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5 قطوف األفنان  يف علوم القرآن 

ت�صدير

ومن  وصحبه  آله  وعىل  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
وااله وبعد ...

فإن »علوم القرآن« من أرشف العلوم، وأجلها قدرًا، وأرفعها منزلة بني 
العلوم قاطبًة ؛ الرتباطها بأجل كتاب، وهو كتاب اهلل عز وجل الذي چ گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  چ )فصلت(. 
ومن ثم فقد تبارى العلامء عىل مدار عصورهم جلمع أفنان هذا العلم، 
ما  رضوب شتى  مصنفاهتم عىل  فجاءت  واقتناص أرساره،  أغواره،  وسرب 
بني مطوالت وخمترصات، هتدف مجيعها إىل كشف خبايا هذا العلم ، ونرش 

درره وكوامنه؛ لينهل من رهيا كل ظاميء.

عىل  محلت  قد  حويل  حمافظة  مساجد  بإدارة  الثقافية  املراقبة  كانت  وملا 
الثقافية، وتوسيع  العلوم عىل طالبيها، وكذا تنويع إصداراهتا  عاتقها تيسري 
دائرة أعامهلا العلمية، رأت أن تقوم بطباعة هذا املؤلف الذي حيمل عنوان: 
»قطوف األفنان يف علوم القرآن«، والذي جاء منظوًما عىل طريقة املتقدمني، 
كلَّها  يكن  مل  إن   – العلم  هذا  ُجلَّ جوانب  بيت، وحوى  األلف  فاق  وقد 
واخلطيب  اإلمام  األزهري،  رمضان  الرمحن  عبد  الدكتور  الشيخ  ملؤلفه   -
والباحث الرشعي يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، والكتاب -كام 

ذكر مؤلفه - أول ألفيه يف علوم القرآن.

ُم هذا العمل للقراء الكرام تسأل اهلل تعاىل أن ينفع  واملراقبة الثقافية إذ ُتقدِّ
به، وأن جيعله يف ميزان حسنات مؤلفه، وأن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري واهلدى 

والرشاد، إنه أعظم مأمول، وأرجى مسؤول.
                 مراقبة الشؤون الثقافية
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بني يدي الكتاب

   ﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   ﴾.

حممدا  سيدنا  أن  وأشهد  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد 
عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم 

بإحسان إىل يوم الدين.

العلم بحر زاخر، ال يدرك له أول، وال يعرف له آخر، ومن  وبعد فإن 
إىل  الوصول  رام  إىل ذلك وصوال، ومن  يبلغ  مل  استقصائه  إىل  السبيل  أراد 

ېئ      ﴿ خللقه:  خماطبا  تعاىل  قال  وقد  كيف  سبيال،  ذلك  إىل  جيد  مل  إحصائه 
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی﴾، وملا كان كتاب اهلل هو آخر الكتب الساموية، 
مجع فيه سبحانه علم كل يشء، وأبان فيه كل هدًى وغي، فرتى كل ذي فن 
حكم  ويستخرج  األحكام،  منه  يستنبط  فالفقيه  يعتمد،  وعليه  يستمد،  منه 
احلالل واحلرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه، ويرجع إليه يف معرفة خطأ 
القول من صوابه، والبياين هيتدي به إىل حسن النظام، ويعترب مسالك البالغة 

يف صوغ الكالم.

املواعظ  ومن  األبصار،  أويل  يذكر  ما  واألخبار،  القصص  من  وفيه 
واألمثال، ما يزدجر به أولو الفكر واالعتبار، إىل غري ذلك من علوم ال يقدر 
تبهر  أسلوب  وبالغة  لفظ،  فصاحة  مع  هذا  حرصها،  علم  من  إال  قدرها 

العقول، وتسلب القلوب، وإعجاز نظم ال يقدر عليه إال عالم الغيوب.
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  لذا اعتنت به األمة اإلسالمية أتم عناية، كيف ال وهو القصد والغاية، 
فخدموه خدمة مل ُيدمها كتاب سابق وال الحق، فوضعوا الفنون التي تعتني 
به وحتافظ عليه، فظهرت علوم النحو والرصف والتفسري والرسم والتجويد 

والناسخ واملنسوخ وأسباب النزول والقراءات ... الخ .

وكل هذه العلوم وضعت خلدمته والعناية به، حتقيقا ملا وعد اهلل به حني 
األمة  اهلل سخر  فكأن    ،﴾ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں     ﴿ قال: 
مجيعا حلفظ هذا الكتاب عىل نحو هو إىل اإلعجاز أقرب، وملا كثرت العلوم 
يف  العلوم  هذه  بجمع  اهلل  رمحه  السيوطي  اإلمام  قام  الكريم،  القرآن  حول 
القرآن  مع  التعامل  كيفية  ملعرفة  مفتاح  بمثابة  فكان  باإلتقان،  سامه  كتاب 
الكريم، فهو شبيه بعلم مصطلح احلديث، وعلم أصول الفقه، ويف مقدمة 
من  أتعجب  الطلب  زمان  يف  كنت  »ولقد  يقول:  السيوطي  راح  اإلتقان 
املتقدمني، إذ مل يدونوا كتابا يف أنواع علوم القرآن، كام وضعوا ذلك بالنسبة 
إىل علم احلديث«، ثم أشار رمحه اهلل إىل أنه وجد من دونوا يف علوم القرآن، 
كشيخه حميي الدين الكافيجي، وقايض القضاة الشيخ جالل الدين البلقيني 
وغريمها، ولكنه زاد عليهام أنواعا جديدة، وأضاف إىل ما مجعوه فرائد مفيدة، 

فكان حاويا ملا سبق، جامعا ملا تفرق.

وملا رأيت هذا الكتاب جامعا فائقا، وسهال رائقا، فقد استخرت اهلل تعاىل 
يف نظمه، وذلك منذ زمن ليس بالقريب، وسبب ذلك أين وجدت كثرًيا من 
العلوم نظمت كعلوم احلديث، وعلم النحو والرصف، وعلم أصول الدين، 
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وعلمي الفقه وأصوله، وعلم البالغة، وغريب القرآن، وغريها من العلوم، 
فوضعت فيها أراجيز متعددة، فعزمت عىل التشبه هبؤالء العلامء خدمة هلذا 

العلم، وتقريبا له إىل األذهان.

فيممت وجهي شطر هذا الكتاب اجلامع، فنظمته نظام مجع - بحول اهلل 
اهلل  رمحه  السيوطي  كتبه  ملا  ضممت  وقد  شوارده،  العلم  هذا  من   - وقوته 
الفائدة،  بذلك  لتكمل  بعده؛  استدركه من جاؤا  فاته مما  ما  الكتاب  يف هذا 
اهلل  قدر  إن  والبيان للرشح  التوضيح  تاركا  قدر االستطاعة،  حماوال اإلجياز 

تعاىل إمتامه، وقد سميت هذا النظم »قطوف األفنان يف علوم القرآن«.

بمعناه  القرآن  علوم  يف  ألفية  أول  هو   – أعلم  فيام   – النظم  وهذا 
االصطالحي،  وإن كانت قد وجدت منظومات فاقت األلف بيت لكن يف 
منظومات  والديريني، وهناك  العراقي  القرآن كمنظومة  تفسري غريب  علم 
التفسري،  علوم  يف  الزمزمي  كمنظومة  املئات،  تتجاوز  مل  القرآن  علوم  يف 
وكل  التفسري((،  علوم  يف  احلبري  ))النظم  الرشيم  سعود  الدكتور  ومنظومة 

هذه املنظومات مطبوعة ومتدوالة.

وقد مجعت يف هذه األلفية كل ما وقفت عليه من علوم القرآن يف كتب 
الزيادة  يف  عقيلة  ابن  زيادات  مع  اإلتقان  فنظمت  واملتأخرين،  املتقدمني 
التفسري وعلوم القرآن، فجاء  واإلحسان، مع زيادات املعارصين من علامء 
النظم بفضل اهلل وتوفيقه جامعا قدر الوسع والطاقة كل أنواع علوم القرآن، 
وذلك فيام يزيد عىل األلف بيت، فقد بلغت أبيات هذا النظم )1173( بيتا، 
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عىل عدد أبيات متن الشاطبية ))حرز األماين(( لإلمام الشاطبي، وذلك تيمنا 
به، كام أرشت إىل ذلك يف هناية النظم، فقلت:

��ا َأْل���ٌف َوِم��َئ��ٌة َك��َذا 1166- َ َذاَأْب��َي��اتهُ َفْلَت�ْدِر  َثَلَث�ٍة  َم�ْع  وَن  َس�ْبعهُ

اِطبِ�ي ِف�ي اِلْرِز َقْد1167- ًنا بِالشَّ َعّد َتَيمُّ اِلْرِز  ِف�ي  ِلَا  ِوْفًقا  َها  َجَعْلتهُ

وملا قدر اهلل تعاىل متام هذه األلفية عرضتها عىل بعض إخواين من طلبة العلم 
إعجاهبم،  فنالت  الكرام  مشايي  بعض  عىل  عرضتها  ثم  فاستحسنوها، 
املراقب  عىل  األمر  فعرضت  فائدهتا،  لتعم  أطبعها  أن  مني  بعضهم  فطلب 
الثقايف بإدارة مساجد حمافظة حويل الدكتور حممد باين املطريي، فرحب هبا، 
ووافق عىل طباعتها؛ لتكون من مجلة إصدارات إدارة مساجد حمافظة حويل، 

فجزاه اهلل عني خري اجلزاء.
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متهيد

من باب التيسري عىل القاريء وتقريبا للفائدة أحببت أن أقدم بني يدي 
منها؛ ألنه البد  النبذة البد  القرآن، وهذه  يسرية عن علوم  نبذة  النظم  هذا 
للقاريء الكريم أن يعرف ما هي علوم القرآن؟ وأن يعرف أمهية دراسة تلك 
الفائدة املرجوة من دراستها، وأهم املصنفات فيها، وأهم  العلوم، وما هي 
أنواعها، فأحببت أن أوقف القاريء الكريم عىل ذلك كله، ولكن يف عجالة 

يسرية، فأقول وباهلل التوفيق: 

جهالتان  تعرتضه  علم  أي  يف  الباحث  أن   - وإياك  اهلل  يرمحني   - اعلم 
وعبثان، جهالة حمضة وجهالة عرفية، وعبث حمض وعبث عريف .

يستحيل  ومعها  أصال،  بالعلم  املعرفة  عدم  فهي  املحضة  اجلهالة  فأما 
الرشوع يف العلم؛ ألهنا جهالة تامة، وترتفع اجلهالة املحضة بالسامع عن العلم.

وأما اجلهالة العرفية فمعناها املعرفة اجلزئية بالعلم، دون معرفة تفاصيل 
مسائله، وما اشتمل عليه من مسائل كلية وجزئية، وترتفع هذه اجلهالة بمعرفة 
العلم بحده، وذلك من خالل معرفة اسمه، ومن صنف فيه، وأهم املصنفات 

فيه، ومعرفة موضوعه، وذلك من خالل معرفة مسائله الكليه واجلزئية.

دراسته،  من  الفائدة  معرفة  قبل  العلم  يف  الرشوع  هو  املحض  والعبث 
وسمي عبثا؛ ألنه يدل عىل سفاهة من يقوم هبذا العمل؛ ألنه يبحث حول 
ما الفائدة فيه، ويرتفع هذا العبث بمعرفة ثمرة هذا العلم الذي يبحث فيه؛ 
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ألنه البد ملن يقوم بعمل أن يعرف ملاذا يقوم به، وإال كان عمله عبثا، فكانت 
معرفة الفائدة من دراسة أي علم من العلوم رافعة هلذا العبث املحض.

وأما العبث العريف فهو الرشوع يف العلم قبل معرفة الفائدة التي ال توازي 
مشقة وعناء البحث فيه، ويرتفع بمعرفة ثمرته املوازية لعنائه.

اجلهالتني،  يدفع  بحده  العلم  معرفة  أن  عىل  العلامء  اصطلح  هنا  ومن 
ومعرفة فائدته تدفع العبثني، ولذلك كان البد من معرفة مقدمة العلم قبل 
يتوقف  ما  بأهنا هي  العلم  مقدمة  التفتازاين  السعد  فيه، وقد عرف  الرشوع 
عليه الشـروع يف ذلك العلم، بمعنى أدق معرفة قضايا العلم الثالث، وهي: 

احلد واملوضوع والثمرة.

العلامء فأضافوا أشياء أخرى البد من مراعاهتا يف معرفة كل  ثم توسع 
بأنه البد من اإلحاطة هبا ملعرفة  علم، حتى بلغوا هبا عرشة أنواع، وذكروا 

منهج هذا العلم، وهي كام قال العالمة الصبان رمحه اهلل تعاىل:

إن مبادي ك���ل ف� ن ع���ش��رة      ال���د وال�موض�وع ثم الث�م�رة

وفض��له ونس��ب��ة والواض��ع     واالسم االستمداد حكم الش�ارع

مسائل والبعض بالبعض اكتفى    ومن درى اجلمي�ع ح��از الرشف�ا

وملا كان كل علم حيتاج ملقدمة تبني املقصود منه، كان البد من التعريف 
بعلوم القرءان، وبيان املبادي العرشة هلذا العلم، وأول هذه املباديء هو احلد، 
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تعريف لغوي، وتعريف اصطالحي،  نوعان،  والتعريف  التعريف،  ومعناه 
فالتعريف اللغوي هو استعامل العرب لتلك الكلمة، مثل كلمة الصالة فهي 
التعريف  وأما   ،... املعروفة  اهليئة  آخر، وهو  معنى  هلا  الدعاء، ورشعا  لغة 
كمعنى  وذلك  الصنعة،  أهل  عند  الكلمة  هذه  معني  فهو  االصطالحي 
املبتدأة  املخصوصة  األفعال  وهي  املسلمني،  عند  املعروفة  باهليئة  الصالة 
بالتكبري واملختتمة بالتسليم، فهذا اصطالح خاص باملسلمني، وإال فالصالة 

ختتلف معانيها من ديانة ألخرى.

1- تعريف علوم القرءان:

علوم القرءان مركب إضايف من علوم وقرآن، فالعلوم مجع علم، والعلم 
علاًم  أعلمه  اليشء  )َعِلمُت  ُيقال:  واملعرفة،  الفهم  بمعنى  مصدر  اللغة:  يف 

عرفته()1(، والعلم ضد اجلهل.

ا يف االصطالح فهو جمموعة مسائل وأصول كلية جتمعها جهة واحدة،  وأمَّ
كعلم التوحيد، وعلم النحو، وعلم التفسري، وعلم الفقه، وعلم الطب ... 
 ، العربيَّة  باللغة  املتعلقة  العلوم  مثال:  العربيَّة  فعلوم  علوم،  ومجعه  وهكذا، 

كالنحو والرصف واملعاين والبيان والبديع والشعر واخلطابة وغريها)2(.

وأما لفظ القرآن فقد اختلفوا فيه، فقيل: إنه اسم غري مشتق، وقيل: إنه 
مشتق، والقائلون باشتقاقه اختلفوا أيضًا، فمنهم َمن قال: إنه مهموز مشتق 

)1( لسان العرب البن منظور )173/9( .

)2(  انظر علوم القرآن للدكتور/ مناع القطان )ص: 3( .
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من )َقَرأ(، ومنهم َمن قال: إنه غري مهموز مشتق من الَقْري، أو ِمن )َقَرَن( 
عىل خالٍف بينهم)1(.

ا تعريف القرآن يف االصطالح فهو كالم اهلل تعاىل املنزل عىل رسوله  وأمَّ
حممد املتعبُد بتالوته)2(.

علوم  تعريف  ا  وأمَّ مفردا،  تعريفا  القرءان  علوم  تعريف  جهة  من  هذا 
القرآن كمركب إضايف، فله تعريفان: 

أحدمها: لغوي ُيفهم من هذا الرتكيب اإلضايف بني )علوم( و )القرآن(، 
خادمًة  كانت  سواء  الكريم،  بالقرآن  املتصلة  واملعارف  العلوم  أهنا  وهو 
للقرآن بمسائلها أو أحكامها أو مفرداهتا، أو أن القرآن دّل عىل مسائلها، أو 
أرشد إىل أحكامها، وعىل هذا فاملعنى اللغوي لعلوم القرآن يشمل كل علم 
خدم القرآن، أو ُأخذ من القرآن، كعلم التفسري وعلم التجويد وعلم الناسخ 
واملنسوخ وعلم الفقه وعلم التوحيد وعلم الفرائض وعلم اللغة وغري ذلك.

العلامء  عند  يسمى  ما  وهو  مدون؛  بعلم  خاص  اصطالحي  والثاين: 
بأنه  اصطالحا  يعرف  القرآن(  )علوم  وعلم  االصطالحي،  بالتعريف 
مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه ومجعه وكتابته وقراءته 
وتفسريه وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك)3(، وقيل 
أسباب  معرفة  حيث  من  بالقرآن  املتعلقة  األبحاث  يتناول  الذي  العلم  هو 

)1( انظر املدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور حممد أبو شهبة )ص 81: 02( .
)2( انظر دراسات يف علوم القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي )ص 12(.

)3( انظر مناهل العرفان للزرقاين )1/ 71(.
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واملنسوخ،  والناسخ  واملدين،  املكي  ومعرفة  وترتيبه،  القرآن  ومجع  النزول، 
واملحكم واملتشابه، إىل غري ذلك مما له صلة بالقرآن)1(.

أو بمعنى آخر: هوعلم يضم أبحاثًا كلية هامة، تتصل بالقرآن العظيم من 
نواٍح شتى، ُيمكن اعتبار كل منها علاًم متميزًا)2(.             

2- موضوع علوم القرآن: 
أسباب  كمعرفة  الكريم،  بالقرءان  املتعلقة  واألبحاث  الدراسات  هو 
واملنسوخ،  والناسخ  واملدين،  املكي  ومعرفة  وترتيبه،  القرآن  ومجع  النزول، 

واملحكم واملتشابه، إلــى غري ذلك مما له صلة بالقرآن الكريم.

3- ثمرته: 
فهم القرآن الكريم، و معرفته معرفة تامة.

4- فضله : 
. هو من أفضل العلوم وأرشفها؛ لتعلقه بكتاب اهلل

5- واضعه: 

ال يعرف عىل وجه التحديد، أول من مجع كتابا يف علوم القرءان، بمعناه 
االصطالحي، من مجع املباحث واألنواع - كلها أو جلها- يف مؤلف واحد، 
ولكن ذكر الشيخ حممد عبد العظيم الزرقاين يف كتابه “مناهل العرفان يف علوم 
القرآن” أنه عثر يف دار الكتب املرصية عىل كتاب خمطوط لعيل بن إبراهيم بن 
سعيد الشهري باحلويف، اسمه “الربهان يف علوم القرآن” يقع يف ثالثني جملًدا، 

)1( انظر مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان )ص:21( .
)2( انظر علوم القرآن عند ابن عبد الرب، للباحث حممد جابر القحطاين )ص: 36( .
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املؤلف  يتناول  حيث  متعاقبة،  وال  مرتبة  غري  جملًدا  عرش  مخسة  منها  يوجد 
اآلية من آيات القرآن الكريم برتتيب املصحف، فيتكلم عام تشتمل عليه من 
ا كل نوع بعنوان، فيجعل العنوان العام يف اآلية: “القول  علوم القرآن، مفرِدً
“القول يف  يف قوله عز وجل...” ويذكر اآلية، ثم يضع حتت هذا العنوان: 
“القول  ثم  واللغوية،  النحوية  الناحية  من  اآلية  عن  ويتحدث  اإلعراب”، 
يف املعنى والتفسري”، ويرشح اآلية باملأثور واملعقول، ثم “القول يف الوقف 
والتامم”، ويبني ما جيوز من الوقف وما ال جيوز، وقد ُيْفِرد القراءات بعنوان 
مستقل، فيقول: “القول يف القراءة”، وقد يتكلم عن األحكام التي تؤخذ من 

اآلية عند عرضها ... وهكذا.
تدوينه  كان  وإن  القرآن،  علوم  ن  َدوَّ من  أول  احلويف  يعترب  النهج  وهبذا 
ابن  تبعه  املتوىف سنة )430هـ(، ثم  الذكر، وهو  النمط اخلاص اآلنف  عىل 
القرآن”،  “فنون األفنان يف عجائب علوم  اجلوزي سنة )597هـ( يف كتابه 
ثم جاء بدر الدين الزركيش املتوىف سنة )794 هـ(، وألف كتاًبا وافًيا سامه 
الدين  الزيادات جالل  بعض  إليه  أضاف  ثم  القرآن”،  علوم  يف  “الربهان 
البلقيني املتوىف سنة )824 هـ( يف كتابه “مواقع العلوم من مواقع النجوم”، 
ثم ألف جالل الدين السيوطي املتوىف سنة )911 هـ( كتابه املشهور “اإلتقان 

يف علوم القرآن”، وبعده تتابع التأليف)1(.

6- اسمه: 
أما عن اسم هذا العلم، فهناك من سامه بأصول التفسري، ولكن األصح 

واألشهر أن اسمه علوم القرءان.

)1( انظر مناهل العرفان للزرقاين )1/ 72(.
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7- استمداده: 
. يستمد هذا العلم من القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعني

8- حكمه الرشعي: 

أي حكم تعلم هذا العلم والعمل به، فأما تعلمه فهو فرض كفاية، وأما 
العمل به فيختلف حسب نوع العلوم التي اشتمل عليها، فمنه ما العمل به 
فرض عني كعلم التجويد وعلم النسخ ونحومها، ومنه ما العمل به فرض 

كفاية كعلم القراءات وعلم التفسري ونحومها.

9- أه�مية معرفة علوم القرءان : 

لعلوم القرءان أمهية كبرية جدا، ال تقل عن معرفة علوم احلديث، وعلم 
أصول الدين وأصول الفقه وغريها من العلوم، وأمهية معرفة علوم القرآن 

تكمن يف التايل:

أوال: أهنا تعني الدارس عىل فهم كتاب اهلل، ومعرفة مراد اهلل من كالمه. 

وتفنيد  اإلسالم،  أعداء  مفرتيات  دحض  من  الدارس  متكن  أهنا  ثانيا: 
مزاعمهم، فإن أعداء اإلسالم ما فتئوا يطعنون بالقرآن، ويثريون الشبهات 
حول كتاب اهلل، حول قراءاته، حول ناسخه ومنسوخه، حول أسباب نزوله 
حول كثري من القضايا املتعلقة بعلوم القرآن، وخصوصا هؤالء املسترشقني 
وغري  القراءات  وحول  الوحي،  حول  الشبهات  يثريون  فإهنم  اهلل،  قاتلهم 
ذلك؛ وقد تصدى وانربى للرد عليهم أكثر من عامل، فضال عن ما دسوه من 
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إرسائيليات ومن أحاديث موضوعة نسبوها إىل القرآن، والقرآن منها براء، 
السيل اجلارف من  الرد عىل هذا  املسلم عىل كيفية  العلم يعني  فمعرفة هذا 

الشبهات التي ال تنقطع ليال وال هنارا .

نزوله  وكيفية  نزوله،  مبدأ  عىل  يتعرف  القرآن  لعلوم  الدارس  أن  ثالثا: 
ومدته، ويقف عىل نواحي إعجازه، وعىل ناسخه ومنسوخه، ومعرفة مكيه 

ومدنّيه، وحمكمه ومتشاهبه وغري ذلك.

رابعا: أن هذا العلم يورث دارسيه هتذيب النفوس وتزكيتها وإصالحها، 
وذلك لتعلقه بخري كالم وبأفضل كتاب، ومصداقا لقول اهلل عز وجل: ﴿ ٺ  
ڤ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  

ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴾)1(.

