب رطه :أي[ 231البقرة: ] چی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبچ احو: 

واخُتلف يف ... فغيرظ لي  بإله :أي[ 94طه: ] چجئ حئ مئچ [34 الصافا :] چڳ ڳ ڳ ڱچ 

ا  تقاو اذظ المفاهيه على أبواا كثيرة، واليح يف القملة أهنا كلظا  قة ب روا: منظا أ  ي ون المذكور 

[ 23النساء: ] چڳ ڳ ڳ ڳچ  ومن ثه له يعترب الكثرون مفظوم بوله: ،للغال ()خرو 

وأ   ص بالذكر لغلبة  ضورظ يف الذهن،فإن الغال  كون الربائ  يف  قور ال واو فال مفظوم لهم لاه إاما ُخ 

ا للوابع ومن ثه   مفظوم لقوله:  «. [007 المؤمنون:] چې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئچي ون موافقا

 (.017 -016 /3السيوطي، وإلتقان، ا)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(44) 

 [(1)]املطلق واملقيّد . 12.38

 َوِمنْنننننننِه َقْرنننننننِد ِمْ َينننننننُق بَِدْصنننننننِت 

  

 (1)أِلَْصننننننِيِه إِْن َغْرننننننَ ِه َلننننننْم ِتْيننننننِت 
  

 [(16)]الناسخ واملنسوخ  .13.31

نننننننننننَا لِْيِفنلنننننننننن ِ  صل َِ ِل   َوِمنْننننننننننه َنْسنننننننننن

  

نننننننل ِ   َوفِنننننني اْل َِتنننننناِب َقنننننند ِيننننننَ ي بِالس 

  
ِِ اَل َيننننننْأتِي ِسننننننَدي فِنننننني اأْلَْمنننننن ِ   َوالنلْسنننننن

  

 (2)َوالنلْهننننننِي َلنننننند َجنننننناء بَِيْفننننننِ  اْلَخَبنننننن ِ 

  
 َيِقنننننننل  فِننننننني اْلِحْ نننننننِم َوفِننننننني النننننننت لَوة

  

 َيْ ِثننننننننننِ  ِقنننننننننننْل فِْرِهَفنننننننننننا َحنننننننننننلََوة

  
 َحِقرَقننننننننننن ل فِرَفنننننننننننا ِأِمْ َننننننننننننا َقْبَينننننننننننهِ 

  

ِِ اْلِقْبَيننننننننن ِ   (3)َمَلننننننننناِزِه فِرَفنننننننننا َكنَْسننننننننن

  
ننننننننننننْ ِ  َقْبننننننننننننل َأو لَِسننننننننننننَبُب َزاَل   َوالشل

  

ننننننننفْ   ِح ِثننننننننمل َأوَجننننننننَب اْلِقَتنننننننناَل َكاْلصل

  
  

                                                   

ا، اظر فإن والضابن أن اب إ ا   ه يف شيء بصفة أو شرا ثه ورْ »يقوا السيوطي:  (0) أل   ه آخر مطلقا

له ي ن له أيل يرألا إليه إ   لب الح ه المقيد وج  تقييدظ به، وإن كان له أيل  يرظ له ي ن رألاظ إلى 

 «....اشرتاا العدالة يف ال ظوأل على الرجعة والفراق والوييةأ دهما بفولى من ا خر، فالوا مثل 

 (.010 /3السيوطي، واإلتقان، )

ا الخرب الذي لي  بمعنى » يقوا السيوطي: (2)   يقع النسد إ  يف المر والنظي ولو بلفظ الخرب، أما

  خل يف كتُ ن أألالطل  فال يدخله النسد ومنه الوعد والوعيد، وإ ا عرفت  لب عرفت فساأل ينع مْ 

ا من آيا  اإلخبار والوعد والوعيد  (.64 /3السيوطي، واإلتقان، ) «.النسد كثيرا

ا لمن ببلنا كآية شرع القصاص والدِّ ِس ما اُ » يقوا السيوطي: (3) ا أو كان أمْ  ،يةد مما كان شرعا ر به أمرا

ا وإاما  ،ويوم عاشوراء برمضان ،جمليًّام كنسد التوجه إلى بيت المقدي بال عبة يسمى هذا اسخا

ا  (.64 /3السيوطي، واإلتقان، ) «.تقو ا



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(46) 

ٍَ فِنننننننني الَفنِْسننننننننْد ِ   (1)َفِفنَْسننننننننأل ولننننننننر

 

 َكَفنننننننننا َيِقنننننننننْدِل ِمْ ثِنننننننننِ و الن ِسنننننننننْد ِ 

 

ِينننننندا الَفْخِصننننننْدَ  يف الَفنِْسننننننْد ِ  ََ  إِْ  َأْد

  

 والَخننننننننناِل َعنِْهَفنننننننننا بِنننننننننل ِرِسنننننننننْد ِ 

  
 َدْوَن َمنننننننننا ِعْشننننننننن ِْي َ  (2)وهننننننننند َقِيرنننننننننلل 

  

 ْر َ آي َوِصرلننننننننننننننننننننننن ل لِجَْقننننننننننننننننننننننَ بِ 

  
نننننننننَرامِ   َوفِْدَيننننننننن ل لَِفنننننننننْ  ِي ِْرنننننننننِق بِالص 

  

 َكَفنننننا ِكتِنننننَب َ ْننننننِب الِقَتننننناِل يف الَحنننننَ امِ 

  
 َتننننننننننننَ ب ِص الَحننننننننننننْدِل وإِْن ِنَحاِسننننننننننننَبا

  

ٍُ َحنننننننق  َتْقنننننننًدي ِنِسنننننننَبا  بِِفْ ننننننن ِ َنْفننننننن

  
 َنِصننننننْرِب َمننننننْ  َقننننننْد َعَقننننننَدْت َأْيفنننننناِنِ مْ 

  

ننننننننَ اِن ِمننننننننْ  ِ ننننننننِهْدِد َغْرنننننننن ِِكمْ  ََ  َأْو آ

  
نننننْهَ  الَحنننننَ ام ٍِ َمنننننْ  َزَننننننى َوال الشل  َوَحنننننْب

  

 َوإِْن َيِ نننننننْ  َأِو اْنِفنننننننِ وا إلنننننننى التلَفنننننننام

  
ِمدا َفننننننننننننننناِتدا  وال َيِحنننننننننننننننل  َقننننننننننننننندل

  

ْرننننننننَل لِننننننننِذي َثَبنننننننناِت   ِعنننننننندل ِقننننننننِم اليل
 

  

                                                   

ما أمر به لسب  ثه يلوا السب م كالمر  ين الضعف والقلة بالصرب والصفح ثه » يقوا السيوطي: (0)

ا بل هو من بسه المُ   چپ پچكما باا تعالى:  ف،نْس اسد بإيقاب القتاا، وهذا يف الحقيقة لي  اسخا

المر بالقتاا إلى أن يقول المسلمون، ويف  اا الضعف ي ون الح ه فالمنسف هو [ 016 البقرة:]

وجوب الصرب على ال ل واذا يضعف ما لظن به كثيرون من أن ا ية يف  لب منسوخة بآية السيف 

ما لعلة يقتضي  لب الح ه  بمعنى أن كل أمر ورأل يق  امتثاله يف وبٍت  فولي  كذلب بل هي من المنس

. «ب العلة إلى   ه آخر ولي  بنسد إاما النسد اإل الة للح ه  تى   يقو  امتثالهثه ينتقل بااتقاا تل

 (.69 -64 /3السيوطي، واإلتقان، )

ا بليلة   تقاو  ع رين آية، وهي التي سرألها الناظه، وأكثر ما يقاا ا  قيقيًّ أي ا يا  المنسوخة اسخا  (2)

 المنسوش الذي  اا   مه بال لية.هو منسوش فظو من باب التخصيص من العام، ولي  من 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(47) 

 ِِ  وِكنننننننننل  َمنِْسنننننننننْدُ  َيِيْرنننننننننِه النلاِسننننننننن

  

 ِِ  (1)إال َثلًثنننننننننا فِْرنننننننننِه َقْبنننننننننِل َراِسننننننننن

  
 ُة َواَل َيِحنننننننننننننننننل  آَينننننننننننننننننِ  ِعننننننننننننننننندل 

  

 َلنننننَك الن َسنننننا فِننننني َفنننننْيِء َحْشننننن ُ قِرنننننِل 

  
 ِِ ِِ أيًضننننننننننا َناِسنننننننننن  َوفِرننننننننننِه لِينلاِسنننننننننن

  

 ِِ ننننننِحرِح َراِسنننننن ِِ بِالنلْقننننننِل الصل  (2)َوالنلْسنننننن

  
 

  

                                                   

باا بعضظه: لي  يف القرآن ااسد إ  والمنسوش ببله يف الرتتي  إ  يف آيتين: آية »يقوا السيوطي:  (0)

ة يف البقرة، وبوله:  و األ بعضظه ثالثة: وهي آية  تقدم.[ 42ال لاب: ] چچ چ چ چچالعدا

الافاا: ] چٻ ٻ ٻ ٻ پ چ لافاا: على رأي من باا إهنا منسوخة بآية ا يءالح ر يف الف

يعني الفضل من أموالظه على رأي [ 099 العراو:] چڄ ڃچو األ بوم رابعة: وهي بوله:  [50

 (.74 /3السيوطي، واإلتقان، ) «.من باا إهنا منسوخة بآية اللكاة

وكذلب  .سقن البيتان الخيران من اوع الناسد والمنسوش من اسخة )و( وجاءا يف اسخة )أ( و)ب( (2)

باا ابن الحصار: إاما يرجع يف » ا. ومعنى البيت كما باا السيوطي:ثبتا يف طبعتي مفتاح التفسير أيضا 

وبد يح ه به  باا:. أو عن يحابي يقوا آية كذا اسخت كذا ملسو هيلع هللا ىلصالنسد إلى اقل يريح عن رسوا اب 

اا: و  يعتمد يف النسد ب. عند وجوأل التعارو المقطوع به من عله التاريد ليعرو المتقدم والمتفخر

لن النسد  مو  معارضة بينة ،بوا عوام المفسرين بل و  اجتظاأل المقتظدين من  ير اقل يحيح

. والمعتمد فيه النقل والتاريد ألون الرأي وا جتظاأل ملسو هيلع هللا ىلصيتضمن رفع   ه وإثبا    ه تقرر يف عظدظ 

سد أخبار ا  األ العدوا، ومن متساهل   يقبل يف الن :باا: والناي يف هذا بين طريف اقيض، فمن بائل

اإلتقان يف عيدم الق آن، . )«ااتظى .ي تفي فيه بقوا مفسر أو مقتظد، والصواب خالو بولظما

 (.40/ 3السيوطي، و



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(44) 

 (44/ 6) فصل فيما يرجع إىل املعاين املتعلقة باأللفاظ .3

 [(6)]اخلرب واإلنشاء  1.32

َبننننننننناِر َولِْيفِ  َْ  َخاَ نننننننننِب َوِمنْنننننننننه اإْلِ

  

ننننننِب  رننننننِه َمْقَصننننننِد التلَعل 
 ِيْصننننننَ ِف فِ

رنننننِه اْلَدْعنننننِد    َِ  (1)ِمنْنننننه اْلَدِعرنننننِد َمنننننَع َأ

  

رننننِه اْلَلْحننننِد  َِ َكننننَذاَك َنْفننننيل َمننننَع َأ
(2) 

 ِيْف ِننننننننِ  َمنِْفننننننننيٌّ َكَفننننننننا َيْفَتنِننننننننعِ   

  

 َوَنْفننننننِي َ اِت َنْفننننننُي َوْصننننننتل َيَقننننننعِ 

 َوفِرِهَفنننننننا َوفِننننننني اللنننننننِذي اَل َينَْفنننننننعِ   

  

نننننا   َيَقنننننعِ  ََ لِنَْفنننننِي َعنننننام  َنْفنننننِي 
(3) 

                                                     

فصلت: ] چوئ وئ ۇئ ۇئ چمن أبسام الخرب الوعد والوعيد احو »: يقوا السيوطي (0)

تيبة ما يوهه أاه ، ويف كالم ابن ب[227: ال عراء] چېئ ىئ ىئ ىئ ی یچ[، 43

 (.261 /3السيوطي، واإلتقان، ). «إا اء

والفرق بينه وبين القحد أن النايف إن  ،من أبسام الخرب النفي بل هو شطر ال الم كله» يقوا السيوطي: (2)

ا ا وافياا أيضا ا، وإن كان كا باا سمي جحدا ف ل جحد افي  ،كان ياألباا سمي كالمه افياا و  يسمى جحدا

ا،  كرظ أبو جعفر النحاي وابن ال قري و يرهما، مثاا النفي: ولي  كل اف ې ى ى ائ چي جحدا

جب چ ومثاا القحد افي فرعون وبومه آيا  موسى باا تعالى: [، 51ال لاب: ] چائ ەئ ەئ 

. «[05 ،03النمل: ] چٱ ٻ ٻ ٻحب خب مب ىب يب جت حت خت 

 (.260 /3السيوطي، واإلتقان، )

وثبو  الخاص يدا على  ،افي الخاص وثبوته   يدا على ثبوته افي العام يدا على» يقوا السيوطي: (3)

فلذلب كان  ،ثبو  العام وافيه   يدا على افيه، و  شب أن  ياألة المفظوم من اللفظ توج  ا لتذا  به

پ چافي العام أ سن من افي الخاص وإثبا  الخاص أ سن من إثبا  العام، فالوا كقوله: 

لن النور  چپ چ  له يقل: بضوئظه، بعد بوله: [،07: لبقرة]ا چپ پ پ ڀ ڀ ڀ

ۇ چأعه من الضوء، إ  يقاا على القليل وال ثير، وإاما يقاا الضوء على النور ال ثيرم ولذلب باا: 

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(49) 

ننننننْدِء بِننننننالن دِر   َكَفننننننا إِْثَبنننننناِت (1)َكاْلضل

  

ننننننا   بِننننننِه اْلَعننننننام  َلننننننِه َثَبنننننناِت  ََ 
  

 َولِْ ِْنشننننننناءِ  (2)َكننننننناْل  دِل لِْيَعنننننننْ ضِ 

  

ْسننننننننننننتِْفَهاِم ِ ي اأْلَْنَحنننننننننننناءِ 
ِ
 أَداِة اال

 

 

  

                                                   
= 

ففي الضوء أل لة على النور فظو أخص منه فعدمه [ 4: وا ]ي چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

ڀ ٺ چم ولذا باا عقبه: يوج  عدم الضوء بخالو الع  ، والقصد إ الة النور عنظه أيالا 

 (.265/ 3السيوطي، واإلتقان يف عيدم الق آن، . )«[07: لبقرة]ا چٺ

: لبقرة]ا چپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ  وباا عبد اب بن فوألي عند بوله تعالى: (0)

وله يقل: )بنارهه(م لاه المراأل من إيقاألها...  {بنورهه}وباا:  ،{اليما }جواب  {ْ ْهْ  ابُ }...»[: 07

  تمل بقاء النور، والغرو إ الته  (لذا عدا عن الضوء إلى النور، إ  لو باا: ) ه  اب بضوئظهو

دظ بقوله: مبال لية عنظه / 0وضراء التأويل، . )«[07: لبقرة]ا چڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ  ولذا أك 

04.) 

ٻ ٻ ٻ ٻ چ  لذا باا عند بوله تعالى: ميقصد عبد اب بن فوألي أن  الطوا أعه من العرو (2)

ت إ داهما لْ ِي كعرضظما لو وُ  :أي»[: 033: ا عمران]آ چپ پ پ پ ڀ 

ت طْ ِس لو بُ  وعن ابن عباي: .بالخرل، و كر العرو للمبالغة يف ويفظا بالسعةم لاه ألون الطوا

م الغيوبوا  والرو ووُ االسم ا طولظا فال يحين به إ  عالا «. يلت كاات مقدار عرو القنة، وأما

 (.050 /0وضراء التأويل، )



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(91) 

 [(5)]القصر  .2.33

 اْلَفْدِصنننندِف َوِمنْننننه َقْصننننِ  اْلَدْصننننِت وَ 

  

(1)َحِقرَقنننننننننن ل َأْو لَِفَلنننننننننناُز ِتْيِفنننننننننني
 

 

 إِْفننننننننَ اِد إِْن لَِفننننننننْ  بِِشننننننننْ ُك َعاِقننننننننِد 

  

َفنننننننننننننا اهللِ إَلنننننننننننننهل َواِحنننننننننننننِد   َكإنل

  
 َأْو َقْيًبنننننننننننا إِْن بَِعْ ِسنننننننننننِه َيَشننننننننننناءِ 

  

نننننننَفَهاءِ  ِهنننننننْم ِهنننننننِم الس  َكنَْحنننننننِد إِنل
(2) 

  

                                                   

ينقسه إلى بصر المويوو على الصفة وبصر الصفة على المويوو، وكل منظما » يقوا السيوطي: (0)

ا مقا ي، مثاا بصر المويوو على الصفة  قيقيًّا احو ا  قيقي وإما    :أي ،)ما  يد إ  كات ( :إما

إثبا  شيء منظا يفة له  يرها، وهو عليل   ي األ يوجد لتعذر اإل اطة بصفا  ال يء  تى يم ن 

وافي ما عداها بال لية، وعلى عدم تعذرها، يبعد أن ت ون للذا  يفة وا دة لي  لظا  يرهام ولذا له 

اه مقصور على الرسالة إ :أي[ 055آا عمران: ] چڄ ڄ ڄ ڃچيقع يف التنليل. ومثاله مقا يًّا: 

ومثاا بصر الصفة على . له  يتعداها إلى الترباي من المو  الذي استعظموظ الذي هو من شفن اإل

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ ومثاله مقا يًّا: . {  إله إ  اب}المويوو  قيقيًّا: 

إن  :ا ية، كما باا ال افعي فيما تقدم اقله عنه يف أسباب النلوا[ 054الاعام: ] چۀ ۀ ہ ہ 

ا من  ال فار لما كااوا يحلون الميتة والدم ولحه الخنلير وما أهلا لغير اب به، وكااوا يحرمون كثيرا

يرة والسائبة حِ المبا ا  وكاات سقيتظه تخالف وضع ال رع، واللت ا ية مسبوبة بذكر شبظظه يف البْ 

   رام إ  ما أ للتموظ، والغرو الرألا  :والحامي وكان الغرو إبااة كذاه، ف فاه باا والوييلة

 (.067 /3سيوطي، والاإلتقان، ) .«عليظه والمضاألة   الحصر الحقيقي

 آخر إلى ثالثة أبسام: بصر إفراأل وبصر بل  وبصر تعيينم وينقسه الحصر باعتبارٍ » يقوا السيوطي: (2)

خوط  به من يعتقد [ 09الاعام: ] چڄ ڄ ڃ ڃچ فالوا: يخاط  به من يعتقد ال ركة احو: 

الح ه لغير من أثبته المت له له،  والثاين: يخاط  به من يعتقد إثبا . اشرتا  اب والينام يف اللوهية

خوط  به امروأل الذي اعتقد أاه هو المحيي [ 244البقرة: ] چچ چ ڇ ڇچاحو: 

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(90) 

 َتْعرِْرنًننننننننا إْن لَِفننننننننْ  َلننننننننِه اْسننننننننتِداءِ 

َفنننننننا َتْقنننننننديمِ    َمْعِفننننننندُل َوَفْصنننننننِل إِنل
 

 أَداِتنننننننننننِه النلْفنننننننننننِي َوااْلِْسننننننننننننتِْثنَاءِ 

َفننننننا   َعَيننننننى األََصننننننح  اَل بَِعْ ننننننِت إِنل

 

 [(14)]اإلجياز واإلطناب واملساواة  .3.32

 َوِمنْننننننه اإْليَلنننننناِز لَِحننننننْذُف ِينَْفننننننا

 

نننننا   َواْلَقْصنننننِ  َمنننننا َقنننننلل بَِفعنًنننننى َجف 

 ْحَسنننننننانِ َكاَينننننننِ  اْلَعنننننننْدِل َمنننننننَع اإْل  

 

 َعَينننننننى َمَعنننننننانِ  (1)َوآَينننننننِ  النلْفنننننننلِ  

 َنننننناَدْت بَِرنننننا َكنلنننننْت بِنننننَأي  َنبلَهنننننْت  

 

ْت باسننننِم َنْفننننُل َأَمنننن ْت    بَِهننننا َوَسننننفل

َرْت   ننننْت بِِسننننْ نَى َحننننذل ِيْدا َقصل َِ  بِنننناْد

 

َفنننْت   نننْت َعفل  َحْ ًفنننا سنننيرفان َفَخصل

 ِجنِننننننندَدِه ِثنننننننمل بِِهنننننننْم َأَ ننننننناَرْت  

 

 وَن َعنننننننَذَرْت َفَ اَعنننننننْت اَل َيْشنننننننِع ِ  

ِسننننننندِل َوَلَهنننننننا   َحنننننننقل اإْلَلنننننننِه َوال ل

 

 َوِجنْنننننننننننِدِه َوَنافًِعنننننننننننا ِعَراَلَهنننننننننننا 

 

                                                   
= 

ن المنافقين أن المؤمنين ن اعتقد مِ خوط  به مْ [ 03البقرة: ] چڭ ڭ ڭچ المميت ألون اب، 

ته خوط  به من يعتقد من اليظوأل اختصاص بعث[ 79النساء: ] چىث يث حجچ سفظاء ألوهنه، 

ن تساول عندظ المران فله يح ه بإثبا  الصفة لوا د بعينه و  لوا د والثالث: يخاط  به مْ  بالعرب.