خامسا: أن معرفة علوم القرآن تعني عىل استنباط األحكام الرشعية من 
الكتاب والسنة عىل حد سواء، إذ مها من مشكاة واحدة فقد قال النبيملسو هيلع هللا ىلص 
"لقد أوتيت القرآن ومثله معه”)2(، وال يمكن فهم القرآن بمنأى عن السنة، 
سبحانه:  قال  كام   ، اهلل لكتاب  ومفرسة  وشارحة  ومفّصلة  مبّينة  فالسنة 

ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ    ٿٿ   ٿ    ﴿
ڦ   ڦ  ﴾)3(.

)1( سورة اجلمعة اآلية )2(.
)2( رواه أبو داود يف كتاب السنة/باب يف لزوم السنة )4606( بسند صحيح.

)3( سورة النحل من اآلية )44(.
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الفائق الذي بذله  القرآن جتعلنا ندرك مدى اجلهد  سادسا: معرفة علوم 
العلامء خلدمة القرآن الكريم؛ إذ أن منهم من كتب يف تفسريه، ومنهم من كتب 
يف ناسخه ومنسوخه، ومنهم كتب يف إعجازه، ومنهم من كتب يف قرآءاته، 
ومنهم من كتب يف غري ذلك، من املوضوعات اخلاصة بخدمة القرآن الكريم.

10- أهم الصنفات يف علوم القرآن:

علامء  وقام  فائقة،  عناية  وجل  عز  اهلل  بكتاب  اإلسالمية  األمة  اعتنت 
اإلسالم بخدمته خدمة جليلة، وذلك حتقيقا لوعد اهلل عز وجل بحفظ هذا 
 ،)1(﴾ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں    الكتاب، كام قال سبحانه: ﴿ 
فاهتموا ببيان ألفاظه، فوضعوا آالف التفاسري عىل مر السنني، واهتموا برسم 
الفاظه فكتبوه برسم خمالف لرسم غريه، وهذه الكتابة من وجوه اإلعجاز يف 
القرءان الكريم، واهتموا بالناسخ واملنسوخ منه، فوضعوا مؤلفات متعددة 
هتتم بمعرفة الناسخ من املنسوخ، ككتاب الناسخ واملنسوخ للنحاس وأليب 
نزول  كيفية  أي  النزول،  بمعرفة  اعتنوا  وكذلك  وغريمها،  العريب  بن  بكر 
القرءان، وأماكن نزوله، وما نزل منه بمكة وما نزل باملدينة، وما نزل مفرقا 
وما نزل مجلة واحدة كسورة األنعام وغري ذلك، ومعرفة وجوه اإلعجاِز التي 
اشتمل عليها القرءان الكريم، وكذلك جماز القرءان، وهو من أوجه البالغة 
القرءانية، والبحث فيه من جهة وروده يف القرءان وأنواعه وغري ذلك، وعلم 
بل  والقراءات،  التجويِد  الكريم، وعلم  القرءان  آيات  بعض  نزول  أسباب 

)1( سورة احلجر اآلية )9(.
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القرءان  ومجل  كلامت  مواقع  وبيان  القرآن،  كلامت  بإعراب  أيضا  واعتنوا 
الكريم، وكذلك األمثال والقصص الواردة يف القرآن الكريم ... الخ.

وكل هذه العلوم خادمة للقرآن الكريم، ولكن كان التأليف فيها يتناول 
مبحثا من مباحث علوم القرآن ونوعا من أنواعه، فألَّف مثال عيلُّ بن املديني 
شيخ البخاري يف أسباب النزول، وألَّف أبو عبيد القاسم بن سالم يف الناسخ 
واملنسوخ، ويف القراءات، وألَّف ابن قتيبة يف ُمْشَكل القرآن، وألَّف أبو بكر 
القرآن،  إعجاز  يف  الباقالين  بكر  أبو  وألَّف  القرآن،  غريب  يف  السجستاين 
أمثال  يف  واملاوردي  القرآن،  إعراب  يف  احلويف  سعيد  بن  إبراهيم  بن  وعيلُّ 
القرآن، والعز بن عبد السالم يف جماز القرآن، وابن القيم يف »أقسام القرآن«.

وأول من صنف يف علوم القرآن هو أبو الفرج ابن اجلوزيِّ رمحه اهلل، فقد 
وضع كتابا سامه ))فنون األفنان يف عجائب علوم القرءان((، وهو من أقدم 
الكتب التي أفردت يف علوم القرآن، والتي وصلتنا كاملة؛ ألن كتاب احلويف 
– الذي سبقت اإلشارة إليه- يعترب للتفسري أقرب منه إىل علوم القرآن، مجع 
فيه عدة مباحث تتعلق بالقرآن الكريم، فتحدث عن فضائل القرآن، وبني أن 
القرآن غري خملوق، كام حتدث عن األحرف السبعة، وكتابة املصحف، وعدد 
السور واآليات واألحرف والنقط، واألجزاء، واملكي واملدين، واللغات يف 
القرآن، والوقف واالبتداء، واملشكل واملتشابه، واإلبدال والزيادة والنقص 
عن  يتحدث  كتاب  أول  فكان  والتأويل،  التفسري  بني  كالفرق  ذلك،  وغري 
الدكتور  بتحقيق:  الكتاب  طبع  وقد  االصطالحي،  باملعنى  القرآن  علوم 

حسن ضياء الدين عرت، يف دار البشائر اإلسالمية. 
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املاتع  كتابه  فصنف  الزركيش  هبادر  بن  حممد  الدين  بدر  احلافظ  ثم جاء 
الربهان يف علوم القرآن، وقد طبعته دار املعرفة يف جملدين، بتحقيق حممد أيب 

الفضل إبراهيم.

فاعتنى  البلقيني  الدين  جالل  املحدثني  شيخ  الكبري  العالمة  جاء  ثم 
بالربهان، وأضاف إليه بعض الزيادات، يف كتابه الذي سامه بمواقع العلوم 

من مواقع النجوم.

السيوطي،  الكامل  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  الكبري  اإلمام  جاء   ثم 
منهام  األول  القرآن،  علوم  يف  كتابني  فألف  التأليف،  يف  الباع  طويل  وكان 
سامه ))التحبري يف علوم التفسري(( يف جملد كبري، وقد طبعته دار املنار القاهرة 
)1406هـ( بتحقيق فتحي عبد القادر فريد، والثاين منهام سامه ))اإلتقان يف 
علوم القرآن((، وقد طبع الكتاب طبعات كثرية، وهو من أروع الكتب عىل 

اإلطالق يف هذا الفن، وهو الكتاب الذي نظمته. 

وهناك املرشد الوجيز يف علوم القرآن أليب شامة املقديس، وكتاب مقدمة 
الدين  لعلم  القراء  ومجال  اهلل،  رمحه  تيمية  ابن  لإلمام  التفسري  أصول  يف 
السخاوي وغريها من الكتب التي مجعت أنواعا من علوم القرآن، لكنها تعد 

يف مجلة املصنفات يف علوم القرآن.

عبدالعزيز  املفرس  األديب  الشيخ  نظمها  التي  التفسري  منظومة  وهناك 
متعددة،  رشوح  وعليها  جدا  صغرية  منظومة  وهي  الزمزمي،  الرئيس 
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احلرضمي،  املساوي  عبدالرمحن  بن  عيل  بن  حمسن  السيد  الشيخ  فرشحها 
منظومة  رشح  التيسري  )هَنج  بـ  املسمى  رشحه  يف  )1354هـ(،  سنة  املتوىف 
التفسري(، وهذا الرشح عليه حواٍش متفرقة، طبع منها  الزمزمي يف أصول 
حاشية الشيخ علوي بن عباس بن عبدالعزيز املالكي، وحاشية الشيخ حممد 
ياسني الفاداين املكي، وهناك رشح بعنوان )التيسري رشح منظومة التفسري( 

للشيخ حممد حييى أمان.

وهناك من تتبع آيات القرآن الكريم ففرق علوم القرآن عليها، كام وقع 
للحويف يف كتابه »الربهان يف علوم القرآن«، وكام يف كتاب احلاوي يف علوم 
اجلامع  كتابه  يف  اإلدفوي  عيل  بن  وحممد  املرزبان،  خلف  بن  ملحمد  القرآن 
إىل كتب  منها  التفاسري  إىل  أقرب  القرآن«، ولكن هذه  »االستغناء يف علوم 

علوم القرآن.

يف  وتنوعت  وتعددت  التصانيف  كثرت  واملعارص  احلديث  العرص  ويف 
يف  العرفان  مناهل  الزرقاين  العظيم  عبد  حممد  الشيخ  فصنف  القرآن،  علوم 
علوم القرءان، وهو من أمتع الكتب املصنفة يف علوم القرآن، عىل الرغم من 
كونه مل يستوعب كل مباحث علوم القرآن، لكن عبارته جيدة وأسلوبه رائع، 
وهو مطبوع يف جملدين، وكذلك شيخ شيوخنا فضيلة العالمة الدكتور حممد 
عبد اهلل دراز يف النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكريم، وهو من أروع 
عىل  والرد  إعجازه،  وجوه  وبيان  الكريم  القرآن  عن  تتحدث  التي  الكتب 
شبهات امللحدين حوله، وذلك عىل الرغم من صغر حجمه، والكتاب ليس 
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من تأليف الشيخ، وإنام مجعه تالمذته من دروسه وحمارضاته، وهناك الشيخ 
طاهر اجلزائري، حيث صنف التبيان يف علوم القرآن، وهناك شيخ شيوخنا 
فضيلة األستاذ الدكتور حممد أبو شهبة رمحه اهلل، حيث ألف املدخل لدراسة 
القرآن الكريم، وله كتاب آخر يتعلق بعلوم القرآن، وهو كتاب اإلرسائيليات 
واملوضوعات يف التفسري، وأيضا العالمة الدكتور موسى شاهني الشني رمحه 
الصالح  صبحي  الدكتور  وفضيلة  القرآن،  علوم  يف  احلسان  الآليلء  يف  اهلل، 
سالمة  عيل  حممد  الشيخ  وفضيلة  القرآن،  علوم  يف  مباحث  كتاب  صاحب 
يف  القطان  مناع  الدكتور  وهناك  القرآن،  علوم  يف  الفرقان  منهج  صاحب   ،

مباحث يف علوم القرآن، واألستاذ أمحد حممد مجال أبحاث يف مائدة القرآن.

املباحث  بعض  يف  بالبحث  عنيت  التي  املؤلفات  عن  فضال  هذا 
واملوضوعات التي تتصل بالقرآن، وال يستغني املفرس عنها، فصنف أديب 
العربية الكبري مصطفى صادق الرافعي كتاب إعجاز القرآن، وسيد قطب يف 
التصوير الفني يف القرآن، ومالك بن نبي يف الظاهرة القرآنية، وهو بحث قيم 
جدا يف مسألة الوحي، وشيخ اإلسالم مصطفى صربي التوقادي يف ترمجة 
مباحث من علوم  عبارة عن  التي هي  املصنفات  ذلك من  إىل غري  القرآن، 

القرآن أفردها أصحاهبا بالتصنيف.

منزلة علوم القرآن من العلوم األخرى:

التي  العلوم  تلك  هي  اآللة  وعلوم  اآللة،  علوم  من  القرآن  علوم  تعد 
ومتعددة،  متنوعة  وهي  اخلادمة،  بالعلوم  وتسمى  النص،  خلدمة  وضعت 
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فمنها ما وضع حلفظ النص وصيانته من التحريف والضياع، كعلم مصطلح 
احلديث، ومنها ما وضع لصيانة النص من اخلطأ يف النطق به، كعلم النحو 
والرصف وعلم التجويد والقراءات، ومنها ما وضع ملعرفة أرسار األلفاظ 
وضع  ما  ومنها  البالغة،  علوم  وهي  هلا،  العرب  استعامل  وكيفية  العربية 
لصيانة العقل عن اخلطأ يف الفهم وهو املنطق، وما وضع لصيانة الذهن عن 
الفقه، ومنها  اخلطأ يف االستنباط من النصوص الرشعية، وهو علم أصول 
ما وضع لصيانة الذهن عن اخلطأ يف املصطلحات وهو علم الوضع، فهذه 

العلوم وضعت لتخدم النصوص الرشعية من الكتاب والسنة.

وعلوم القرآن من العلوم التي مجعت بني ذلك كله، فهي مباحث تتعلق 
بالقرآن الكريم من حيث ظبط ألفاظه، وفهم معانيه، وإدراك مبانيه، وكيفية 
االستنباط من نصوصه، فهو يأخذ من مجيع العلوم، بل إن كافة العلوم يف 
احلضارة اإلسالمية قد قامت عىل ضفاف القرآن الكريم، وما من علم من 
العلوم املعتمدة إال ومرجعه القرآن الكريم، وما وضعت العلوم وال دونت 
الفنون إال ألجل خدمة القرآن الكريم من كافة نواحيه، فالنحو وضع لضبط 
لضبط  والرسم  صحيحة،  قراءة  وقرائتها  ألفاظه  لتلقي  والتجويد  ألفاظه، 
وجوه  لبيان  والبالغة  أحكامه،  الستنباط  واألصول  والفقه  كتابته،  طريقة 
وجل  عز  اهلل  مراد  وبيان  معانيه  لفهم  والتفسري  إعجازه،  وأرسار  فصاحته 
من خطابه لعباده، ومن هنا كانت علوم القرآن ال حدود هلا؛ ألن هذا العلم 

مستمد من مجيع العلوم التي ختدم النص القرآين.
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النظم العلمي وأثره يف صيانة العلوم:

الشعوب،  كل  فيها  اشرتكت  التي  الظواهر  من  الشعر  ظاهرة  تعد 
والترتبط هذه الظاهرة باحلضارة، فالشعوب البدائية هلا شعر أيضا، ولذلك 
فقد اختار الشعر لنفسه منذ األزل سبياًل ينأی عن روح العلم، وأوشك أن 
يكون حديثًا خاصًا؛ إلذاعة ما تضج به اخلواطر من العواطف واملشاعر، و 
التقارب بني الشعر والعلم يف حياة األمة  مع تقادم األزمنة حدث نوع من 
إلی  احلياة  تلك  آلت  كلام  بقوة  يربز  التقارب  هذا  أن  ولوحظ  اإلسالمية، 

التطور باجتاه العلم.

وللشعر أمهية عظمى يف حياة األمة العربية بالذات، فهو ديوان العرب، 
اهتم  ولذلك  العرب،  وحضارة  وتاريخ  لغة  حفظ  عىل  الشعر  ساعد  وقد 
والبالغة  النحو  كعلم  العلوم،  من  كثري  يف  إليه  واستندوا  بنقله،  العلامء 

والتفسري وغريها. 

بداية  التي نشأت مع  له أغراض متعددة، ومن مجلة األغراض  والشعر 
وعىل  التعليمي،  بالشعر  عرف  الذي  الغرض  واستقرارها،  العلوم  تطور 
استحال  فيها شعٌر جيد، حيث  يتأَت  مل  التعليمية  املنظومات  أن  من  الرغم 
وشديدة  الفائدة،  عظيمة  أهنا  غري  علمية،  وأقواالً  لفظية  قوالَب  أكثرها 
أو  املنظومات  هذه  تعترب  كام  املاضية،  للعصور  العلمية  احلال  عىل  الداللة 
الشعر  وهي:  العامل،  يف  األربعة  الشعرية  الفنون  من  التعليمية  األشعار 
امللحمي، والشعر الغنائي، والشعر التمثييل، والشعر التعليمي، كام أن الشعر 
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العربية  لألمة  اخلطر  عظيمة  وثقافة  حضارة  أعجازه  علی  حيمل  التعليمی 
خاصة، واألمة اإلسالمية عمومًا .

التعليمي غرض من أغراض الشعر، لكن فرق األدباء بني  ومع أن الشعر 
املنظومات التعليمية وبني الشعر، فالنظم هو الكالم املوزون املقفى، فإذا امتاز 
النظم بجودة املعاين وختري األلفاظ ودقة التعبري ومتانة السبك وحسن اخليال مع 
التأثري يف النفس فهو الشعر؛ ألن الشعر حقيقته ما خلب العقل، واستولی علی 
العاطفة، واستهوی النفس، من أجل ذلك قال عرب اجلاهلية عن القرآن: إنه 
شعر، و عن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: إنه شاعر، والعرب اجلاهليون مل يقصدوا أن القرآن 

كالم موزون مقفی، بل نظروا إلی شّدة أثره يف النفس، فقالوا عنه ما قالوا)1(.

واملنظومات التعليمية هتدف إلی تعليم الناس العلوم واألخالق، وتارة 
تتناول التاريخ و السري، وبالتايل فهي متعددة املجاالت.

والشعر التعليمي من الناحية الفنية غالبا ما يكون خارجا عن صفة الشعر، 
والسيام منظومات الفنون والعلوم واملعارف، ولكن أحيانا قد يتحول عند 
كهذا  للقلوب،  آرس  فني  شعر  إلی  املوهوب  البارع  والفنان  املبدع  الشاعر 
النوع الذي يتناول التاريخ و أحداثه، كهذا الذي نراه يف األرجوزة التاريية 
البن املعتز الشاعر العبايس، ولكن عىل الرغم من ضعف القيمة الفنية للشعر 
التعليمي من  الشعر  به  يقوم  وما  قام  ما  ننكر  أن  فإننا النستطيع  التعليمي، 

حفظ الرتاث الديني واللغوي والعلمي.

)1( انظر: تاريخ األدب العريب لعمر فروخ )1/ 45-44(
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وأما عن دور املنظومات يف صيانة العلوم، وعن أمهيتها يف حتصيل العلوم 
خلدون  ابن  رأسهم  وعىل  البعض  به  عاب  مما  الرغم  عىل  فإنه  واملعارف، 
النظم العلمي، واهتامههم له بالصعوبة والتعقيد، ولكن يعد هذا النوع من 
أنه  إىل  العلوم واملعارف، ويرجع ذلك  بالغة يف حتصيل  التصنيف ذو أمهية 

يمتاز بعدة مميزات:

أوهلا: أنه حيتوى عمقًا علميًا، ويتجيل ذلك يف كثرة املعلومات وتنوعها 
وترتيبها ترتيبًا حمكاًم.

ثانيها: أنه يعمل عىل تكوين صورة جمملة للفن الذي نظمت فيه، يستطيع 
الطالب اإلحاطه هبا يف زمن قليل.

ثالثها: أن هذه املنظومات حيتاج الدارس هلا إيل الصرب، واجلد واالجتهاد 
يف فهمها، ويكون هذا اجلد واالجتهاد ملكة التوجد لغري دارسها.

يف  هو  بل  عيبا،  ليس  املنظومات  به  عيبت  الذي  الغموض  أن  رابعها: 
حيصله  ومن  وسهولة،  بيرس  العلم  حيصل  من  اليستوي  ألنه  ميزة؛  احلقيقة 
بكد، ومشقة و عناء؛ و أين مستوي هذا من ذاك؟ وهبذا يرشف قدر العامل 
وتفضل منزلته، و لو كان العلم كله بينًا ال يستوي يف علمه مجيع من سمعه، 
فيبطل التفاضل، والناظر يف تراجم العلامء، وكيفية طلب العلم بالنسبه هلم، 

يدرك متامًا صحة هذه الطريقة.

خامسها: أهنا ساعدت عىل تيسري حفظ العلوم وسهولة استحضارها.
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سادسها: احلفاظ عيل العلوم ذاهتا وصوهنا من اخلطأ والتحريف.

سابعها: التآلف بني دقة املعني ومجال التعبري، والتقيد بضوابط النظم.

ثامنها: االنسجام بني جمايل العلم واألدب.

تاسعها: تكوين خلفية موسوعية تؤهل القاريء منذ صغره لتلقي خمتلف العلوم.

عارشها: تكثيف املعلومات وتلخيصها. 

وألجل هذه اخلصائص واملميزات كان النظم التعليمي من أكثر سبل تلقي 
العلوم، ومن أهم الوسائل يف حتصيل العلوم واملعارف واملحافظة عليها.

واملتأمل يف املنظومات التعليمية يالحظ أهنا شعر منظوٌم عىل قافية بحر 
األراجيز  قصائده  وتسمى  الشعر،  بحور  من  معروف  بحر  وهو  الرجز، 
ألنه  رجزًا؛  الرجز  سمي  وإنام  راجزًا،   : قائله  ويسمى  أرجوزة،  واحدهتا 
تتواىل فيه حركة وسكون، ثم حركة وسكون، وهو يشبه يف هذا بالرجز يف 
رجل الناقة ورعدهتا، وهو أن تتحرك وتسكن، ثم تتحرك وتسكن، ويقال 

هلا حينئٍذ رجزاء.

البحر بشكٍل  التام » مستفعلن »ست مرات، و قد يستعمل هذا  ووزنه 
غري كامل، قال بعض الرواة: إن الرجز جاء قبل الشعر، فقال بعضهم: إن 
الشعر أصاًل كان رجزًا، حتى كان املهلهل و امرؤ القيس فحواله إىل قصيدة، 
يف  العرب  ديوان  وهو  املعروفة،  الشعر  كأغراض  أغراضه  شعبٌي  فٌن  فهو 

اجلاهلية واإلسالم، وكتاب لساهنم، وخزانة أنساهبم وأحساهبم. 
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وخاصًة  ألفاظه،  بغرابة  األدب  فنون  من  غريه  عن  الرجز  امتاز  وقد 
من  فكثرٌي  احلرض،  أهل  عىل  غريبًة  فكانت  البادية،  من  جاء  قد  بعضها  أن 
أي  عىل  االعتامد  دون  والقافية،  الوزن  لرضورة  جاء  واشتقاقاهتا  الكلامت 

قاعدٍة لغوية.

وقد جاء الرجز قصري العبارات؛ ليتناسب مع الوزن القصري، كالتضمني 
من  جاء  خاص  مجاٌل  ولألراجيز  العبارات،  وتقطيع  االعرتاضية،  واجلمل 
أشهر  من  و  املوسيقى،  وبوحدة  بالغرابة  قوافيه  امتازت  غنائيًا،  فنًا  كونه 

الرجاز العجاج، و ابنه رؤبة، وأبو مرقال الزفيان، وأبو نخيلة احلامين.

وقد استخدم هذا البحر الشعري يف نظم العلوم الدينية والرشعية، وذلك 
لكونه يتسم باملعطيات التالية:

أوال: أنه أسلس البحور و أيرسها للنظم.

ثانيا: قابليته العظيمة يف االتساع والتطويل والشمول.

ثالثا: قدرته الفائقة علی دقة التعبري يف شتی العلوم و املعارف و الفنون.

رابعا: بساطة إيقاعه مما جعله أداة طيعة يف التعبري.

خامسا: إمكانيات أجزائه املتعددة جعلته يتحمل سائر أصناف القول.

سادسا: حالوة نغمه وخفة مزاجه يف الرتنم واالنشاد.

سابعا:  أنه يستحث الذاكرة علی التذكر واستحضار االستشهاد بفكرة ما.
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وهذه النظومات العلمية تنقسم إىل قسمني: 

ـ  منظومات يف علم معني استقالالً، كملحة اإلعراب للحريري، وألفية  1
ابن مالك يف النحو، وألفية السيوطي يف علوم احلديث ... وغريها.

2ـ  منظومات ملتن معني مثل ألفية العراقي نظم مقدمة ابن الصالح، ونظم 
العمريطي ملتن الورقات، وملتن اآلجرومية، ونظم زاد املستقنع، ومجع 
اجلوامع، وكنظمي هذا لكتاب اإلتقان يف علوم القرآن.... وغريها. 

هو  ما  ومنها  فائقة،  كثرة  وكثرت  وتنوعت،  املنظومات  تعددت  وقد 
املئتني،  أو  املئة  يتجاوز  متوسط  ما هو  بيت، ومنها  األلف  يزيد عىل  مطول 

ومنها ما هو خمترص يقل عن املئة.
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الألفيـــــــــــات:

     اشتهر مصطلح األلفية يف املنظومات واألرجوزات العلمية، فاأللفية 
أساسا تعنى أرجوزة بلغت ألف بيت وأكثر، وقد أطلق مصطلح األلفية عىل 
جمموعة من األراجيز املنظومة يف علوم شتى لتيرس عىل الدارسني تذكر هذه 

العلوم، وهناك العديد من األلفيات يف شتى العلوم:

1- النحو وعلوم اللغة:

ألفية ابن معط املسامة بالدرة، وألفية ابن مالك املسامة باخلالصة، وألفية 
السيوطي املسامة بالفريدة يف النحو والرصف واللغة واخلط، ألفية يف البالغة 
أيب سعيد  وألفية  والبيان،  واملعاين  البديع  اجلامن يف  بعقود  املسامة  السيوطي 

القريش املسامة بالوجه اجلميل يف علم اخلليل.

2- الديث وعلومه:

ألفية العراقي املسامة بتبرصة املبتدي وتذكرة املنتهي، وألفية السيوطي املسامة 
بنظم الدرر يف علوم األثر، وألفية حممد مرتىض املرتىض الزبيدي يف السند.

3- التفسري وعلوم القرآن:

القرآن،  عجائب  يف  األفنان  فنون  املسامة  للعراقي  القرآن  غريب  ألفية 
غريب  وألفية  التفسري،  علوم  يف  بالتيسري  املسامة   )3241( الديريني  وألفية 
القرآن البن املنري املسامة بالتيسري العجيب يف تفسري الغريب، وألفية عبد اهلل 
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الكردي املسامة كفاية امُلعاين يف حروف امَلعاين، وألفية الشاطبي يف القراءات 
القراءات  يف  اجلزري  ابن  وألفية  التهاين،  ووجه  األماين  حرز  املسامه  السبع 
علوم  من  فروع  يف  وكلها  العرش،  القرءات  يف  النرش  بطيبة  املسامة  العرش 

القرآن، ال يف علوم القرآن بمعناه االصطالحي.

4- السرية والتاريخ:

ألفية السرية النبوية للعراقي املسامة الدرر السنية يف السرية الزكية، ألفية 
التاريخ أليب سفيان جربان بن سلامن بن جابر سحاري، وهي غري مسامة.

5- الفقه واألصول:

ألفية العراقي املسامة النجم الوهاج يف نظم املنهاج، وألفية شمس الدين 
املسامة  السيوطي  وألفية  الفقهية،  األُصول  يف  األلفية  النبذة  املساة  الربماوي 
الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع، وألفية عبد اهلل الشنقيطي املسامة مراقي 
السعود، ألفية ابن رسالن يف الفقه الشافعي املسامة صفوة الزبد، وألفية الشيخ 
املربوك زيد اخلري املسامة باأللفية الفقهية عىل مذهب السادة املالكية، ومنظومة 
األحسائي املسامة حتفة الطالب يف الفقه احلنفي، وألفية الشيخ صالح بن حسن 
البهويت األزهري احلنبيل املسامة عمدة كل فارض يف علم الوصايا والفرائض.

6- علوم أخرى:

ألفية ابن سينا ىف أصول الطب، ألفية االربيل يف األلغاز اخلفية، وألفية ابن 
الوردي املسامة باأللفية الوردية يف التعبري وتفسري األحالم، واآلميل ىف فرض 
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الصالة اليومية، وألفية الفنون ملحمد صادق الطهراين وغريها، ، وألفية نظام 
املنطق البن شهاب العلوي.

وقد حظيت أغلب هذه األلفيات برشوح عليها من العلامء، ما بني رشح 
مطول ورشح خمترص.

النظومات:

العديد من  الفنون، ظهرت  اهلائل من األلفيات يف خمتلف  الكم  ومع هذا 
املنظومات املخترصة يف شتى الفنون تيسريا عىل املبتدئني، ومن تلك املنظومات:

منظومة الزمزمي يف علوم القرآن.

النظم احلبري يف علوم القرآن وأصول التفسري لسعود الرشيم.

اجلزرية يف أحكام التجويد البن اجلزري.

حتفة األطفال للطهطاوى.

املنظومة البيقونية لعمر البيقوين يف علوم احلديث.

 النّصح املبذول لقّراء سّلم الوصول يف رشح نظم الورقات يف أصول الفقه للدييس.

تسهيل الطرقات يف نظم الورقات للعمريطي.

الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية لألهدل.

متن الرحبية يف علم الفرائض البن احلسن الرحبي.
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ملحة اإلعراب للحريري يف النحو.

الدرة البهية يف نظم األجرومية للعمريطي.

ونظم قواعد اإلعراب البن مالك.

اجلوهر املكنون يف نظم الثالثة فنون لألخرضي.

السلم املنورق يف علم املنطق لألخرضي.

روضة الفهوم بنظم نقاية العلوم للسنباطي.

إنارة الدجى يف مغازي خري الورىملسو هيلع هللا ىلص للشنقيطي.

وهناك الكثري والكثري الذي صنف وألف، ومل يكد يلو علم من العلوم 
من وضع املنظومات التي حفظت أسسه وقواعده، وقيدت فرائده وشوارده، 
مما يدل داللة بالغة عىل براعة علامء املسلمني يف احلفاظ عىل نصوص الرشع 

الرشيف حتقيقا لوعد اهلل عز وجل.

سبب تأليف هذه األلفية:

بجامعة  الدين  أصول  بكلية  ونحن  القرآن  وعلوم  التفسري  مادة  درسنا 
األزهر، وكانت هذه املادة دسمة ومليئة باملعلومات، فهي بمثابة الفن اجلامع 
 .. والبالغة  واألصول  والفقه  اللغة  ففيها  الكريم،  بالقرآن  يتعلق  فن  لكل 
الخ، فحاولت العثور عىل متن جيمع هذه العلوم عىل طريقة ألفية ابن مالك 
طول  بعد  لكني  احلديث،  علوم  يف  والسيوطي  العراقي  وألفية  النحو،  يف 
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منظومة  وهي  التفسري،  علوم  يف  الزمزمي  منظومة  عىل  إال  أعثر  مل  بحث 
الشـريم  سعود  الشيخ  منظومة  عىل  وقفت  ثم  الفوائد،  مجة  احلجم  صغرية 
املسامة بالنظم احلبري، فرمت البحث عن ألفية عىل غرار األلفيات آنفة الذكر 
فام ظفرت بطائل، وسألت الكثريين من مشايي، فكلهم أخربين أنه مل يقف 
عىل ألفية جتمع شتات علوم القرآن، فعزمت عىل إمتام ما كنت قد كتبته من 
أبيات هذه األلفية، حيث كنت قد نظمت ما يربو عىل األربعامئة بيت منها، 
العلم،  ثم توقفت مدة طويلة، فعرضت األمر عىل بعض إخواين من طلبة 
وجهي  ويممت  العزم  فجددت  عليها،  شجعني  فكلهم  مشايي،  وبعض 
شطر اإلتقان أراجعه كلمة كلمة فلام اكتمل نظمه، رحت أنقب عىل ما يف 
غريه من زيادات، فوقفت عىل كتاب ابن عقيلة املسمى بالزيادة واإلحسان 
زادوه من  كتابات مشاينا، وما  تتبعت  ثم  السيوطي،  زاده عىل  ما  فنظمت 
القرآن  سور  وحماور  السور  ومقاصد  القرآن  ترمجة  كعلم  استجدت  علوم 
والدخيل ومناهج املفرسين وغريها، فنظمت ما تيرس يل الوقوف عليه من 
األماين  حرز  غرار  عىل   )3711( األلفية  هذه  أبيات  فبلغت  القرآن،  علوم 
أول  تعد  اطلعت عليه  ما  األلفية بحسب  اهلل، وهذه  الشاطبي رمحه  لإلمام 
ألفية يف علوم القرآن فيام أعلم، وملا اكتمل نظمها، وأينعت ثامرها، نصحني 
باين  حممد  الدكتور  عىل  األمر  فعرضت  بطباعتها،  إخواين  من  الكثريون 
املطريي حفظه اهلل املراقب الثقايف بإدارة مساجد حويل فرحب باألمر، فجزاه 

اهلل عني خري اجلزاء.
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فهاهي األلفية بني يديك أسأل اهلل أن ينفع هبا، وإين ألرجو من كل أخ 
كريم رأى خلال إال دلني عليه، وال أبرص خطأ إال أرشدين إليه، فالعلم رحم 
بني أهله، واملؤمن مرآة أخيه، واحلمد هلل عىل ما أنعم، وصىل اهلل عىل سيدنا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

                                                                                      املؤلف
                                                                         د. عبد الرمحن رمضان عبد املجيد 
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

َهْيِم�ِن1- �ولهُ َراِجي َرْح�َم�ِة اْل�مهُ الَغنِْيَي�قهُ هللِ  ال��ِع��َب��اِد  وَأْف��َق��رهُ 

�ِن2- ْحَ الرَّ َعابِدهُ  ��ْرآِناأَلْزَه���ِريُّ  ��نَّ��ِة وال��قهُ ��َوْي��ِدمهُ ال��سُّ خهُ

َأْنَزاَل 3- َقْد  الَِّذي  هللِ  َرتَّ�لاْل�َحْم�دهُ  مهُ بِ�ْي  النَّ َعَل��ى  ِكتاَب�ههُ 

َنا4- َبيِّ مهُ ًق��ا  ��َص��دِّ مهُ  �ً�� ��َن��جَّ َهْيِمَنامهُ مهُ َوَن��اِس��ًخ��ا  َوَخ��اِتً��ا 

�ْرَم�ِدْي5- لمهُ السَّ َلةهُ َوالسَّ مَّ الصَّ �ِد ثهُ مَّ مهُ الهُْصَطَف�ى  الّنب�يِّ  ع�ى 

�َرَف�ا6- ال�شهُ ِريَن  الهَُطهَّ والَوَفاَوآلِِه  الكَ�ِل  َذِوي  َوَصْحبِِه 

َتل7- َوَمْن  ْم  َبْعَدههُ ابِِعنَي  أْقَبل َوالتَّ ��َرآِن  ال��قهُ َفْهِم  عَى  ِمَّ��نْ 

�َن�ْة8- الهَُبي�ِّ وَمتِْي  َمْنظهُ ِذي  نٍة َوَبْعدهُ  بيِّ لوٍم  عهُ ِمن  َراِن  لِلقهُ َما 

ْعِقي�َدا9- والتَّ اإِلْلَغ�اَز  َه�ا  ِفيَدا َجَنَبتهُ مهُ َها  لْفظهُ َسْهًل  َفَجاَء 

ْم 10- وَف االْفَناِن َتضهُ طهُ �َها قهُ ْي�تهُ وههُ يِف الَباِب اأَلَهْم َسمَّ االْتَقاَن إِْذ َعدُّ

ِزي��اَدْة11- َغ��رْيِه  يِف  َأَت��ْت  اإِلَف���اَدْة َوإِْن  َل  لَِت�ْكمهُ َها  َنَظْمتهُ

َبْيٍد َقْد َعصَ�ى 12- َخالَِصا َفاْقَبْل إهلي ِمْن عهُ َنَظْمتهُ  َما  إهَلِي  واْجَعْل 

ل13- اْلعهُ َأَسَ�َك  بَِحقِّ  ا  ِبَ وَمْوئِ�لَواْنَفْع  َكاِف�ًل  َحْس�بي  َفَأْن�َت 
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مقدمة يف علوم القراآن

بِاهلهَُدى14- اْلِكَتاَب  �ههُ  اللَّ َأْنَزَل  َبَدا َقْد  َقْد  لِْلَعاَل�ِمي�َن  ه  إِْعَجازهُ

اأَلئَِم�ةهُ 15- بَِعْلِم�ِه  اْعَتَن�ى  ةهُ لِ�َذا  الهُِهمَّ ��ههُ  ��ونهُ ��نهُ فهُ َق���ْت  ف���َأرْشَ

اَلْوِف��ي16- ِفي�ِه  َألَّ�فَ  َم�نْ  لهُ  الهُْسَتويفَأوَّ ��ْرَه��اَن��ههُ  بهُ ًفا  َصنِّ مهُ

وِن اَلاِفظهُ اْبنهُ اجلوزي17- نهُ �ْرِش�ٍد َمْع َعْوِزَوِف�ي الفهُ َواْل�َمْق�ِدِسْ ِف�ي مهُ

ْلِقينِ�ي 18- البهُ اْلَ�َواِق��عَ  يريِنِ�ي وَصنَّ�فَ  لِلدِّ التَّْفسي�ِر  يِف  ْظمهُ  َوالنُّ

َخاِوي 19- اْلاِوي َكَذا اْبنهُ االْنَباري َمَع السَّ ِكَتاِب  يِف  َب�انهُ  وال�َم�ْرزهُ

�ْرَهاَنا20- ْرَكشِ�ْي َقْد َصنََّف البهُ اإِلْتَقاَناَوالزَّ َأْحَكَم  يوطْي  السُّ مَّ  ثهُ

التَّْحبرِِي21- يِف  َأْبَدَع  التَّْفس�رِيَوَقْب�َل�ههُ  وَم�َة  َمْنظهُ ْمَزِم�يْ  َوالزَّ

ْرَقاِن 22- �اِن والَعصْ��رهُ َذا َقْد َأْبَدَع الزُّ َوالَقطَّ �ْه�َب�َة  شهُ َأبِ��ي  َم�َع 

ْوَقاِدي23- التَّ َطاِه�رهُ  وَسى  مهُ اِدِدَرازهُ  قَّ النُّ ِب  �تهُ كهُ ِم��ْن  َذا  َوَغ��رْيهُ 

تعريف القراآن

�لهُ 24- ْرَتَ مهُ �ههُ  َلْفظهُ �َرانهُ  اْلقهُ وا ِقي�َل  ْم َعَدلهُ ْعَرٌب َواْلَبْعضهُ ِمْنههُ َأْو مهُ

ْشَتقُّ 25- مهُ َأنَّ���ههُ  اْخ��تِ��َي��اِر  اْل�َح��قُّ إىَِل  َوْه�َو  �وزهُ  َمْهمهُ َوَأنَّ�ههُ 

اإِلْعَج�اِز 26- و  ذهُ  ِ اهللَّ َكَلمهُ  ْن�ِزَل ِف��ي اْلَِج�اِز َفْه�َو  بِ�يْ أهُ َع�َى النَّ

��َرا ِك��َت��اَب��ًة بِ��ِه َت��َع��بَّ��َد اْل���َوَرى 27- ��ههُ َت��َواتهُ َوَق���ْد َأَت��اَن��ا َن��ْق��لهُ

�ههُ بِالنَّاِس28- ْب��َراِسبِاْل�َحْم�ِد َيْب�َدا َخْتمهُ َكاْلنِّ اهللِ  ْل�ِق  ِلَ َوْه�َو 
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اأ�سمـاء القــــراآن وو�ســـفه

�وِم29- مهُ اْلعهُ يِف  اأَلْس�َ�ِء  ��وِم َوَكْث�َرةهُ  الَ��ْوسهُ فهُ  رَشَ َي��بِ��نيهُ  ��ا  ِبَ

َتَكاَث�َرْت 30- َقْد  �َرانهُ  َفاْلقهُ َثمَّ  َأْنَك�َرْت ِمْن  ذا  َوِف�ْرَق�ٌة  ههُ  َأْس�َ�ؤهُ

ْرَقانهُ 31- َواْلفهُ ورهُ  النُّ اْلِكَتابهُ  ْبَي�انهُ ِمْنَها  والتِّ ْنزي�لهُ  التَّ َحَك�مهُ  َواْل�مهُ

اْلَكِريمهُ 32- َب�اَركهُ  اْل�مهُ ةهُ  ْحَ َواْلَعِظيمهُ َوال�رَّ اْل��َع��ِزي��زهُ  َك��َذلِ��َك 

َو اْل�َحِكيمهُ َواْل�َمِج�يدهُ َواْلَعِل�ّي 33- بِّي ههُ النَّ َعَى  َرى  القهُ أمِّ  يف  ْنِزَل  أهُ

�دى 34- َواْل�ههُ لِْلِعَباِد  َفاءهُ  الشِّ اْهَتَدى ِفيِه  واهلهَُدى  لِْلِعْلِم  َراَمههُ  َمْن 

ا 35- َتَواَت�َرا َلْي�َس بِ�ِه ِم�ْن ِع�َوٍج َواَل اْمِتَ بِ�ْي  النَّ َع�ْن  َنْقِل�ِه  ِف��ي 

إْحَصاِء 36- َعْن  بهُ  َيْعزهُ ههُ  اِء إِعَجازهُ اإلْسَ يِف  َأْع��َج��َز  ��َن��ا  َوَربُّ

ِمْثَل�ههُ 37- �وا  ولهُ َيقهُ َأْن   ِ َقَل�نيْ َأْنَزَل�َه الثَّ َم�ْن  َج�لَّ  ِفي�ِه  َرْي�بَ  اَل 

َجْهِلَها 38- ِمْن  َأْي�َق�َظَها  �َنا  ولهُ قهُ �ا عهُ ِبَ َأْنِع�ْم  حَض�اَرًة  �ا  ِبَ َأْحَي�ا 

َوَأْيَنَع�ْت 39- َأْثَم�َرْت  َق�ْد  �ههُ  َفَأْبَدَعْت آياتهُ َقْت  َأرْشَ واَل  قهُ عهُ بَِنْت 

َأْرَساَها 40- َقْد  ْوِحيِد  التَّ اَها َمَعالِ�َم  َزكَّ َقْد  بِاأَلْخ�َلِق  ْفَس  َوالنَّ

َسَواِس�َيْة 41- �ههُ  َطيُّ اجَلِمي�عهُ  �مَّ  َطَواِعَيْة ثهُ وا  ْسِلمهُ َفْليهُ وا  َأْسَلمهُ إِْن 

َق�اِرْي 42- ِم�ْن  �ههُ  َملَّ َم�ا  �ههُ  اْلَباِرْي َحِديثهُ َكَلمهُ  َوْهَو  اَل  َوَكْيَف 

َأْوَص 43- الَب�َراَي�ا  َخْي�رهُ  ْصَ��ى بِِحْفِظِه  يهُ اَل  �ههُ  وَفْضلهُ �ههُ  َهْديهُ إِْذ 

َفاْعَلِم 44- َملُّ  يهُ اَل  َجِليٍس  َفاْس�َتْعَصِم َخرْيهُ  َرْت�ههُ  َكرَّ إِْن  َي�ْزَدانهُ 

َقاِطعه45ُ- وِم  صهُ لِْلخهُ َمتنٌِي  َش�اِفعهَُحْبٌل  لِْلعَب�اِد  اْلَس�اِب  َي�ْوَم 
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الوحـــــــــــــــــــــي

وِع 46- قهُ اْلوهُ ِْكنهُ  مهُ َحقٌّ  وِع اْلَوْحيهُ  الرُّ بَِن�ْف�ِث  َأْو  بَِنْوٍم  ْؤَيا  رهُ

بِاْلَك�َلِم 47- ْجِب  الهُ َوَراِء  ِمْن  َوبِاإِلْل�َه�اِم َأْو  اْلَقْلَب  يف  َواْلَقَذِف 

ْلَصَل�ْة َأْو َمَل�ٌك َكاإْلِْنِس َأْيًضا َجاَء َلْه48- الصَّ ِمْث�َل  َيْأتِي�ِه  َت�اَرًة  َأْو 

َي�َراهه49ُ- َواَل  بِ�ْي  النَّ �ههُ  ِم���ْن اْل��ِع��بِ��اِد َأَح���ٌد ِس���َواههَُيْس�َمعهُ

نزول القراآن

َأْي 50- اْلِكَتابهُ  ْنِزَل  أهُ َقْد   �َ السَّ يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر َعَل�ى اأَلْرَجِح َكْي إىَِل 

َوَيْطَمئِْن51- الهُْصَطفى  َقْلبهُ  َت  ِكْن َيْثبهُ زهُ َتْشِويٌق  مَّ  ثهُ َفْضٍل  َبَيانهُ 

َوِقع 52- َقْد  ولهُ  زهُ َوالنُّ َشكٍّ  ًم�ا ِعْش�ِري�َن َعاًما َما اْنَقَطْع َوَنْفيهُ  َنجَّ مهُ

ٌس َأْو َثلٌث واأَلَصْح 53- َرَجْح َوِقيَل َخْ الَِّذي  ابِتهُ  الثَّ األخرِيهُ  َهَذا 

ال��تَّ��ْع��َداِد 54- َك��ثِ��رَيةهُ  ههُ  ارهُ �َؤاِد َأِسَ لِْلفهُ ْثبِي�تهُ  التَّ َه�ا  َأْعَظمهُ

لِْلتِ�لَوِة 55- التَّْيس�ريهُ  اْلَب�َداَوِة َكَذلِ�َك  ِذْي  َأْوَه�اَم  �ههُ  َهْدمهُ َأْو 

َه�َم56- تَّ مهُ إلْب�َرا  َأْو  ْك�ٍم  حهُ َأَلَّْبَي�انهُ  َأْمٍر  ِف�ي  ِطيءهُ  ْ يهُ ِمْن  إِْرَشادهُ 

اأول واآخــــر ما نزل

وِل 57- �زهُ بِالنُّ الِع�ْلمهُ  ِفيدهُ  يهُ ْن�ِزي�ِل ِمَّا  �وخهُ يِف التَّ ْدَرَك الَ�ْنسهُ َأْن يهُ

التَّ�ْكِليِف 58- ِف�ي  َكَذاَك  ٌج  ِطيِف َتَدرُّ اللَّ ����ةهُ  َرْحَ َت��َب��نِيهُ  بِ��ِه 



41 قطوف األفنان  يف علوم القرآن 

واأَلَحّق 59- واْنتَِهاههُ  اْبتَِداههُ  اْلَعَلْق َكَذا  وَرِة  سهُ َصْدرهُ  اْبتَِداههُ  َأنَّ 

�ْة 60- واْلَفاِتَ َلٌة  َبْس�مَ ��رٌ  ث�ِّ دَّ َلِكنَّ ِذْي َأْقَوالهُ َل�ْي�َس�ْت َراِجَحْة مهُ

�َقاقهُ 61- الشِّ َأَت�َى  ِفي�ِه  ههُ  ااْلتَِّفاقهُ آِخ�رهُ َيَكادهُ  ا«  �وهُ »واتَّ�قهُ يِف 

َب�ا 62- الرِّ وآَي�اتهُ  ْي��ِن  الدَّ َت�َب�ى َوآَي�ةهُ  ْ يهُ اَل  َوَذا  َنْص�ٌر  »َبراَءٌة« 

»َفاْسَتَجاَبا«63- َقيَِل  َعْمٍد  َواَبا َوقْتلهُ  و« َجاَنَب الصَّ »َمْن َكاَن َيْرجهُ

اْلَكَ�لهُ 64- َذا  َقيَِل  َلِكْن   » وا »َأْكَمْلتهُ َقالهُ ِفيَ�  اْلَباِطلهُ  َيْزَهَق  َأْن 

ي�نه65ُ- الدِّ َح�َواههُ  َم�ا  اْكتِ�َ�لهُ  اأَلِم��نيهَُأْو  بِْي  النَّ بِ��ِه  َأَت��ى  ِمَّ��ا 

علم اأ�سباب النزول

ْعَلمهُ 66- يهُ وِل  زهُ النُّ َأْسَباِب  ْفَه�مهُ َوِعْلمهُ  َويهُ بِ�ِه  َتْش��ِريٍع  ِحْكَم�ةهُ 

�ْكمهُ اْنَجَى 67- ِ َواْل�هُ الهُْشَكَل َمْعَنى َكَلِم اهللَّ َأَزاَل  َقْد  أْو  َذا  بِِعْلِم 

َمَتى 68- �ْكمهُ  اْل�حهُ صهُ  َصَّ يهُ بََّ�  َأَت�ى َورهُ َق�ْد  َدلي�ٌل  بِ�ِه  �ههُ  ِصيصهُ َتْ