 (.067 /3السيوطي، واإلتقان، ) «.بإ دل الصفتين بعينظا

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ  عند تفسير بوله تعالى:يقوا ابن فوألي  (0)

...ويف »ن فوألي: يقوا عبد اب ب [04: لنمل]ا چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

وفيظا أ د  ،هذظ ا ية من إيقا  القصر وهو بلة اللفاظ مع كثرة المعنى   لحذو ما تحار فيه العقوا

ع ر معنى من أاواع ال الم: النداء، وال ناية، والتنبيه، والتسمية، والمر، والقصة، والتحذير، 

 قوق:  ي اب، ورسوله، وجندظ، والتخصيص، والتعميه، واإلشارة، والعذر، فراعت النملة خمسة 

 (.069/ 3و ضراء التأويل،. )«و قظا، ورعاياها، وبد اظمت كل  لب يف المفتاح وساللته



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(92) 

 أِلِم  ِمدسننننننننننى آَيننننننننننِ  اأْلَْمننننننننننَ ْي ِ 

 

َبنننننننننَ ْيِ  بَِشننننننننناَرَتْر ِ   ََ  (1)َنْهَرنننننننننْرِ  

َينننننِ  اْلِقَصنننننا ِ   ِِ  (2)َفاْصنننننَدْ  بَِفنننننا 

 

تَِصنننننا ِ   َْ  َعَينننننى اْلنننننَدِجرِز َزايِنننننِد ا

ننننننِ  اْلِحنننننن وِف َنننننننص  اْلَقْصنننننندِ لِ    ِقيل

 

 َغنَننننننى  َِبنننننناِس َعْظَفننننننُ  َوال لننننننْ دِ  

نننننَ َج ِمنَْهننننننا َماَءَهنننننا َمْ َعاَهننننننا  َْ  (3)َأ

 

ننننِذ اْلَعْفنننندَ   َِ  َفَفننننا َأْوَعاَهننننا (4)ِقْرننننَل 

 

                                                   

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ فوألي عند تفسير بوله تعالى: يقوا ابن (0)

يف ا ية من  ،ب ارة: »[7: القصص] چڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 (. 043/ 3و ضراء التأويل،. )«ن، وهنيان، وخربان، وب ارتانالبال ة يف إيقا  القصر أمرا

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ  يقوا عبد اب بن فوألي عند تفسير بوله تعالى: (2)

 يث جعل ال يء محل  ،ويف هذظ ا ية كالم يف  اية البال ة والفصا ة»[: 079: لبقرة]ا چۈ

ظ لن  القصاص تفويت للحياة وبد جعل ظرفا  ه المطابقة، واص المقصوأل و نى عن ا لظا، وفيضدِّ

فقد اختصت هذظ ال لمة أعني:  ،وبلة الحروو ( ياة)ا وتعظيه لظا بتن ير التقدير وكواه مطرألا 

القتل )اذظ الخصائص الست على ما بيل هو أوجل كلمة للعرب يف هذا المعنى وهو  {القصاص  ياة}

ر  (أافى للقتل . «ا...ا من الحياة الدايوية والخروية عظيما وعا ليدا أن  يف هذا القن  ا (الحياة)وا ا

 (.67/ 0و )ضراء التأويل،

ما يرعاظ ْمن » [:02: النا عا ] چڻ ڻ ڻ ڻچ فوألي عند تفسير بوله تعالى: يقوا ابن (3)

 ،عليظا من البوا  والثمار وال قر والع  ، وإطالق المرعى على كل ما يرتفي به من أمر المعاش

 (.244/ 5وضراء التأويل، . )«لغا  يف اإلعقا وهي من ا يا  البا

: لعراو]ا چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ  عند تفسير بوله تعالى: يقوا ابن فوألي (5)

لن  يف أخذ العفو يلة  م...ا ية جامعة لم ارم الخالق... ففي ا ية كل خلي  سن» [:099

عروو تقول اب وطاعته ويلة القاطعين، والصفح عن الظالمين، وإعطاء المااعين. ويف المر بالم

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(93) 

. 

 (1)اْقتِ نننننا ِ ِمنننننْ  َأْنَداِعنننننِه  َواْلَحنننننْذِف 

 

 َبْعننننِض اْلِحنننن وِف اْلَفنْننننِع ال ِيَ ننننا ِ  

 فِننننننني َ ِوي َتنننننننَلِزمِ  (2)تَِفننننننناءِ ااْلِكْ وَ  

 

 بِننننننننننِذْك ِ َواِحننننننننننُد لِننننننننننَ ْبِل اَلِزمِ  

   

                                                   
= 

ما . ويف اإلعراو: الصرب والحله، وتنليه النف  عن مخاطبة  الر ه، ويون القوارح عن المحر 

 (.53/ 2و ضراء التأويل،. )«السفيه و ير  لب من الفعاا المرضية

ابن  وأا ر ،هو  ذو بعض  روو ال لمة» من أاواع الحذو ا بتطاع ويقوا السيوطي يف تعريفه: (0)

بفن بعضظه جعل منه فواتح السور على القوا بفن كل  رو منظا  أل  ورُ  ،الثير وروأل هذا النوع يف القرآن

 (.212 /3. )اإلتقان، السيوطي، و«من اسه من أسمائه

ى  تفْ وهو أن يقتضي المقام  كر شيئين بينظما تال م وارتباا فيُ » يقوا السيوطي يف تعريف ا كتفاء: (2)

 چڃ چ چچا خر لن تة، ويختص  الباا با رتباا العطفي كقوله:  بف دهما عن

والربأل، وخصص الحر بالذكر لن الخطاب للعرب وبالألهه  ارة والوباية عندهه  :أي[ 40النحل: ]

ا يف بوله:  :من الحر أهه لاه أشد عندهه من الربأل، وبيل لن الربأل تقدم  كر ا متنان بوبايته يريحا

ڄ ڄ ڄ ڄ چويف بوله: [، 41: النحل] چٿ ٿ ٿ ٹچ

[، 4 النحل:] چۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋچويف بوله تعالى: [، 40النحل: ] چڃ

وال ر، وإاما خص الخير بالذكر لاه  :أي[ 26آا عمران: ]چ ڱ ڱچ   :ومن أمثلة هذا النوع

ا يف العاله، أو لن إضافة ال ر إلى اب لي  من باب  مطلوب العباأل ومر واه، أو لاه أكثر وجوألا

، 266/ 0، وضراء التأويلوااظر بيان هذظ ا يا  يف  (.213 /3السيوطي، واإلتقان، ). «...ا ألاب

 .020/ 0، وو236/ 2و:و



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(95) 

 اْلَحننْذِف فِني َ ا َمننا َحننَدي (1)االْحتَِبناكِ و

 

 َنظِرننننننِ ِه َوفِرننننننه َمننننننا بِننننننَذا َثننننننَدي 

ابِنننننننننِع بِننننننننن  تَِزالِ َوَغْرَ َهنننننننننا ال ل َْ  (2)ا

 

 َأَسنننننننَفاُء َأْو ِحننننننن وُف َأْو َأْفَعنننننننالِ  

 [(5)]اإلطناب  .2.33 

 ِمنْننننِه اإِلْ ننننناِب لَِبْسننننُل فِنننني ِجَفننننلوَ 

 

 َأْو ِزْيننننننَد َأْحننننننِ فل لَِتْأكِرننننننُد َحَصننننننْل 

 

 َوفِننننننني َزوائِنننننننِد اْلِحننننننن وِف َجنننننننناء

 

 َوَقنننننننلل فِننننننني اأْلَْفَعننننننناِل َواأْلَْسنننننننفاء

 

ننننننننَدا  َوَمننننننننا بَِفْصننننننننَدُر َوحنننننننناُل ِأك 

 

َدا (3)َكنننننننَذا بَِتْ  ِْيننننننن ُ لِِ نننننننْدُل ِجننننننند 
 

 

                                                   

ومفخذ هذظ التسمية من الحبب الذي معناظ ال د واإل  ام وتحسين » :كاالحتبايقوا السيوطي عن  (0)

رو وشدظ وإ  امه بحيث يمنع عنه أثر الصنعة يف الثوب، فحبب الثوب سدا ما بين خيوطه من الف

وهو من ألطف »ويقوا السيوطي يف أهمية هذا النوع:  (.214 /3السيوطي، واإلتقان، ) «....الخلل

ن تنباه له أو اباه عليه من أهل فن البال ة، وله أرظ يف شرح بديعية العمى لرفيقه الاواع وأبدعظا وبلا مْ 

 سه بل سماظ الحذو المقابلي، وأفرألظ اه يسمه هذا الادلسي، و كرظ اللرك ي يف الربهان ول

مة برهان الدين البقاعي، باا الادلسي يف شرح البديعية من أاواع  :بالتصنيف من أهل العصر العالا

البديع ا  تبا ، وهو اوع عليل وهو أن يحذو من الوا ما أثبت اظيرظ يف الثاين، ومن الثاين ما أثبت 

 :ا ية، التقدير[ 070البقرة: ] چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چتعالى: اظيرظ يف الوا، كقوله 

 {الذي ينعي}ي به فحذو من الوا الابياء لد لة نعْ ي والذي يُ نعِ ومثل الابياء وال فار كمثل الذي يْ 

(. 214 -215 /3السيوطي، واإلتقان، ). «عليه {الذين كفروا}نعي به لد لة عليه، ومن الثاين الذي يُ 

 .034 /2، وو63 /0و أويل،ضراء التوااظر 

ا مما سبي، وهو أبسامم لن » يقوا السيوطي: (2) النوع الرابع: ما يسمى با ختلاا هو ما لي  وا دا

 (.216 /3السيوطي، واإلتقان، «. )المحذوو إما كلمة اسه أو فعل أو  رو أو أكثر

 واب أعله. ،أثبته وهو الصحيحيف )أ( جاء هذا البيت بعد البيت الذي يليه ويف )ب( و)و( جاء كما  (3)



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(94) 

نننننننن نننننننني َتْأكِرننننننننِدَنا الص 
 نَا ِ َكننننننننَذاَك فِ

 

َلْفظِرلنننننننننننننننن ل َواْلَفْعنَننننننننننننننننِدي  َرا ِ 
(1)

 

 

ننننننننني َبِقرلنننننننننِ  التلَدابِنننننننننعِ 
 َكنننننننننَذاَك فِ

 

 َوَنننننننننْدِب ظنننننننناِه ُ َضننننننننِفرِ ِه َفننننننننعِ 

 
 

                                                   

وهو أربعة أبسام كما  كرها السيوطي، ل ن ابن فوألي ابتصر  التأكرد الصناعيمن أاواع اإلطناب:  (0)

ع وكال وكلتا، مْ ْج وأْ  ب لِّ  :التدكرد الفعنديأحدهفا: »كما يقوا السيوطي:  على اوعين منظا، وبياهنما

ه المقا  وعدم ال موا،  وفائدته رفع [31: لحقر]ا چېئ ېئ ېئ ىئچاحو:  توها

واألاعى الفراء أن )كلظه( أفاأل   لب، و)أجمعون( أفاأل  اجتماعظه على السقوأل وأهنه له يسقدوا 

ا بمراألفه احو:  :ا: التأكرد اليفظيفثانره متفربين. الاعام: ] چٺ ٺچ وهو ت رار اللفظ الوا، إما

 چے ے ۓ ۓچر، يف: وجعل منه الصفا[ 27: اطر]ف چڭ ڭچب سر الراء و: [ 024

 چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ على القوا بفن كليظما للنفي، وجعل منه  يرظ [ 26ال قاو: ]

ينبئ عنه، بل هو اسه فعل بمعنى )ارجعوا(  {ارجعوا}وراء( هنا لي  ظرفاا لن لفظ يي)ف[ 03الحديد: ]

ا بلفظه، وي ون يف ا سه والفعل والحرو والقملةم. ارجعوا ارجعوا :ف فاه باا فا سه والقملة  وإما

ڱ ڱ چوالفعل  [،20: لفقر]ا چې ېچ [ 06، 04اإلاسان: ] چۀ ہ ہ ہ ہ چ احو: 

والحرو  [،36: لمؤمنون]ا چۇ ۇ ۆ ۆچ واسه الفعل احو: [، 07الطارق: ] چڱ

 چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ [، 014هوأل: ] چی جئ حئ مئ چ احو: 

وال سن ابرتان  [،6-4: حال ر] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ، والقملة احو: [34: لمؤمنون]ا

ومن هذا  [،04-07:  افطار]ا چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چها احو: الثااية بثُ 

ڀ ڀ چ[ 34البقرة: ] چۇ ۇ ۆ ۆچ النوع تفكيد الضمير المتصل بالمنفصل احو: 

السيوطي، اإلتقان، ) .«[...004: لعراو]ا چۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ [ 25المائدة: ] چڀ

 (.222 /3و



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(96) 

 ([4]فواصل آي القرآن ) .3.34

 َوِمنْننننننِه َمننننننا ِيْ َعننننننى ِمننننننَ  اْلَفَداِصننننننلِ 

  

 (1)ِمنننننننْ  َمنِْعَهنننننننا باسنننننننِم اْلَقنننننننَدافِي

 اْلحائِنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلِ 

  

ننننْلعِ َواْلِخْيننننِت فِنننني اْسننننتِ   ْعفاِل َلْفننننِ  السل

 

 َفِيْيِلْفِهنننننننندِر َرْأِي اْلَفنْننننننننعِ  (2)فِرَهنننننننا

ننننننننْر ِ   ْتِفَهننننننننا بَِحننننننننْ ِف الي  ََ  َوَجننننننننم  

 

 َقْبننننننَل الن نننننندِن لِيتلْف ِننننننر ِ  (3)َواْلَفنننننند  

   

                                                   

ا ْس  -أي فوايل القرآن-و  يقو  تسميتظا » سيوطي:يقوا ال (0) ام لن اب تعالى لما   عنه لْ بوايف إجماعا

ا لهنا منه وخاية يف ا يطالح، وكما يمتنع استعماا القافية لْ اسه ال عر وج  ْس    القافية عنه أيضا

السيوطي، اإلتقان، . )«فيه يمتنع استعماا الفايلة يف ال عرم لهنا يفة ل تاب اب تعالى فال تتعداظ

 (.335 /3و

باا الرماين يف إعقا  القرآن:  ه  الشعرية إلى امتناع أن يقاا: يف القرآن سقع، » يقوا السيوطي: (2)

بوا بفن السقع هو الذي يقصد يف افسه ثه يحاا المعنى عليه، والفوايل التي تتبع المعاين و   وفرا

الفوايل بال ة والسقع عيباا، وتبعه على  لب القاضي أبو ت ون مقصوألة يف افسظا، باا: ولذلب كاات 

ب ر البابالين واقله عن اص أبي الحسن الشعري وأيحابنا كلظه، باا: و ه  كثير من  ير الشاعرة 

إلى إثبا  السقع يف القرآن، و عموا أن  لب مما يبين به فضل ال الم، وأاه من الجناي التي يقع اا 

 (.334 /3السيوطي، واإلتقان، «. )الفصا ة كالقناي وا لتفا  واحوهماالتفاضل يف البيان و

كثر يف القرآن خته الفوايل بحروو المد واللين وإلحاق النون، و  مته وجوأل » يقوا السيوطي: (3)

التم ن من التطري  بذلب كما باا سيبويه: أهنه إ ا تراموا يلحقون اللف والياء والنون لهنه أراألوا 

اإلتقان، «. )و ، ويرتكون  لب إ ا له يرتاموا، وجاء يف القرآن على أسظل موبف وأعذب مقطعمدا الص

 (.349 /3السيوطي، و



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(97) 

 َتَفاَثَينننننننننننْت َكِ ْدِرَهنننننننننننا َتَقاَرَبنننننننننننْت 

 

اْلتِننننَزامل فِرَهننننا 
 َثَبننننْت  (2)َتْشنننن ِيعُ  َمننننعَ  (1)

   

                                                   

يسمى للوم » وااللتزام، وبران الثاين كفا قال السرد ي: التش يع، كر السيوطي أن  من أاواع الفايلة:  (0)

ا ببل الروي ب را عدم ال لفةم مثاا م يف ال عر أو النثر  رو أو  لتلْ ما   يللم، وهو أن يُ  رفان فصاعدا

التلم الظاء ببل الراء،  [01-9: لضحى]ا چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ  :التلام  رو

ژ ژ ڑ ڑ چا يا  التلم فيظا الراء ببل ال او، [ 0: ل رح]ا چۀ ہ ہ ہ چومثله: 

 ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچالتلم فيظا النون الم دألة ببل السين،  [06: لت وير]ا چک ک

 «.[2-0: لطور]ا چں ں ڻ ڻچ: ومثاا التلام  رفين [.04-07:  ا قاق)ا چڭ 

 (.344 -347 /3السيوطي، واإلتقان، )

: سماظ ابن أبي اليبع التش يعبقي اوعان بديعيان متعلقان بالفوايل: أ دهما: »يقوا السيوطي:  (2)

ا أو جلالتوأم، وأيله أن يبني ال اعر بيته على و اين من أو ان العروو ف ين يار أإ ا أسقن منظا جلءا

بنى على بل ي ون يف النثر بفن يُ  :البابي بيتاا من و ن آخر، ثه  عه بوم اختصايه به، وباا آخرون

ا، وإن أُ  ا مفيدا لحقت به السقعة الثااية كان يف سقعتين لو ابتصر على الولى منظما كان ال الم تامًّ

ى ما  األ من اللفظ. باا ابن أبي اإليبع: وبد جاء من هذا الباب التمام واإلفاألة على  اله مع  ياألة معن

ھ ھ ھ چ :معظه سورة الر منم فإن آياهتا لو ابتصر فيظا على أولى الفايلتين ألون

ا من التقرير والتوبيد، [03: لر من]ا چھ ا وبد كمل بالثااية فففاأل معنى  ائدا ا مفيدا  ل ان تامًّ

 ى أن يمثل با يا  التي يف إثباهتا ما يصلح أن ت ون فايلة، كقوله:لْ وبلت: التمثيل  ير مطابي، والْ 

اإلتقان، ) «.وأشباظ  لب [،02: لطالق]ا چمت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخچ

 (.347 /3السيوطي، و



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(94) 

 (2)َتْدِ ننننْرِح  َأوْ  (1)إِْيَغننننالُ  َعنننن ْ َلننننْم َتْخننننِل 

  

ِلَهنننننننننننا َمَعنَننننننننننناِه ِ و َتْدِضنننننننننننْرِح   َأول

َتْصننننننِدي ل  َلَهننننننا َوَمننننننا بِنننننناليلْف ِ   
 َوإِنْ  (3)

  

نننننننَد   َزكِننننننن ْ  (4)َتْف ِنننننننر ل ِمنَاِسنننننننبل ِمه 

  

                                                   

وهو خته ال الم بما يفيد ا تة يته المعنى بدوهنا، و عه بعضظه أاه خاص »يقوا السيوطي يف تعريف اإليغاا:  (0)

ۀ ۀ ہہہ ہ ھ ھ ھ ھ چ: بفاه وبع يف القرآن، من  لب ألا بال عر، ورُ 

وااظر مليد بيان عن  (.259 /3السيوطي، واإلتقان، ). «إيغاا {وهه مظتدون}فقوله:  [20-21:  ]ي چے

 (.96/ 0لللرك ي، والب هان يف عيدم الق آن، اإليغاا يف: )

ا التوش(: »التد رحيقوا السيوطي يف تعريف ) (2) يح فظو أن ي ون يف أوا ال الم ما يستللم القافية، والفرق بينه وبين وأما

 {ايطفى}ا ية، فإن [ 33 آا عمران:] چڑ ڑ ک کچ  التصدير أن هذا أل لته معنوية و ا  لفظية، كقوله تعالى:

اه يعله أن ول ن بالمعنىم ل ،{ايطفى} ير لفظ  {العالمين}باللفظم لن لفظ  {العالمين}  يدا على أن الفايلة 

ا على جنسه، وجن  هؤ ء المصطفين العالمون  /3السيوطي، واإلتقان، ) «.من لوا م ايطفاء شيء أن ي ون مختارا

344.) 