َدْفعهُ 69- مَّ  ثهُ النَِّص  ِحْفِظ  َوَرْف��عهُ َتْيسريهُ  ا  َك��ذَ اْلَ�ْص�َر  ِم  ههُ َتوُّ

بِاْسِمِه 70- َأْي  َمًة  ْ تهُ اْلَبِيِء  ْهِلِه َعْن  أِلَ َأَت��ى  َقْد  َفْضٍل  إسنادهُ 

ِة 71- َواِيَّ َوالرِّ بِالنَّصِّ  َذا  َوِح�ي�َن�َم�ا اأَلْسَبابهُ َحْوَل اآلَيِة َوِعْلمهُ 

َرا 72- َتَع�ذَّ َف�إِْن  َفاجْلم�عهُ  �رهُ  َرا َتْكثهُ �رِّ قهُ ِفي�َ�  ِجي�حِ  ْ للتَّ َص�ارهُ  يهُ

اْحِْلههُ َعى73- َببهُ  َتَساَوى السَّ َج�َلَوإِْن  َتْك�َراٍر  األس�باِب  ِد  َتَع�دُّ
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املكي واملدين

َن�ا اأَلَجّل 74- َن�َزَل ِقي�َل الَّ�ِذي َع�َى َنبِيِّ َهْج�َرٍة  َبْع�َد  َأْو  َطْيَب�ٍة  يِف 

اْبَت�َدا 75- َق�ْد  �وا  آَمنهُ ِذي�نَ  بِالَّ �ْي َبَدا َأْو  �ههُ الَكِّ َفاْل�َمَدنِ��ْي َوَعْكسهُ

َأَتْت 76- وَن س�وَرٍة  ههُ ِعْش��رهُ َثَب�ْت َتْعَدادهُ َق�ْد  َلَدهيِ�ْم  �ٌي  َمكِّ باِقيِ�ِه 

ْة 77- ِري يِف النَِّسا واْلَفاِتَ �ْلفهُ َيْ َواِضَح�ْةَوالْ�خهُ َوَص�اٍد  َرْع�ٍد  َزْلَزَل�ٍة 

�وِن78- َياِس�نِيَوالهُ�ْلِك واأَلْع�َى َمَع الَاعهُ َم�ْع  ونهُ�َس  يهُ �ٍن  َتَغابهُ

ْرَقاِن 79- فِّ َوِف�ي اْلفهُ ْح�َم�ِن َواْل�َحجِّ َوالصَّ الرَّ َواْل��َب��َل��ِد  ��ٍد  ��مَّ َ مهُ

مَّ اْلَقْدِر 80- اْلَفْجِر َواْلَكْوَث�ِر اإلْخَلِص ثهُ مَّ  ثهُ ْمَعِة  اْل�جهُ مهُ  َألْ�َه�اكهُ

َوَق��ْعوالَعاِدَياِت النَّاِس واْل�َحِديِد َمْع81- َق��ْد  ��َراِت  ��جهُ والهُ َنٍة  َبيِّ

اِن واإِلْن��َس��اِن82- بِاْلَبَياِنَوَف��َل��ٍق وال���رَّ اْسَت�ْث�َن�ْوههُ  الَِّذي  ِسَوى 

فـــــ�ســـــل

�َتاِء 83- الشِّ َوِف��ي  َصْيِف�يٌّ  َم�ائِ�ِي َوِمْن�ههُ  َوالسَّ اأَلْرِض�يُّ  ههُ  َوِمْثلهُ

َهاِر 84- النَّ َويِف  ه  َبْعضهُ ْيِل  اللَّ َواْل�حَ�َض�ِرْي ِمْنههُ َوِف�ي اأَلْسَفاِر يِف 

َواَفَق�ا 85- ِفي�ِه  ��نهُ  ْحَ الرَّ �ههُ  َوثَّ�َق�ا َوَبْعضهُ مهُ َأَت���ى  َك��َ�  ِع��َب��اَدههُ 

وِق86- اْلَفارهُ َعْن  َجاَء  الَِّذي  ْوِفي�ِقِمْثلهُ  التَّ ِم�ْن  �َو  َوههُ َوَمْصَع�ٍب 

َعَلْي�ِه87- ْنِزَل�تْ  أهُ اِش  اْلَف�رَّ َلَدْي�ِهَويِف  َه�ا  َوَغرْيهُ �َك«  »َيْعِصمهُ
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َرا 88- َتَك�رَّ ��ههُ  ولهُ �زهُ نهُ َم�ا  َج�َرى َوِمْن�ههُ  بِ�َ�  َتْذِك�َرًة  بِ�يْ  النَّ َع�َى 

ْنِك�ِريِ��ِه 89- مهُ َكَلَم  َتْقَب��َل��نْ  يِ��ههُ اَل  ��َن��اَصِ مهُ َع���َى  ههُ  دَّ رهُ َب���ْل 

َما« 90- بِِمْثِل  وا  »َعاِقبهُ ك�  ههُ  ��ٍة َف��َط��ْي��َب��ٍة أْي��ًض��ا َن��َ� ِمَثالهُ بِ��َم��كَّ

َمْد 91- الصَّ ْكَمههُ  حهُ َر  َأخَّ َما  الَبَلْدَوِمْنههُ  ِل  َأوَّ ِمْثلهُ  وِل  زهُ النُّ َبْعَد 

-92 �َ َنجَّ مهُ َأْن���َزَل���ههُ  َم��ا  َفاْع�َل��َ� َوِم��ْن��ه  النَّ�بِ�يَّ  َق�ْل��َب  ًتا  َثبِّ مهُ

ْن����ِزَل بِ��ال��تَّ���ِم 93- ��ههُ أهُ واألْنَعاِم َوَب��ْع��ضهُ فِّ  الصَّ �ْرَس�َلِت  َكالهُ

َنَزْل 94- بِيِّي�َن  النَّ َبْعِض  َعَى  َنَقْل َوَما  َذا  اجَلَللهُ  َواأَلْعَى  َكالنَّْجِم 

ْصَطفى95- لِْلمهُ َعا  َشيَّ مهُ َأَتى  �َف�اَوَما  عِّ ضهُ َوَل�ِك�ْن  بِاأَلْن�َع�اِم  َكَ� 

فـــــ�ســـــل

َلَ� 96- للعهُ َجا  ْبَعةهُ  السَّ فهُ  اْنَتَمى واأَلْحرهُ َلَنا  َواِضٌح  اْختَِلٌف  ِفيَها 

ْوِسَعْة 97- التَّ ِمْنههُ  اهللهُ  َأَراَد  وا  ْصَطفى َوَمْن َمَعْه َقالهُ بِيِّ اْل�مهُ َعَى النَّ

ْدَركه98ُ- يهُ َلْيَس  َمْعَناههُ  ْشَكٌل  مهُ َيكهُ َأْو  إِْن  رآِن  القهُ ِقَراَءاِت  يِف  َأْو 

ْقِديِم 99- كالتَّ ْفِظ  اللَّ اْختَِلفهُ  ْفِخيِم َأْو  والتَّ واإِلْف��َراِد  االْدَغ��اِم 

اِل 100- واإِلْب���دَ َغاِت  اللُّ لأَلْفَع�اِل َتْذكرٍي  التَّصْ�ِري�فهُ  َه�ا  َيْتَبعهُ

ِريمهُ 101- َتْ َأْو  إْع��َراٌب  َأْو  َتْعِميمهُ َتْرِقيٌق  ��َق��يَّ��ٌد  مهُ ��َط��َل��ٌق  َومهُ

َت�ِل�ْف 102- ْ مهُ بَِلْف��ٍظ  َوْجًها  ِفٌق  تَّ ��ِرْف مهُ عهُ َأْم��ٌر  ْشَتبٌِه  مهُ ��َك��ٌم  ْ َومهُ
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لهُ 103- �لهُ َن��صٌّ واالْس��تِ��ْث��َن��اءهُ والهُ��ؤَّ َعامهُ التَّ َوَك�َذا  َوَبْط�ٌن  َظْه�ٌر 

وخهُ َواْل�َح�َللهُ 104- واأَلْمَث�الهُ َوالنَّاِسخهُ اْل�َمْنسهُ ِقي�َل  َوَن�ْدٌب  َف�َرٌض 

ومهُ 105- مهُ َواْلعهُ ِقيَل  وٌص  صهُ خهُ �ومهُ َكَذا  لهُ اْلعهُ َوَك�َذا  �وٌه  جهُ وهُ أْيًض�ا 

َكْس��رهُ 106- َوَفْت�ٌح  �ٌز  َهْ َقْص�رهُ إمال�ٌة  َكَذاَك  َمدٌّ  اْو  َتْفِخيٌم 

َوَسْجعهُ 107- َمَصاِدٌر  َأْو  عهُ َغِريٌب  َجْ وٌض  َعرهُ َأْفَعاٍل  َتص�ِريفهُ 

�ْبَحاَنههُ 108- سهُ َأْس�َ�ئِِه  يِف  ههُ َوِقي�َل  َشانهُ جلَّ  اهلل  ِصَفاِت  ِف�ي  َأْو 

ه اْل��َك��ثِ��ريهُ َواْل��َك��ثِ��ريه109ُ- اْل�َخبِي�رهَُوَغ���رْيهُ َو  ههُ اْل�َمْوَل�ى  ههُ  َيْعَلمهُ

اأ�سماء ال�سور

َدْت 110- َتَعدَّ َما  راِن  اْلقهُ سوِر  َأْوَرَدْت ِمْن  ولهُ  حهُ اْلفهُ َكَ�  َها  أْسَ�ؤهُ

واإِلْخ�لصهُ 111- َوالنَِّم�لهُ  �ٌة  َوالنَّ�اسهُ َفاِتَ َل�تْ  صِّ فهُ �َعَراءهُ  َوالشُّ

ْمَتَحَن�ْة 112- َن�ْة َوالنَّْص�رهُ واإِلْس�راءهُ َواْل�مهُ اْلَبيِّ َط�َه  �مَّ  ثهُ وَن  َواْلَكاِف��رهُ

َمرهُ 113- الزُّ مَّ  ثهُ َواْل�َحْش�رهُ  َواْلَقَم�رهُ َمَعارٌج  َك�َذا  َق�اٌف  َجاثَِي�ٌة 

َفاِط�رهُ َوَس�ْجَدٌة َكْه�ٌف َك�ذاَك َغاِف�رهُ 114- أْيًضا  �ونهُ  ال�َم�اعهُ َوالََسدهُ 

َواْلَبَق�َرْة 115- َك�َذا  ِعْم�َراَن  َبْعثِ��َرِة َوآلهُ  اْل�مهُ ْوَب�ةهُ  والتَّ َمائِ�َدٌة 

اْلِقَتالهُ 116- َكَذا  ْلكهُ  اْل�مهُ واأَلْنَف�الهُ َواْلَفَلقهُ  َوالنَّْح�لهُ  �مهُ  ْقتهُ َطلَّ

والتَّْحري�مهُ 117- �نهُ  ْحَ والرَّ اْلَعِظي�مهُ َياس�نيهُ  َب�أهُ  النَّ َك�َذاَك  َص�فٌّ 
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الهَُجاَدَل�ْة 118- �ْوَرةهُ  سهُ أْيًض�ا  َه�ا َج�لَّ الَّ�ِذي َق�ْد َأْنَزَل�ْه َوِمْن�ههُ  َوَغرْيهُ

��لهُ 119- �ْن�َق�لهُ َس�ْبٌع ِط�َواٌل ِمْن�ههُ َوالهُ�َفصَّ تهُ َوالْ�َم�َثانِ�ْي  الِ�ئنِيهُ  َكَذا 

َوَوَس�ْط 120- َوَصِغ�رٌي  َكبِ�رٌي  �ههُ َعْن َأَهِل َذا اْلَفنِّ اْنَضَبْط َوْه�َو  َتْقِسيمهُ

ْث�َب�ِت 121- ِحيِح اْل�مهُ ههُ َعَل�ى الصَّ َورهُ َعْش�َرِة سهُ َمْع  َأْرَبٍع  َمْع  مئٍة  يِف 

ْوِقي�ِف 122- بِالتَّ ْع�َرفهُ  تهُ َها  ْأليِِف أْس�َ�ؤهُ التَّ يِف  اأَلْعلمهُ  َواْخَتَلَف 

ْل�فهُ 123- �مْ اآلَي�اِت ِفي�ِه خهُ ههُ َفاْق�فهُ َوَعدُّ بِ�يِّ  النَّ َع�ن  َأَت�ى  َوإِْن 

اآلَياِت 124- َعَى  اْلَوْقفهُ  بِِه  ْدَرى  َلِة يهُ �ْج�ِزيَك ِف�ي الصَّ َوَما الَِّذي يهُ

َبْعَدَها 125- َسْبٌع  مَّ  ثهُ ألًفا  وَن  هَلَا َسْبعهُ َأِض��ْف  َأَرْب��ٌع  الَِئاِت  ِمن 

اْكَتَمْل 126- َث��لَث��نْيَ  ��مَّ  ثهُ َذا اْلَعدُّ للِكْلَ�ِت َقْد نِْلَت اأَلَمْل َأَرْب��َع��ًة 

اآلالِف127- ِم��َن  ِس��تٌّ  ��ههُ  َخاِفآي��اتهُ َغْي�رهُ  اْلِ��َلفهُ  َوَبْعَدَها 

جمع القراآن

�ْرآَن�ا 128- القهُ �َع  َجَ َق�ْد  َم�نْ  لهُ  ����مَّ َل����ههُ َأَب���اَن���ا َأوَّ ��َن��ا ثهُ َن��بِ��يُّ

َحاَب�ِة 129- الصَّ إىَِل  اأَلْم�َر  بِاْلِكَتاَبِة َوَأْص�َدَر  ��َراَن  ال��قهُ وا  َقيِّدهُ َأْن 

َفاْنَتبِْه 130- َوَرْس���ً  ْطًقا  نهُ بِْه ِلِْفِظِه  َج��اَء  َرْس��ٍم  َوْف��َق  وههُ  َفَقيَّدهُ

َأَم�ْر 131- َق�ْد  بِ�يِّ  النَّ َبْع�َد  َم�ر بَِجْمِع�ِه  َن�ا ِح�نَي اْسَتَش�اَرههُ عهُ يقهُ ِصدِّ

��ْه132- ِرَواَي��تهُ َثَبَتْت  َما  ��وا  نهُ �ْهَف��َدوَّ ِكَتاَبتهُ بِ�ْي  النَّ َع�ْن  َوَثَبَت�ْت 
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ِمْثَلَ� 133- ِمْنههُ  وَخ  الَْنسهُ وا  دهُ َها َلِكنَّ�َم�اَوَج��رَّ لَّ وَف كهُ �رهُ َحَوى اْل�حهُ

تِّ��َب��ْت َك��َ� َأَم��ْر 134- ��ههُ َق��ْد رهُ �َوْرآي��اتهُ َن�ا َم�ْع َت�ْرِك َت�ْرتِي�ِب السُّ َنبِيُّ

وَرْيِن 135- النُّ ِذي  َعْهِد  يِف  ْم  اْل�َجْمَعي�ِن َوَبْعَدههُ َثالِثهُ  اْسَت�َباَن  َقْد 

َفَع�ا 136- لرَِيْ �ههُ  عهُ َجْ ج�ا  س�بعة  َوَقَعا يف  اْل��ِع��َب��اِد  َب��نْيَ  ًع��ا  َت��َن��ازهُ

وَف�ِة 137- َوالكهُ َيَم�ٍن  ��ِة َوالَ��ِدي��َن��ِة َبْحَرْي�ِن َش�اٍم  َوَب��ْص�����َرٍة َم��كَّ

َرْي�ٍش َفاْعِرِفَمْع َح�ْرِق َما ِسَوى َذا ِمْن َمَصاِحِف 138- ْعَتِم�ًدا َح�ْرَف قهُ مهُ

َوْر139- السُّ َم��َع  ههُ  آياتهُ تِّ��َب��ْت  َعَى الَِّذي يِف آِخِر اْلَعْرِض اْسَتَق�ْر َورهُ

تَِّبْت 140- رهُ َقْد  ا  َكْوِنَ يِف  وا  َثَبْت واْخَتَلفهُ بَِتْوِقيٍف  َأْو  بِاِْجتَِهاٍد  َهْل 

��اِع141- �َ�ِعَل��ِك��نَّ��َ� اآلَي���اتهُ ب��اإلْجَ َوالسَّ بِاْلَوْح�ي  َه�ا  َتْرتِيبهُ

الأئمة القراء

بِّي 142- وا القرآن يِف َعْهِد النَّ َب�ّي َمْن َج�َم�عهُ َك�أهُ ٌع  َجْ اأَلْخَياِر  ِمْن َصْحبِِه 

َعِلْ 143- وٍد  َمْسعهُ َواْبنهُ  َزْيٌد  ْثَ�نهُ  َي��ِلْ عهُ ��مَّ  ثهُ َوْيِم�ٍر  عهُ َم��ْع  َم��َع��اذهُ 

اِرْي 144- الدَّ َتِيمهُ  اْل�َمْوَل�ى  اأَلْنَصاِرْي َسالِ�ٌم  َزْيٍد  َمْع  واأَلْشَعِرْي 

األْنَحاِء 145- يِف  َشاَع  َقْد  ْم  اِء َوَبْعَدههُ ��رَّ اْل��قهُ ِم��َن  َأْع���َلٍم  َسْبعةهُ 

َوَف�ْرشهُ 146- َس�َنٌد  َش�ْيٍخ  لِّ  َوْرشهُ َل�كهُ ��مَّ  ثهُ ��ونهُ  َق��الهُ َناِفِع  َع��ْن 

�لهُ 147- �لهُ َواْب�نهُ َكثِ�رٍي َعْن�ه أْيًض�ا َيْنقهُ ْن�بهُ قهُ ��مَّ  ثهُ يهُ  اْل��بِ��زِّ ���ٌد  َأَحْ

وِريُّ 148- َأِب َعْمٍرو َرَوى الدُّ ��وِسُّ َوَعْن  َك��َذا َأبهُ��و َص��الِ��ٍح ال��سُّ
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�اِم 149- الشَّ إَِم�امهُ  َعاِم�ٍر  اْب�نهُ  �مَّ  ِهَش�اِم ثهُ َم�َع  َذْك�َواٍن  اْب�نهُ  َعْن�ههُ 

مَّ َحْفصهُ 150- ثهُ ْع�َب�ةهُ  َخَص�ْوا َعْن َعاِصٍم شهُ ِفي��َ  يَّ�اتهُ  الزَّ �َزةهُ  وَحْ

َيِل 151- ٌد  َوخ���لَّ َع��ْن��ههُ  وا َلْيٌث َوَحْفٌص َعْن َعَل َفَخَلٌف  َمْن َسَبقهُ

وا 152- َصنَّفهُ ِفيَ�  اْلَعْش�َرِة  وا  مهُ َتمِّ َخَل�فهُ مهُ �مَّ  ثهُ �وبهُ  َيْعقهُ �ْم  ههُ َيِزيدهُ

اأَلَجّل 153- اْل�َحْب�رهُ  َجْعَفٍر  َأبهُو  ا  َنَقْل َأمَّ ��اٍز  َجَّ َواْب��َن  ِعيَسى  َفَعْنههُ 

وبهُ َقْد َرَوى َلههُ 154- َقاَلههُ َواْلَ�ْض�َرِم�ْي َيْعقهُ َما  َفاْحَفَظْن  َرْوٌح  َوْيسهُ  رهُ

إْدريٌس َرَوى 155- إْسَحاقهُ  َحَوى َوَخَلٌف  َما  َوَأْحَص�ى  َعْنههُ  ا  َ ِكَلههُ

اْل�َج�َزِرْي156- اْبنهُ  مهُ  هَلهُ َطِريٍق  لَّ  َت�ْج�ِرْيكهُ َطِريٍق  َأْلَف  َأَوَصَلَها 

العايل والنازل من الأ�سانيد

ِكَتابِِه 157- يِف  ْوَع  النَّ َهَذا  َزاَد  ًج��ا إِيَّ����اههُ َوْف���َق َب��ابِ��ِه َقْد  ��رِّ ْ مهُ

َم�ْع 158- �وَّ  لهُ اْلعهُ �مَ  َفَقسَّ َن�ا  ��ْع َجَللهُ ��ْم��َس��ٍة َك��َ� َجَ َن��ِظ��رِيِه ِلَ

ِمْن 159- ْربهُ  اْلقهُ وِّ  لهُ اْلعهُ َأقساِم  َفاْس�َتبِْن َفَبْدءهُ  إَِم�اٍم  ِم�ْن  َأْو  َن�ا  َنبِيِّ

ْبَعِة 160- السَّ اْلِكَباِر  ِمْن  َواِحًدا  تِ�ي َأْي  الَّ لِْلَق�َراَءاِت  ْل�وُّ  اْلعهُ �مَّ  ثهُ

يَب�ِة 161- َوالطِّ َكاْلِ�ْرِز  ْتبِِه�مْ  كهُ ْتَب�ِة يِف  الرُّ �وِّ  لهُ عهُ َم�ْع  َواَف�ْق  يهُ َف�إِْن 

�َواَفَق��ْة 162- اْل�مهُ َفَه�ِذِه  َش�ْيِخِه  َوَواَفَقْه يِف  َعَل  َقْد  َشْيٍخ  َشْيِخ  َأْو 

-163 �َ َوَحْيثهُ بِ��َب��َدٍل  ��ا  ��وَنَ َوَما َي��ْدعهُ َس�اَواةهُ  َفاْل�مهُ ا  َعدَّ َساَواههُ 

َفَأْرَجَحْه 164- َواِحٌد  ِفيِه  ِزيَد  َصاَفَح�ْة َقْد  بِاْل�مهُ ْوَع  النَّ َهَذا  َفَسمَّ 
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َم�ْت 165- َتَقدَّ ��ههُ  إِْم�امهُ َم�ْن  َثْبَت َيِلي�ِه  َتْوثِيٌق  َث��مَّ  َم��ا  ��ههُ  َوَف��اتهُ

ا166- �وَّ لهُ عهُ ِه  لَِع�دِّ وا  ��ْرَوىَفاْش�َت�َرطهُ يهُ لٌّ  كهُ َأَق��لَّ  َأْو  ِسي�َن  َخْ

��َ�ِع167- ���مَّ َي��ِل��ي��ِه ِق����َدمهُ ال��سَّ اأَلْن���َواِعثهُ آِخ��رهُ  َل��َدهْيِ��ْم  َوَذا 

َوَحْيثهُ�168- ههُ  ِض��دُّ ولهُ  ��زهُ ال��نُّ ��مَّ  َفْلَتْعَل�ثهُ َيْنَجبِ�ْر  َلْ  َما  ��َذمُّ  يهُ

املتواتر والآحاد وال�ساذ واملو�سوع من القراءات

َتَواَتَرْت 169- َسْبَعٌة  اْل�َج�َ�لهُ  َجَرْت َقاَل  ْحَداٌن  وهُ َفْهَي  اْلَبواِقي  ا  َأمَّ

َواَب�ا 170- الصَّ َجاَن�َب  َق�ْد  �ههُ  االْع��راَب��ا َوَقْولهُ َواَف��َق��ْت  إِْن  ���ا  َ نَّ أِلَ

َنْد 171- السَّ َصحَّ  َوَكَذا  بَِوْجٍه  َرّدْ َوَلْو  ْسِم َوَجًها اَل تهُ َوَواَفَقْت يِف الرَّ

َقههُ 172- َحقَّ َمْن  ِعْنَد  ِحيحهُ  الصَّ َفْوَق�ههُ َوَذا  َأْو  آتًي�ا  َكاَن  �ْبِع  السَّ يِف 

َس�َ�عا 173- َلَبْعِضِه�ْم  َأَت�ى  أْنواَع�ا َوَق�ْد  َب�َدْت  اْلِق�َراَءاِت  َأنَّ 

��ولهُ 174- اْل�َمْقبهُ ��رهُ  َواتهُ التَّ لهُ  ولهُ َف�اأَلوَّ َمْعمهُ بِ��ِه  ��وٌر  َم��ْش��ههُ َيِليِه 

َوَقْد 175- َيْغَلْط  َلْ  َراِويِِه  ْن  َيكهُ َلْ  َندهُ إِْن  السَّ َصحَّ  َوَكَذا  َرْسًم�ا  َواَفَق 

واآلَح�ادهُ 176- َش�ذَّ  َم�ا  َغايِ��ًرا  وا مهُ بِ��ِه َوَح���ادهُ ا  ��رَّ ال��قهُ َي��ْق��َرأهُ  اَل 

َوَما 177- ْدَرٌج  مهُ مَّ  ثهُ وٍذ  ذهُ شهُ ِذي  �َل�� َعْن  َقْد َصحَّ ِفيِه اْلَوْضعهُ ِعْنَد العهُ

�َزاِع�ْي 178- ْعَزى إىَِل اْل�خهُ ��اِعِمْثلهُ الَِّذي يهُ بِ��اإِلْجَ اأَلْع����لمهُ  َه  َوَردَّ
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فوائد اختالف القراءات

ا َوااْلْختِ�َلفهُ يِف اْلِق�َراَءاِت هَلَ�ا 179- َبَياَنَ ��ْذ  خهُ َت��ْأتِ��ي��َك  َف��َوائِ��ٌد 

ِة 180- مَّ األهُ تِْلَك  َفْضِل  َبَيانهُ  ��ِة ِمْنَها  اهْلِ��مَّ وِّ  لهُ لِعهُ َأْج���ٍر  إِْع��َظ��امهُ 

َعَليَن�ا 181- �ْبَحاَنه  سهُ ههُ  ���وِرِه َل��َدي��َن��ا َتْيس�ي�رهُ ��ههُ لِ���نهُ َوِح��ْف��ظهُ

ْك�ِر ِمْن إعجاِز 182- َوَم��ا بِ��ِه ِم��ْن َب��الِ��ِغ اإِلَي���اِز َبَيانهُ َما ِف�ي الذِّ

�َب����يِّ�َن اْلِقَراَءاتهُ الَِّذْي 183- بِِذْي َأْو َأْن تهُ َمْعًنى  ِمْن  ْشِكَل  أهُ َأْو  ْبَِم  أهُ

َفَل 184- ِقَراَءاٌت  ْت  َصحَّ  �َ اْنَج�َى َوَحْيثهُ ِفي�َ�  َبْيَنَه�ا  َفاِضَل�نَّ  تهُ

ْعَملهُ 185- يهُ ِمْنَها  َشذَّ  َقْد  بَِ�  �لهُ َوَهْل  َأَجاَزههُ اْلَبْعضهُ َوَبْعٌض َي�ْح�ظهُ

ْبِكِي 186- اِجحهُ اْل�َج�َوازهُ َنْجلهُ السُّ �ْي َوالرَّ ْزكِّ يهُ َذا  َواْل�َج��َللهُ  َأْب�َداههُ 

ِري َحْوَل َعدِّ اْلَبْسَمَلْه 187- �ْلفهُ َيْ ْن�َزَل��ْة َواْل�خهُ مهُ بِ�يِّ  النَّ َع�َى  َه�ا  َلِكنَّ

ِمْي188- نهُ وٍد  َمْسعهُ الْبِن  َما  َلْوا  �وَرَت�نْيِ َفاْع�َل��ِمَوَأوَّ �ِوِه لِسهُ ِم�ْن َمْ

الوقف والبتداء

ْرآِن 189- القهُ يِف  َواْلَوْقفهُ  اْلِعْرَف�اِن واالْب�تَِدا  َواِج�بهُ  َجِلي�ٌل  ِعْل�ٌم 

َواْختَِب�اِر 190- ِج�يَء  االْختَِي�اِر َوالْضِط�راٍر  ح�اِل  يِف  َوَثالِ�ٍث 

��َم��ههُ اأَلْع����َلمهُ 191- التَّ�امهُ َث��لَث��ًة َق��سَّ َيِلي�ِه  اْل�َكايِف  اْل�َحَس��نهُ 

اْل�َكَلمهُ 192- بِ�ِه  َت�مَّ  َم�ا  مهُ َفالتَّ�امهُ  �لَ يهُ اَل  بِاْل�َكايِفْ  والهُْبَت�ِدْي 
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اْبتَِداًءا يِف اْل�َح�َس�ْن 193- ْز اَل  َفاْمَنَعْن َواْلَوْقَف َجوِّ آلٍي  َرْأًسا  ْن  َيكهُ َلْ  َما 

َلهه194ُ- ِقْف  اْلَقبِيحهُ  َتمَّ  َما  َقْبَلههَُوَغرْيهُ  َما  َواْبَدَأْن  ِرَرَت  اْضطهُ إِنَّ 

�ِزْي195- �َمههُ ِفي�َ� عهُ ��ْط��َل��ٍق َوَج��ائِ��ِزوالَغْزَن�ِوْي َقسَّ لِ����َلَزٍم َومهُ

��ِص196- ��َرخَّ ٍز لِ��َس��َب��ٍب مهُ ����وَّ َ ِص مهُ َأْي الْضِطراٍر َذا األخريهُ َفاْخصهُ

إِْن 197- �َراَد  اْل�مهُ �َر  َغيَّ َما  بِْن َفَلِزٌم  غهُ بِ��ِه  َوَس��اِم��ٌع  َوَصْلَت�ههُ 

االْبتِ�َدا 198- َمْع�ههُ  �نهُ  سهُ َيْ ْطَل�ٌق  َبَدا َومهُ َقْد  َوَفْصٌل  َوْصٌل  َوَجائٌِز 

تَّمه199ُ- َ مهُ ٍز  ���وَّ َ مهُ يِف  َيْلَزمهُ َواْل��وص��لهُ  اَل  ههُ  َوْصلهُ اْضِطراٍر  و  َوذهُ

َوَحَس�ْن200- َوَقبِي�ٌح  َت�اٌم  َوَأْنَوِقي�َل  اِم  التَّ َعَى  اْلَوْقفهُ  نهُ  َفَيْحسهُ

َفاْعَلَم�ْن واالْبتِ�َدا201- بَِت�اٍل  َعَداَتْب�َدا  ِلَْن  َحَسٍن  يِف  وا  َكِرههُ َقْد 

وا اْلَوْقَف َعَليه َواْعَلَمْن 202- َحَس�ْن َما اْسَتْحَسنهُ َأْو  اْلَقبِي�حهُ  بَِت�اٍم  َلْي�َس 

اْلَكايِفْ 203- لَ�م�اءهُ  اْلع�هُ ِفيِه  ِخَلِف َوزاَد  بَِل  اْلَوْقَف  وا  َواْسَتْحَسنهُ

وَن َما 204- َض�اِف دهُ َتْأَثَ� َواَل َتِقْف َعَى اْل�مهُ َأْن  َواْحَذِرْن  ِضْيَف  أهُ َلههُ 

َبَدا 205- وٍت  َمْنعهُ وَن  دهُ َنْعٌت  ا َكَذاَك  �دَ كِّ أهُ َع��َّ  ْوِكي�دَ  التَّ َتْقَط�ِع  اَل 

َيِفي 206- اَل  وِف  قهُ اْلوهُ يِف  ال��َع��اِرِف َوبِاْلتَّ�ِم  ��تَّ��ِس��عهُ  مهُ َف��ت��ًى  إالَّ 

ْكتهُ َكَذا َواْلَوْقفهُ 207- َفاْقفهُ َواْلَقْطعهُ َوالسَّ َجِيًعا  اْلَوْقفهُ  َها  ودهُ َمْقصهُ

ْدَعى 208- يهُ َرْأَسا  وِء  لِْلَمْقرهُ َقْطَعا َفاْلَقْطعهُ  ب�����اأَلَداِء  ��َل��َ�ِء  لِ��ْل��عهُ
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اْل�َه��َوا 209- �ِس  َتَنفُّ َم�َع  �ههُ  اْنَتَوى َوَقْطعهُ الِقَراءَة  َكاَن  إِْن  َفاْلَوْقفهُ 

َأَتى 210- إَذا  ْرَهًة  بهُ َوْقٌف  ْكتهُ  َثَبَت�ا َوالسَّ ْل�ٌف  َوخهُ �سٍ  َتَنفُّ وَن  دهُ

وا اْلَوْقَف َعَى 211- اَل ِحنَي اأَلَدا َوَمَن�عهُ مَّ  ثهُ اْنِقطاٍع  يِف  إالَّ  اْسَتْثَنِت  َما 

اجَلَوازا 212- َرَأى  ِمْن  َقْولهُ  َأَج��اَزا َيِصحُّ  ْم  ههُ َوَبْعضهُ ْطِلًقا  مهُ َأْي 

نِْع 213- ْخبِ�رهُ َواْلَعْكسهُ مهُ َح اْل�مهُ ِمْع إِْن َصْ سهُ النَِّدا  َلِة  َ جهُ ِف�ي  َكَذا  َوْقٌف 

ْطَلَقا 214- وًفا ِعْنَد )َقاَل( مهُ َقا َواْحَذْر َوقهُ َوِف�ي )َنَعْم( يِف اْلَوْصِل إِْن َتَعلَّ

َقْبَلَه�ا 215- �ونهُ  َيكهُ بِ�َ�  َبْعَدَه�ا  �ْكِم أيضا ِمْثَلَها َم�ا  َواْجَعْل )َبَى( يِف اْل�حهُ

رْه 216- رَّ َ مهُ َأَتْت  َقْد  بَِخْمٍس  ِف الهُْلِك اَلِديِد اْلَبَقَرْه ِسَوى  ْخرهُ ِف�ي الزُّ

َوإِْن 217- َج��اَز  َها  َوَغْي�رهُ َم��ٍر  ( َقْد َأَتْت ِقْف َواْسَتبِْن َوزهُ ْدِع )َكلَّ لِْلرَّ

َمْت 218- سِّ َوقهُ وا  َمَنعهُ َرْدٍع  َرَدَعْت َوَغ��رَيْ  إِْن  وا  َواْسَتْحَسنهُ َرَبٍع  أِلَ

َت�ْدِر 219- َواْلَتِمْس�َها  َعَلْيَه�ا  اْلَفْج�ِر َوَقًف�ا  �مَّ  ثهُ اْلَوْي�ِل  يِف  وَعَه�ا  وقهُ

َفاْعَلِم وَس��َب��أٍ َم���َع���اِرٍج وَم��ْرَي��ِم 220- ��وَن  َواْلهُ��ْؤِم��نهُ ثَّ��ٍر  ��دَّ مهُ

�َعرا 221- الشُّ يِف  ا  االْبَت�دَ �وزهُ  َيهُ �را َواَل  َكاثهُ التُّ َتْبَت�ِدي  َأْو  َتِق�فْ  َواَل 

َيِل 222- بَِ�  َقْبَلَها  َما  ِصْل  َعمَّ  َأْهِ�ِل يِف  َوَب�ْدًءا  َوْقًف�ا  َذا  َوَغ�رْيَ 

اْل�َكَلِم 223- أَواَخ�َر  وا  وبِاإِلْش�َ�ِم َواْسَتْحَس�نهُ ْوِم  بِال��رَّ اْلَوْق�َف 

ْقِل واْل�َح�ْذِف وبِاإِلْل�َحاِق 224- اِق َوالنَّ ذَّ لِْلحهُ واإِلْدَغ���اِم  االْثَباِت 

وِن225- كهُ السُّ َوَكَذا  أْيًضا  �نهُوِناالْبَداِل  اْلفهُ �ِب  �تهُ كهُ ِف�ي  َذا   َبَيانهُ 
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الإمالة والهمز

لِْف 226- َرِدْف بِاْلَفْتَحِة اْنحهُ َنْحَو َكْس�ٍر َواأْلَ إْشَباٍع  َغرْيِ  ِمْن  َأِمْل  لِْلَيا 

التَّْسِهيلهُ 227- َفاْعَلِم  ِمْنَها  ِميلهُ َواْلَقْصدهُ  نهُ َدائِ���َ�  َوَك��ْس�����ٍر  لِ��َي��ا 

َأَتَي�ا 228- َعاِرَضْي��ِن  َرْي��نِ  َق��دَّ َأْبِقَي�ا مهُ  ِ اَلِحَق�نيْ َس�ابَِقنْيِ  َأْو 

َأْو229- االْستِْع�ِل  َكْثَرِة  ْجِلَها  َحَكْوا أِلَ َقْد  َأْيًضا  َوالَفْرِق  لَشَب�ٍه 

َن�اَس��َب�ْه 230- ا اإِلْشَعارهُ َواْل�مهُ ههُ وههُ جهُ َشَبْه وهُ َوَع���اِرٌض  َأْص��ٌل  ٌل  َوَأوَّ

َأَمالهُوا 231- َقْد  يِّ  الَكِّ َعَدا  ْق�لهُ واإِلْبَدالهُ َوَم��ْن  النَّ ِفي�ِه  َواْل�َهْم��زهُ 

والتَّْس�ِهيله232ُ- اإِلْس�َقاطهُ  ��ولهَُكَذلِ�َك  ������ٌه َك���ثِ���رَيٌة َت��طهُ َوَأْوجهُ

التحمل والتجويد

��َرآِن بِ��اْل��ِق��َراءِة 233- ��لهُ ال��قهُ ��مُّ ْثَبِت َتَ مهُ إَم��اٍم  ِمْن  َ�ِع  بِالسَّ َأْو 

ْنِزيِل 234- التَّ ِق����َراَءَة  ��ًق��ا  ��قِّ َ �ْرتِي��ِل مهُ بِالتَّ َكاَن  َم�ا  َه�ا  َوَخرْيهُ

بِاْل�َح�ْدِر 235- َأْو  التَّْحِقيقهُ  َأْج��ِر َوَبْعَده  وَن  دهُ اهللِ  ِكَتاَب  َواْق���َرْأ 

َتْأَث�َم�ا 236- اَل  َكْي  َرآَن  القهُ ِد  ��َ� َوَجوِّ ��َن��ا بِ���ِه ال��نَّ��بِ��يَّ َع��لَّ َف��َربُّ

َوَص��َل 237- إَِليَنا  ِمْنههُ  َتَل َوَه��َك��َذا  َلِ��ْن  ِحْلَيًة  َص��اَر  لِ���َذاَك 

ِف 238- ههُ إِْعَط�اءهُ تِْل�َك اأَلْحرهُ َفاْع��ِرِف َوَح�دُّ ا  ْس�َتَحقًّ َومهُ هَلَ�ا  �ا  َحقَّ

ْصِل�ِه 239- أِلَ ههُ  دَّ رهُ َح��ْرٍف  ��لَّ  َكِمْثِل�ِه[ َوكهُ َنِظ�رِيِه  يِف  ْف�ظهُ  ]َواللَّ
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�َف�ا 240- َك�لُّ ْظِهرهُ التَّ َفا َوَعْنَك َدْع َمْن يهُ التََّعسُّ ِك  َواْترهُ ْطٍف  بِلهُ َواْنِطْق 

اإِلْتَق�اَن��ا241- �مهُ  َعلِّ يهُ ههُ  ِم�َراَن�اَتْك�رارهُ أَلْج��ِل��ِه  َف��َلِزَم��ْن 

خمـــارج احلــروف

َلَ� 242- العهُ ِعْنَد  وِف  �رهُ اْل�حهُ اِرجهُ  اْنَتَمى َمَ َعْش�ٍر  َبْعِد  ِمْن  َسْبَعٍة  يِف 

َواِل 243- التَّ َعَى  ٌس  َخْ �َها  �ولهُ اِل أهُصهُ التَّ َسانهُ  اللِّ َواَلْلقهُ  اجَلْوفهُ 

��ومهُ 244- اَل�ْيشهُ �تَ  مَّ ثهُ �َفَتاِن  �ومهُ والشَّ ْلقهُ ( اْل�َم�دِّ َواْل�حهُ َفاجْلوفهُ )وايهُ

لِْلَوَسْط 245- َوَعنْيٌ  َها  ٌز  َهْ اْنَضَبْط َأَقَصاههُ  واَلاءهُ  اْلَغنْيهُ  واالْدَنى  واَلا 

��َس��اِن َأْك��َث��رهُ الَ��َخ��اِرِج246- َتِ�ي َولِ��لِّ اْلَق�افهُ  �وٍّ  لهُ عهُ َم�ْع  َأْقَص�اههُ 

َرًجا ِمْنَها َوِمْن247- اْسَتبِْن والكافهُ َأْدَنى َمْ َيا  َوِشنٌي  ِجيٌم  َأوَسِطِه 

َوِل 248- َقْد  ِمَّا  ادهُ  الضَّ اْلهُْعَتِلِ لِْلَجانَِبنْيِ  َواْلَيَسارهُ  ْمًنا  يهُ اَس  االْضَ

َرْف 249- ْنَتهى الطَّ مهُ َأْدَنى ِعْنَد مهُ َ َعَرْف َواللَّ لَِذا  َلِْن  ونهُ  النُّ َها  َأْسَفلهُ

اءهُ 250- َفالرَّ َظْهِرِه  َمْع  َطَرٍف  َط��اءهُ ِمْن  َت���اٌء  ��مَّ  ثهُ َداٌل  َوِم��ْن��ههُ 

ْلَيا 251- اْلعهُ ناَيا  الثَّ َأْصِل  َمْع  ْفَى َوَذاَك  السُّ َوْيِق  فهُ ِمْن  ِفريهُ  الصَّ َكَذا 

ْش�ِرَفْه 252- لِْلمهُ وَثا  الهُ  والذَّ اءهُ  َفْه والظَّ الشَّ َبْطِن  ِمْن  والَفاءهُ  َها  َجِيعهُ

َأَتْت 253- َقْد  ْلَيا وَواٌو  اْلعهُ ْثبِ�َت�ْت َمْع َطَرِف  أهُ َوالَب�ا  اِلي�مهُ  َتنْيِ  لِْلَش�فَّ

�وِم254- الَْع�لهُ يِف  �ِة  نَّ اْلغهُ �َرجهُ  وِمَوَمْ َخْيشهُ ِمْن  اْلَفنِّ  َهَذا  َأْهِل  َعْن 
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اأحكام النون ال�ساكنة والتنوين

ْنِوي�نِ ِم�ْن َأْح�َكاِم 255- �وِن َوالتَّ التَّ�ِم لِْلنُّ َعَل�ى  َأَت���ْت  َأْرَب��َع��ٌة 

اَلْلِق 256- روِف  حهُ َقْبَل  َأَتْت  ��ي َفإِْن  �َل�قِّ التَّ يِف  اإلْظَه�ارهُ  َفَذلِ�َك 

ِة 257- نَّ بِغهُ ��وِم��نهُ  يهُ يِف  بِِكْلَم�ِة َوَأْدِغ��َم��ْن  �ا  َ إْتَيانهُ �ْن  َيكهُ َلْ  َم�ا 

ْن�َي��ِة 258- َودهُ أَت�ى  بِصْن�َواٍن  ِة َك�َ�  نَّ غهُ بِ��َغ��رْيِ  والَّ���راءهُ  والَّ���لمهُ 

الَب�اِء 259- ِعْن�َد  �ِة  نَّ بِاْلغهُ باإِلْخَف�اِءَواْلقل�بهُ  ْح�رِف  اأْلَ َوَس�ائِ�رهُ 

اأحكام النون وامليم امل�سددتني

�وِم 260- مهُ اْلعهُ يِف  �َة  نَّ اْلغهُ َواْلِ��ي��ِم َوَأْظِه�ِر  ت��ا  دَّ َش��دَّ إِْن  وِن  بِالنُّ

َباءهُ 261- ِميٍم  َبْعِد  ِمْن  َأَت��ْت  اإِلْخَف�اءهُ َوإِْن  َذا  اْلَف�نِّ  َأْه�ِل  َفِعْن�َد 

-262 �َ� َأْدِغْمههُ ِمْثِلَه�ا  ِمي�ٍم  ِمْث�َل��َ� َوَبْع�َد  ِمثَل�نْيِ َصِغي��ٍر  َوِس�ْمههُ 

�روِف َفاْع�ِرِف263- و َلَدى َباِق�ي اْل�حهُ َتِفْي[َتْبدهُ ]َواْحَذْر َلَدى واو َوَفا َأْن َتْ

املد واأحكامه

َفَ� 264- َوَف��ْرَع��ٌي  َأْص���ِلٌ  َلْي�َس َل�ههُ ِم�ْن َس�َبِب َق�ْد اْنَتَمى َوالَ���دُّ 

مَّ َضاَهاههُ اْلَعَمْل 265- بِيِعْي ثهُ اْلِع�َوضهُ الَتْمِك�نيهُ والَ�دُّ اْلَبَدْل َفْهَو الطَّ

ْغَرى َكَذا يِف الهُْعَتَبْ 266- َلةهُ الصُّ َوْر َوالصِّ السُّ أوائل  يِف  ْهٍر  طهُ َحيِّ  َمْع 

َيْعَتِم�دهُ 267- َم�ا  اْلَفْرِع�يُّ  وا واآلَخ�رهُ  َقيَّ�دهُ ْم�ٍز  ِبَ َأْو  وٍن  �كهُ سهُ َع�َى 



55 قطوف األفنان  يف علوم القرآن 

َأَت�ى[268- َوَواِج�بَ  اَلِزٌم  َثْبَتا ]َواْلهُ�دُّ  ��وٌن  ��كهُ سهُ َف���إِْن  َوَج��ائِ��ٌز 

َوإِْن 269- اَلِزٌم  َفْهَو  َمدٍّ  َبْعِد  َي��ْق��َتِْن ِمْن  َفَهْمٌز  َم��دٌّ  بَِكِلَمٍة 

ِصْل 270- فهُ َوإِْن  َفَواِجٌب  ا  َ اْلهُْنَفِص�ْل ِكَلههُ ى  ْس�مَّ يهُ َوَذا  َفَجائِ�ٌز 

وِن271- �كهُ لِْلسُّ اْلَع�اِرِض  َوِف  �نِيِفي�ِه  اللِّ يِف  َوَك�َذا  َوَم�دٌّ  َقصْ��ٌر 

علم ر�سم امل�سحف

َراِن 272- اْلقهُ آَي��اِت  َرْس��ِم  اِن َوِعْلمهُ  َوال�دَّ �اِطبِي  الشَّ ِفي�ِه  َصنَّ�فَ 

اَلِزمهُ 273- َحْتٌم  ْسِم  بِالرَّ �ههُ  َقائِ�مهُ َوَك�ْت�بهُ ِفي�ِه  �اعهُ  االْجَ َذا  واأَلْم�رهُ 

ةهُ 274- �وِل ِس�تَّ ��رهُ َذا ِم�ْن األصهُ ِزي�اَدةهُ َتْصهُ َب�َدٌل  �ٌز  َوَهْ َح�ْذٌف 

ونهُ َقْد َأَتْت 275- ْثبَِت�ْت َوْصٌل َوَفْصَل َأْو َتكهُ أهُ َق�ْد  َه�ا  َبْعضهُ ِق�راَءَت�اِن 

وَي�اِء 276- َأَت�ى  واٍو  يِف  فهُ  النِّ�َداِء َفاَل�ذْ َي�ا  َنْح�ِو  يِف  َوَألِ�ٍف 

�نهُ واإِلَل�ههُ َم�ْع277- ْحَ �ْبَحاَن والرَّ َوَق�ْعسهُ َق�ْد  َكَذلِ�كْ  اهللهُ  َتَب�اَرَك 

َوَس�َلْم 278- َكِخ�َلٍف  اَلٍم  َلْم َوَبْع�َد  َخلئِ�فٍ إِي�َلِف أْيًض�ا َواْلغهُ

اْلَكلَل�ةهُ 279- َأَت�ى   ِ اَلَم�نيْ َب�نْيَ  َلَل�ةهُ َأْو  الضَّ َوَك�َذا  َأْيًض�ا  ِخ�َلٌل 