ا » ( الذي هو من خصائص الفايلة القرآاية:التصدي يقوا السيوطي يف تعريف )( 3) : فظو أن ت ون تلب التصدي وأما

ا رألا العقل على الصدر، وباا ابن المعتلاللفظة بعينظا تقدمت يف أوا ا ية، و هو ثالثة أبسامم الوا: أن  :تسمى أيضا

: لنساء]ا چڳ ڳڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں چ يوافي آخر الفايلة آخر كلمة يف الصدر احو: 

ک ک چ  [4: ا عمران]آ چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئچ والثاين: أن يوافي أوا كلمة منه احو:  [.066

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ: أن يوافي بعض كلماته احو: الثالث [.064: ل عراء]ا چک گ گ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ چ [01: لاعام]ا چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 (.344 -345 /3السيوطي، واإلتقان، ) .«[...20: إلسراء]ا چڈ ڈ ژ

ويسمى ائتالو القافية، أن  فالتف ر :» ( الذي هو من خصائص الفايلة القرآاية:التف ر يقوا السيوطي يف تعريف ) (5)

ا تفو به القافية أو القرينة متم نة يف م اهنا مستقرة يف برارها مطمئنة يف يم ظد الناثر للقرينة أو ال اعر للقافية تمظيدا

ا ا تامًّ ا معناها بمعنى ال الم كله تعلقا ۀ ۀ چومن أمثلة  لب:  ...موضعظا  ير اافرة و  بلقة متعلقا

ية  كر العباألة وتالظ  كر التصرو يف المواا فإاه لما تقدم يف ا  ،ا ية[ 74هوأل: ] چہ ہ ہ ہ

گ چوبوله: . ابتضى  لب  كر الحله والرشد على الرتتي م لن الحله يناس  العباألا  والرشد يناس  المواا

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(99) 

 [(6). ]مناسبات آي القرآن وسوره 4.31

 َوِمنْنننننِه َمنننننا ِيْ َعنننننى ِمنننننَ  اْلِفنَاَسنننننَب 

 

 ِسنننننننننننَدُر ِمَقاَرَبننننننننننن  ِيِنننننننننننِه َأوْ  

 َرْبننننننننننِل ِتننننننننننَلِزُم َأِو التلَفاِثننننننننننلِ  

 

نننننننننننلِ    َتَضننننننننننناِدُد َتَسنننننننننننب ُب َتَعي 

 َوَقرنننننننننننِدِه َتَعننننننننننناِنِق اْلَ نننننننننننَلمِ  

 

 َيِصنننننننْرِ  َكاْلبِنَننننننناِء فِننننننني اْلتَِ نننننننامِ  

ْرتَِبننننننننننا ِ  
ِ
 َفَداِضننننننننننحل َجِينننننننننني  اال

 

 َوَغْرننننِ ِه فِنننني اْلَعْ ننننِت ِ و اْ ننننتِ ا ِ  

 ا َمَقاَمننننننننننن َجاِمَعنننننننننننِ  َبْرنَِهَفننننننننننن 

 

ننننني َغْرننننن ِِه اَل ِبننننندل ِمنننننْ  َدَعاَمننننن  
 فِ

 َقننننننننننَ ائِِ  التلنْظِرنننننننننن ِ َوالتلَضننننننننننادِ  

 

 (1)َأِو التلَخي َصننننننننننناِت َواْسنننننننننننتِْ َ ادِ  

 (2)فِننننني ِسنننننَدُر َكننننناْلبِْ  ِ َواْلَفاتَِحننننن ِ  

 

ننننننننابَِق ِ  (3)َوِسنننننننندَرِة اْلَ ننننننننْدَث ِ    َوالسل

 
                                                   

= 

[ 26السقدة: ] چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ

ية الولى ففتى يف ا  [27: لسقدة]ا چۇ ۆ چ إلى بوله: [ 27السقدة: ] چہ ہ ہ ھ ھچ

 {يروا}ييلاه الموعظة فيظا مسموعة وهي أخبار القرون، ويف الثااية ب چۀچيييوختمظا ب چگ گچييب

 (.356 /3السيوطي، واإلتقان، ) «.لهنا مرئية چۆچيوختمظا ب

ث بد تحدا والتنظر ، والتضاد واالست  اد، وحس  التخيص.  وهي: ، كر ابن فوألي يف هذا البيت أسباب مراعاة المناسبة (0)

 (.372 /3و: )اإلتقان يف عيدم الق آن، عنظا السيوطي بالتفصيل فراجعظا يف

فإاه إشارة إلى الصراا يف بوله: [ 2، 0 البقرة:] چٱ ٻ ٻ ٻ چ افتتاح سورة البقرة بقوله: » يقوا السيوطي: (2)

ا سفلوا الظداية إلى الصراا بيل لظه  لب الصر م[6: لفاتحة]ا چٹ ٹ ٹ چ اا الذي سفلته الظداية إليه كفهنه لما

 (.340 /3و)اإلتقان يف عيدم الق آن،  «.هو ال تاب، وهذا معنى  سن يظظر فيه ارتباا سورة البقرة بالفاتحة

ف اب فيظا المنافي بفربعة أمور: ومن لطائف سورة ال وثر أهنا كالمقابلة للتي ببلظام لن السابقة وْي » يقوا السيوطي: (3)

أي  [0: ل وثر]ا چڎ ڎ ڈ چ الة والرياء فيظا ومنع اللكاة، فذكر فيظا يف مقابلة البخل: البخل وتر  الص

ال وثر: ] چژچ م عليظا، ويف مقابلة الرياء: أي ألُ [ 2 ال وثر:] چژچالخير ال ثير، ويف مقابلة تر  الصالة: 

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(011) 

. 

نننناد   (1)َواْلَقَصننننِص   (3)دنَوِمْؤِمنِنننن (2)الصل

 

 (4)فِننننننني َ َ َفْرَهنننننننا َثَبَتنننننننْت َوِنننننننندن 

  

  

                                                   
= 

 «.ق بلحه الضا يتصدُّ وأراأل به ال[ 2ال وثر: ] چڑچ أي لرضاظ   للناي، ويف مقابلة منع الماعون: [ 2

 (.340 /3السيوطي، واإلتقان، )

ڱ ڱ ڱ چ دئت بفمر موسى واصرته وبوله: وااظر إلى سورة القصص كيف بُ » يقوا السيوطي: (0)

ا لل افرين، وتسليته  ملسو هيلع هللا ىلصتمت بفمر النبي وخروجه من وطنه، وُخ  [،07: لقصص]ا چں بف  ي ون ظظيرا

اإلتقان، ). «[7القصص: ] چڦ ڦ ڄچ لقوله يف أوا السورة  عن إخراجه من م ة ووعدظ بالعوأل إليظام

 (.379 /3السيوطي، و

ٹ چو كر ال رماين يف العقائ  مثله: وباا يف سورة )ص( بدأها بالذكر وختمظا به يف بوله: » يقوا السيوطي: (2)

ٹ چ لى:ويقوا ابن فوألي عند تفسير بوله تعا (.341 /3السيوطي، واإلتقان، ) «.[47]ص:  چڤ ڤ ڤ ڤ 

[ 0]ص:  چٱٻ ٻ ٻ ٻ چاإلا  والقن. وهو أبل  من بوله:  مالعقالء»[: 47]ص:  چڤ ڤ ڤ ڤ 

 (.35/ 5اب بن فوألي، و عبدضراء التأويل، . )«يف أوا السورة فااتظمت الخاتمة مع الفاتحة

يف  وأورأل [0: لمؤمنون]ا چٱ ٻ ٻچ باا اللمخ ري: وبد جعل اب فاتحة سورة » يقوا السيوطي: (3)

السيوطي، اإلتقان، ) «.ف تان ما بين الفاتحة والخاتمة! [007: لمؤمنون]ا چۈئ ۈئ ېئ ېئ چ : خاتمتظا

[: 007: لمؤمنون]ا چۈئ ۈئ ېئ ېئچ  ويقوا ابن فوألي عند تفسير بوله تعالى: (.379 /3و

عبد اب التأويل، ضراء . )«فااتظمت الفاتحة مع الخاتمة ،ومفظومه أن  المؤمنين مفلحون كما اطي به أوا السورة»

 (.007/ 3بن فوألي، و

ۀ چوختمظا بقوله:  [2: لقله]ا چک ک ک گ گ چ ويف سورة )ن( بدأها بقوله: » يقوا السيوطي: (5)

 (.341 /3السيوطي، واإلتقان، ) «.[40: لقله]ا چہ ہ 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(010) 

 [(175/ 13)]الفصل السادس: من األنواع ما ال يدخل حتت احلصر  .4

 [(2). ]أمثال القرآن 1.36

 َوِمنْننننننننِه َأْمَثننننننننالل َلننننننننِه ِقْسننننننننَفانِ 

 

 ظننننننننننناِهَ ةل ِتبِنننننننننننْرِ  َ ا كِْتَفنننننننننننانِ  

ِفر َهنننننا َمنننننا َواَفَقنننننْت ِكنننننلل َمَثنننننْل   ََ 

 

 (2)اللننِذي ِسنن ِل (1)ِب اْلَحَسنن ِ َنْحننَد َجننَدا 

 [(3)]أقسام القرآن  .2.39 

 َوِمنْننننننننِه َأقسننننننننامل َلننننننننِه ِقْسننننننننَفانِ 

 

 ظنننننننننناِهَ ةل َوَغْرِ َهننننننننننا َفالثلننننننننننانِي 

 (3)َدلل َعَيرنننننننننِه اَلِمنننننننننِه َواْلَفْعنَنننننننننى 

 

 َتْحِقرننننننِق َتْدِحرننننننِد اإْلَلننننننِه ِيْعنَننننننى 

   

                                                   

ا يف معاين القرآن. أيله م (0) ن ال وفة، ااتقل إلى هو الحسين بن الفضل بن عمير البقلي: مفسر معمر، كان رأسا

( 64وستين ) ا( ففبام فيظا يعلاه الناي خمسا 207ايسابور، وأالله واليظا عبد اب بن طاهر، يف ألار اشرتاها له )سنة 

 (.242 /2لخير الدين اللركلي، و األعلم،سنة، وكان بربظ اا معروفاا. )

مضارب بن إبراهيه يقوا: سمعت أبي يقوا: باا الماورألي: سمعت أبا إسحاق إبراهيه بن » يقوا السيوطي:( 2)

)خير المور  سفلت الحسين بن الفضل فقلت: إاب تخرو أمثاا العرب والعقه من القرآن فظل تقد يف كتاب اب

وبوله [، 64البقرة: ] چې ې ى ى ائ ائ ەئچ تعالى:  أوساطظا(؟ باا: اعه يف أربعة مواضع: بوله

ٺ چ، وبوله تعالى: [67: بانلفر]ا چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئچتعالى: 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ، وبوله تعالى: [إلسراء]ا چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 (. 54 /5السيوطي، واإلتقان، «. )[...001: إلسراء]ا چں ں ڻ ڻ

ا مضمر، وهو بسمان: بْ ْس والقْ »يقوا السيوطي:  (3) ا ظاهر كا يا  السابقة وإما  عليه الالم احو: أللت هٌ ْس ه إما

  چک ک گ گچألا عليه المعنى احو:  هٌ ْس وبْ [، 046 عمران:آا ] چۈ ۈ ٴۇچ

 (.54 /5السيوطي، واإلتقان، ). «(واب)تقديرظ [ 70مريه: ]



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(012) 

ِسنننننننندِل َواْلِقننننننننْ آنِ   َأْو ِصننننننننْدِس ال ل

 

ْنسننننننننانِ َأِو ا   (1)ْلَلننننننننَزاِء حاَلنننننننننِ  اإْلِ

 (18). تتمة يف إعجاز القرآن وعلومه 3.28 

 َقننننننننْد ِبِعننننننننَث النلبِنننننننني  بِنننننننناْلِقْ آنِ 

 

 ِمْعِلنننننننننَزًة َواِضنننننننننَحَ  اْلِبْ َهنننننننننانِ  

 َحنننننننلل َلنننننننَدي َمَ اتِنننننننِب اْلَ نننننننَلمِ  

 

 لِْيِبِيِغننننننننننننننننناِء ِ ْرَوِة اْلِفَقنننننننننننننننننامِ  

ِصننننننرِ  اْلَلنننننن   ْزِل َفِفنننننني َبيرِغننننننِه ال ل

 

نننننْهِل    ِحْيننننندل َفِصنننننْرِحِه اْلَق ِينننننِب السل

ِسننننْرِل َفْحننننَدي  ِز ال لِيننننِق ال ل
 َواْلَلننننائِ

 

ننننننَدي   َفَخاَمنننننن ل ِعِذوَبنننننن ل َعَيننننننى السل

ننننننننْذ ِمننننننننَ  اْلبيغنننننننناءِ    َفننننننننِذل َل اليل

 

ْسنننننَ  ِمنننننْ  َمَصننننناِقِع اْلِخَ َبننننناءِ    َواليل

نننننننننَزِهْم بَِقنننننننننْدِل )اَل َيْأِتدَننننننننننا   َعلل

 

 ْمِهِينننننننننننْدا ِسننننننننننننِْرنَابِِفْثِينننننننننننه( َوأِ  

ْعَلنننننازِ   ْجَفننننناِ  فِننننني اإْلِ  َواْنَعَقنننننَد اإْلِ

 

ازِ   ننننني َوْجِهنننننِه الَعنننننزل
َتَيِفننننندا فِ َْ  (2)َوا

                                                    

يقسه على أيوا اإليمان التي تق  على الخلي معرفتظا،  -سبحااه وتعالى-ثه هو » يقوا السيوطي: (0)

على أن الرسوا  ي، وتارة على القلاء  تارة يقسه على التو يد، وتارة يقسه على أن القرآن  ي، وتارة

 (.47 /5السيوطي، واإلتقان، «. )والوعد والوعيد، وتارة يقسه على  اا اإلاسان

وج  ا هتمام بمعرفة وجه اإلعقا ، وبد  ملسو هيلع هللا ىلصلما ثبت كون القرآن معقلة ابينا » يقوا السيوطي: (2)

ا فبين محسنٍ  دي وبع بال الم القديه الذي هو ومسيء، فلعه بوم أن التح خاو الناي يف  لب كثيرا

لافت يف  لب ما   يطاق وبه وبع عقلها، وهو مرألوأل لنا ما   يم ن يفة الذا  وأن العرب كُ 

=وهو  الوبوو عليه   يتصور التحدي به، والصواب ما باله القمظور أاه وبع بالدااا على القديه

  عقولظه و العرب عن معارضته وسلْ اب يرْ  ة، أي أنفْ رْ اللفاظ. ثه  عه النظاام أن إعقا ظ بالص  

ا لظه ل ن عابظه أمرٌ  ڀ ڀ چخارجي فصار كسائر المعقلا ، وهذا بوا فاسد بدليل:  وكان مقدورا

ا ية، فإاه يدا على عقلهه مع بقاء بدرهته، ولو سلبوا [ 44اإلسراء: ] چٺ ٺ ٺ

 (.7 /5السيوطي، واإلتقان، ) «.القدرة له يبي لظه فائدة  جتماعظه



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(013) 

 َواْلَقننننننْدِر اْلِفْعِلننننننِز َمننننننَع َتَفنننننناِوِت 

 

ِي اللتِننننننني َتَسننننننناَوِت   ِْ  َفَصننننننناَحِ  ا

 بَِ ْدنَِهنننننننا فِننننننني َغاَينننننننِ  اْلَبلَغننننننن  

 

  َوَفننننناَس ِحْسنننننَ  َبْعِضنننننَها ِصنننننَراغَ  

رننننننِه َأْفَصننننننحل َمننننننَع اْلَفِصننننننْرِح  
 إِْ  فِ

 

ننننِحرِح   نننني الصل
 (1)َواأْلَْمَيننننِح اْلَفِيننننْرِح فِ

 [(9) . ]العلوم املستنبطة من القرآن2.21 

لِنننننننر َ   َوَقننننننْد َحننننننَدي ِعِينننننندَم اأْلَول

 

نننننننن ِْي َ   َِ  (2)َجِفننننننننرَعِهْم َوِعْيننننننننَم اِ

ا إال    ِسننننننننندِل ِ ننننننننن    َفَحاَزَهنننننننننا ال ل

 

  ََ نننننِه َتَعننننناَلىَمنننننا َكننننناَن ِمنننننْ    َداص 

نننَل   ََ  َوَحاَزَهنننا اأْلَْصنننَحاِب ِمنْنننِه َمنننا 

 

ننَدا   َمننْ  َقننْد ِأْرِسننَل   ََ  َمننا َكنناَن ِمننْ  

 َوَحاَزَهننننا األَْتَبنننناِ  ِمنننننِْهْم َمننننْ  َرَأي 

 

نننننًدا اَل َيْسنننننَتِدي بَِفنننننْ  َننننننَأي   ِمَحفل

 
                                                   

لف يف تفاو  القرآن يف مرات  الفصا ة بعد اتفابظه على أاه يف أعلى مرات  اختُ » يقوا السيوطي: (0)

البال ة بحيث   يوجد يف الرتاكي  ما هو أشد تناسباا و  اعتدا ا يف إفاألة  لب المعنى منه، فاختار 

ا له من القاضي المنع وأن كل كلمة فيه مويوفة بالذروة العليا، وإن كان ب عض الناي أ سن إ ساسا

عي أن كل ما يف القرآن أرفع الدرجا  يف  بعض، واختار أبو اصر الق يري و يرظ التفاو ، فقاا:   ادا

«. الفصا ة، وكذا باا  يرظ: يف القرآن الفصح والفصيح، وإلى هذا احا ال يد عل الدين بن عبد السالم

 (.20 /5)اإلتقان، السيوطي، و

له  ،باا ابن الفضل المرسي يف تفسيرظ: جمع القرآن علوم الولين وا خرين بحيث» وطي:يقوا السي( 2)

خال ما استفثر به سبحااه وتعالى، ثه ورث  لب  ملسو هيلع هللا ىلص ا  قيقة إ  المت له اا، ثه رسوا ابن اا علما حِ يُ 

لو ضاع  ا:عنه معظه ساألا  الصحابة وأعالمظه مثل الخلفاء الربعة وابن مسعوأل وابن عباي  تى با

لي عقاا بعير لوجدته يف كتاب اب تعالى، ثه ورث عنظه التابعون بإ سان ثه تقاير  الظمه وفرت  

العلائه وتضاءا أهل العله وضعفوا عن  مل ما  مله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنواه 

عوا علومه وبامت كل طائفة بفن من فنواه...  (.30 /5السيوطي، واإلتقان، «. )فنوا



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(015) 

 َوَبْعنننننَدِهْم َتَقاَصنننننَ ت َعنَْهنننننا ِهَفنننننم

 

 مل لَِفننننننا اْنننننننَبَهمْ إِْ  َفَتننننننَ ْت َعننننننَزائِ  

 َفَصنننننننناَر ِكنننننننننل  َعنننننننناَلُم بَِفن نننننننننهِ  

 

 ِمْسننننننننَتنْبًِ ا َمننننننننا َناَلننننننننِه بَِفن ننننننننهِ  

 ِثنننننننمل َتَقاَصنننننننِ وا َعَينننننننى اْلَفنَنننننننا ِ  

 

 فِنننني ِكِتننننُب َعننننْ  ِرَتننننِب اْسننننتِنْبا ِ  

 َفننننننِذو اْلت َقننننننى َعَيرننننننِه ِ و َتَقاِعنننننندِ  

 

 َوَغْرنننننننِ ه َيِهنننننننْرِم فِننننننني اْلَعَدائِننننننندِ  

َقنَننننننننننننا   َبننننننننننننا ِ َوفل  اهللِ َعَيننننننننننننى ات 

 

ْرننننننننِه َوالتلننننننننْ ِك للْبتِننننننننَدا ِ  
 َمننننننننا فِ

 [(21). ]فضائل القرآن 3.22 

 َجنننناَءْت بِننننِه َفَضننننائِلل فِنننني اْلِلْفَينننن ِ 

عِ  عل ِمَشنننننفل
 (1)َقنننننْد َجننننناَء فِرنننننِه َ نننننافِ

 جاِعِينننننننننننننِه َأَماَمنننننننننننننه َيِقنننننننننننننْددِ 

 (2)َوَفْضننننننننننِيِه لَِسننننننننننائِ ِ اْلَ ننننننننننَلمِ 
 

 اِت النلَقَينننننن ِ ِمننننننَ  اأْلََحاِديننننننِث الث َقنننننن

سل ِمتلَبنننننننننننعِ    َوَماِحنننننننننننلل ِمَصننننننننننندل

ْيَفننننننننننننِه َوِقننننننننننننْددِ  ََ  لَِلنلننننننننننننُ  َأْو 

 لِْجََننننننننننننامِ 
ِ
 َجننننننننننناَء َكَفْضنننننننننننِل اهلل

 

 َكَخنننننننناِرُج ِمنْننننننننه َبننننننننَل اْ ننننننننتِباهِ  َمننننننا َرَجننننننَع اْلَعْبننننننِد إَِلننننننى اإْلَلننننننهِ 

                                                   

 /2(، 0411 ) ديث: ڤ ( أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف، من  ديث جابر بن عبد ابصحرح) (0)

ع م ف   عٌ القرآن شافِ » (. ولفظ الحديث:330 /0، و025 . وابن  بان يف يحيحه، ) ديث:095

ث يححه والحدي«. ومن جعله خلفه سابه إلى النار ،من جعله أمامه باألظ إلى القنة ،قمصد   ٌل ا ِ ومْ 

 (.30 /4اللباين يف سلسلة ال األيث الصحيحة )و

( من  ديث أبي سعيد الخدري، 045 /4، و2926أخرجه الرتمذي يف سننه ) ديث:  )ضعرت( (2)

عطي ما أُ  ه أفضْل كري عن مسفلتي أعطيتُ و ِ  له القرآنُ غْ ن ْش مْ  :-عل وجل-يقوا الرب » ولفظه:

والحديث ضعفه اللباين يف ضعيف «.  الم كفضل اب على خلقهكالم اب على سائر ال وفضُل  ،السائلين

 (.935، ص6534القامع الصغير ) ديث: 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(014) 

ْكِ  اْلَح ِننننرمِ   َوالننننذ 
ِ
 َوِهننننَد كَِتنننناِب اهلل

 َعنننننننننزل َفنننننننننَل ِتِزْيِغنننننننننِه اأْلَْهنننننننننَداءِ 

هِ َمنننننننِ  اْهَتنننننننَدي بَِغْرننننننن ِه   (1)َأَضنننننننيل

 اَل َينَْبِغننننننننني لَِصننننننننناِحِب اْلِقنننننننننْ آنِ 

ْرننننننً ا َيْ ِثنننننن ِ  ََ  َبْرننننننتل بِننننننِه ِيْقننننننَ ِأ 
 

نننننَ اِ  اْلِفْسنننننَتِقرمِ   َوَحْبِينننننِه َوِهنننننَد الص 

 َكننننننننلل َفننننننننَل َيْشننننننننَبِعِه اْلِعَيَفنننننننناءِ 

 تاِرِكننننننننننننننِه َتَ ب ننننننننننننننً ا َأَ للننننننننننننننهِ 

 ْحنننننننَزانِ َجهاَلنننننننِ  اْلَلاِهنننننننِل ِ ي اأْل 

ننننن   فِرنننننِه َأْكَثننننن ِ  َواْلَخننننناِل َعنْنننننه الشل
(2) 

 

نننننَ َج ال لَب انِننننني َْ ٍُ َقنننننْد َأ  َعنننننْ  َأَنننننن

  

 (3)َأْهننننننِل اإْلَلننننننِه ِهننننننْم َ ِوو اْلِقننننننْ آنِ 
  

                                                   

ا)( 0) بلت: «. ست ون فتن»( ولفظه: 2194 /5، و3375 ( أخرجه الدارمي يف سننه: )بربه:ضعرت جد 

  ه ما بين ه، هو كتاب اب، كتاب اب فيه ابف ما ببل ه، وخرب ما بعدكه، و» وما المخرو منظا؟ باا:

، بصمه اب، ومن ابتغى الظدل يف  يرظ، أضله اب، فظو ن تركه من جبارٍ الفصل لي  بالظلا، هو الذي مْ 

 بل اب المتين، وهو الذكر الح يه، وهو الصراا المستقيه، وهو الذي   تلي  به الهواء، و  تلتب  

، و  تنقضي عقائبه، وهو الذي له ينته القن رة الرألا به اللسنة، و  ي بع منه العلماء، و  يخلي عن كث

هو الذي من باا به يدق، ومن   ه به عدا،  [0: لقن]ا چڀ ڀ ڀ ڀ چ   إ  سمعته أن بالوا:

فه اللباين يف ضعيف القامع . «ي إلى يراا مستقيهدِ ر، ومن ألعا إليه هُ جِ ومن عمل به أُ  والحديث ضع 

 (. 312، ص2140 الصغير و ياألاته )ربه:

ار يف مسندظ ) ديث:ضعرت) (2) قرأ فيه إن البيت الذي يُ » ( ولفظه:214 /03، و6672 ( أخرجه البل 

والحديث ضعفه اللباين يف سلسلة  .«خيرظ قرأ فيه القرآن يقلا والبيت الذي   يُ  ،القرآن ي ثر خيرظ

  (.504 /6، و2442ال األيث الضعيفة، ) ديث: 

( من  ديث علي بن أبي 023 /3، و2911 يف المعقه ال بير ) ديث:( أخرجه الطرباين ضعرت) (3)

 ملة » (. ولفظه:2044 /5، و3427ا على عطاء بن يسار ) ديث: طال ، والدارمي يف سننه موبوفا 

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(016) 

َفنننننننننِه نَِتاَجنننننننننهِ   َوِكنننننننننل  َمنننننننننْ  َعيل

  

َجنننننننِه ِمنننننننَ  اْلِلنَننننننناِن َتاَجنننننننهِ   (1)َتدل
  

ننننني النلَهنننننارِ 
 (2)َمنننننْ  َقننننناَم بِننننناْلِقْ آِن فِ

  

ٍَ النلننننارِ  ْرننننِل َلننننْم َيْسننننَفْع َحِسننننر  َواليل
  
 َقاِرِئننننننننننننِه التلِقنننننننننننني  َكنننننننننننناأْلِْتِ ج  

 

 َ ر نننننننننِب َ ْعنننننننننُم ِرْيِحنننننننننِه ِ و َأَرِج 
  
 َواْلِفننننننْؤِمِ  الت نننننناِرِك ِمْثننننننِل التلْفننننننَ ةِ 

يَحاَننننننننن ِ   َواْلَفنننننننناِجِ  اْلَقنننننننناِرِ  كال ل

 َواْلَفننننناِجِ  الت ننننناِرِك ِمْثنننننِل اْلَحنَْظنننننلِ 

ائَِحننننننن ِ   َ ر نننننننِب َ ْعنننننننُم َفاِقنننننننِد ال ل

ْيِح َمننننننننَع اْلَفننننننننَ اَرةِ    َ ر َبننننننننِ  النننننننن  

رنننننِه ِمننننن   َ ْعِفنننننِه َجنننننلِ 
 (3)اَل ِرينننننَح فِ

                                                   
= 

والحديث ضعفه اللباين يف ضعيف القامع الصغير و ياألاته «. القرآن عرفاء أهل القنة يوم القيامة

  (.314، ص2017) ديث: 

، وبد  كر الطرباين 36 /0، و96 ( أخرجه الطرباين يف الوسن من  ديث أبي هريرة بربه:ضعرت) (0)

وكذلب تفرأل به موسى بن اايح عن  ،أن  الحديث له يروظ عن عباأل بن أبي يالح إ  جابر بن سليه

 /7و ،00672 جابر بن سليه وبد ضعفه ال ألي كما  كر  لب الظيثمي يف مقمع اللوائد  ديث ربه:

ْو أبوظ يوم القيامة بتاو يف القنة ما من رجل يعلِّ » . ولفظ الحديث:066 ه ولدظ القرآن يف الدايا إ  ُتوِّ

 .«يعرفه به أهل القنة بتعليه ولدظ القرآن يف الدايا

 /2، و0021 أخرجه الطرباين يف المعقه الصغير من  ديث أا  بن مالب ) ديث: (ضعرت) (2)

م اب لحمه  را  ،ه رامْ  مُ رِّ حْ ه ويُ  اللْ  لُّ حِ يُ  ،القرآن يقوم به أااء الليل والنظارمن برأ » ( ولفظه:245

باا «.  تى إ ا كان يوم القيامة كان القرآن له  قة ،وألمه على النار، وجعله رفيي السفرة ال رام الربرة

ويحيى وفيه خليد بن ألعلن، ضعفه أ مد » (:071 /0، 743الظيثمي يف مقمع اللوائد ) ديث: 

 «.والنسائي، وباا أبو  اته: يالح، لي  بالمتين، وباا ابن عدي: عامة  ديثه تابعه عليه  يرظ

(، من 095 /2، 0401 ( ومسله ) ديث:2171 /4، و4000 ( أخرجه البخاري ) ديث:صحرح) (3)

ة ريحظا طي  ل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الترجا مثْ » ديث أبي موسى الشعري، ولفظه: 

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(017) 

 ِ  ِسنننندَرُة َلننننِه ِحننننرَ  اْضننننَ َلعْ َقننننارِ 
 

نننننننَ  اْلَفنننننننَز  نننننننَل َمْيَ ً نننننننا وِأم  ِوك 
(1) 

 

نننننننَم اْلِقنننننننْ آنَ  (2)َواْلَخْرنننننننِ  َمنننننننْ  َتَعيل
 

 

نننننننننَم النلننننننننناَ  بِنننننننننِه إِ   ْتَقانننننننننناَفَعيل
  

 (3)َمنننننننع اْل ِنننننننَ اِم َمننننننناِهِ  اْلِقنننننننْ آنِ 

 ِهننننننند اْلَغنِننننننني  لِْيَفْقننننننن ِ اَل َيِصنننننننْر ِ  
 

ِه َأْجننننننننننننَ انِ   لَِقنننننننننننناِرُ  بَِشننننننننننننق 

ِكنننننننننل  َغنِننننننننني  ِدْوَننننننننننِه َفِقرننننننننن ِ  
(4) 

 

 

  

                                                   
= 

ومثل المؤمن الذي   يقرأ القرآن كمثل التمرة   ريح لظا وطعمظا  لو، ومثل المنافي  ،وطعمظا طي 

، ومثل المنافي الذي   يقرأ القرآن كمثل الذي يقرأ القرآن مثل الريحااة ريحظا طي  وطعظما مُ  را

 «.الحنظلة لي  لظا ريح وطعمظا مرا 

 ( والنسائي يف سنن ال ربل ) ديث:576 /4، و3517 ( أخرجه الرتمذي يف سننه ) ديث:ضعرت)( 0)

ما من مسله يفخذ مضقعه يقرأ سورة من » ( من  ديث شداأل بن أوي، ولفظه:299 /9، و01479

والحديث ضعفه اللباين يف «.  ا متى هْ     ظُ ا فال يقربه شيء يؤ يه  تى يْ اب به مل ا  ْل كتاب اب إ  وك  

 (.745، ص4204ضعيف القامع الصغير ) ديث: 

 (. ولفظه:0909 /5، و5739 ) ديث: ڤ ( أخرجه البخاري من  ديث عثمان بن عفانصحرح) (2)

  «.همْ ه القرآن وعلا خيركه من تعل  »

 . ومسله ) ديث:0442 /5( 5643 ) ديث: ڤ ( أخرجه البخاري من  ديث عائ ةصحرح) (3)

ة ال رام الربرة، والذي يقرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفر» . ولفظه عند مسله:094 /2( 0402

 «.، له أجرانويتتعتع فيه، وهو عليه شاقا 

( من  ديث أا  بن مالب، 244 /2، و752( أخرجه الطرباين يف المعقه ال بير ) ديث: ضعرت) (5)

والحديث ضعفه اللباين يف سلسلة ال األيث «. و   نى ألواه ،ى   فقر بعدظنا القرآن  ِ » ولفظه:

 (.62 /5، و0444) ديث:  الضعيفة،



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(014) 

 [(11). ]فضائل بعض سور القرآن وبعض آياته 4.23

ننَدر  َوَقننْد َأَتننى التلْفِضننرِل فِنني َبْعننِض الس 

 

رَفننننننا اْسننننننَتَق   بِعَ  
 ْرنَِهننننننا َأْفَضننننننِيَها فِ

نننننْبِع اْلَفَثنننننانِي  اْلَحْفنننننِد َوِهننننني السل
(1) 

 

ننننَاِم اْلِحْفنننِ  ِمنننْ  َ نننْرَ انِ   ننني السل
 َوفِ

 آِي بِْ  َِهنننننا َوِهننننني َمنننننَع اْلِعْفنننننَ انِ  

 

 (2)َغَفاَمَتنننننننننننننننناِن َأْو َغَراَيَتننننننننننننننننانِ  

ننننْبِع ال  ننننَدالِ   َواْلِحْبننننِ  َواِعنننني السل
(3) 

 

نننالِ  َيْعِصنننمِ    َعْشنننِ  اْلَ ْهنننِت ِمنننْ  َدجل

   

                                                   

 /4، 3024 ( والرتمذي يف سننه: ) ديث:09 /34، 20195 أخرجه أ مد يف المسند ) ديث: )صحرح( (0)

 ،وهي السبع المثاين ،ما أالا اب يف التوراة و  يف اإلاقيل مثل أم القرآن»بن كع  ولفظه:  ( من  ديث أبيا 297

والحديث يححه اللباين يف يحيح القامع الصغير و ياألاته «. اولعبدي ما سف ،وهي مقسومة بيني وبين عبدي

 (.975 /2، و4443 ) ديث:

 /2، و3390 (. والدارمي يف سننه ) ديث:50 /34، و22941 أخرجه أ مد يف المسند ) ديث: )صحرح(( 2)

و   ، سرةظا كْ رْ وتْ  ،ها بركةذْ أْخ  تعلموا سورة البقرة فإنا » ( من  ديث بريدة بن الحصي ، ولفظه:453

ظالن يا بظما ثه م ث ساعة ثه باا: تعلموا سورة البقرة وآا عمران فإهنما اللهراوان يُ  :باا ،ةلْ طْ يستطيعظا البْ 

وأخرجه مسله يف يحيحه من  ديث أبي أمامة «. يوم القيامة كفهنما  مامتان أو  يايتان أو فربان من طير يواو

 (.097 /2، و0424 الباهلي، ) ديث:

، 2171 ( والحاكه يف المستدر  ) ديث:42 /6، و25474 أخرجه أ مد يف المسند ) ديث: ح()صحر (3)

والحديث يححه اللباين يف سلسلة ال األيث «. ا من القرآن فظو  ربوْ من أخذ السبع الُ » ( ولفظه:742 /0و

 ديث:(. والحديث الذي يف عقل البيت أخرجه مسله يف يحيحه ) 344 /4و ،2314 الصحيحة ) ديث:

ه من ِص ع ر آيا  من أوا سورة ال ظف عُ  ن  فظْ مْ » ( من  ديث أبي الدرألاء، ولفظه:099 /2، و0434

 «.الدجاا



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(019) 

اَن ِهنننننندَد َعننننننمل  ََ  اَل َيْحَفننننننِ  النننننند 

 

قل َقننننننننْد ِغننننننننمل  
 (1)َبننننننننَ اَءًة ِمنَننننننننافِ

ْسنننننننن اءِ   ننننننننِ  اإْلِ َِ  (2)آَيننننننننِ  ِعننننننننز  آ

 

نننَفاءِ    فِننني اْلَ ْهنننِت ِنننندِر اأْلْرِض َوالسل

 لِننننننَذاِت َسننننننْلَدُة َجنَاَحننننننا ِظَيننننننلِ  

 

نننننلِ َوفِننننني اْلفِ  (3)َواْلَقْينننننِب َينننننٍ   َفصل

َبننننناِب اْلَهنننننانِي   (4)َمنننننَع الَحنننننَداِمْرِم الي 

 

ْحَف ِ    (5)َكَفننننا اْلَعننننِ وِ  ِسنننندَرِة النننن ل

 َوَيْقنننننننننَ ِأ اْلِفَسنننننننننب َحاِت َأْحَفنننننننننِد  

 

 فِنننننني ِكننننننل  َلْرَيننننننُ  َأَتننننننْت َفَرْ ِقننننننِد  

   

                                                   

( من  ديث علي بن أبي طال . 314 /7، و7471 أخرجه الطرباين يف المعقه الوسن ) ديث:ضعرت( ) (0)

  » عيد وهو مرتو . ولفظ الحديث:ا هن ل بن سوالحديث ضعيف بسب  تفرأل عامر بن إبراهيه به، وفيه أيضا 

 «. يحفظ منافي سورة هوأل، وبراءة وي ، والدخان، وعه يتساءلون

آية » ولفظه:، (. من  ديث معا  بن أا 396/ 25، و04635( أخرجه أ مد يف المسند، ) ديث: ضعرت)( 2)

سلسلة  والحديث ضعفه اللباين يف .«ظاا ية كلا [ 000 اإلسراء:] چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچالعل: 

والحديث الذي يف عقل البيت أخرجه الحاكه يف المستدر   (.43 /5، و0457 ال األيث الضعيفة، ) ديث:

 ال ظف سورة أوا برأ ْمن»(. ولفظه: 0015/ 2، و6571ويححه اللباين يف يحيح القامع ) ديث: 

ا له كاات وآخرها،  . «الرو إلى السماء بين ما ااورا  له كاات كل ظا برأها وْمن رأسه، إلى ْبْدمِه من اورا

( من  ديث معقل ين يسار، 395 /9، و01457 أخرجه النسائي يف السنن ال ربل، ) ديث: ضعرت() (3)

والحديث «. وها على موتاكهؤفر له، ابروي  بل  القرآن   يقرؤها رجل يريد اب والدار ا خرة إ   ُ »ولفظه: 

 (.747 /05، و6453 فة، ) ديث:ضعفه اللباين يف سلسلة ال األيث الضعي

إنا » ( من  ديث عبد اب بن مسعوأل، ولفظه:2026 /5، و3521 ( أخرجه الدارمي يف سننه ) ديث:حس ) (5)

ا، وإن ْس ل لا شيء ْس  والحديث  «.لباباا، وإن لباب القرآن المفص  نام القرآن سورة البقرة، وإنا ل ل شيء لُ ناما

نه اللباين يف سلسلة ال ا  (.034 /2، و444أليث الصحيحة، ) ديث:  سا

ل ل شيء عروي وعروي »( ولفظه: 549 /2، و2595 أخرجه البيظقي يف شع  اإليمان ) ديث: ضعرت() (4)

 (. 426 /3، و0341والحديث ضعفه اللباين يف سلسلة ال األيث الضعيفة ) ديث:  .«القرآن الر من



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(001) 

 َيِقنننننندِل فِرَهننننننا آَينننننن ل َقننننننْد َتْفِضننننننِل 

 

ِل    (1)ِمننننننْ  َأْلِفَهننننننا َعنَننننننى بِِهننننننَد اأْلَول

 (2)َصنننننَلَة َسنننننْبِعرَ  ِأِلنننننْدَف َمْيَ نننننُك  

 

ننن ِ اْلَحْشننن ِ َوَجنننا فِننني اْلِفْينننِك   َِ  فِننني آ

َقاِرِئننننننننِه َيننننننننْأَمِ  ِضنننننننن ل اْلَقْبنننننننن ِ  
(3) 

 

 (4)َلنننننْم َينننننِك بِاْلِلنَننننناِن َ اِت اْلِبْشننننن ِ  

                                                    

، 2920 ( والرتمذي يف السنن ) ديث:573 /5، و4149أخرجه أبو ألاوأل يف سننه ) ديث:  حس ()( 0)

إن فيظن  كان يقرأ المسبحا  ببل أن يربد، وباا:» ( من  ديث العرباو بن سارية، ولفظه:040 /4و

 والحديث  سنه اللباين يف يحيح سنن الرتمذي.«. آية أفضل من ألف آية

 ث معقل بن يسار، ولفظه:( من  دي042 /4، و2922أخرجه الرتمذي يف سننه ) ديث:  ضعرت() (2)

من باا  ين يصبح ثالث مرا  أعو  باب السميع العليه من ال يطان الرجيه وبرأ ثالث آيا  من آخر »

ون عليه  تى يمسي، وإن ما  يف  لب اليوم ما  اب به سبعين ألف ملب يصلُّ  ْل ك  سورة الح ر و

ا، ومن بالظا  ين يمسي كان بتلب المنللة ضعفه اللباين يف ضعيف القامع الصغير  والحديث .«شظيدا

 (.426، ص4732) ديث: 

، ڤ(، من  ديث ابن عباي 065 /4، و2491 ( أخرجه الرتمذي يف سننه، ) ديث:ضعرت) (3)

باءظ على برب وهو   يحس  أاه برب، ِخ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباي باا: ضرب بعض أيحاب النبي » ولفظه:

يا رسوا اب، إين  :فقاا ملسو هيلع هللا ىلصظ الملب  تى ختمظا، ففتى النبي فإ ا فيه إاسان يقرأ سورة تبار  الذي بيد