دهَُواْس���ٌم َع��َى َث��لَث��ٍة َي��ِزي��دهُ 280- َداوهُ َأْو  اْب��َراِه��ي��مهُ  َص��الِ��ٌح 

َويِف 281- وَطالهُوتهُ  َهاَمانهُ  وجهُ  ْلٌف َفاْق�َت�ِفْي َيْأجهُ وَن خهُ وَت َمْع َقارهُ َهارهُ

ْث�نَّ�ى ااْلِْسِم َواْلِفْعِل َمَتى 282- َأَت�ى َوِمْن مهُ َه�َذاِن  َنْح�وهُ  ْف  َيَتَط�رَّ َلْ 
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�ْأنِيِث َجا 283- ْذِكرِي والتَّ ْمعهُ لِْلتَّ ْدِرَج�ا َواجْلَ أهُ اِك��َراِت  الذَّ َكاْلَعاَلِ�نَي 

�ْثنِ�َيْت 284- اْستهُ ِز  َوَهْ بَِتْشِديٍد  َلْت َوَما  صِّ بِفهُ تِي  الَّ »َسَ�َواِت«  َكَذا 

َمَفاِعِل 285- َع�َى  َج�ا  �ٍع  َجْ �لُّ  َتِل َوكهُ َنْح�وهُ الََس�اِجِد النََّص�اَرى َيْ

ِن 286- َنوَّ وِص ِمْن مهُ َفاْعَت�ِن َمْع َحَذِف َيا الَْنقهُ َباٍغ  َنْحوهُ  ا  َوَجرًّ َرَفًعا 

ِضي�َف َق�ْد287- َه�ا ِمَّ�ا هَلَ�ا أهُ َوَرْدَوَحْذفهُ النِّ�َدا  َوبِ�َل  َن�اًدى  مهُ َأَت�ى 

�وِن َمْع 288- �وِن واْرَه�بهُوِن واتَّ�قهُ َوَق�ْع َخافهُ َحْي�ثهُ  �ا  وَنَ دهُ وِن  َفَأْرِس�لهُ

اْلَبَقَرْه289- بَِغرْيِ  َأَتى  إِْن  َزَب�َرْه واْخَشْوِن  �وٍد  ِبهُ وِن  َفِكي�دهُ َك�َذا 

َتَواَلَي�ا 290- إَذا  واْل�َواوهُ  مهُ  َها َكَذا بَِيا َوال�لَّ ْوا« َحْذفهُ ْيِل«، »َفْأوهُ »َكاْللَّ

َواِريِّنَي« َجا291- َناَمْع ِمْثِلَها َنْحوهُ »اْلَ ِمرِي  الضَّ َمَع  َأْيًضا  ْم  ههُ َوَحْذفهُ

ِذْف 292- اَلِء َق�ْد حهُ اأَللِْف َألِ�فهُ َه�ا َكَه�ؤهُ َزاَد  َواِحٍد  َعْن  بِِه  َوَما 

ْلَطانهُ واأَلْصَحابهُ َمْع 293- َدْع ثهَُلثهُ والسُّ َواْلِكَتاِب  ْيَطاِن  والشَّ اِر  االْنَ

اْلِقَياَمِة 294- يِف  َك���َذاَك  تِ�ي َألَِفَها  اللَّ ئِ�ي  اْللَّ َوَخالِ�ِق  بَِق�اِدٍر 

َفَق�ْط295- �ا  بَِمَجِرهِيَ َوَم�ا  َسَقْط بَِس�َمَلٌة  َمَض  َما  لِّ  كهُ ِمْن  َفَألٌِف 

َرْسِمِه 296- يِف  َذا  لِّ  كهُ َعْن  إِْتَقانِ�ِه َوَخاِرٌج  يِف  �َللهُ  اجْلَ �َد  َقيَّ َم�ا 

َألِ�َف�ا 297- وا  َزادهُ ْمِع  اجْلَ َواِو  َفاْعِرَفا َوَبْعَد  وا  َلقهُ مهُ وا  َب�نهُ وا  ولهُ أهُ َنْحوهُ 

وا 298- ْرِسلهُ أهُ وا  َيْب�لهُ َنْحوهُ  بِِفْعٍل  وا َكَذا  ْرِس�لهُ ومهُ �وا  َكآَمنهُ َوِش�ْبِهِه 
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َعَتْو 299- َأْو  و  بَِباءهُ َأْو  و  َبَجاءهُ َسَعْو إالَّ  وا  َتَبؤهُ وا  َفاءهُ النَِّسا  وا  َيْعفهُ

ِسَم 300- رهُ َقْد  ٍز  َهْ َوَبْعَد  َسَبأٍ  ِل�ْم يِف  عهُ َق�ْد  َج�َزاؤهُ  َكَتْفَت�ؤهُ  َواًوا 

ِرْد 301- َتطَّ َلةهُ  الصَّ َنْحوهُ  ِصْد َوَبَدٌل  قهُ لَِتْفِخيٍم  َواٌو  َها  َوِشْبههُ

�ِلَبْت 302- قهُ َقْد  َألٌِف  الَيا  َعْن  َمْت َوإِْن  سِّ رهُ َقْد  َكَذا  َباَلَيا  ْم  َفِعْنَدههُ

َك�َنْس�َف�ًع�ا303- َأَتْت  َتْوِكيٍد  إَِذًا َونهُونهُ  َك�َذا  بَِألِ�ٍف  �َمْت  سِّ رهُ َق�ْد 

�وِم 304- مهُ اْلعهُ يِف  بِاهْلَ�اِء  ْت  �مَ سِّ وِم َورهُ ال��رُّ َثناَيا  يِف  إالَّ  ���تهُ  ْ َرحهُ

ٍف وَم��ْرَي��ِم 305- ْخ����رهُ َفاْعَلِم َب��َق��َرٍة َوزهُ ا  بِالتَّ واأَلْعَراِف  وِد  َوههُ

اْلَبَقَرْه 306- يِف  َجا  اِء  بالتَّ َف��اِط��ٍر اْب��َراِه��ي��َم َج��اَء آِخ��َرْه ونِْعَمٌت 

َقَ�َنا 307- لهُ َمْع  وِر  الطُّ َنْحِل  ِعْمَراَنا آِخَر  يِف  ��مَّ  ثهُ وِد  قهُ اْلعهُ َث��اِن 

َوَكِلَمْت 308- َزْوِجَها  َمْع  وَمْعِصَيْتواْمَرَأٌة  َأَتْت  ِحْيثهُ  َربَِّك  َمْع 

َأَتْت 309- اهللِ  َوَلَعْنتهُ  َسِمْع  تَِبْت بَِقْد  كهُ ا  َباَلتَّ ِع�ْم�َراَن  َمْع  َوِر  بِالنَّ

�تْ َفاِط�ِر 310- مَّ بَِغاِف�ِر َوِس�نَّتهُ اأَلْنَف�اِل ثهُ الَّ�ِذي  الثَّ�اِن  َواْلَْوِض�ِع 

َأَتْت311- َجنٌَّت  َخاِن  الدُّ َوَأَب�ْتَشَجَرتهُ  َع�نْيٍ  تهُ  َق�رَّ بَِوَقَع�ْت 

مَّ َذاْت 312- ا َجاَء َمَرَضاٌت َواَلْت واْب�َنْت َوِفْطَرْت َمْع َبِقيَّْت ثهُ َهْيَهاَت َباَلتَّ

مَّ اْلَفْصلهُ يِف اْلِكَتاَبِة 313- ْوَبِة َواْلَوْصلهُ ثهُ التَّ بَِغرْيِ  اَل  َمْع  َأْن  َكَوْصِل 

اأَلْنبَِياْء 314- وِد  َوههُ جِّ  اْلَ ٍة َياِس�نِي واأَلْع�َراِف َج�اْء َواْلَق�َلِم  َم�َودَّ
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ِصْل 315- َوالنَِّسا وهُ وِم  الرُّ بَِغرْيِ  ِقْل»ِمَّا«  نهُ َقْد   » »َع�َّ ْصلهُ  وهُ وَن  َناِفقهُ مهُ

َيتَِّصْل316- ْن«  َوَأمَّ وا »ِمَّْن  هُ َشاَء« اْلهُْنَفِصْل ِسَوى نهُ « »َمْن يهُ ْن َتَوىلَّ »َعمَّ

َسا« 317- ْن َأسَّ ْن َخلَقَنا« َمْعههُ »َأمَّ َلْت ِزْدههُ الَِّذي َجا يِف النَِّسا »َأمَّ صِّ َمْع فهُ

اْرَتَسْم 318- َأْيًضا  ْعِد  الرَّ بَِغرْيِ  ا«  اتََّسْم »إِمَّ َقَصِص  وَن  دهُ بَِوْصٍل  »إل« 

َع�َرا 319- والشُّ اأَلْنبَِيا  بَِغرْيِ  َجَرى »ِفيَ�«  وِم  َوالرُّ اأَلْنَعاِم  َمِر  َوالزُّ

»َوأنَّ�َ�«320- َمائِ�َدٍة  َم�ْع  �وِر  اْنَتَمى َوالنُّ �ْق�َم�اِن  ِسَوى بَِحجٍّ َمَع لهُ

َكَ� 321- االْنَعاِم  بَِغرْيِ  �َ�«»َوإِنََّ�«  لَّ »كهُ َواْلِقَي�اِم  َكْه�ٍف  بَِغ�رْيِ 

َأَت322َ- واَل  َمْفصهُ بِإِْبَراِهيَم  ْثبَِت�اَكَذا  أهُ َنْح�ٍل  بَِغ�رْيِ  »َوَأْيَن�َ�« 

يِف 323- َجاَء  اَل«  »لَِكْي  َكَذا  ديِد َفاْقَت�ِفْي َبَقَرٍة   ِعْمَراَن االْحَزاِب اْلَ

َقْد 324- جِّ  اْلَ بَِثاِن  َكَذا  َرْد بَِفْصِلَها  اطَّ بِاْلَوْصِل  َعَداههُ  َوَما  َأَتْت 

اْنَفَصْل 325- اَلٍم  َغرْيِ  ِمْن  اتََّصْل َو«بِْئَسَ�«  »َمْهَ�«  َبَ�«  »رهُ َمْع  »َكَأنََّ�« 

« »َوْيَكَأْن«326- ْم« بِاْلَفْصِل َعْن َحْيثهُ َأَتى َكَذا »نِِع�َّ َ�« َو»َيْوَم ههُ َو»َحْيثهُ

�َدا »َواَلَت ِحنَي« َو »اْبَن َأْم« َما َعَدا 327- شهُ َم�ا َج�ا َبَط�َه َفاْعَلَم�ْن لَِتْ

االْثَن�نْيِ َوإِْن َأَتى َلْفٌظ َعَى اْلَوْج�َه�ْي�ِن 328- َش�اِمًل  َج�ا  ْم  ههُ َفَرْس�مهُ

َطائِرهُ 329- ��وَن  ��اِدعهُ َ يهُ اَورهُ َك��َ�َل��ٍك  ��مهُ َوَط��ائِ��ٌف َت���زَّ اَلَم��ْس��تهُ

َسْم بِالَِّذْي 330- ْ ْن َفريهُ ْسكهُ ِمْن َقْبِلِه َقْد َكاَن َفاْفَهْم َواْحَتِذْي َواهْلَْمزهُ إِْن يهُ
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تَِّصل331- مهُ َك��ا  ��رَّ َ مهُ َأَت��ى  اَل َوإِنَّ  َأوَّ َه��َذا  َج��اَء  َأْو  بِ��زائِ��ٍد 

ِجْد 332- وهُ َوإِْن  وا  َرَسمهُ َقْد  ِم�ْد بَِألٍِف  اْعتهُ �ا  ِبَ ْنَتِصًف�ا  مهُ بِِكْلَم�ٍة 

َما 333- بِاِْعتِباِر  ْسِم  الرَّ يِف  وَنَ� َلَدهْيِمهُ  دهُ َحَرَكاٍت  ِمْن  ههُ  َيْسبِقهُ

ِت َواْطَمَأْن334- ْت َواْمَتأَلَ ْن َنْحِو اِْشَمَأزَّ ��الِ��ًف��ا أَلْم����أَلَ َ ههُ مهُ َج�����َزاؤهُ

ْم335- تِْمَأْو اْنَفَتْح َمْع َكْس�ِر َسابٍِق َوضهُ خهُ َوإِْن  ْك  ْقِرؤهُ َسنهُ َكَخاِطَئْه 

ٍز َقْد َسَكْن 336- ْن َما َقْبَل َهْ ْن َوإِنَّ َيكهُ اْقَتَ بِاْلَفْتِح  َواهْلَْمزهُ  َألًِفا  َأْو 

�وِم 337- ودهُ يِف اْل�َم�ْرسهُ ههُ اْلَْعههُ �وِم َفَحَذفهُ وِر َواْل�َمْضمهُ َواْلَعْكسهُ يِف الَْكسهُ

ْؤنَِس�ْه َواْحِذْفههُ إِْن َجا َبْعَد ِحَرٍف َجاَنَسْه 338- مهُ َأْتبَِع�ْن�ههُ  َيَتَأَخ��ْر  َأْو 

َيْنَحِذفه339ُ- َذا  َسابٌِق  ْن  ْسكَّ يهُ ِرْفَفإِْن  عهُ َقْد  ٍء  َوَشْ ِمْلٍء  َأْو  َكَ�ٍء 

القتبا�س

�ْلفهُ ِف�ي َجَواِز ااْلِْقتِباِس340- َن��اِس َوالهُ أهُ َع��ْن  َج��اَء  َق��ْد  ههُ  َفَمْنعهُ

�َل 341- َوَفصَّ َزههُ  َج�وَّ �ْم  ههُ ْقَب�َل َوَبْعضهُ يهُ َأْن  َرَأْوا  َحْي�ثهُ  اَع�ٌة  َجَ

َط�ِب 342- �ِب َم�ا َج�اَء يِف َمَواِع�ٍظ َوخهُ �تهُ َوكهُ َقَص�ٍص  يِف  َأَت�ى  َوَم�ا 

إِْن 343- �مَّ  ثهُ الهُ�َب�احهُ  َفْه�َو  اْسَتبِْنَوَغ�َزٍل  لَِنْفِسِه  َذا  اجَلِليلهُ  َعَزى 

ْقَتبِْس 344- لِْلمهُ َذا  َنْقلهُ  وزهُ  َيهُ اَل  َيْلَتبِ�ْس إِْذ  اَل  ه  َلَغ�رْيِ َع�َزى  َوَم�ا 

َهاِن345- ْ اْلبهُ يِف  َه  َكرَّ ْرَك�ِشْ  َي��ا لِ��ْل��َم��َث��ِل ال��ق��رآنَوالزَّ َت��َع��دَّ
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اآداب حملة القراآن

ِفيَنا 346- اإِلَل���ِه  َح��ْب��لهُ  �ْرآنَنا  َيِقيَن�ا قهُ َوبِاهْلهُ�دى  َن�ا  َيْعِصمهُ

��ِة 347- الَ�َحجَّ َع�َى  َأَقاَمَن�ا  �ِة بِ�ِه  جَّ ْت�رهُ َكاألهُ الَ��ْرِضُّ  َق��اِرَئ��ههُ 

ْعَبَتَك 348- َساَحَتَك َفاْق�َرْأ ِكَتاَب اهللِ َواْمأَلْ جهُ ��َرنَّ  َوَع��طِّ ��وِرِه  نهُ ِمْن 

َأْق��بِ��ِل349- ��مَّ  ثهُ َة  يَّ النِّ ��ِح  َتْعَجِلَوَص��حِّ اَل  َخاِشًع�ا  َواْقَرْأ  َعَلْيِه 

َنِظيَفا 350- ْن  َوكهُ �ًرا  َوقَّ مهُ ِطيَف�ا َواْجِلْس  اللَّ َواْس�َتِعِذ  َل�ههُ  َواْس�َتْك 

َف�َل 351- َب�راَءًة  إالَّ  ��َراِن َرتِّ��َل َوَبْس�ِمَلْن  ��ا َولِ��ْل��قهُ َت��ْب��َدا ِبَ

بِالتِّلَوِة 352- َص��ْوَت��َك  اْلِقَراءِة َوَزيِّ��َن��ْن  يِف  اإِليذاِء  ِمْن  َواْحَذْر 

َبا 353- َرتِّ مهُ ْصَحٍف  مهُ ِمْن  ��وا َوَأْع��ِرَب��ا َوْلَتْقَرَأْن  َل��ههُ َع��َى َم��ا َرتَّ��بهُ

��ِد 354- واْس��جهُ َي��ِش��ذُّ  ِل��ا  َتنًِبا  ْ ِد مهُ اْردهُ ��مَّ  ثهُ َسْجَدًة  َق��َرْأَت  إَِذا 

ههُ 355- َنِسيتهُ َقْد  ولهُ  َيقهُ الَِّذي  ههُ قوَل  ْنِس�يتهُ أهُ هُ�م  قوهلهُ �َوابهُ  الصَّ َب�ْل 

َفاْسَتِمْع 356- َعَلْيَك  ْتَى  يهُ َدْع وِحيَنَ�  هللِ  َواْخَشَعْن  َوَأْنِصْت  َلههُ 

َبنَّ َأْجَرههُ 357- ههُ ِضْحًكا َوَل�ْه�ًوا َواْطلهُ َغ��رْيَ َت��ْس��َأْل��نَّ  اَل  ِمَّ��نْ َع��ل 

َيْقَبَل�ْه358- َأْن  َس�َأْلَتههُ  َم�ا  َلْه َوَخْي��رهُ  َخْتِمَك  َلَدى  اْلَعْزَم  َد  َوَجدِّ

�َلِة359- الصَّ يِف  َكاَن  َم�ا  َذا  ْوَقاِت َوَخ�رْيهُ  اأْلَ َسائِِر  ِف�ي  َأْو  �ْيِل  واللَّ

لِلْنتَِها 360- َحى  الضُّ ِمْن  ْن  َ َنَ�ى َوَكبِّ َع��َّ  ْنتِهَي�ا  مهُ بِ�ِه  َواْعَم�ْل 

ِب361ْ- قهُ َلِْن  ولِِه  صهُ وهُ يِف  �ْلفهُ  بِْرَوالهُ لِْلَمْيِت  َذا  ولهُ  َيقهُ ْم  ههُ َوَبْعضهُ
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غريب القراآن

وا 362- َفَأْبَدعهُ وا  فهُ َصنَّ اْلَغِريِب  ��عهُ َويِف  َأْجَ اأَلْصَبَهاِن  ��ْف��َرَداتهُ  َومهُ

لِ�َم�ْن 363- ِفيِه  ِجَعْن  وْلَتْ بِِه  َنْن َفاْعَن  بِالسُّ َعِظيٍم  ِعْلٍم  َعَى  َكاَن 

نِّ 364- بِالظَّ ��ْض  َتهُ َواَل  ��َغ��ٍة  [ َولهُ اْلَفنِّ َأَه��لِّ   َ َغ��ريْ َد  َتَقلُّ ]َواَل 

َوَل��ْو365- بِ��َرْأيِ��ِه  ِفيِه  ْل  َيقهُ َحَكْواَوَم��ْن  َكَ�  ِطيٌء  ْ مهُ َفْهَو  َأَصاَب 

ما وقع بغري لغة احلجاز

َجَواِز 366- َويِف  َمْنِع  يِف  �ْلفهُ  ��َغ��ِة اْلِ��َج��اِز َواْل�خهُ ���وِع َغ���رْيِ لهُ قهُ وهُ

ْر َواْل�َم�ْن�عهُ َأْوىَل َكاأَلَرائِِك اْلَوَزْر 367- َكثهُ َوَغرْيَِها  وًرا  وَمْسطهُ َبْعًل 

اْلَباِب368- َذا  يِف  اْل�َج�َللهُ  وَن�َ� اْس�تِيَعاِبَوَأْوَرَد  َفْص�ًل َوَلِك�ْن دهُ

املعـرب

َوَقْع 369- َقْد  اْلَِلفهُ  ِب  الهَُعرَّ ِم�ْن َقائِ�ٍل بِ�ِه َوَبْع�ٌض َق�ْد َمَن�ْع َوَف 

ِء 370- ْجَمةهُ ِف�ي اأَلْس��َ ْعَرفهُ اْلعهُ اِء َوتهُ ال�رَّ َقْب�َل  �وِن  بِالنُّ َأْو  ْق�لِ  بِالنَّ

جهُ 371- رهُ لُّ َما َعْن َوْزِن االْسَ� َيْ وا َوكهُ َأْدَرجهُ بَِنْفٍل(  )َمرَّ  ِمْن  واَلاِل 

وَن َفْصٍل َأْو َمَعْه 372- ْتَبَع�ْه ِجيٌم وقاٌف دهُ مهُ َوِجي�ٌم  َط�ا  َوَص�اٌد  َث�اٌء 

ِكي 373- َمْ أْيًضا  اِل  الذَّ َبْعَد  الهُ  ْبِكِي َوالدَّ السُّ لِْلَجَلِل  َنْظٌم  َوِفيِه 

َوَأْكَمَل�ْه 374- َحَج�ٍر  اْب�نهُ  َل�ههُ  َل�ْه َذيَّ َأْف�َرَد  َق�ْد  �تَ  مَّ ثهُ َن�ا  َجَللهُ

ِب375- بِ��الهُ��َه��ذَّ ههُ  َس����َّ ًفا  َصنَّ ِبمهُ َعرَّ ْك�ِر ِم�ْن مهُ َم�عهُ َم�ا يِف الذِّ َيْ
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الوجوه والنظائر

َوالّنظائِر 376- ��وِه  جهُ اْل��وهُ اْلَبَصائِ�ِر َمْعِرَفةهُ  و  َذوهُ َفاْعَل�ْم  َه�ا  ْدِركهُ يهُ

اإِلْعَجاِز 377- ِمْن  اْلَبْعضهُ  ههُ  الََخاِزي َوَع��دَّ ِمَن  َذا  ِعْلِم  َجْهلهُ  َبْل 

اْلِْفِظ 378- و  ذهُ بِ��ِه  ْعَنى  يهُ ْفِظَوإِنَّ���َ�  اللَّ وِه  جهُ وهُ َع  َجْ َدَرى  ِمَّْن 

ْعَلبِ�يّ 379- وَزَب�اِدي الثَّ َف�ههُ الِفريهُ اْلَفَرجهُ اْل�َج�َللهُ َواْبنهُ اْل�َحْنَبلِ�ّي َصنَّ

َراِن َفاْعَلَمْن380- وِح َجاَءْت لِلقهُ وِح الَب�َدْنَكاْل�رُّ َوْح�ٍي وَأْم�ٍر وَك�َذا رهُ

َوالََلئَِك�ْه381- واَلَي�اِة  الهَُباَرَك�ْة ِجْبِي�لَ  ْيَل�ِة  اللَّ ِف��ي  َمَل�ٍك  أو 

نهُ 382- واإِلي��َ َب�اتهُ  الثَّ ى  َواْلَبَيانهُ َوَكاهلهُ�دَ َع��اءهُ  َوال��دُّ ي��نهُ  َوال��دِّ

َوالَْعِرَفْه 383- بِْي  َوالنَّ ْسٌل  َورهُ ْتٌب  َفْه كهُ الهَُش��رَّ ةهُ  �نَّ السُّ �رآنهُ  القهُ َك�َذا 

ةه384ُ- جَّ الهُ مَّ  ثهُ ْوَراةهُ  َوالتَّ ْوَبةهُاالْصَلحهُ  َوالتَّ َكَذا  االْل�َهامهُ  االْرَشادهُ 

اإعراب القراآن

ْكَب�ِرْي َصنََّف يِف اإِلْعَراِب 385- اْلَب�اِب َواْلعهُ َنْج�مهُ  َحيَّ�اَن  َأبهُ�و  َلِك�ْن 