 :خبائي على برب وأاا   أ س  أاه برب فإ ا فيه إاسان يقرأ سورة تبار  الملب  تى ختمظا، فقاا ضربُت 

باا اللباين يف ضعيف سنن الرتمذي «. هي المااعة هي المنقية تنقيه من عذاب القرب ملسو هيلع هللا ىلصرسوا اب 

  .«...هي المااعة» ما يصح منه بوله:ضعيف وإا (:354)ص

( 494 /0، و2700 أخرجه أبو اعيه يف معرفة الصحابة كما يف كنل العماا ) ديث: ا()ضعرت جد   (5)

ر عبدي، فوعلو لم نن أبِ   :فيقوا ،{له ي ن الذين كفروا} :إن اب تعالى ليسمع إلى براءة» ولفظه:

عيل تابعي، اسمإهذا منقطع، و ندي بعد  كرظ للحديث:وباا المتقي الظ .«لب يف القنة  تى ترضى

وباا الحافظ ابن  قر يف  هر الفرألوي كفن الصواب على أ د بني فضيل، وعبد اب ضعفه 

ا» (:272 /4الداربطني. وباا ابن كثير يف جامع المساايد والسنن )و  «.هو  ديث  ري  من ر جدًّ



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(000) 

ْلننننَزالِ  نننني الز 
 نِْصننننِت اْلِقننننْ آِن َجنننناَء فِ

 

ْرَسنننننالِ   ننننن ِ اإْلِ َِ  َواْلَعاِدَيننننناِت ِمنننننْ  آ

 (1)أْلِت آَينننننننُ  َأَتنننننننى التل ننننننناِث ِ َكننننننن 

 

 َوِرْبِعنننننِه ِقنننننْل َينننننا َكنننننَذاَك النلْصننننن ِ  

ننننننننَلِ    َْ  َعْدَ َتننننننننانِ  (2)َوِثِيِثننننننننِه اإْلِ

 

ْنسننننننانِ    َأْفَضننننننِل ِكننننننل  َعننننننْدَ ِة اإْلِ

ْحَف ِ    َفاْقَ ْأِهَفنننننننننا َتِعنننننننننْدِ  بِنننننننننال ل

 

 َمنننننا َصنننننحل فِننننني َفَضنننننائِِل اْلِقنننننْ آنِ  

نننا اْلَحنننديِث فِننني َفَضننن  نننَدرَأمل  ائِِل الس 

 

ننننَ ر   (3)َفننننَذاَك َمْدِضنننند ل لَِلنننناِمِع الشل

 (11). خواص القرآن 1.22 

نننننننَفاِء ظننننننناِهً ا َوبا ِنًنننننننا  ِهنننننننَد الش 

 

 لِِ ننننننننل  ِمْبَتًيننننننننى َأَتنننننننناِه ِمدِقنًننننننننا 

َقى َوِ ننننننننننْ بِهِ    ِقننننننننننَ اءًة َوبِنننننننننناْل  

 

 َتْعِيرننننننِل َمانِِعْرننننننِه فِرننننننِه َمننننننا بِننننننهِ  

   

                                                   

أ   "ولفظيه: من  يديث عبيد اب بين عمير، (0/744، 2140 أخرجه الحاكه يف المستدر  ) ديث:( ضعرت) (0)

أما يستطيع أ دكه أن يقيرأ ألظياكه »بالوا: ومن يستطيع  لب؟ باا: « يستطيع أ دكه أن يقرأ ألف آية يف كل يوم؟

  (.0/225و490ضعفه اللباين يف ضعيف الرت ي  والرتهي ، ) ديث: «الت اثر

أيعقل أ دكه أن يقرأ » ( من  ديث أبي الدرألاء، ولفظه:099 /2، 0434أخرجه مسله يف يحيحه ) ديث:  (2)

 «.يف ليلة ثلث القرآن؟ بالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ باا: بل هو اب أ د تعدا ثلث القرآن

ا الحديث الطويل يف فضائل القرآن سورة سورة فإاه موضوع كما أخرو الحاكه يف المدخل » يقوا السيوطي: (3) أما

أبي عمار المرو ي أاه بيل لبي عصمة القامع: من أين لب عن ع رمة عن ابن عباي يف فضائل  بسندظ إلى

القرآن سورة سورة ولي  عند أيحاب ع رمة هذا؟ فقاا: إين رأيت الناي بد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه 

 (.034/ 5والسيوطي، اإلتقان، ) «.ةا بْ ْس أبي  نيفة ومغا ي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث  ِ 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(002) 

 ْ آنِ وَجننننننناَء فِننننننني َفاتَِحنننننننِ  الِقننننننن

 

اِء بِاإِلْيَقننننننانِ    (1)ِ ننننننَفاِء كننننننل  النننننندل

ٍَ َقننننناِرِ  َلنننننَدي الَفنَنننننامِ    َلنننننْم َيننننننْ

 

ننننننننننننننننننَامِ   ِل السل  َأْرَبنننننننننننننننننَع آُي َأول

َمنننننننَع آَينننننننِ  الِ ْ ِسننننننني  آَيَتنننننننانِ  
(2) 

 

 َبْعننننننَد َثننننننلِ  الَخننننننْتِم بِننننننالق آنِ  

 (3)لِننننننننَدْينَِك اليِهننننننننمل لِيِحَسنننننننناِب  

 

 (4)الْستِْصنننَعاِب َأَفَغْرنننَ  فِننني ِأْ َننننْي  ي ا 

   

                                                   

، 230 /0، و3503 ( أخرجه الدارمي يف سننه ) ديث:ضعرت) (0) ( من  ديث عبد الملب بن عمير مرسالا

فه اللباين يف تحقيقه لم  اة المصابيح للتربيلي، «. يف فاتحة ال تاب شفاء من كل ألاء» ولفظه: والحديث ضع 

 (.667 /0، و2071) ديث: 

وكان من -( ولفظه: عن المغيرة بن سبيع 2030 /5، و3524 ) ديث: ( أخرجه الدارمي يف سننه،ضعرت) (2)

لظا، وآية  ن برأ ع ر آيا  من البقرة عند منامه، له ينْ  مْ » باا: -أيحاب عبد اب القرآن: أربع آيا  من أوا

والحديث سندظ ضعيف، باا «. له ين  ما بد  فظه»باا إسحاق:  .«ال رسي، وآيتان بعدها، وثالث من آخرها

 «. رجاله رجاا الصحيح، إ  أن ال عبي له يسمع من ابن مسعوأل» :(مقمع اللوائد)لظيثمي يف ا

 ( من  ديث أا  بن مالب، ولفظه:336 /0، و444( أخرجه الطرباين يف المعقه الصغير ) ديث: صحرح) (3)

اب عنب؟ بل يا  ا لألالنايألْ  أ  أعلامب ألعاء تدعو به لو كان عليب مثل جبلٍ » لمعا  بن جبل: ملسو هيلع هللا ىلصباا رسوا اب »

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں چ معا : 

، ر مان الدايا وا خرة، تعطيظما من ت اء، وتمنع منظما من ت اء، ار مني [26: ا عمران]آ چں ڻ ڻ 

/ 01، و07553والحديث يححه الظيثمي يف مقمع اللوائد بربه:  .«ر مة تغنيني اا عن ر مة من سوا 

 .361/ 2، و0421. واللباين يف يحيح الرت ي  والرتهي  بربه: 046

ا على ابن عباي265 /2، و605 يظقي يف الدعوا  ال بير، ) ديث:ب( أخرجه الضعرت)( 5)  ڤ ( موبوفا

ا فليقرأ هذظ ا ية يف أ هنابْ إ ا استصعْ »أاه باا:  ڤولفظه: عن ابن عباي   :ت ألابة أ دكه أو كاات شموسا

: ا عمران]آ چەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئى ائ ائ چ

فه اللباين يف سلسلة ال األيث الضعيفة ) ديث: [43  (.224 /02، و4610 والحديث ضعا



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(003) 

 َأَماِننَننننننا فِنننننني َغننننننْ ِس فِنننننني بِاْسننننننمِ 

 

 (1)َمننننننا َقننننننَدِروا اهللَ َأَتننننننى لِْيَخننننننْتمِ  

 ِ ننننننَفاِء كننننننل  الَ ننننننْ ِب يف ِدَعنننننناءِ  

 

  ٍَ  َفننننناْقَ ْأ فِننننني إَِنننننناِء َمننننناءِ  (2)ِينننننْدِن

نننننننا َفَدَقنننننننعْ   َفنننننننا َفيفل نننننننْح ِ إن   ليس 

 

 َولِيَدَجننننعْ  (3)لِجَْرَبننننِع اْمَسننننْح َرْأَسننننهِ  

نننْدِر َأَتنننى الِقنننْ آنِ   ننني الَحْينننِق والصل
 فِ

 

 ِقنننننننننننَ اَءًة وَجاَءَننننننننننننا األََمنننننننننننانِ  

   

                                                   

بن  ( من  ديث الحسين559، ص411 ( أخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة، ) ديث:ضعرت) (0)

تي من الغرق إ ا ركبوا يف السفينة أن يق» ، ولفظه:علي ک گ گ گگ ڳ ڳ چ ولوا: أمان لما

وأخرجه الطرباين  .«إلى آخر ا ية [90: الاعام] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ ، [50: وأل]ه چڳ ڳ 

( من  ديث ابن عباي، و الحديث ضعفه اللباين يف ضعيف 6/045، و6036يف الوسن ) ديث: 

 (.041، ص0254القامع الصغير ) ديث:

( من  ديث سعد بن أبي 207، ص263لة ) ديث:( أخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليضعرت) (2)

و عنه: كلمة أخي يوا : » وباص، ولفظه: ڱ ڱ ں ں چ إين لعله كلمة   يقولظا م روب إ  فرا

. والحديث ضعفه اللباين يف تحقيقه لل له «[47: لابياء]ا چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 الطي .

( موبوفاا 0975 /6، و01405 ث:( أخرجه ابن أبي  اته يف التفسير، ) ديلم أتدصل إلى درجته) (3)

قرأ بلغني أن هؤ ء ا يا  شفاء من السحر بإ ن اب، تُ »بن أبي سليه. ولفظه: عن ليث باا:  ثعلى لي

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ ص  على رأي المسحورم ا ية التي يف سورة يوا :يف إااء فيه ماء، ثه يُ 

 چٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

إلى ااتظاء  [004: لعراو]ا چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی چوا ية الخرل:  ،[42-40: وا ]ي

 «.[69: ه]ط چڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چأربع آيا ، وبوله: 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(005) 

 َمْشننننِهْدَرةِ  (1)ِمننننْ  َسنننناِرُس فِنننني آينننن 

 

نننْدَرةِ   َأْي ِقنننِل اْدِعننندا اهللَ لَِخنننْتِم السل
(2) 

َعاءِ    ِيْ َتنننننننننِب لين َفننننننننناِ  بِالننننننننند 

 

ْنتَِهنننننننننناءِ  
ِ
ِهْم ثِنَْتننننننننننْرِ  ال  (3)َكننننننننننَأنل

 َقْسنننننننننَدِة يف الَلنَنننننننننانِ ِيْ َتنننننننننِب لِيْ  

 

 (4)َينننننننننٍ يف الَلننننننننناِم بَِزْعَفنننننننننَ انِ  

   

                                                   

 سورة( بدا )يف آية( والتصحيح من )أ(. يف اسخة )ب( )يف (0)

ظه: (. ولف354 /4(  كرظ السيوطي يف الدر المنثور وباا:أخرجه البيظقي يف أل ئل النبوة، )وضعرت)( 2)

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ چعن بوا اب:  ملسو هيلع هللا ىلص باا: سئل رسوا اب ڤعن ابن عباي 

وإن  .«هو أمان من السرق: »ملسو هيلع هللا ىلص اب إلى آخر ا ية، فقاا رسوا [001: إلسراء]ا چگ ڳ

تالها  يث أخذ مضقعه، فدخل عليه سارق فقمع  ملسو هيلع هللا ىلص ظاجرين من أيحاب رسوا ابمرجالا من ال

ا فوضع ال ارة،  -ل لي  بنائهوالرج-ما يف البيت و مله   تى ااتظى إلى الباب فوجد الباب مرألوألا

فيه هن ل بن سعيد وهو  «.ففعل  لب ثالث مرا  فضحب يا   البيت ثه باا: إين أ صنت بيتي

 كذاب.

(، ولفظه: 094 /2، و464 ( أخرجه البيظقي يف الدعوا  ال بير، ) ديث:مدقدف عيى اب  عبا ) (3)

  إله إ   سقى: بسه اب الذي ت  يف برطاي ثه تُ يُ »لمرأة يعسر عليظا ولدها باا: عن ابن عباي، يف ا

ۈئ ېئ ېئ ېئ چ العظيه، الحمد ب رب العالمين،  هو الح يه ال ريه، سبحان اب تعالى رب العرش

مت ىت يت چ  [،34: ل قاو]ا چىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب

 «.[56: لنا عا ]ا چجث مث ىث يث حج مج 

( ولفظه: عن أبي 564 /2، و3613 ( أخرجه الحاكه يف المستدر ، ) ديث:ك الصح مش د) (5)

«. ن وجد يف بلبه بسوة فلي ت  ي  والقرآن يف جام بلعفران، ثه ي ربهمْ » جعفر محمد بن علي باا:

 :كذا روي يف هذظ الح اية ويف الحديث ببلظا» ( ثه باا:542 /2وبد رواظ البيظقي يف شع  اإليمان )و

 .«الحديث له ي ن لل راهة معنى إ  أن يف يحته اظر إبراهيه ي رظ  لب ولو يح   وكان
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(004) 

ِل   (1)ِيْقنننننننَ ِأ لِْيَدْسنننننننَداِ  ِهنننننننَد األَول

 

ننننننننننِل    (2)َكَفاِفنَننننننننننا َواِقَعنننننننننن ل َتَحص 

ِْ َعْقننننننَ ُب بَِفْسننننننِح الَفنننننناء   لَِيننننننْد

 

 (3)والِفْيننننِح ِقننننْل َيننننا الَعْدَ َتنننناِن َجنننناء 

ْفننننعِ   نننني ال ل
 َقنننناَل الَلننننلِل كننننل   ا فِ

 

 الَدْقنننِت َلنننْم َيِصنننْل لَِحننند  الَدْضنننعِ و 

نننننا َلنننننْم َيننننن ِْد بِنننننه اأْلَثننننن    َوِعننننندل ِمفل

 

ننننننَدر   َقنننننناِرِ  آينننننناِت َفننننننَداتِِح الس 

                                                    

سفلت ابن  :( ولفظه: أبو  ميل باا549 /5، و4002 ( أخرجه أبو ألاوأل يف سننه ) ديث:حس ) (0)

أشىء من  يفقاا ل :واب ما أت له به. باا :بلت ؟ما هو :باا ي؟ما شىء أجدظ ىف يدر :عباي فقلت

ھ ے ے ۓ چ :-عل وجل- تى أالا اب  -باا- ما اقا من  لب أ د :وضحب. باا :ااب ،شبٍّ 

إ ا وجد   ي:فقاا ل :ا ية، باا [95: وا ]ي چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

نه اللباين  .«[3: لحديد]ا چۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی چ  :ىف افسب شيئاا فقل  س 

 (.06يف تخرين ال له الطي  )ص

(. من  ديث ابن 726 /2، و0257 أ مد يف فضائل الصحابة، ) ديث:( أخرجه اإلمام ضعرت) (2)

مسعوأل، ولفظه: باا عثمان  بن مسعوأل: أ  آمر لب بعطائب؟ باا:    اجة لي به، باا: ي ون لبناتب، 

ن برأ كل مْ » يقوا: ملسو هيلع هللا ىلص كل ليلة سورة الوابعةم فإين سمعت رسوا اب نْ بناو أن يقرأْ  باا: إين بد أمرُ  

ا سورة الوابعة له تصبه فابةٌ  -يف كل ليلة :باا أو-ليلة  . والحديث ضعفه اللباين يف سلسلة «أبدا

 (.547/ 0، و249ال األيث الضعيفة بسب  أبي شقاع. ) ديث: 

 91 /6، و4491 ( أخرجه الطرباين يف المعقه الوسن ) ديث:صحرح) (3)
ا
، ڤ ( من  ديث علي

 باا: لدْ 
ا
  ْ ولفظه: عن علي

 
لعن اب العقرب،   يدع »وهو يصلي، فلما فرغ باا:  قرٌب ع ملسو هيلع هللا ىلص ت النبي

، وجعل يمسح عليظا، ويقرأ: بل يا أيظا ال افرون، وبل أعو  برب وملٍح  مصلياا و   يرظ، ثه ألعا بماءٍ 

فضيل، تفرأل به  إ ا ابنُ  هذا الحديث عن مطرٍو  له يروِ ». وباا بعدظ: «الفلي، وبل أعو  برب الناي

، 454. والحديث يححه اللباين يف سلسلة ال األيث الصحيحة. ) ديث: «إسماعيل بن موسى

 (.49/ 2و
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(006) 

ا ِيَصنننننني ي َركَعَتننننننْرِ  َواْبَتهننننننْل   ِ نننننن  

 

 (1)كَِفاَينننِ  اْلِفنننْؤِ ي َسنننِرْعَ ى َمنننا َسنننَأْل  

َلنننننننننننَه َأن ِي ِبلنَنننننننننننا   َفنَْسنننننننننننَأِل اإْلِ

 

 ِب ظنننننناِهً ا َوبا ِنننننننابِننننننَذا اْل َِتننننننا 

 (4). أفضل القرآن وفاضله 6.23 

 
ِ
 َوِمنْنننننننننننه أْفَضنننننننننننلل َكنننننننننننَلِم اهلل

 

  
ِ
 َفاِضننننننننننلل بَِغْرنننننننننن ِ اهلل

ِ
 فِنننننننننني اهلل

 

 

 فِننننني اأْلَْجننننن ِ َأْو َمْضنننننِفدِنِه َأَجنننننل

 

 (2)َأْو َكنننننننْدِن َفْرنننننننِدِه َلنننننننِه َتْعِلرنننننننل 

   

                                                   

فظذا ما وبفت عليه يف الخواص » يف )أ( )باا( والتصحيح من )ب(. يقوا السيوطي يف هناية هذا النوع: (0)

ا ما أل به يرِ ه ل من ال األيث التي له تصل إلى  دِّ الوضع ومن الموبوفا  عن الصحابة والتابعين، وأما

ا، اب أعله بصحته أثر فقد  كر الناُي  ا جدًّ  (.064 /5السيوطي، واإلتقان، )«. من  لب كثيرا

فقاا بعضظه: الفضل راجع إلى عظه الجر ومضاعفة  ،اختلف القائلون بالتفضيل» يقوا السيوطي: (2)

وبيل: بل يرجع  .الثواب بحس  اافعا   النف  وخ يتظا وتدبرها وتف رها عند وروأل أوياو العال

وآية ال رسي وآخر  ،ا ية[ 063البقرة: ] چی ی یچلذا  اللفظ وأن ما تضمنه بوله تعالى: 

ڈ ڈ چ : يفا مثالا سورة الح ر وسورة اإلخالص من الد    على و داايته ويفاته لي  موجوألا 

اإلتقان، ) «.وما كان مثلظا فالتفضيل إاما هو بالمعاين العقيبة وكثرهتا [0: لمسد]ا چژ ژ

 (.034/ 5السيوطي، و
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 (2)ِمنننننَ  التلْفِضنننننرلِ  (1)َوَمنَنننننَع َمالِنننننكل 

 

 ِيِظنن ل النننلْقِص فِنني الَفْفِضننْدلِ  َكننْي اَل  

َمْت بِنننننهِ    (3)إِْ  الن ِصننننندِ  َقنننننْد َتَقننننندل

 

 َفاْع ِْفننننننِه ِمْحَ ًفننننننا فننننننَل ِتَشننننننابِهِ  

 (8) حمكم القرآن ومتشاهبه .9. 24 

 َواْلِفْحَ نننِم اْلَفْعنننِ وِف َثنننمل اْلِفْشنننَتبِه

 

َلِفننننننننِه َفِيْ َلننننننننِه اْلِعْيننننننننِم بِننننننننه  َِ 

َتَيِفنننندا َهنننن  َْ  ْل ِيْ َيننننِع اْلَخننننَدا   َوا

 

 لِِعْيِفننننننننننِه َأْو لِْ َلننننننننننِه َننننننننننا    

 َوِهنننننَد اأْلََصنننننح  َقنننننْدِل اأْلَْكَثننننن ِي َ  

 

نننننننننَحاَبِ  َوَتنننننننننابِِعر َ    (4)ِمنننننننننَ  الصل

                                                    

هو مالب بن أا  اليبحي، إمام أهل المدينة، وشظرته تغني عن ترجمته وهو أ د أئمة المذاه   (0)

 الربعة الم ظورين.

اختلف الناي: هل يف القرآن شيء أفضل من شيء؟ فذه  اإلمام أبو الحسن » يقوا السيوطي: (2)

لن القميع كالم اب ولئال يوهه التفضيل  مبن  بان إلى المنعالشعري والقاضي أبو ب ر البابالين وا

تفضيل بعض القرآن على بعض  :باا يحيى بن يحيى ،هذا القوا عن مالب يورو ،ل عليهاقص المفض  

 (.036 /5السيوطي، واإلتقان، «. )ولذلب كرظ مالب أن تعاأل سورة أو ترألأل ألون  يرها مخطف

العق  ممن يذكر ا ختالو يف  لب مع » وطي عن ابن الحصار أاه باا:وبد اقل السي ،أي بالتفضيل (3)

 (.037 /5السيوطي، واإلتقان، «. )النصوص الوارألة بالتفضيل

 كر ابن فوألي ا ختالو يف معرفة عله المت ابه من آيا  القرآن هل يم ن أن يعرفه العلماء  (5)

لكثرين من الصحابة والتابعين الذين  هبوا الراسخون أو هو خاص باب؟ فذكر أن  الصحيح هو بوا ا

حه السيوطي  يث باا: ،إلى القوا الثاين ا الكثرون وأما » وهو أن  عله المت ابه خاص باب وهو ما رج 

وهو أيح  ،نة فذهبوا إلى الثاينا أهل السُّ ن بعدهه خصويا من الصحابة والتابعين وأتباعظه ومْ 

دا لصحة مذه  الكثرين ما أخرجه عبد الر اق يف تفسيرظ وي :بلت الروايا  عن ابن عباي...

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ والحاكه يف مستدركه عن ابن عباي أاه كان يقرأ: 

 لن هذظ الرواية وإن له تثبت اا القراءة ففبلا م فظذا يدا على أن الواو لالستئناو[ 7آا عمران: ] چۋ

= 
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(004) 

 َمنَْشننننننننننِأِه َهننننننننننْل َقننننننننننْدِل إال  اهللِ 

 

اِسنننننننِخدَن َعْ نننننننتل َأْو ِسنننننننَداهِ    َوال ل

 َواْلَحننننننق  َأنل ِمنْننننننه َمننننننا اَل ِيْعننننننَ ِف  

 

ِف وَ    ِمنْنننننننِه َمنننننننا َيْع ِِفنننننننِه اْلِفَعننننننن ل

 ِحْ َفِتننننننِه َمننننننا ِيْعَيننننننِم اْسننننننتِْدَعاءِ  

 

 (1)لِِعْيِفننننننننننِه َيْبَحِثننننننننننِه اْلِعَيَفنننننننننناءِ  

 
                                                   

= 

فيقدم كالمه يف  لب على من ألواه ويؤيد  ،جمان القرآنا بإسناأل يحيح إلى ترألرجاهتا أن ي ون خربا

ضوا وعلى مدح الذين فوا  ،ت على  م متبعي المت ابه وويفظه باللي  وابتغاء الفتنة لب أن ا ية أللا 

 (.7 -6/ 3السيوطي، واإلتقان، . )«كما مدح اب المؤمنين بالغي  ،موا إليهالعله إلى اب وسلا 

ا ما  كرظ ابن فوألي   يف تفسير آية المت ابه يف سورة آا عمران فظو يو ي برتجيحه معرفة المت ابه وأما

[: 7آا عمران: ] چڭ ڭ ڭچ للمؤمنين الراسخين يف العله، فإاه باا يف تفسير بوله تعالى:

الثابتون فيه بقدم راسد المتم نون منه  اية  چۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ چالذي يق  أن يحمل عليه: »

ى الحي الذي يح   مله عليه، عطف على اسه القاللة، أو مبتدأ خربظ التم ن، فإهنه يحملواه عل

... أو الوجظان له يختلفام لن  المت ابه منه ما استفثر اب بعلمهم كمدة بقاء الدايا، چٴۇ ۋ ۋچ

ووبت بيام الساعة، ومنه ما ألا  القاطع أن  ظاهرظ  ير مراأل، وله يدا على ما هو المراأل، ويم ن أن 

 (.006 /0و ابن فوألي، ضراء التأويل،). «خواص، واب أعلهيعلمه ال

 :بلت ؟وباا بعضظه: إن بيل ما الح مة يف إالاا المت ابه ممن أراأل لعباألظ به البيان والظدل» يقوا السيوطي: (0)

 ؛فدائد: منها الحث ليعيفاء عيى النظ  الفدجب ليعيم بغدامضه والبحث ع  دقائقهإن كان مما يم ن علمه فله 

إ  لو كان القرآن  ؛ومنها: ظهدر التفاضل وتفاوت الدرجاتب. رْ فإن استدعاء الظمه لمعرفة  لب من أعظه القُ 

ا   يحتاو إلى تفويل واظر  ستو  منا ا الخلي وله يظظر فضل العاله على  يرظ. وإن كان مما   كله مح ما 

توبف فيه والتفويض والتسليه والتعبد با شتغاا به يم ن علمه فله فوائد: منظا ابتالء العباأل بالوبوو عندظ وال

من جظة التالوة كالمنسوش، وإن له يقل العمل بما فيه وإبامة الحقة عليظه لاه لما الا بلساهنه ولغتظه 

على أاه الا من عند اب وأاه الذي أعقلهه عن  ألاا  ،وعقلوا عن الوبوو على معناظ مع بال تظه وأفظامظه

 (.36 /3السيوطي، واإلتقان، «. )ظالوبوو على معنا
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 َوَغْرنننننننننننِ ه اْبنننننننننننتَِلِ ِه ِعَبننننننننننناَده

 

 بِنننننناْلَدْقِت َوالتلْفنننننننِديِض َواْلِعَبننننننناَدة 

 بَِيْفظِنننننننِه ِمننننننننْ  ِجَهننننننننِ  الننننننننت َلَوة 

 

 َ نننننننَلَوةَكنننننننَذاَك فِننننننني َتْعِلْرنننننننِزِه  

 (8). من أنواع املتشابه: آيات صفات الباري عز وجل 18.21 

ننننننَفاِت كالَرنننننندِ   َوِمنْننننننِه آيننننننَاِت الص 

 

 َوالَدْجنننننِه َواْسنننننَتَدي َوَعْرنِننننني َيْ َتننننندِ  

 َأْسنننننلِفنَا التلْفنننننِدْيَض َوِهنننننَد َأْسنننننَيمِ  

 

 (1)َوالَخَيننننِت التلْأِوْيننننَل َوِهننننَد َأْحَ ننننمِ  

 ِمنننننَ  الَفَحاِمنننننلِ  َتنننننْ ِجْرِح َواِحننننندُ  

 

 بِنننننننِدْوِن َقْ نننننننُع َفاْفتَِ اِقنننننننِه َجنننننننلِ  

 َأْعنِنننني ِمننننَ  التلْفِسننننْر ِ َوِهننننَد الَقْ ننننعِ  

 

ْفننننعِ   ْرننننِه ال ل
ٍَ فِ  (2)َفَيننننْم َيِلننننْز َمننننا َلننننْر

زل َتْأِوْيِيننننننننننننِه لَِعننننننننننننالِمِ  
 َوَجننننننننننننائِ

 

 َقَداِعننننننننننُد َولِجِِصننننننننننْدِل َفنننننننننناِهمِ  

 ِب لِْيِفْقننننِه َمننننَع ِعْيننننِم لَِسنننناِن الَعنننن َ  

 

نننننننننً ا َوِهنننننننننَي ِعِينننننننننْدِم األََدِب    َتَبح 

   

                                                   

المذه  يف هذا عند أهل العله من الئمة مثل  :باا الرتمذي يف ال الم على  ديث الرؤية» يقوا السيوطي: (0)

 ،: واروي هذظ ال األيث كما جاء واسفيان الثوري ومالب وابن المبار  وابن عيينة ووكيع و يرهه أهنه بال

نة على أانا اؤولظا على ما يليي بقالله و هبت طائفة من أهل السُّ . افسر و  اتوهه واؤمن اا و  يقاا: كيف و 

الذي ارتضيه  :فقاا يف الرسالة النظامية ،تعالى وهذا مذه  الخلف، وكان إمام الحرمين يذه  إليه ثه رجع عنه

ظا، وباا ابن الصالح: على هذظ ا، اتباع سلف المة فإهنه ألرجوا على تر  التعرو لمعاايا وادين اب به عقدا ألينا

و  أ د  ،الطريقة مضى يدر المة وساألاهتا وإياها اختار أئمة الفقظاء وباألاهتا وإليظا ألعا أئمة الحديث وأعالمه

 (.04 /3السيوطي، واإلتقان، «. )من المت لمين من أيحابنا يصدو عنظا ويفباها

ا سبي اقله من كتاب التحبير للسيوطي وبد  كرظ ابن فوألي أيضا هذا التعريف للتفسير أيله من اإلمام الماتريدي  (2)

 بالناقل عن فالتفسير هو القطع على اب بفااه عنى اذا اللافظ هذا المعنى فله يقل إ ا » يف مقدمة ضياء التفويل فقاا:

 (.7 /0و ضراء التأويل،) .«اب أعله د المحتمال  بدون القطع فيه، والتافويل هو ترجيح أو،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(021) 

َل بِاْسننننننننننننتِْرلء  (1)َفاالْسننننننننننننتَِداِء ِأو 

 

 َوِردل فِنننننني الِفَضنننننناِد َقْبننننننَل َجنننننناء 

 إِْن ِقْرننننَل َمْعنَننننى الَقْصننننِد ِقْينَننننا بِننننإَِلى 

 

َبنننننناِن اْعَتننننننَدال (2)ِيَعنننننند  َ ا َواْبنننننن ِ    اليل

 

                                                   

 لاواع المت ابه من آيا  القرآن، وهي آية  كر ابن فوألي يف البيتين الخيرين يف اوع المت ابه مثا ا  (0)

لين لآلية على مذه  الخلف الذاهبين إلى تفويل المت ابه، وا ستواء على العرش، ثه  كر أبواا المؤ

يف تفويل ا ستواء، كما  كرها السيوطي  فذكر ثالثة تفويال م وهي من ضمن البواا السبعة التي بيلت

معناظ: استولى، وبد رأل  هذا  ،األول: االستداء ميف اإلتقان، والبواا الثالثة التي  كرها ابن فوألي هي

 [29البقرة: ] چۈئچ ى: ئل عن معننة عن ابن العرابي أاه ُس أخرو الالل ائي يف السُّ التفويل بما 

  يقاا: استولى  ،باا: اس ت (؟استولى)يا أبا عبد اب معناظ:  :لفقي ،باا: هو على عرشه كما أخرب

 /3السيوطي، واإلتقان، ااظر: ) استولى. :هما بيلفإ ا  ل  أ دُ  ،على ال يء إ  إ ا كان له مضاأل  

 على خلي العرش وعمد إلى خلقه كقوله: ْل أببْ  :أي ،بمعنى: بصد چۈئچوالثاين:  .(07 -06

بصد وعمد إلى خلقظا، وهذا بوا الفراء  :أي ،[00فصلت: ] چۅ ۉ ۉ ې ې ېچ

به إسماعيل الضرير، وبد رأل  هذا التفويل السيوطي فقاا: يبعدظ » والشعري وجماعة أهل المعاين، ويو 

فصلت: ] چۅ ۉ ۉ ېچل بإلى كما يف بوله: ولو كان كما  كروظ لتعدا  ،تعديته بعلى

ا ستواء المنسوب إليه تعالى »: هد قدل اب  اليبانوالثالث: و. (07 /3السيوطي، واإلتقان، ).«[00

والعدا هو استواؤظ  [،04آا عمران: ]چ ڦ ڦچ بام بالعدا كقوله تعالى: : بمعنى اعتدا، أي

 /3)اإلتقان، السيوطي، و. «ويرجع معناظ إلى أاه أعطى بعلته كل شيء خلقه مو واا بح مته البالغة

07). 

من اإلسعرألي الدم قي، شم  الدين بن اللبان: مفسر، من علما محمد بن أ مد بن عبد المؤهو  (2)

ألفية( يف النحو، بيل:له يصنف يف العربية )تبه العربية. ولد وا ف بدم ي. واستقر وتويف بمصر. من كُ 

مثلظا، و)أليوان خط ( و)رألا معاين ا يا  المت ااا  إلى معاين ا يا  المح ما ( يف التفسير، 

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(020) 

. 

 (17)طعة يف أوائل السور من أنواع املتشابه: احلروف املق .11.26

نننننَدر نننننَل الس 
 َوِمنْنننننِه َمنننننا ِينننننَ ي َأَوائِ

 

 َعَيننننى اْلَقننننْدِل األََبنننن  
ِ
ِسنننن ٌّ ِمننننَ  اهلل

(1) 

 

 

َل اأْلْسننننننننَفاءِ   ِقرننننننننَل ِحنننننننن وفل َأول

 

ْكتَِفننننننننننننننننناءِ  
ِ
 هلل َقَ ْعنننننننننننننننننِت بِاال

 َوِقْرننننَل َبننننل اْسننننِم اإْلَلننننِه اأْلَْعَظنننننمِ  

 

 َسنننننمِ َلننننْم َنْعنننن ِِف التلْأِوْينننننَل ِقرننننَل قَ  

 (2)َوِقْرنننننَل َ اَك ِمنننننْ  ِسنننننَفا اْلِقنننننْ آنِ  

 

ْك ِ َواْلِفْ َقنننننننانِ  (3)َأْو ِسنننننننَدرُ    َكاْلنننننننذ 

نننننننَدرِ    َوِقْرنننننننَل َبنننننننْل َفنننننننَداتِحل لِيس 

 

نننننع ِ    (4)كَبنننننْل َواَل َلنننننَدي َمَبننننناِدَ  الش 

   

                                                   
= 

هي. ااظر: 759، وله تفسير القرآن، وتويف سنة: ن ا يا  وال األيث المت ااا (و)إ الة ال بظا  ع

 (.327/ 4لللركلي، و األعلم،)

ا أهنا من السرار التي   يعلمظا إ  » يقوا السيوطي: (0) ومن المت ابه أوائل السور، والمختار فيظا أيضا

ا وإن اب تعالى، أخرو ابن المنذر و يرظ عن ال عبي أاه سئل ع ن فواتح السور فقاا: إن ل ل كتاب سرًّ

 .(25 /3السيوطي، واإلتقان، «. )هذا القرآن فواتح السور، وخاو يف معناها آخرون سر  

هي أسماء للقرآن كالفربان والذكر أخرجه عبد الر اق عن بتاألة. وأخرجه ابن  :وبيل» :باا السيوطي (2)

 . (24 /3السيوطي، واإلتقان، ). «من أسماء القرآنأبي  اته بلفظ كل هقاء يف القرآن فظو اسه 

هي أسماء للسور، اقله الماورألي و يرظ عن  يد بن أسله واسبه يا    :وبيل» يقوا السيوطي: (3)

 (. 24 /3السيوطي، واإلتقان، «. )ال  او إلى الكثر

بل. أخرو ابن جرير من وبيل: هي فواتح للسور كما يقولون يف أوا القصائد بل و  » يقوا السيوطي: (5)

،  چٱچ و چٱچ و چٿ چو چٱچ طريي الثوري عن ابن أبي اقيح عن مقاهد باا:

 و چٱچ  وأخرو أبو ال يد من طريي ابن جرين باا: باا مقاهد: اب اا القرآن. واحوها فواتح افتتح

 . (24 /3السيوطي، واإلتقان، ). «...اب اا القرآن فواتح افتتح    چٱچ



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(022) 

 َوِقْرنننننَل َ اَك ِمنننننْ  ِحَسننننناِب أْبَلننننندِ 

 

نننننن ِ   ِة اأْلِمل نننننني ِمنننننندل
 َل ِننننننِ  اْرِددِ  (1)فِ

 َوِقْرننننننننَل ليتلْعِلْرننننننننِز بِنننننننناْلَفْعِ وِف  

 

 (2)ِق  نننننننَع لِيتلْع ِينننننننِت بِننننننناْلِح وِف  

ْعننننننَلم   َوِقْرننننننَل َفاْلَقْصننننننِد بَِهننننننا اإْلِ

 

نننننننننِب اْلَ نننننننننَلم   (3)بِنننننننننَأْحِ ُف ِتَ ك 

  ٍِ  ِمنَْهنننننننا بِنِْصنننننننِفَها لِِ نننننننل  ِجننننننننْ

 

  ٍِ  َحْينننننننُق ِ نننننننَفاُه َحنَنننننننُق َوَهْفننننننن

 
                                                   

باا السظيلي: لعل عدأل الحروو التي يف أوائل السور مع  ذو الم رر لإلشارة إلى » السيوطي: يقوا (0)

اللجر عن  ڤمدة بقاء هذظ المة، باا ابن  قر: وهذا باطل   يعتمد عليه، فقد ثبت عن ابن عباي 

 ريعة، وبد عدا أبي جاأل واإلشارة إلى أن  لب من جملة السحر، ولي   لب ببعيد فإاه   أيل له يف ال

«. باا: القاضي أبو ب ر بن العربي يف فوائد ر لته: ومن الباطل عله الحروو المقطعة يف أوائل السور

 (.31 /3السيوطي، واإلتقان، )

وبيل إن هذظ الحروو  كر  لتدا على أن القرآن مؤلف من الحروو التي هي أب » يقوا السيوطي: (2)

ا وجاء تمامظا مؤ ا ليدا القوم الذين الا القرآن بلغتظه أاه بالحروو التي   ث فقاء بعضظا مقطعا لفا

ا لظه وأل لة على عقلهه أن يفتوا بمثله بعد أن علموا أاه منلا بالحروو  يعرفوهنا، في ون  لب تعريفا

 (.32 -30 /3السيوطي، واإلتقان، ) «.التي يعرفوهنا ويبنون كالمظه منظا

عالم بالحروو التي يرتك  منظا ال الم، فذكر منظا أربعة ع ر  رفاا وبيل المقصوأل اا اإل» يقوا السيوطي: (3)

وهي اصف جميع الحروو، و كر من كل جن  اصفهم فمن  رو الحلي الحاء والعين والظاء، ومن التي فوبظا 

ومن  القاو وال او، ومن الحرفين ال فظيين الميه، ومن المظموسة السين والحاء وال او والصاأل والظاء،

ة الظملة والطاء والقاو وال او، ومن المطبقة الطاء والصاأل، ومن المقظورة الظملة والميه والالم ال ديد

والعين والراء والطاء والقاو والياء والنون، ومن المنفتحة الظملة والميه والراء وال او والظاء والعين والسين 

اء، ومن المنخفضة الظملة والالم والميه والحاء والقاو والياء والنون، ومن المستعلية القاو والصاأل والط

ثه إاه تعالى  كر  روفاا  والراء وال او والظاء والياء والعين والسين والحاء والنون، ومن القلقلة القاو والطاء،

 «.مفرألة و رفين  رفين وثالثة ثالثة وأربعة وخمسة لن تراكي  ال الم على هذا النمن و   ياألة على الخمسة

 (.32 /3لسيوطي، وااإلتقان، )



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(023) 

 َبَقننننننننن َمْلِهننننننننندَرُة ِمنَْفنننننننننتُِح َوِم ْ 

 

 ِمْسنننننننَتْعُل ِضننننننند  َ نننننننِديُد َقِيَقننننننن  

َثنننننننننْت    َفنننننننننِأْف َِدْت َوِثن َرنننننننننْت َوِثي 

 

َسننننننْت َفَصنننننناَعَدْت   ف  َِ  َوِرب َعننننننْت َو

 َوِقْرننننَل فِنننني َ ننننَه َوَيننننٍ َيننننا َرِجننننل 

 

ننننندل َوينننننا إِْنسننننناِن ِقنننننْل    َوينننننا ِمَحفل

اْسننننننَفاِن لِينلبِنننننني  َعننننننْ  كِْ َمننننننانِ  
(1) 

 

 ْ ِفْ نَنننننننانِ َوِقْرنننننننَل َ نننننننَه َأْمننننننن ل لِل 

نننننننْ ِت َأْو لِنننننننْجَْرضِ    َوَهننننننناِ ِه لِيسل

 

ننننَداِء َمْعنَننننى اْلَعننننْ ضِ    َو  ِمننننَ  الصل

 َوس ِقنننَدي ِقنننْت ِقِضنننَي اأْلَْمنننِ  َجَبنننْل  

 

 َون َدواِة ِحنننننندُت َأْو َلننننننْدُح َ ننننننَفل 

 َوَجننننننناَء َغْرنننننننِ  َ ا ِمنننننننَ  اأْلَْقنننننننَدالِ  

 