دهُ  386- والهَُب��رِّ اَلِطي�بهُ  وا وَثْعَل�بهُ  أْف��َردهُ ذا  َم  ههُ لُّ كهُ َرِشيٍد  َواْب��نهُ 

��َم��يِّ��زهُ الَ��َع��اِنْ 387- ��ههُ يهُ ��بِ��نيهُ َم��ْوِق��َع الَ��َب��اِنْ َوِع��ْل��مهُ َك���َ� يهُ

َفَقْد 388- ْفِظ  اللَّ َظاِهَر  َراِع  تهُ َحْد َواَل  وَن  دهُ ْع�ِربهُوَن  اْل�مهُ ِفيه  َأْخَطَأ 

ْنَعةهُ 389- الصَّ َتْقَتِضيِه  َما  َغ�ةهُ َوَراِعَي�ْن  اللُّ َباَيَنْت�ههُ  َم�ا  َوْلَتْجَتنِ�ْب 

َعَى 390- ْن  َوكهُ َضِعيَفٍة  ٍه  َأْوجهُ َتْقَبَل ِمْن  َأْن  َرَأْوا  َوَقْد  ا  ِبَ ِع�ْل�ٍم 
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اْلَب�اِب 391- بِاْعتِب�اِر  ٍط  رَشْ لِّ  إِْع�َراِب َل�كهُ ِم�ْن  ِفي�ِه  َم�ا  ْس�َتْوِفًيا  مهُ

َتْفِصَلْه َوَراِع يِف التَّ�ْرِك�يِب َما َقْد َشاَكَلْه 392- َأْن  َواْحَذَرْن  َرْسً�  َوَراِع 

َوَأْص�ِل َعْن ظاِهٍر اأَلْلَفاِظ َأْو َعْن َأْصِل 393- زائِ�ٍد  َع�ْن  وْلَتْبَحَث�ْن 

ِصَلْه 394- ْدَعى  يهُ مهُ  ِعْنَدههُ َأْن��َزَل��ْه َوزائِ��ٌد  َم��ْن  َوَم��ْع  َمْعههُ  َب��ا  َت��َأدُّ

ْشَتبِْه 395- مهُ َلْفٍظ  ِعْنَد  ْل  َتَأمَّ مَّ  َواْنَتبِْه ثهُ ِمْنههُ  قهُ  َي��دِّ بِ��َ�  َواْع��َن 

ِمْن 396- ث�ِل�يِث  بالتَّ ْقَرأهُ  يهُ َما  َرْف�ٍع َوَنْص�ٍب َثمَّ َج�رٍّ َفاْس�َتبِْن َوِمْنههُ 

َعْينِي397- الرُّ ���دهُ  َأْحَ ِفيه  ْعينِِيَألَّ��َف  التَّ َع��َى  االْق���َراِن  َفَة  ْ تهُ

معرفة معاين الأحرف واأ�سباهها

بَّ��اِنِّ 398- ال��رَّ لِ��ْل��َع��اِلِ  �ْرآِن َوَيْنَبِغي  لِْلقهُ ْفِس�رَي  التَّ َيْقِص�ِد  إِْن 

روِف 399- بِالهُ بِاْلِعْلِم  َيْعَتنِْي  �روِف َأْن  َوالظُّ واأَلْفَع�اِل  االْس��ِء 

الََع�اِن 400- َيْتَب�عهُ  اْلَبَي�اِن َفااْلْختِ�َلفهُ  َأَث�َر  �و  َيْقفهُ َواْلَفْه�مهُ 

َأْي ِطَلَب الّشَ�ْيِء َكَ� َجاَءْت لَِعْرض َنْحوهُ ) َأاَل ( َجاَءْت لَِتْنبِيٍه َوَحْض 401-

مَّ ِمْن َأْيَن َمَتى 402- ْم« تِْلَك الََعاِنْ َيا َفتى ) َأنَّى ( لَِكْيَف ثهُ يِف »َح�ْرثِ�كهُ

ْغنَِي�ْهَصنَّ�فَ ِفيَه�ا اهَل�َرويُّ اأَلْزِهَيْه403- مهُ َأْوَدَعْنَه�ا  ِهَش�اٍم  َواْب�نهُ 

املحكم واملت�سابه

�َراِن َق�ْد َأَتاَن�ا الهَُحَك�مهُ 404- ْعَلمهُ َويِف القهُ يهُ اَل  �ٌه  َتَشابهُ بِ��ِه  َوَم��ا 

ِلْف 405- اْختهُ وِدِه  جهُ وهُ َويِف  ِه  َحدِّ ِص��ْف يِف  ��ههُ َث��لَث��ٌة َك��َ� وهُ َأْن��َواعهُ
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َأْو 406- َلَفًظا  ونهُ  َيكهُ َقْد  َحَكْوا َوااْلْشتِباههُ  َأْيًضا  ِكَلْيِه�َ�  َويِف  َمْع�ًنى 

َواْلَي�َداِن 407- َواْلَعْي��ِن  �ِن َكاالْس�ِتَوا  ْحَ الرَّ ِصَف�ِة  ِم�ْن  َذا  َوَنْح�ِو 

َوْر  408- روفهُ ِف�ي َأَوائِِل السُّ َذْر َكَذا الهُ َواَلْوَض  ِعْلَمَها  َفَفَوَضنَّ 

ههُ اَلثُّ َعَى اْلَبْحِث َويِف 409- َل�َ�ِء َفاْع�ِرِف ِحْكَمتهُ ه�وِر َفْض�ِل اْلعهُ ظهُ

ِض 410- َف��َف�وِّ واالْب�تِ��َل  �ٌد  اٍء َأْع�ِرِض َتَع�بُّ َوَع�ْن ِج�َداٍل واْم�ِتَ

بِاْل�َخ�ْوِض ِفيِه َبْعضهُ َمْن بِِه َسَل�ْكَفإِنَّ�ههُ َب�اٌب َعِويٌص َك�ْم َهَلْك411-

اأحكام القراآن

�ههُ 412- �ههُ َم�ا َق�ْد َح�َوْت آَياتهُ ههُ َأْحَكامهُ �تْ َذاتهُ ِ َجلَّ َأْي ِم�ْن ِخَط�اِب اهللَّ

روِف 413- بِالهُ بِاْلِعْلِم  َيْعَتنِْي  �روِف َأْن  َوالظُّ واأَلْفَع�اِل  االْس��ِء 

ِعَب�اِدِه414- ِم�ْن  �َف  لِّ كهُ َم�ْن  لِّ  ْب�ِدِهلِ�كهُ يهُ َوَوْضًع��ا  اْق�تًِض�ا  يِ�رًيا  َتْ

اصهُ َواْبنهُ اْلَع�َرِب415ِ- َف�ههُ اجَلصَّ بِيَصنَّ �ْرطهُ �ِمنيهُ واإِلَم�امهُ القهُ ِكَيا السَّ

ْم َقْد اْقَتَبَسوالَبْيَهِقي َواْبنهُ اْلَعل َواْبنهُ اْلَفَرْس416- وطْي ِعلَمههُ �يهُ مَّ السُّ ثهُ

�ِمَئْه417- سهُ َخْ َه�ا  َتْعَدادهُ �ههُ  َوِقي�َل اَل َحِص��َر هَلَ�ا َل�َدى ِفَئ�ْهآَياتهُ

َت�ِوي418- َتْ �ٌي  َوَنْ َأْم�ٌر  َه�ا  ِوْيَأْنَواعهُ ًسا ِمَن اأَلْحَكاِم يِف الَِّذي رهُ َخْ

ّم419- وبهُ َوالهَُباحهُ ثهُ �ّماْلَواِج�بهُ الَْن�دهُ ضهُ وَه  الَْك�رهُ َوَقْبَل�ههُ  ٌم  �رَّ َ مهُ

َؤَخ�ذهُ بِالنَّ�صِّ َك�َذا420- ِخ�َذاَوِمْن�ههُ َم�ا يهُ أهُ ِمْن�ههُ  بِاالْس�تِْنَباِط  َبْع�ٌض 

َب�ِديَع�ةه421ُ- َثلَث��ٌة  َه�ا  الّش��َِريَعةهَُأقَس��امهُ ةهُ  َواْلَعِقي�دَ قهُ  االْخ�لَ
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ْطَل�قه422ُ- يهُ َعَلي�ِه  الَّ�ِذي  واَوالثَّالِ�ثهُ  قهُ َأْح�َكاٌم َأْو ِفْق�ٌه َع�َى َم�ا َحقَّ

َتَق�ْعَوْه�َو اْلِعَب�اَداتهُ اْلهَُعاَمَلتهُ َمْع423- وَب�اٍت  قهُ عهُ ٍة  ْسَ أهُ َأَح�َواِل 

��ْرِعيَِّة424- الشَّ ياَس�ِة  السِّ �َي�ِر  �ِةَوالسِّ �مَّ الَقَض�ا َواْلَع�ْدِل يِف اْلَقِضيَّ ثهُ

التقدمي والتاأخري

�َرا425- َتَأخَّ الَّ�ِذي  َتْقِدي�مهُ  �َرىَوِمْن�ههُ  يهُ َتْقدي�ٌم  َوِمْن�ههُ  �ههُ  َوَعْكسهُ

َباِط�ِنيِف َبْع�ضِ َما َيِيءهُ ِم�نْ َمَواِطِن426- لِِس��رٍّ  َتْأِخ�رٌي  َوِمْن�ههُ 

�ِن 427- �َف�نُّ ياِق والتَّ ْقَتَض�ى السِّ ْعَت�نِ��ي َأْي مهُ للمهُ َذا  بَِش�ْأِن  واالْعتَِن�ا 

اِه�ِر 428- ْشِكٌل َأْع�نِي بَِحْسِب الظَّ َعِرْي َومهُ االْشَك�الهُ  َوَعْنههُ  َأَتى  َوَما 

اْلَكْثَرِة429- يِف  َبالَِغٌة  ��ههُ  اْلَعْش�َرِةَأَس��َب��ابهُ َنْحوهُ  َقاَل  َقْد  ْم  ههُ َوَبْعضهُ

َمْع 430- والتَّْش�ِريفهُ  ْعِظيمهُ  التَّ َا  هلهُ َتَقْعَأوَّ َوَك��ْث��رٍة  َح��ثٍّ  ٍك  َت����َبُّ

��ٍب وَس��َب��ٍب َوَس��ْب��ِق 431- ��ْيَت��َن��اسهُ قِّ وال��تََّ َج��اَء  َدلِّ�ي  التَّ ��مَّ  ثهُ

العام واخلا�س

َلْه 432- الَِح  الصَّ َيْسَتْغِرقهُ  َما  وصهُ َقاَب�َل�ْه اْلَعامهُ  صهُ ِمْن َغرْيِ َحصْ�ٍر والهُ

َوَمْن 433- َوَما  َوَأْي  بَِأْل  َأْو  لٍّ  َفاِْعَلِمنَّ بِكهُ َوِجْنٍس  ٍع  َجْ َوبِالَِّذي 

ْرِط َأْو 434- ٍر َجْا ِف�ي ِسياِق الش�َّ َن�كَّ َحَكْوا مهُ َقْد  َواْمتِناٍن  ٍي  َوَنْ َنْفٍي 

�ْم 435- َلكهُ َب�اٍق  �ههُ  ومهُ مهُ عهُ َم�ا  �ْم« َوِمْن�ههُ  �كهُ َهاتهُ مهُ امَّ َمْت َعَليكهُ رِّ ك� »حهُ

ِفيِه 436- وَص  صهُ الهُ اَلقُّ  َقَصَد  َفاْقَت�ِف�يِِه َأْو  النَّاَس«  وَن  دهُ سهُ َيْ »َأْم 
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َوَذا 437- �ٌص  َصَّ مهُ �ههُ  ومهُ مهُ عهُ َتَذى َوَم�ا  ْ �رهُ َفاْعَلْم َوْهَو َأْصٌل يهُ َيْك�ثهُ

ْنَفِصْل 438- ا مهُ بِالهُ�تَِّص��ْل َوَما بِِه التَّْخِصيصهُ إِمَّ َذا  �ونهُ  َيكهُ َوَت�اَرًة 

مَّ اْلَغاَيْة 439- �ْرِط االْستِ�ْث�َناِء ثهُ بآَيْة َكاْلشَّ َوَم���ا  َوْص���ٍف  َوَب����َدٍل 

بَِ� 440- َأْو  َصْتههُ  َخصَّ َذا  يِف  ْكمهُ  َنَمى اْل�حهُ ��اٍع  بِ��إِْجَ َأْو  بِيِّ  النَّ َع��ِن 

ومهُ بِْه 441- مهُ َص اْلعهُ صِّ َفْل�َت�ْن�َت�بِ��ْه َأْو بِاْلِقَياِس خهُ ْنَفِص�ًل  مهُ وَن�ههُ  َيْدعهُ

بِّي 442- لِْلنَّ ِفيِه  اْلَِطابهُ  َأَتى  اْلَقِوّي َوَما  اْلَقْوِل  َة يِف  مَّ َيْشَملهُ األهُ اَل 

لِْلنَّاِس 443- َجْا  ِفيِه  اْلَِطابهُ  اْلِقَي�اِس َوَما  يِف  �ومهُ  مهُ اْلعهُ اِج�حهُ  َفالرَّ

جهُ 444- ��رهُ َيْ اْلِكَتاِبْ  َم��َع  ْدَرجهُ َوَك��اِف��ٌر  تهُ النَِّساءهُ  مَّ  ثهُ  ) وا  آَم�نهُ  ( ِمْن 

�ّم 445- َيعهُ َوَه�ْل  �ًرا  َذكَّ مهُ َأَت�ى  لِ�َذّم ِفي�َ�  َأْو  ِلَ�َدٍح  ِس�يَق  إِْن  اْلَع�امهُ 

َتَم�له446ُ- ْ مهُ �ههُ  ِصيصهُ َتْ َأنَّ�ههُ  واَأْم  �ْلفهُ َعَى َما َنَقلهُ ِفيه َجَرى اْل�خهُ

املجمل واملبني

�ْه 447- َداَلَلتهُ تََّض�حْ  تهُ َلْ  إِنَّ  ْف�ظهُ  �ْه َواللَّ اْس�تِب�َاَنتهُ �ههُ  َوَعْكسهُ ْجَم�ٌل  َفمهُ

اِل448- اإِلْجَ َذا  َأَسَباَب  وا  االْستِْعَ�ِل َوَحَص�رهُ ِة  ِقلَّ َمْع  اْلَعْطِف  يِف 

والتَّ�ْك�ِري�ِر449- اأَلْلَف�اِظ  ِمرِيَغَراَب�ِة  الضَّ َمْرِجِع  اْختَِلِف  َكَذا 

ْأِخرِي  450- ْقِدي�ِم والتَّ ْقِديِرَواْلَعْط�ِف والتَّ لِلتَّ اَل��ْذِف  َوااْلْش���ِتاِك 

ِسيَنا 451- ِمْثلهُ  وِل  لِْلَمْنقهُ ِس�نِْيَنا َواْلَقْلِب  بِ�ِه  وًظ�ا  َمْلفهُ َج�اَء  إِْذ 

ْنَفِص��ْل 452- َومهُ تَِّص����ٌل  مهُ ��ههُ  ِقْل َبَيانهُ نهُ َك��َ�  ٍة  نَّ بِسهُ َيِ��ي  َوَق���ْد 
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اِس 453- ْلفهُ فِ�ي َقْطٍع َوَمْسِح الرَّ َن��اِس َواْل�خهُ أهُ َوَع��ْن  َبا  الرِّ ��ْرَم��ِة  َوحهُ

َوالهُْحَتِم�ل454ْ- بِالنَِّس�ا  َم�اٍت  رَّ َ ِعْلمهُ أهُ َذا  َوَلِكْن  ْجَمٍل  َكمهُ ِقيَل 

النا�سخ واملن�سوخ

�وِخ َوالنَّاِسِخ ِمْن 455- لِْلَفِطْن َواْلَعْلمهُ بِالَ�ْنسهُ ��ِه��مٌّ  مهُ ِع��ْل��ٌم  آَي��اتِ��ِه 

ِمْن 456- الّشَ�ْرِع  ْكِم  ِلهُ َرْفٌع  ههُ  َفاْس�َتبِْن َوَحدُّ َتَراَخ�ي  بِ�َ�  ِخَطابِ�ِه 

-457 ْ اَل�بَ َويِف  َعَقائِ�ٍد  يِف  َفاْسَتَق�ْر َواْمَنْع�ههُ  َوالَوِعيِد  أْيًضا  والَوْعِد 

َوَأْنَكَرْت 458- اْلَع�َربِ�ْي  اْبنهُ  اْفَت�َرْت َوَأْبَدَع  اهللِ  َفَعَى  َنْسَخا  ودهُ  هَيهُ

َوَرْد 459- ٍة  نَّ بِسهُ ���ْرآٍن  قهُ َعْد َوَن��ْس��خهُ  ِفي�ِه اْختِ�َلٌف َوْه�َو َأْقَس�اٌم تهُ

َما 460- َوَنْسخهُ  َسابٍِق  َلَش�ْرٍع  َسٌخ  َن�َ� نهُ َوَتْعِلي�ٍق  النَّْج�َوى  َك�آَي��ِة 

ِمْن 461- وبِاإِلْخَباِر  بِالنَّصِّ  ْعَرفهُ  ِك�ْن يهُ زهُ َوَتاِري�ٍخ  َأْيًض�ا  َصاِحبِ�ِه 

وَخ ِمْن 462- وا النَّاِسَخ َواْلَْنسهُ َوِج�ْن َواْسَتْبَعدهُ َلْي�ِل  والَّ �َف  يهُوسهُ �ٍة  َفاِتَ

اْلَبَلْد 463- َوالهُ�ْلِك  ِن  ْحَ والرَّ وَرِة الََسْد َياِسنِي  َحي َوسهُ �ْرِح والضُّ َوالشَّ

اْلَقاِرَعْه 464- َوااْلْنِشقاِق  َنَبا  َع�ْه َصفٍّ  مهُ َواْلَعاِدَي�اِت الهُْرَس�َلِت اجلهُ

ْلَزَل�ْه 465- �مَّ الزَّ وِج والتَّْحِري�ِم ثهُ �رهُ ْلِس�َلْه بهُ السِّ َواَلِديِد  �َراِت  جهُ َوالهُ

اْلَكْوَث�ِر 466- �مَّ  ثهُ �وِن  َماعهُ �ِر َبيِّ�َن�ٍة  التَّكاثهُ َنْص��ٍر  َوِفي�ٍل  َش�ْمٍس 

اْلَقْدَر 467- مَّ  ثهُ ْمِس  َوالشَّ َواْلَفْج�ِر َواْنَفَطَرْت  َم�عْ  َوالتَّ�نِي  َم�َزْه  واهْلهُ

َرْي�ٍش َواْلَعَل�ْق468- ِف�نَي َم�عْ قهُ َطفِّ االْخلِص َوالنَّاِس َكَذلَِك اْلَفَلْقمهُ
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يف469- َوالنَّاِس�خهُ  �وخهُ  الَْنسهُ َب��َق��َرٍة َوَت��الِ��َي��اَه��ا َف��اْع��ِرِفَوَوَق�َع 

�َع�َرا 470- �َوٍر َوَحجٍّ شهُ �وِد َم�ْع نهُ قهُ َجَرى عهُ وِم  َوالرُّ ِمِل  َوالنَّ َوَقَصٍص 

ْقَ�ِن 471- �وِر َس�َبا لهُ ��ْرَق��اِن االْح�َزاِب َوالطُّ َوذاِرَي����اٍت َس��ْج��َدٍة فهُ

ٍل َواْلَعْنَكبهُوِت اْلَعْص�ِر َمْع472- مِّ زَّ ِمَع مهُ وَرى َعَى َما َقْد سهُ َتْكويٍر الشُّ

ثَّ�����ِر473- ْذَك�ِرَوَغ��اِف��ٍر َك���َذاَك َوالهُ��دَّ يهُ َلْ  بِ�َ�  �وًخا  َمْنسهُ �دَّ  َوعهُ

��ِدْب َوِمْن�ههُ َف�ْرٌض َناِس�ٌخ َلَّ�ا َيِ�ْب 474- ههُ َوَن��اِس��ٌخ َلَ��ا نهُ َوِض���دُّ

ْك�ِم َوالتِّ�لَوِة 475- اَعِة َوِمْن�ههُ َنْس�خهُ الهُ ضَّ َكاْلَع�رْشِ َخ�ْمَسا َصاَر يِف الرَّ

ْجِم َأْو476- ْكِم َكَحدِّ الرَّ َحَكْواَوِمْنههُ يِف الهُ َح��ْواًل  َك��ِع��َدٍة  تِ���َلَوٍة 

امل�سكل وموهم الختالف

�ْخَتِلِف 477- بِاْل�مهُ وَنههُ  َيْدعهُ َما  ِص�ْف َوِمْنههُ  �ا بِ�ِه وهُ َ ْش�َكٍل ِكَلههُ َأْو مهُ

يَن�َوِرْي 478- والدِّ بهُ  ْط�رهُ قهُ َف�ههُ  �ِر َصنَّ َدبُّ بالتَّ ����ْدَركهُ  يهُ َوإِنَّ�����َ 

َدْت 479- َبَدْت واْسَبابهُ ااْلْختَِلِف َقْد َتَعدَّ ِفْعٍل  ِجَهَتْي  اْختَِلفهُ  ِمْنَها 

عهُ اأَلْطَواِر َواْل�َح�الهُ اْخَتَلْف 480- وٌع َأْو َمَكانهُ ِفْعٍل َما اْئَتَلْف َتَنوُّ َمْوضهُ

َوْجَه�نْي481ِ- َك�َذا  َم��نْيَِوبِاْعتَِباِري�ِن  وَن  دهُ ���ازهُ  َمَ َح��ِق��ي��َق��ٌة 

الـمطـلـق والـمقـيـد

ْف�ظهُ إِْن َدلَّ َب�ل َقْي�ٍد َع�َى 482- اْنَج�َى َواللَّ َق�ْد  َطَل�ٌق  َفمهُ �ٍة  َماِهيَّ

َم�ْع 483- َكاْلَع�اِم  َقيَّ�ٌد  مهُ �ههُ  �ْكمهُ ِفيِهَ� اْجَتَمْع َوَعْكسهُ َرى َفاْل�حهُ َخاٍص يهُ
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َص�ارهُ 484- يهُ َل�ههُ  يهُوَج�ْد  إِْن  وا َواْلَقْي�دهُ  َأَش�ارهُ َع�داَل��ًة  ��ههُ  ِمَث�الهُ

َفاْعِقِل485- ِفيِه  ْشَهدهُ  يهُ َما  لِّ  كهُ ْيِف  َي�لِ َوَوَصيَّ��ًة  إالَّ  إِْرَث  اَل 

الـمنطوق والـمفهوم

يِف 486- ْفظهُ  اللَّ َعَلْيِه  َدلَّ  َما  وقهُ  ِفي َمْنطهُ قهُ وٌم  َمْفههُ ��مَّ  ثهُ ْطٍق  نهُ ��لِّ  َمَ

َج�َرى 487- َوظاِه�ٌر  َن�صٌّ  �ههُ  َرى َأْنَواعهُ يهُ اْقتَِضا  َداَلَل��ةهُ  َأْو  َتْأِويٌل 

ِس�ْم 488- قهُ �وٌم  َوَمْفههُ إَش�ارٌة  ِلْم َك�َذا  عهُ ��الِ��ٍف  َ مهُ ��َواِف��ٍق  مهُ إىَِل 

َواَفَقْه 489- مهُ نِِه  َلَ اْلَِطاِب  َراَفَقْه َفْحَوى  َوْصٍف  ومهُ  َمْفههُ ههُ  َوَعْكسهُ

َوَكَذا490- ٍط  َورَشْ َغاَيٍة  ومهُ  َفاْعَلَمْن بَِذاَمْفههُ ومهُ َحصْ�ٍر َجاَء  َمْفههُ