ننننننننننننننَؤالِ    َوَأْوَرِدوا َعَيرننننننننننننننِه بِالس 

 لل لِِفْحَ نننننننُم َعيرنننننننهِ َهنننننننْل َفْضننننننن 

 

 (2)ِقْينَننننا َنَعننننْم َأْصننننلل ِوِضنننندحل فِرننننهِ  

   

                                                   

 . اقل يف ءاهو محموأل بن  ملة بن اصر، أبو القاسه برهان الدين ال رماين، ويعرو بتاو القراء: عاله بالقرا (0)

وهو المعروو ب تاب  (القلري و كر بعض كتبه، ومنظا )لباب التفاسيرابن )التفسير( آراء مستن رة، أثنى عليه 

ش(  -)خن المصا ف( و)لباب التفويل( و)الربهان يف مت ابه القرآن  ا:أيضا  )العقائ  والغرائ ( ومن كتبه

خير الدين اللركلي، األعلم، و يرها. ااظر: ) و)شرح اللمع  بن جني( و)اإليقا ( مختصر اإليضاح للفارسي

 (.064/ 7و

ته بالثاين فظو فإن بل ؟هل للمح ه ملية على المت ابه أو   :أورأل بعضظه سؤا ا وهو أاه» يقوا السيوطي: (2)

 خالو اإلجماع، أو بالوا فقد اقضته أيل ه يف أن جميع كالم ب سبحااه وتعالى سواء وأاه منلا بالح مة،

وأجاب أبو عبد اب الب رابا ي بفن المح ه كالمت ابه من وجه ويخالفه من وجه، فيتفقان يف أن ا ستد ا اما 

 يختار القبيح، ويختلفان يف أن المح ه بوضع اللغة   يحتمل إ    يم ن إ  بعد معرفة   مة الواضع وأاه  

الوجه الوا د فمن سمعه أم نه أن يستدا به يف الحاا، والمت ابه يحتاو إلى ف رة واظر ليحمله على الوجه 

 «.المطابي، ولن المح ه أيل والعله باليل أسبي، ولن المح ه يعله مفصالا والمت ابه   يعله إ  مقمالا 

 (.34/ 3والسيوطي، اإلتقان، )



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(025) 

 (4). مبهمات القرآن 12.29

ننننننننننْت ِ َتننننننننننْأتِي َولِْلِْ ننننننننننتِهارِ   لِيس 

 

ْك ِ وَمْدِضنننننننًعا َوااْلْحتَِقنننننننارِ    َوالنننننننذ 

نننننننننننِ  الَفْرنننننننننننِد َولِيتلْعظِنننننننننننرمِ    َوِقيل

 

 (1)بِاْلَدْصننننِت َتنْبِرًهننننا َعَيننننى التلْعِفننننرمِ  

 ْ ِجننننننِع ِعْيِفَهننننننا لِنَْقننننننُل َمْحننننننضِ مَ  

 

ننننِه َأْو َبْعننننضِ    (2)َمننننا ِيْعننننَ ِف اْسننننِم ِكي 

 َفَفننننننْ  َأَراَدَهنننننننا َعَيننننننى اْنِشننننننن اِح  

 

 َفْيَرنْظِننننن ِ التلْفِصنننننرَل فِننننني اْلِفْفَتننننناِح  

 

                                                   

اشتظار الثاين:  بصد السرت. األول: موهي سبعة ،اظه ابن فوألي أسباب اإلاام يف القرآن يف هذين البيتين (0)

تحقيرظ ال ابع:  .(ا ستغناء ببيااه يف موضع آخر وهو ما عب ر عنه ابن فوألي بيي)الذكر الثالث: ال يء.

تعظيمه بالويف ال امل ألون الساد :   ي ون يف تعيينه كبيرة فائدة.أن  الخامٍ:  بالويف النابص.

التنبيه على العموم، وأاه  ير خاص، بخالو ما لو عين. ااظر أمثلة هذظ السباب يف . السابع: ا سه

 (.95 -93 /5للسيوطي: )و اإلتقان

ي فيه، ولما كاات اعله أن عله المبظما  مرجعه النقل المحض   مقاا للرأ» يقوا السيوطي: (2)

ال ت  المؤلفة فيه وسائر التفاسير يذكر فيظا أسماء المبظما  والخالو فيظا ألون بيان مستند يرجع إليه 

فُت  ا فيه علو كل بوا إلى بائله من الصحابة والتابعين  أو علو يعتمد عليه ألا ال تاب الذي ألفته مذكورا

جوا  ل ا إلى أيحاب ال ت  الذين خرا ب بفساايدهه مبيناا فيه ما يح سندظ وما ضعف، و يرهه معلوًّ

 اإلتقان يف عيدم الق آن،«. )فقاء لذلب كتاباا  افالا   اظير له يف اوعه وبد رتبته على ترتي  القرآن

 (.94 /5السيوطي، و



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(024) 

. 

 (13). إعراب القرآن 13.38

 إِْع اِبنننننننننننِه ِيَفر نننننننننننِز اْلَفَعنننننننننننانِي

 

 انِيَوِيدِضنننننننِح اْلِفْشننننننن َِل لِْيَفَعننننننن 

َفننننننننا   َوِمنْننننننننِه َمننننننننا إِْع اِبننننننننِه َتَدقل

 

َتَيَفننننننا  َْ  َعَيننننننى ِمننننننَ اُد بِنننننناْلِدِجدِه ا

 (2)ِمننننننَ  اْلَفَثننننننانِي (1)َنْحننننننَد َكلَلنننننن ُ  

 

 َراِ  بِاْلَفَعنننننننانِي (4)َأْحنننننننَدي (3)ِتَقنننننناةَ  

نننننننَاَع    (5)َوَراِ  أيًضننننننا ِمْقَتَضننننننى الص 

 

 إْعَفنننننناِل َأْبَقننننننى َتْعَيننننننِم اْمتِنَاَعننننننه 

 
                                                   

 النساء:] چڈ ژ ژ ڑ ڑچ( يف بوله تعالى: بالوا يف توجيه اص  )كاللةا »السيوطي:  يقوا (0)

ا للميت فظو  اا، و)يورث( خرب )كان( أو يفة، وكان تامة أو : إاه يتوبف [02 على المراأل اا فإن كان اسما

ا  اا أو خرب كما تقدم، أو للقرابة فظو  اابصة وكاللة خرب، أو للورثة فظو على تقدير مضاو أي  ا كاللة وهو أيضا

 (.301/ 2السيوطي، و اإلتقان يف عيدم الق آن،. )«مفعوا لجله

للتبعيض، أو ( نمِ )في ،إن كان المراأل بالمثاين القرآن [47 الحقر:] چۋ ۅ ۅچوبوله: » لسيوطي:يقوا ا (2)

 (.301/ 2السيوطي، و اإلتقان يف عيدم الق آن،. )«الفاتحة فلبيان القن 

فإن كان بمعنى ا تقاء فظي مصدر أو [ 24آا عمران: ]چ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئچوبوله: » يقوا السيوطي: (3)

ى أي ا كرماة فحاا :بمعنى متاقا ا يق  اتقاؤظ فمفعوا به، أو جمعا  /2السيوطي، و اإلتقان يف عيدم الق آن،«. )أمرا

301.) 

إن أريد به السوأل من القفاو واليب  فظو يفة لغثاء أو [ 4 العلى:] چۓ ڭچ وبوله: » يقوا السيوطي: (5)

من المعربين راعوا يف اإلعراب ظاهر باا ابن ه ام: وبد  لت أبدام كثير  من شدة الخضرة فحاا من المرعى.

 (.301 /2السيوطي، و اإلتقان يف عيدم الق آن،) «.اللفظ وله ينظروا يف موج  المعنى

الثاين: أن يراعي ما تقتضيه الصناعة فربما راعى » :يف بيان ما يق  مراعاته يف إعراب القرآن يقوا السيوطي (4)

ا و  ينظر يف يحته يف  ا يحيحا  چڦ ڦ ڄچ من  لب بوا بعضظه:  الصناعة فيخطئمالمعرب وجظا

إنا )ثموألا( مفعوا مقدم وهذا ممتنعم لن لي)ما( النافية الصدر فال يعمل ما بعدها فيما ببلظا، بل هو  [40: النقه]

ا( أو على تقدير: )وأهلب ثموألا(. هوأل: ] چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋچ   وبوا بعضظه يف: معطوو على )عاألا

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(026) 

 َوَثِفننننْدَد اْلَرننننْدَم فِنننني اَل َعاِصننننمَ  فِنننني

 

 َننننننناظَِ ةل فِنننننني بِننننننَم َتننننننالِي َأْينََفننننننا 

 بَِفنننننننا َتنننننننَل َوَهَ نننننننَذا اْجتِنَننننننناِب  

 

 (1)َبِعرننننننندَها لَِفنننننننا بِنننننننِه اْقتِنننننننَ اِب  

 َوِمنننننننْ  َضنننننننِعرِفَها إَِلنننننننى اْلَقنننننننِدي   

 

َها لِجَْفَصننننننُح اْلَلِينننننني     ِمننننننْ  َ ننننننا  

 (2)َتِفنننننِل َوَهَ نننننَذا اْسنننننترفاِء َمنننننا َيْح  

 

ْعنننِي فِننني الَفَحنننل  َمنننا ِيَشننناكِِل   َوال ل
(3) 

 
                                                   

= 

إن الظرو متعلي باسه  ، وهو باطلم لن اسه ) (  ينئذ [ 92 يوسف:]چ ے ۓ ۓ ڭچ ، [53

 (.300 /2السيوطي، و اإلتقان يف عيدم الق آن،) «.مطوا فيق  اصبه وتنوينه وإاما هو متعلي بمحذوو

الرابع: أن يتقن  المور البعيدة والوجه » :يف بيان ما يق  مراعاته يف إعراب القرآن يقوا السيوطي (0)

 اللغا  ال ا ة.الضعيفة و

و على القري  والقوي والفصيح، فإن له يظظر فيه إ  الوجه البعيد فله عذر، وإن  كر القميع   ويخرا

لقصد اإل راب والت ثير فصع  شديد، أو لبيان المحتمل وتدري  الطال  فحسن يف  ير ألفاظ 

و إ  على ما يغل  على الظن إراأل ته فإن له يغل  شيء فليذكر القرآن، أما التنليل فال يقو  أن يخرا

 (.302 /2السيوطي، و اإلتقان يف عيدم الق آن،«. )الوجه المحتملة من  ير تعسف

الخام : أن يستويف جميع ما يحتمله » :يف بيان ما يق  مراعاته يف إعراب القرآن يقوا السيوطي (2)

  كون العلى يقو [0: العلى] چں ڻ ڻ ڻ چاللفظ من الوجه الظاهرة، فتقوا يف احو: 

ا،  [2: لبقرة]ا چڀ ڀ ڀ ڀ چ يفة للرب ويفة لالسه، ويف احو:  يقو  كون )الذين( تابعا

ا إلى النص  بإضمار )أعني( أو )أمدح(، وإلى الرفع بإضمار )هه(.  /2السيوطي، و اإلتقان،) ومقطوعا

305). 

ن يراعي يف كل تركي  ما ي اكله، السابع: أ» :مراعاته يف إعراب القرآن يقوا السيوطي يف بيان ما يق  (3)

ا على شيء وي ظد استعماٌا  و كالما ئ طِّ آخر يف اظير  لب الموضع بخالفه، ومن ثه ُخ  فربما خرا

ٻ ٻ چ  :إاه عطف على[ 94الاعام: ]چ ڀ ڀ ٺ ٺچاللمخ ري يف بوله يف: 

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(027) 

. 

ْعنننِي ِ نننِ ْوً ا َتْخَتِينننت َوَهَ نننَذا ال ل
(1) 

 

 َمننا اْ ننِتقل َنْعننتل ِ و اْلِلِفنندِد ِمنَْع ِننت 

ْسننننننَم لِْيَفَصنننننناِحِت   رننننننه ال ل
 (2)َوَراِ  فِ

 

 ِمْخ ِنننننءل َمنننننْ  َجننننناَء بِاْلِفَخنننننالِِت  

نننننننننننِل اْلفِ    ْشنننننننننننَتبِهِ َوَهَ نننننننننننَذا َتَأم 

 

 (3)َفَأَمننننًدا فِنننني اْلَ ْهننننِت َمْفِعننننْدلل بِننننهِ  

   

                                                   
= 

لن عطف [م 94الاعام: ] چپ پ ڀ ڀ چ وله يقعله معطوفاا على: [ 94الاعام: ] چپ

 .(304 /2السيوطي، و اإلتقان،). «ا سه على ا سه أولى

الساألي: أن يراعي ال روا المختلفة » يقوا السيوطي يف بيان ما يق  مراعاته يف إعراب القرآن: (0)

ئ اللمخ ري يف بوله طِّ بحس  البواب، ومتى له يتفملظا اختلطت عليه البواب وال رائن، ومن ثه ُخ 

هنما عطف بيان، والصواب أهنما اعتان [: أ3-2: نايال] چڌ ڎ ڎ ڈ ڈچتعالى: 

 .(305 /2السيوطي، و اإلتقان،) «. شرتاا ا شتقاق يف النعت والقموأل يف عطف البيان

ئ طِّ الثامن: أن يراعي ا سه، ومن ثه ُخ » :يف بيان ما يق  مراعاته يف إعراب القرآن يقوا السيوطي (2)

ا مويلة إليظام لهنا لو كاات  :ا جملة أمرياة، أيإهن[ 04 اإلاسان:] چۇ چ ن باا يف: مْ  سل طريقا

 .(307 /2السيوطي، و اإلتقان،). «كذلب ل تبت مفصولة

التاسع: أن يتفمل عند وروأل الم تبظا ، » :يف بيان ما يق  مراعاته يف إعراب القرآن يقوا السيوطي (3)

فضيل والمنصوب تمييل، إاه فعل ت[: 02: ال ظف] چھ ھ ے ےچطئ من باا يف: ومن ثه ُخ 

ى، وشرا التمييل المنصوب بعدوهو باطلم فإن )المد( لي  محِص  )أفعل( كواه فاعالا يف  ياا بل محصا

ا( مفعوا مثل:   اإلتقان،) «.[24: القن] چيث حج مج جحچ المعنى، فالصواب أاه فعل و)أمدا

 .(304 /2السيوطي، و



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(024) 

 َوَهَ نننننَذا اْلَبْحنننننِث َعنننننِ  اأْلَْصنننننِيي  

 

ه َيْعِفنننننننْدَن ِمنننننننْ  َمْبنِننننننني   
 (1)َوَغْرننننننن ِ

ائِنننننندِ    َوَهَ ننننننَذا اْجتِنَنننننناِب َلْفننننننِ  الز 

 

نننننندِ    (2)فِرننننننه إَِلننننننى الِصننننننلِت َوالتلَأك 

 ْصنننلِ َكنننَذا اْلِخنننِ وِج َعنننْ  ِوَفننناِس اأْلَ  

 

 (3)َوظنننننناِه ُ بَِغْرنننننن ِ ِمْقننننننَتُض َجننننننلِ  

ْعننننن اِب    ِم اْلَفعنَنننننى َعَينننننى اإْلِ  َوَقننننند 

 

ِر اْلَعاِمنننننَل فِننننني اْجتِنننننَذاِب    (4)َوَقننننند 

                                                    

الحاألي ع ر: أن يبحث عن اليلي واللائد، احو: »ب القرآن: يف بيان ما يق  مراعاته يف إعرا يقوا السيوطي (0)

 چەئچ فإاه بد يتوهه أن الواو يف [: 237البقرة: ]چ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ 

ضمير القمع في  ل إثبا  النون، ولي  كذلب، بل هي فيه  م ال لمة فظي أيلية والنون ضمير النسوة والفعل 

فالواو فيه ضمير القمع [: 237البقرة: ]چ ۈئ ېئ ېئ ېئچ ( بخالونْ لْ عُ فْ معظا مبنيا وو اه: )يْ 

 .(304 /2السيوطي، و اإلتقان،). «وليست من أيل ال لمة

الثاين ع ر: أن يقتن  إطالق لفظ اللائد يف »يف بيان ما يق  مراعاته يف إعراب القرآن:  يقوا السيوطي (2)

ظ عن  لبم ولذا فرا بعضظه إلى التعبير بدله كتاب اب منل  فظه منه أاه   معنى له، واب تعالىم فإن اللائد بد يُ  كتاب

فالكثرون على  اختلف يف جوا  إطالق لفظ اللائد يف القرآن، :وباا ابن الخ اب بالتفكيد والصلة والمقحه.

ا إلى أاه الا بلسان القوم ومتعارفظه، ولن اللياألة بإ اء الحذو هذا لالختصار والتخفيف وهذا  جوا ظ اظرا

تخصظا  ى  لب وباا: هذظ اللفاظ المحمولة على اللياألة جاء  لفوائد ومعانٍ توكيد والتوطئة. ومنظه من أبْ لل

 .(309 /2السيوطي، و اإلتقان،) «.فال أبضي عليظا باللياألة

و على خالو اليل أو خالو »يف بيان ما يق  مراعاته يف إعراب القرآن:  يقوا السيوطي (3) العاشر: أ ا يخرا

ئ م يا يف بوله يف: ، ومن ثه ُخ اهر لغير مقتضٍ الظ
[: 265البقرة: ] چې ې ې ې ى ىچطا

  تبطلوا يدبات ه م بظين  :إبطا ا كإبطاا الذي. والوجه كواه  ا ا من الواو، أي :إن ال او اعت لمصدر، أي

 (.304 /2السيوطي، و اإلتقان،«. )الذي، فظذا    ذو فيه

بد يتقا ب المعنى واإلعراب ال يء الوا د، بفن » :ا يق  مراعاته يف إعراب القرآنيف بيان م يقوا السيوطي (5)

يوجد يف ال الم أن المعنى يدعو إلى أمر واإلعراب يمنع منه، والمتمسب به يحة المعنى ويؤوا لصحة المعنى 

 {يومْ }فالظرو الذي هو  [9-4: لطارق]ا چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ اإلعراب، و لب كقوله تعالى: 

اه على رجعه يف  لب اليوم لقاألر، ل ن اإلعراب يمنع منه إ :يقتضي المعنى أاه يتعلي بالمصدر وهو )رجع( أي

= 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(029) 

. 

 (12) . مأخذ التفسري وشروط املُفَسِّر12.31

اًل ِمنننننننننَ  اْل َِتننننننننناِب   َفِاْ ِيْبنننننننننِه َأول

 

ننننننننلِ  اأْلَْقنننننننَداِل لِْجَْصنننننننَحاِب    َفالس 

 َفننننْع َلننننَدي َتَعنننناِرِض اأْلَْقننننَدالِ َواْج  

 

نننننِح اْلَقننننننِديل فِننننني اْسننننننتِْداَللِ    َوَرج 

 إِْن ِعنننِدَم النلْقنننِل َوِقنننْت فِننني اْلِفْشنننَتبِه 

 

ننننننننننْ ِه بِننننننننننَ ْأي َفاْنَتبِننننننننننه   َواَل ِتَفس 

ننننننننَ ا   إِْ  ِقْرننننننننَل اَل َيِلننننننننْدِز َأْن ِيَفس 

 

 َ ننننْرً ا ِمننننَ  اْلِقننننْ آِن َأَحنننندل َمننننا َيننننَ ي 

 َأِديًبنننننننننا َكاِمنننننننننَل اِاَلِت َوَلنننننننننْد  

 

 َوِقْرنننننَل َبنننننْل َجننننناَز لِنننننِذي َثَبننننناِت  

ْيِ  َواأْلِِصنننننْدلِ    َعَينننننى ِأِصنننننْدِل الننننند 

 

 َواْلِفْقننننننننِه َواأْلَْسننننننننَباِب لِين ننننننننِزْولِ  

َغننننننناِت   ْ نننننننتِقاِس َوالي 
ِ
 َوالنلْحنننننننِد اال

 

 َصنننننننننْ ُف َأحاِدينننننننننُث ِمَبر نَننننننننناِت  

 لِِفننننننننننْبَهُم َوِمْلَفننننننننننُل ِرِسنننننننننند  

 

ُِ َمننننَع اْلَفنِْسنننند فِنننني عِ    ْيننننِم َناِسنننن

ْحَف ِ    ِقننننننننننَ اءُة َمْدِهَبننننننننننِ  النننننننننن ل

 

 َبنننننننننننِديِع اْلَبَرننننننننننناِن َواْلَفَعنننننننننننانِي 

ننننننننَ ِه بِنننننننندونَِها   َفِ ننننننننل  َمننننننننْ  َفسل

 

رَفنننننننننا َنبِر نننننننننِه َنَهنننننننننا 
لل فِ َِ  َفنننننننننَدا

ننننننن ِ   َهنننننننا ِ نننننننِ وِ  َمنننننننْ  ِيَفس   َوِكي 

 

 اَل َمنننننننْ  ِيَحاكِْرنننننننِه َفنننننننَل ِيْعَتَبننننننن ِ  

 ي اْلَفْهنننننِم لَِفنننننا ِيَقننننناِل فِرنننننه ِسننننندَ  

 

ٍَ َلننننننننننِه َمَقنننننننننناِل   ننننننننننه َلننننننننننْر  أِلَنل

   

                                                   
= 

ا ألاا عليه المصدر السيوطي،  اإلتقان،). «لعدم جوا  الفصل بين المصدر ومعموله فيقعل العامل فيه فعالا مقدرا
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ننننننناَك ِمنننننننْ  َغَ ائِنننننننِب التلْفِسنننننننر ِ   إِيل

 

نننني ِسننننَدي التلْحننننِذي ِ  
 اَل َتننننْذِكَ ْنَها فِ

 َكَقننننْدِل َمننننْ  َيِقنننندِل فِنننني اْلِقَصننننا ِ  

 

 َأْي َقَصنننننِص اْلِقنننننْ آِن ِ ي اْنتَِقنننننا ِ  

 ْ َفننننننننننن ِ ل َقْيبِنننننننننننيَوَقائِنننننننننننُل لِرَ  

 

ْنِب    َيْعنِننني: َصننننِديِقي، ِمْسنننَتِحق  الننننذل

ْينَنننننننننا بَِفنننننننننا اَل َ اَقننننننننن    َواَل ِتَحف 

 

 َلنَننننا، َيِقننننْدِل: اْلِعْشننننِق، ِ و اْلَحَفاَقنننن  

 َوفِننننننني ِأَنننننننناُ  بِإَمننننننناُم، َقائِنننننننلِ  

 

 َأْي: َجْفنننننننِع ِأم  َغنننننننالُِل َوَجاِهنننننننلِ  

 ِع ِ يَمننْ  َقنناَل فِنني َمننْ  َ ا الننِذي َيْشننفَ  

 

، َوَ لل فِْعننننننننلل َفاْنبِننننننننِذيْ    إ نننننننناَرةل

 َمننننْ  َقنننناَل فِنننني الَبْحنننن ِْيِ  َيْيَتِقَرنننناِن: 

 

ْبنَنننننننننننانِ  
ِ
، اال  َفا َِفننننننننننن ل َعِينننننننننننيٌّ

ْؤِلِؤ َواْلَفْ َجنننننننننانِ    ِأِرينننننننننَد بِنننننننننالي 

 

ننننننننننْرَ انِ    َفننننننننننَ افِضل َتننننننننننابِِع الشل

 َوَمننننْ  َيِقننننْل فِنننني َغاِسننننُق إَِ ا َوَقننننْب  

 

 َم، َعَيرننننه َمنننا اْرَتَ ننننْب َأْي : َ َكننن ل َقنننا 

 َعَيرننننننَك فِرننننننِه بِاْبتَِحنننننناِ  اْلننننننَداِردِ  

 

نننَحاِب اْلَعننناِرِف اْلَفَقاِصننندِ    ِمنننَ  الص 

رننننننننِق كننننننننالتلْبرِْر ِ  
رننننننننه ِ و التلْدفِ

 إِْ  فِ

 

ِِ َوالتلْعرِننننننننْر ِ    لِِفْلَفننننننننُل َوالنلْسنننننننن

 لِِفننننننننننْبَهُم َوَسننننننننننَبِب الن ننننننننننِزْولِ  

 

 اْلَفنِْقنننننندلِ  َواْلَغْرننننننِ  َيْسننننننَتنْبِِل فِنننننني 

يٌّ بِننننننِه َتنْظِرنننننن ِ  
 َمننننننا َقنننننناَل ِصنننننندفِ

 

 َوَتْ ِكننننننننننِه َأْحننننننننننَدِ  اَل َتْفِسننننننننننْر ِ  

ننننن ِ    َوَواِجنننننبل قننننناِلدا َعَينننننى اْلِفَفس 

 

ننننن ِ   ننننني اْلِفَفسل
 َرْعنننننِي اْلِفَ ابَِقننننناِت فِ

 َوَتنننننْ ِك َمنننننا َعنننننِ  ال ل ِينننننِق َيْعنننننِدِل  

 

 َوَغْرنننننِ  َمنننننا اْلَ نننننَلِم فِْرنننننِه ِيْلَعنننننِل  

 ِ  َمنننننا َصنننننحل ِمنننننَ  اأْلَْسنننننَباِب َوَغْرننننن 

 

ْعنننننَ اِب    َأْو ِعَينننننِل النلْحنننننِد َلنننننَدي اإْلِ

 َأِدللننننننننننِ  اأْلَْصننننننننننَيْرِ  َأْو ِفننننننننننِ ْو ِ  

 

ننننننِ و ِ   َغنننننناِت فِنننننني الش   َيْبننننننَدِأ بِالي 

ْعننننننَ اِب   ننننننْ ِف َفاْ ننننننتِقاِس اإْلِ  َفالصل

 

 ِعْينننننننِم َبلَغنننننننُ  ِمنننننننَ  اْل َِتننننننناِب  

 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(030) 

 (25)رين . خامتة يف طبقات املفس14.33

ننننننَحاِب اْ نننننِتِهَ    اْلِخَيَفنننننناءِ ِمنننننَ  الص 

 اْلَعِينننني   اْبننننِ  َمْسننننِعددِ َواْلَبْحننننِ   ِأَبننننيٌّ 

 َعَ ننننننننننننناءِ َم ِننننننننننننني  َتنننننننننننننابِِعْرِهِم 

 َ ننننننناِوو ِ َمنننننننَع  ِمَلاِهننننننندل َسنننننننِعرِد 

 ِهنننننَد اْبنننننِ  َأْسنننننَيَفا َزْيننننندل  َواْلَفنننننَدنِي  

 
ِ
 فِنننننني ِكدَفنننننننُ  َأْصنننننننَحاِب َعْبنننننننِد اهلل

 ا اْلَبَصنننننننن ِي  َكننننننننَذ  َقتنننننننناَدةِ ِمنننننننننِْهْم 

 َهننننننننِؤاَلِء الِقننننننننَدَما َربِرننننننننعل َيِينننننننني 

 ِسنننننننْفرانِ ِهْم يننننننندِ ِ نننننننْعَبَ  َيزِ ِمنننننننْ  

 إِْسنننننننننَحاِس ِهْم ِسننننننننننَْردِ ِهْم كِنننننننننْرعِ وَ 

 اْبننننننِ  َج ِينننننن ُ ال لَبنننننن ِيَوَبْعننننننَدِهِم 

نننننننننْحِب واألَْتَبنننننننننا ِ  َهنننننننننا لِيصل  َوِكي 

ننننننني التلْفِسنننننننر ِ 
 َوَبْعنننننننَدِهْم َأللنننننننَت فِ

ٍِ النننننننننندل 
ْرلِ َفَشنننننننننناَبِهْم َدَسننننننننننائِ َِ 

 َفَصنننننناَر ِكننننننلٌّ ِمننننننْدِرًدا َمننننننا َيْسنننننننَِح 

ننننننننِه إَِلننننننننى التلْفِسننننننننر ِ 
 بِننننننننَل اْلتَِفاتِ

 َوَبْعنننننننَدِهْم َأللنننننننَت َقنننننننْدمل َواْقَتَصننننننن 

َبْرنننننننن ِ    َواْلِعَيَفنننننننناءِ  َزْينننننننندل اْبننننننننِ  الز 

َواِة َمننننننع   َعِينننننني  َوَجننننننمٌّ َعنِْهَفننننننا النننننن  

 ِذي َلنننننننننِه اْلنننننننننَدالَءِ اللننننننننن ِعْ  َِمننننننننن ِ 

 اْبنننننننِ  اْلَعبلننننننننا ِ ِكنننننننلٌّ َرَوي َعنننننننِ  

 َعنْننننننننه اْبنِننننننننِه َرَوي َوَمالِننننننننكل َنَفننننننننا

 اْلَعظِننننرَم اْلَلنننناهِ  اْبننننَ  َمْسننننِعْددُ َأْعنِنننني 

اكِ وَ  َعَ نننننننننناءِ  ننننننننننحل ي  وَ  الضل
 اْلَعننننننننننْدفِ

َما  َوَبْعنننننننَد َمنننننننْ  َأللَفنننننننِه َقنننننننْد ِقننننننند 

ننننننانِ اِْبننننننِ  َأبِنننننني َ ننننننْرَبَ  وَ   َعننننننالِي الشل

اِس اِْبننننننننوَ  زل  ِ  ِحَفرننننننننُد َعابِننننننننِد النننننننن ل

 اْلحننننناكِِم اْبنننننِ  ماَجنننننَ  اْبنننننِ  ِمنْنننننِذرِ فَ 

ننننننننَفا ِ   ِمْسنننننننننََدةل َوْقًفننننننننا َعَيننننننننى السل

 بَِغْرننننننننننن ِ إِْسنننننننننننناُد ِ وو التلْفِسنننننننننننر ِ 

ننننننننننِحرِح بِاْلَعِيْرننننننننننلِ  ٍَ الصل  َفنننننننننناْلَتَب

 بِِ ننننننل  َمننننننا َيْخِ ننننننِ  ِمنْننننننه َيْسننننننَفِح 

ِسنننننننننندِل بِننننننننننالتلْح ِي ِ   َصننننننننننَحاَبِ  ال ل

 بَِتْ ثرنننننن ِ اللننننننِذي بِننننننِه اْ ننننننَتَه  ِكننننننلٌّ 
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َبنننننننا ِ  ننننننني التلْفِسنننننننر ِ بِاِت 
 َعَيْرنننننننَك فِ

ِسننننننندلِ  ننننننني َتَفاِسنننننننر ُ إَِلنننننننى ال ل
 َوفِ

ننننل ننننَحاِب اْلِ فل  َوَمننننا َأَتننننى ِمننننَ  الص 

 ِ  اْلِفْفَتننننناِح َمنننننا َرْمنننننِت ِمنننننْ  ِسنننننلَلَ 

َينننننْت  ََ ْثنَنننننْرِ  لَِيْرَينننننُ  
ِ
 فِننننني َينننننْدِم اال

 َعْشننننننن ل َوأْلنننننننتل َبْعنننننننَدَها ِماَئَتنننننننانِ 

ننننننننُد َصننننننننيلى َعَيْرننننننننِه َدائَِفننننننننا  ِمَحفل

َفننننننننننننا  وآلِننننننننننننِه َوَصننننننننننننْحبِِه َوَعفل
 

ْبتِنننننننننننَدا ِ 
ِ
نَا َوالتلنننننننننننْ ِك ال

 َأْسنننننننننننلفِ

نننننْدلِ   َقنننننْد ِرفَِعنننننْت ِغنًنننننى َوَنْرنننننِل الس 

 َوالتلننننننننننابِِعرَ  َفنننننننننناِْرِجَعْ  َوَكِفننننننننننل

 بَِحْفنننننننننِد ِ ي اْلَ َفننننننننناِل َواْلَفتلننننننننناِح 

 ِمنننْ  َ نننْه ِ ِ ي اْلَقْعنننَدِة َبْعنننَد َمنننا َجَينننْت 

 ِز بِننننننناْلِقْ آنِ ِمنننننننْ  ِهْلنننننننَ ِة اْلِفْعِلننننننن

ننننننَفا نننننِه بِِ ْ َينننننُ  َفنننننْدَس السل صل ََ  َمنننننْ  

َفنننننننننننننا  َأْتَباَعنننننننننننننِه بَِ ْحَفنننننننننننننُ  َوَتفل
 

 
  



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(033) 

 :اخلامتة

بعد العمل المتوايل على هذا المخطوا المنظوم من تراثنا النيقيرية 

يخيص الفحقق إلى عدة اإلسالمية العثمااية الفوألوية الغالية مما تركته الدولة 

 نظا:م ،نتائج مفردة

له ت ثر الدراسا  والخدما   وا كتاب اإلتقان للسيوطي مع أهميته  .0

لتنقيحا  التي بام اا يف علوم القرآن، فال تاب كما ظظر من خالا بعض ا

بن فوألي يف أسلوب اظه كتاب اإلتقان، ألالة على أن  ال تاب بحاجة إلى اب  عبد

 ن التي ورأل  يف ال تاب.التلخيص وإعاألة ترتي  كثير من أاواع علوم القرآ

عترب عبد اب بن فوألي أوا من خدم كتاب اإلتقان للسيوطي بعد يُ  .2

تفليف يتعلي ب تاب اإلتقان بعد القرن الذي تويف فيه  لا ه له يظظر أيا  متفليفه

مة عبد اب بن فوألي ( إلى القرن الذي تويف فيه العالا يه900السيوطي )

 ي.القرن العاشر الظقر (يه0256)

أهمية منظومة ساللة المفتاح يف  فظ القواعد التي اثرها السيوطي يف  .3

ل هذا النظهُ  (،اإلتقان)كتاب  القواعد اللغوية والبال ية  استيعاْب  فقد سظ 

 واليولية ومسائل الخالو واإلجماع يف علوم القرآن.

أهمية ا هتمام بقمع المخطوطا  القرآاية التي بقيت  ير محققةم  .5

ية قما المخطوطا  القرآاية يف البلدان اإلفريسيا  اقا ها من التلف والضياع،  إل

 التي بل  فيظا الن اا يف تحقيي النصوص وا رها لقلة المراكل العلمية هنا .



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(035) 

ا ما يف   التدصي به بعد نهاي  هذا التحقرق والدراس ، فهد:  وأم 

اختصرظ الناظه من  ا ر هذظ المنظومة بين طالب العله  ستفاألهته بما .0

قعل كمقرر يحفظه بحيث تُ  مور تحفيظ القرآنخاية ألُ  (،اإلتقان)كتاب 

الطالب بعد ختمظه للقرآن و فظظه له، فإن   لب يساعدهه على تدبر ما 

  فظوظ من القرآن.

لن  طبعاهتا المتداولة،  م(مفتاح التفسير)إعاألة تحقيي أيل المنظومة  .2

عتماأل بعض محققيظا على اسد بليلة يف االخطاء، ود ظظر فيظا بعض النقص وب

  تحقيي ال تاب.

│ 
 

  



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(034) 

 :فهرس املصادر واملراجع

 ا: مؤلفات عبد اهلل بن فودي:أولً

هي/ 0340، مصر: ألار ال تاب العربي، ألفر  األصدل وبناء الف و  عيرها -

 م.0960

، عبد اب بن فوألي، تحقيي: عمر باوا موسىتيخرص الحص  ال صر ،  -

 كتاب  ير من ور. 

عبد اب بن فوألي،  تزير  الدرقات بلفع بعض ما لي م  األبرات، -

ال يد عبد اب بن فوألي، ايقيريا: ألار ابرأ للطباعة  مختارا  من مؤلفا 

 م.2103والن ر، 

، تحقيي: محمد يالح  سين، كااو: ألار المة، الطبعة الحص  ال صر  -

 م.2117هي/ 0524الولى، 

، ضمن مختارا  من مؤلفا  ال يد ل ر   يف هرلاء عيم الهر  در  ا -

 م.2103اب بن فوألي، ايقيريا: ألار ابرأ للطباعة والن ر،  عبد

، تحقيي: أ مد أ مد أبو السعوأل، وعثمان ضراء التأويل يف معاين التنزيل -

 م.0960القاهرة، مصر: مطبعة ا ستقامة، الطبعة الولى الطي ، 

 ري  وسائل الفدائد اللفري الف ائد اللي -
ا
، تحقيي: الدكتور عبد العلي

هي/ 0523الحميد، الناشر: الحاو محمد طن إ ي، الطبعة الولى،  عبد

 م.2112



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(036) 

، ألراسة وتحقيي: الستا  اليؤلؤ الفصدن يف صدف القداعد العردن -

كنو،  -الدكتور أ مد مرتضى، بسه الدراسا  اإلسالمية، جامعة بايرو

 م.2103هي/ 0535

، ألراسة وتحليل: الدكتور يحيى لفع الب س فرفا لذي تشابه م  الف س -

 م. 2100هي/ 0532فاروق ثين، كااو: ألار المة، 

، تحقيي: محمد  افظ بن أبي ب ر بن أ مد، باايو: مفتاح التفسر  -

 جمظورية ال اميرون، بدون تاريد.

لي عبد الحميد، ، تحقيي: الدكتور عبد العنرل السدل م  تفاسر  ال سدل -

الناشر: الحاو محي الدين اليسار بن المر وم الحاو عبد اليسار، بدون 

 تاريد.

تحقيي: عمر باوا موسى، النظم الحاوي يف عيم النحد بأهم الفتاوي،  -

 كتاب  ير من ور.

، ضمن مختارا  من مؤلفا  ال يد ِمنَ  الفنان لف  أراد ِ َعب اإليفان -

 م.2103ريا: ألار ابرأ للطباعة والن ر، اب بن فوألي، ايقي عبد

، مخطوا بم تبة جامعة بايرو كنو، يف بسه كفاي  ال لب يف الن اح -

 المخطوطا .

  



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(037) 

 :ما يتعلق بهوعلوم القرآن  ا:ثانيً

تحقرق:  عبد الر من بن أبي ب ر السيوطي،اإلتقان يف عيدم الق آن،  -

، سنة: 0ديد، االقاهرة: ألار الغد الق الر من فظمي اللواوي عبد

 م.2116هي/ 0527

تحقرق:  عبد الر من بن أبي ب ر السيوطي،اإلتقان يف عيدم الق آن،  -

القاهرة: الظيئة المصرية العامة لل تاب، سنة:  محمد أبو الفضل إبراهيه،

 م.0975هي/ 0395

، عبد الر من بن أبي ب ر السيوطي، تحقيي: التحبر  يف عيم التفسر  -

القاألر فريد، الرياو: ألار العلوم للطباعة والن ر،  الدكتور فتحي عبد

 م.0942هي/ 0512، 0ا

، الستا  الدكتور علي بن سليمان تفسر  الق آن ال  يم؛ أصدله وضداب ه -

 م.2101هي/ 0531الُعبيد، الرياو: م تبة التوبة، الطبعة الولى 

رشيد ، أبو  امد، محمد بن محمد الغلالي، تحقيي: محمد جداه  الق آن -

 م.0946هي/ 0516رضا، بيرو : ألار إ ياء العلوم، الطبعة الثااية، 

محمد ب ر إسماعيل، ألار المنار، الطبعة الثااية،  دراسات يف عيدم الق آن، -

 م.0999هي/ 0509

الستا  الدكتور فظد بن سليمان الرومي، الطبعة  دراسات يف عيدم الق آن، -

 م.2113هي/ 0525الثااية ع رة، 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(034) 

، الستا  الدكتور محمد كبير يوا ، كااو: ألار سات يف أصدل التفسر درا -

 م.2115المة، الطبعة الولى، 

، الدكتور  ا م سعيد عيدم الق آن بر  الب هان واإلتقان؛ دراس  مقارن  -

 هي. 0521 يدر، المدينة المنورة: م تبة ألار اللمان، 

، الستا  الدكتور لففس  مفهدم التفسر  والتأويل واالستنبا  والتدب  وا -

مساعد بن سليمان الطيار، الممل ة العربية السعوألية: ألار ابن القو ي، 

 هي.0527الطبعة الثااية، 

الستا  الدكتور مساعد بن  مقاالت يف عيدم الق آن وأصدل التفسر ، -

 هي.0524سليمان الطيار، الرياو: ألار المحدث، الطبعة الولى، 

محمد عبد العظيه اللرباين، مطبعة عيسى  عيدم الق آن،مناهل الع فان يف  -

 البابي الحلبي، الطبعة الثالثة، بدون تاريد.

 :جمالت وحوليات وحبوث غري منشورة ا:ثالثً

( ربيع ا خر، 0مقلة معظد اإلمام ال اطبي للدراسا  القرآاية، العدأل ) -

لدكتور ( الستا  اعيدم الق آن؛ تاريخه وتصنرت أنداعههي(: )0527)

 مساعد بن سليمان الطيار.

 وليا  القامعة عبد اهلل ب  فددي وحراته العيفر (، كبير يوا ، محمد. ) -

 م.0994اإلسالمية بالنيقر، العدأل الرابع، سنة: 



 

 

 ساللة املفتاح؛ مخترص نظم اإلتقان يف علوم القرآن املسمى )مفتاح التفسري(

 بحوث

(039) 

/ آألم بللو/ رسالة جامعية  ير عبد اهلل ب  فددي ومؤلفاته يف التفسر  -

 من ورة.

- DR ABDUL ALI ABDULHAMID, STUDIES IN THE HISTORY OF 

THE SOKOTO CALIPHATE “CONTRIBUTIONS OF THE 

SOKOTO JIHAD LEADERS TO QUR, ANIC STUDIES”  

│ 