املخاطبات

َف اْل�َج�ْوِزيُّ ِف�ي ِخَطابِِه 491- بِ�ِه َقْد َصن َّ َفاْعَتَن�ى  ِفي�سهُ  النَّ ِكَتاَب�ههُ 

َعى492- جا  َراِن  اْلقهُ يِف  اْلَِطابهُ  مَّ  اْنَج�ىثهُ ق�د  �ههُ  َعْكسهُ لَِع�اٍم  َع�اٍم 

َوالنَّْوعه493ُ- ههُ  َعْكسهُ اٍص  ِلَ َواجْلِْنسهُ َواْلَعنْيهُ َكَذا َواْل�َج�ْم�عهَُعاٌم 

َوَما 494- ههُ  َوَعْكسهُ َواِح��ٍد  َن�َ� بَِلْفِظ  االْثَن�نْيِ  بَِلْف�ِظ  �ههُ  ِخَطابهُ

َواِحِد 495- َبْعَد  َواْل�َجْم�عهُ  ههُ  َواِح��ِد َوِضدُّ تِْلوهُ  َواْث��َن��اِن  ههُ  َوَعْكسهُ

اْلك�َراَمةهُ 496- َكَذا  مُّ  َوالذَّ اإِلَه�اَن�ةهُ َوالَْدحهُ  َت��ْل��ِوي��ٌن  ��ٌم  ��كُّ َتَ

�َرادهُ اْلَغ�ْي�رهُ بِْه 497- ْه ِخَطابهُ َعنْيٍ َواْل�مهُ اَطبهُ َ مهُ َرْد  يهُ َلْ  َعاٌم  َواْلَع�ْك�سهُ 

َيْعِقلهُ 498- اَل  َلَا  َعاِقٍل  ِخَط�ابهُ َش�ْخٍص َولَِغ�رْيٍ َيْعِدلهُ ِخَطابهُ 

وٍم َأْو التَّشْ�ِريفهُ َأْو499- َحَكْواِخَطابهُ َمْعدهُ َتْعِجيٌز  اْستِْعطافهُ  يِيٌج  َتْ
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مـجــــاز الـــقـــــراآن

ِضْع 500- وهُ َما  َلَغرْيِ  َكاَن  إِْن  ْفظهُ  َرآنهُ َفاْس�َتِمْع َواللَّ َفْه�َو اْلَ�َج�ازهُ والقهُ

َصْح 501- ِه َجاَء اْل�َم�َج�ازهُ يِف اأْلَ �وَن َمْن َقَدْح يِف َطيِّ �عهُ َواْل�َم�ْط�َع�نِ�ْي َردَّ طهُ

��اِزِه 502- َمَ ِم��ْن  َت���َراههُ  الَّ��ِذي  إِْعَج�اِزِه إِْذ  يِف  َزاَد  ْس�ًنا  حهُ َكَس�اههُ 

َتْصنِيَف�ا 503- َل�ههُ  اْلِع�زُّ  َأْف�َرَد  َلِطيَف�ا َق�ْد  َج�ا  اجَل�َللهُ  �َص��ههُ  َل�خَّ

�بهُ 504- وا َوْهَو َع�َل�ى ِقْسَمنْيِ َفالهُ�َركَّ بهُ َرتَّ ِفيَ�  الهُ��ْف��َردهُ  واآلَخ���رهُ 

َوالهَُلَبَس���ْه 505-  ُّ اْلَعْق�لِ لهُ  اْلَبَسْه َف�األوَّ َك��َظ��ْرٍف  َل��ههُ  َع��َلَق��ٌة 

َبْب506- السَّ ههُ  نَّ أِلَ َأْو  ِفْعٍل  َثْوَب  َوَج�ْب َأْي  ِفي�َ�  َأَرْبَع�ٌة  ههُ  َأقَس�امهُ

َما 507- َوْهَو  َغويُّ  اللُّ ْدَعى  يهُ اِن  اْنَتَمى َوالثَّ َأْنَواعهُ  َوْهَو  اًزا  َمَ ْدَعى  يهُ

َدْت 508- َتَعدَّ َوَق��ْد  َع��َلَق��اٌت  َثَبْت َل��ههُ  َقْد  َأْيًضا  واَلْذفهُ  ِزياَدٌة 

َوَرْد 509- ههُ  َوَعْكسهُ َخاٍص  َعَى  َق�ْد َعاٌم  وِم  الَْل�زهُ َع�َى  َأْعنِ�ي  َواَلِزٌم 

َس�بٌَّب َع�َى َس�َبْب 510- �ههُ مهُ َوَق�ْل�ب َوَعْكسهُ آَل��ٍة  َوباْسِم  ههُ  َوِض��دُّ

�لٍّ اْس�َم ح�اٍل َأْط�ِل�ِق 511- �ابِِق َع�َى َمَ السَّ َوبِاِْعتِب�اِر  �ههُ  َوَعْكسهُ

�ْزئِيَّ�ةهُ 512- اجلهُ َوَكَذا  ولهُ  َيؤهُ َما  �ةهُ َأْو  ْليَّ اْلكهُ �ههُ  ِمْثلهُ ِض�دٍّ  بِاْس�ِم  َأْو 

�حهُ 513- َيْصلهُ اَل  َلَ�ا  اْلِفْع�ِل  ْلِم�حهُ إَضاَف�ةهُ  يهُ �ْرٍب  َولِقهُ ِفْع�ٍل  إْط�َلقهُ 

ْخ�َرى 514- أهُ َمَق�اَم  ِصيَغ�ٍة  َتْت��َرى إَِق�امهُ  َأْيًض�ا  َتْأتِي�َك  �ههُ  أْنَواعهُ

ِفيِه515- َجاَء  اْلَِلفهُ  َما  ْشبِيِه َوِمْنههُ  والتَّ ْوِكيِد  والتَّ َكاْل�َح�ْذِف 

اْلتِ�َف�اِت516- َتْأِخرٍي  َأْو  آِتَتْقِديٍم  ِفيِه  �ْل�فهُ  َواْل�خهُ ِكَناَيٍة 
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الت�سبيه وال�ستعارة والكناية يف القراآن

اأَلْغَلبهُ 517- َوَذاَك  َتْشبِيٌه  �بهُ َوِمْنههُ  َوالهُ�َركَّ الهُ�ْف��َردهُ  �ههُ  أْنَواعهُ

بِاْلَعْقِل 518- َكَذا  بِاْلِسِّ  االْصِل َواْلِسُّ  ِخَلفهُ  بِاْلَعْقِل  َواْلِسُّ 

وِس519- بِالَْحسهُ ولهُ  الَْعقهُ ههُ  وِس َوِضدُّ ؤهُ بِ��ال��رُّ ْلِع  َكاْلطَّ وآَخ��ٌر 

َأْو 520- �راِب  بِالسَّ اأَلْعَ�لهُ  ههُ  َحَك�ْوا َوَعْكسهُ َك�َذا  �ٍة  لَّ َكظهُ َجَب�لٍ  يِف 

َكَعْرِض 521- َع�ْرِضَها  يِف  واالْرِض َوْجَنٍة  َفْوَقَن�ا  �َ�ِء  السَّ تِْل�َك 

الهُْنَش�آتهُ 522- اجْلِ�َواِر  »َل�ههُ  اأَلْثَباتهُ َك�َذا  َيْنِقلهُ  ِفيَ�  اْلَبْحِر«  يِف 

ِمْث�َل��َ� 523- اأَلَداِة  وفهُ  �ذهُ َمْ َنَ� َوِمْن�ههُ  َقْد  َحاِب«  السَّ »مرَّ  َقْولِِه  يِف 

��ْو 524- َوههُ ��ٌد  ��َؤكَّ مهُ َل��َدهْيِ��مهُ  ههُ َوَذا  َعْكسهُ أيًضا  َوالهُ�ْرَس�لهُ  َأْب�َل�غهُ 

��لهُ 525- َتْدخهُ األَداةهُ  ِه  الهَُش�بَّ َملهُ َع�َى  ْ يهُ َقْد  ْم  ِعْنَدههُ َقِليٌل  َوَذا 

�وِح اْل�اِل َوالهَُباَلَغ�ْه 526- ضهُ َوَأْبَلَغْه َع�َى وهُ َذا  َأَجلَّ  َما  اْلَقْصِد  يِف 

َها 527- َشبَّ يهُ َأْن  الَِديِح  يِف  الهُْنَتَهى واألْصلهُ  يِف  َغاَيًة  بَِأْع�َى  َأْدَنى 

ِفيِه 528- َوَل��ْي��َس  مُّ  ال��ذَّ ههُ  التَّْش�بِيِه َوَعْكسهُ يِف  َش�ْيَئنْيِ  ِم�ْن  َأْكَث�رهُ 

َغِوْي 529- لهُ ��اٌز  َمَ اجَلِلْ َوااْلْس��تِ��ع��اَرةهُ  َغرْيَ  َوِضَحًة  مهُ َأَتْت  َوَقْد 

َها بِاْلِسِّ َأْو بِاْلِع�ْق�ِل َمْع 530- َوَقْع أْنَواعهُ اْلَوْجِه  يِف  َعْقِلِّ  َأْو  �ٍي  ِحسَّ

َدْه 531- �رَّ ْ ْطَل�َق��ًة َج�اَءْت َك�َذا مهُ َأْجَوَدههُ مهُ َما  َثالٌِث  ذا  َها  َتْرِشيحهُ

َتْص�ِرِييَّ��ْه 532- َك�َذاَك  �ٌة  ��يِ��ِل��يَّ��ْه َمْكنِيَّ َح��ِق��ي��َق��ٌة َك����َذاَك َتْ
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َمْت 533- سِّ قهُ َوِع��َن��اٍد  َأْص��ِل��يَّ��ٌة َوَت��َب��ِع��يَّ��ٌة َب���َدْت َولِ��ِوَف��اٍق 

ْه 534- َتْثيِليَّ اأَلْن����َواِع  ِييَّ���ْه َوَأْب��َل��غهُ  َفَتْصِ َبْع���دهُ  َمَكنِيَّ���ٌة 

َوَرْد 535- َتْنبِي�ٌه  اأَلْس�َباِب  ِم�َن  َم�دَ هَلَ�ا  الصَّ  ِ �ْدَرِة اهللَّ قهُ َع�َى َعِظي�ِم 

ْسَتْقَبحهُ 536- مهُ ههُ  َلْفظهُ �ِري�حهُ  الصَّ َأْفَصحهُ َأْو  ِسَواههُ  إِْذ  َلْفٍظ  َتْركهُ  َأْو 

ْبِلَغ�ْه َقْص�دهُ اْختَِص�اٍر َوَك�َذا اْلهَُباَلَغْه 537- أهُ َمِص�رٍي  َأْو  َح�اٍل  َبَي�انهُ 

ْرِف( َجا 538- اتهُ الطَّ ْدِرَجا االْرَدافهُ َنْحوهُ )َقاِصَ أهُ َلْفٌظ  َوْهَو  أْيًضا  َتْعِريٌض 

َوَقْد 539- بِاْلَغْي�ِر  لِْلتَّ�ْلويِح  َوَرْدَمْع�َن�اههُ  ��ا  َذمًّ َأْو  َتْنِوهًيا  بِِه  َأَت�ي 

اْس�تِْدَراَجا540- َتْوبِيًخ�ا  �ًف��ا  �ْم( َق�ْد َراَج�اَتَلطُّ ههُ )َب�ْل َفَعَل�ْه َكبرِيهُ

املو�سول واملف�سول

وِل ِمْن 541- وِل َوالَْفصهُ َرآِن َفاْس�َتبِْن َواْلِعْلمهُ بِاْل�َمْوصهُ َنِفي�ِس َما َحَوى اْلقهُ

ولهُ 542- ��ولهُ َوْه�َو الَِّذي ِف�ي َلْفِظِه َمْوصهُ َمْفصهُ ْقَت��ههُ  َحقَّ إذا  َلِك��ْن 

وا« َطيَّ النَِّسا 543- �رهُ وَن« َذا َعَسى َكَقْولِِه »َأْن َتْقصهُ اِسخهُ ْم« »والرَّ كهُ ْشِعرهُ »يهُ

وَك« َيا َفَتى 544- ْت بِِه«، »إِنَّ الهُ�لهُ َأَتى »َهَّ اَها  َتَغشَّ َلَّ��ا  »َم��ْرَق��ِدَن��ا«، 

َفَ�َذا«545- ْم  َأْرِضكهُ ِمْن  ْم  كهُ ِرجهُ ْ َكَه�َذا»يهُ َفائِ�ٍق  بِع�ِْل�ٍم  َفاْع�َن 

احل�سر والخت�سا�س

ا 546- َ �َ� َوِمْنههُ َحْص�ٌر َواْختَِصاٌص َوههُ ْدِرْكههُ يهُ َم�ْن  َق�لَّ  َتِلَف�اِن  ْ مهُ

ِص�ْر 547- وٌف َعَى َوْصٍف قهُ ِص�ْر َنْوَعاههُ َمْوصهُ حهُ اِزيٌّ  َمَ َحِقيِقيٌّ  َعْكٌس 
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َظَهْر 548- ههُ  ِمَث�الهُ َحِقيِقيٌّ  ْوِحيِد َذاَع َواْشَتَهْر َحْص�ٌر  يِف ِك�ْل�َمِة التَّ

ْل اَل َأِجْد« 549- ههُ » قهُ مَّ الََجازْي َق�ْولهُ ِهْد ثهُ عهُ َقْد  َوَق�ْلٍب  إْفَراٍد  َوَقْص�رهُ 

الَِّذْي 550- َوْهَو  َأَتى  َتْعينِِي  ِعْنَد َتَساَوْي اَلْطِب َيْأتِ�ْي َفاْحَتِذْي َوَقْص�رهُ 

واالْستِْث�َناِء 551- ْفِي  بِالنَّ بِاْبتِ��َداِء َواَلْص�رهُ  ْسَب��قهُ  يهُ َخَب���ٍر  َأْو 

ِقْل 552- نهُ َقْد  َكَذاَك  َوَبْل  بَِل  ْنَفِصْل َعْطٍف  مهُ َضِمرٍي  وٍل  َمْعمهُ َتْقديِم 

ِزْد 553- مَّ  ثهُ إَِلْيِه  ْسَنٍد  مهُ َيِرْد َتْقديِم  َوَت�ْأِك�يًدا  ْزئنِِي  جهُ َتْعِريَف 

ٍف َمْع ِذْكِر554- لِْلَحْصَِوق�ْلَب َبْعِض َأْحرهُ َج��ا  إَِل��ْي��ِه  ِلهُ��ْس��َن��ٍد 

الإيجاز والإطناب

إِْع��َج��اِز َواْلِع�ْل�مهُ بِاإِلطَن�اِب واإِلَي�اِز 555- ِم��ْن  ��ِوي��ِه  َيْ ِلَ��ا  ْبٍد  مهُ

�مَّ َذا 556- ههُ َح�ْذٌف َوَقص�ْ�ٌر ثهُ لِ�َذا إَي�ازهُ َوَجاِم�ٌع  َوَتْقدي�ٌم  َقْص��ٌر 

اْلَكِلْم 557- بَِجَواِمِع   ْ ِربِّ َخصَّ  ِل�ْم َقْد  عهُ َق�ْد  ��ْرآِن  وبِالقهُ َن�ا  َنبِيَّ

االْخ��َلِص 558- ��وَرٍة  سهُ يِف  ههُ  اْلِقَص�اِص ِمَثالهُ بِ�آَي��ِة  َأَت�ى  َك�َذا 

َضاِهْي 559- �وا َحْص��ًرا َل�ههُ يهُ قهُ َك�َذاَك َتْضِميًن�ا َك�� »بِْس�ِم اهللِ« َوَأْلَ

لِْلْختَِصاِر 560- اَلْذفهُ  َواِلْشتِهاِر َواآلَخرهُ  َجا  َأْيًضا  َتْويٍل 

َويِف 561- ٍر  َت��َك��رُّ َع��ْن  ِفْي َواِلْح���َتاٍز  قهُ ٍة  َمَذمَّ َعْن  َساِن  اللِّ َصْوِن 

ْبَهِم 562- مهُ َبَياِن  َمْ��دوٍح  َفاْعَلِم َتْعِظيِم  اْلَكَلمهُ  َضاَق  َوْصِفِه  َعْن 

لِْلَفاِصَل��ْه 563- ِرَع�اَِي��ٌة  �ٌف  فُّ َلْه َتَ َجاَء  لٌّ  َوكهُ إِْغَرا  َأْو  ِذيٌر  َتْ
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َو ِمْن564- لهُ وا لْلَحْذِف َأْن َيْ طهُ َيبِْنَواْشَتَ َلْ  ْزًءا  جهُ وَن  َيكهُ َأْو  َتْأِكيٍد 

َضِعيَفا565- َعاِمًل  َأْو  ِع�َوًضا  وَفا َأْو  ذهُ َمْ َأَت��ى  إِْن  ي  ��َؤدِّ يهُ اَل  َأْو 

ِص�ْر 566- ِذي َقْد اْختهُ ِق���ْر إىَِل اْختَِصاِر للَّ أهُ لِ��َع��اِم��ٍل  ��ٍئ  ��يُّ َتَ َواَل 

اْو 567- َمَقاٍل  َأْو  اْلاِل  لَِدليِل  َحَكْوا َأْو  َكَذا  َعاَدٍة  وٍع  هُ رشهُ َعْقٍل 

َأْن 568- َوْهَو  اْقتَِطاٌع  ِمْنَها  ههُ  َعّن َأْقَسامهُ اْلِكْلَمِة  بَِنا  ِمْن  َحْرًفا  ِذَف  َتْ

َوااْلْل��تِ��َزامهُ واالْكَتَفا َحْيثهُ اْقَتَض�ى اْل�َم�َق�امهُ 569- لَِشْيَئنْيِ  ِذْك���ًرا 

َيْكَتَفي 570- ��مَّ  ثهُ َق��ائِ��مهُ   �َ اْلَعاِطِف َبْيَنههُ ِمْثلهُ  بِاْلَغ�رْيِ  َواِحٍد  َعْن 

ِذْف 571- َل�َت�اِن َقْد حهُ ْ ِرْف واالْحتِ�َباكهُ جهُ َم�ا ِفيِه�َ� ِم�َن النَِّظ�رِي َق�ْد عهُ

اْلَتَقَت�ا 572- الِفَئَت�نْيِ  يِف  �ههُ  ْثبَِت�ا َمَثالهُ أهُ ِفي�َ�  َيْنِع�قهُ  َوَكالَّ�ِذي 

ِسَواَه�ا573- َما  َوْهَو  اْختَِزاٌل  مَّ  َت�َراَه�اثهُ َك��ثِ��رَيٌة  ���ههُ  أْن���َواعهُ

َضاٍف نهُوِن َتْوِكيٍد َوال574- اْنَجىَحْذفهُ مهُ َجَواٍب  َحْذفهُ  أْو  ْفِي  للنَّ

ْبَتَدا 575- وٍف َوَوْصٍف مهُ َدا َوَحْذفهُ َمْوصهُ وٍف َأْو َيا للنِّ وٍل َأْو َمْعطهُ َمْوصهُ

َمَعْه 576- َوَغاَيٍة  َواْلَقْوِل  ْرِف  بَِأْرَبَعْه َواْلَ َوَذا  َعائٍِد  َوَح���ْذفهُ 

َلْه 577- الصِّ َمَع  َذا  َذفهُ  ْ يهُ ْكِمَلْه َفَتاَرًة  مهُ َوَحاٍل  وصٍف  َخَبٍ  َأْو 

َجا 578- االْطَنابهُ  ِزياَدٍة  َأْو  ْدِرَجا بَِبْسٍط  َفاْلَبْسطهُ َنْحوهُ » َبثَّ ِفيَها« أهُ

َدْه 579- َؤكِّ مهُ ٍف  َبَأْح�رهُ َما  ائَِدْه َثانِيِه  الزَّ �روِف  بِالهُ ونهُ  َيكهُ َما  َأْو 

َما 580- َوَعْطِف  َبَدٍل  َبَياٍن  اْنَتَمى عطِف  َل��اِص  َع��اٍم  َت��َراَدَف��ا 
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َمْع 581- اِم  اإِلْبَ وِضِح  َومهُ َوَقْع َوَعْكِسِه  َتْتِميٍم  اِس  اْح��ِتَ إيغاٍل 

اإْلِْضَ�ِر 582- َمْوِضِع  يِف  ْك�َراِر َوظاِهٍر  والتَّ ْذيِي�لِ  َوالتَّ �ْرِد  َوالطَّ

َفْه 583- ْم َوالصِّ َمْعِرَفْه َتْفِسرٍي اْستِْقَصا َكَذاكهُ َبَياِن  َأْو  ِلَ��ْدٍح  َج��اَءْت 

َوَذْم 584- َوَتْوِكيٍد  وٍر  َمْنكهُ ِصيِص  َأَت�ْم َتْ ِصَناِع�يٍّ  بَِتْوِكي�ٍد  َوَم�ا 

بَِحاِل 585- َأْو  بَِلْفٍظ  َأْو  اْلِفَعاِل بَِمْع�ًن�ى  ��ِد  ��َؤكِّ مهُ َم��ْص��َدٍر  َأْو 

َأَتى586- َتْعِليٍل  مَّ  ثهُ بِاْعِتاٍض  َفتِ�يَأْو  َي�ا  �َرامهُ  يهُ َم�ا  َت�امهُ  َه�َذا 

اخلرب والإن�ساء

ِري َبنْيَ االْنَشا َواْل�َخَبْ 587- ْفظهُ َيْ َظْر َواللَّ النَّ َأْهلهُ  َقههُ  َحقَّ الَِّذي  َعَى 

َتِمْل 588- َيْ َوِكْذًب�ا  ِصْدًق�ا  ِعْل َفَخَب�ٌر  جهُ ذا  َعْكَس  إْنَشاءهُ  َوَطَلٌب 

َحائَِدْه َوَقْص�دهُ االْخَب�اِر َتَ�امهُ اْلَفائِ�َدْه 589- َت��ْأِت  َذاَك  َعْن  َوَت��اَرًة 

ْقَص�دهُ 590- يهُ �مَّ  ثهُ اأَلْخَب�ارهُ  ْطَل�قهُ  �دهُ َفتهُ َتَوعُّ َأْو  َوْع�ٌد  �ٌي  َوَنْ َأْم�ٌر 

َوَرْد 591- ْف�يُّ  َوالنَّ َع�اءهُ  دهُ �بٌ  ْعَتَمْد َتَعجُّ يهُ َوَوْصٍف  اِت  لِلذَّ ِفيُّ  َوالنَّ

�ههُ 592- َنْفيهُ َيِص�حُّ  َق�ْد  اْلََج�ازهُ  �مَّ  ههُ ثهُ �وِص َنْح�وهُ صهُ َوَنِف�يهُ َع�اٍم للخهُ

بِ�ْه 593- �َرادهُ  يهُ �ههُ  َنْفيهُ َفِعْه َواْلهُْس�َتَطاعهُ  إْمَكاٍن  َنْفيهُ  اْقتِداٍر  َنْفيهُ 

والنَِّدا 594- ًيا  َوَنْ َأْمًرا  َحَوى  َجا َبَدا االْنَشا  �ْرَط االْستِْفَهاَم َوالرَّ َوالشَّ

اْلَقَسْم 595- َوَكَذلَِك  َمنِّي  التَّ َتْم َمَع  االْستِْفَهاِم  ْوبِيِخ  والتَّ االْنَكاِر 

َتْقِري�ِر 596- َأْو  إْرَش�اٍد  �بٍ  َتْذِك�رِي َتَعجُّ او  َتْرِغي�ٍب  َتْس�ِوَيٍة 
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َأْم��ِر 597- ���ٍي  َوَنْ اي��َن��اٍس  َفْخِر َتْنبِيٍه  َع���ْرٍض  ��ِق��رِي  َتْ ��ٍم  ��كُّ َتَ

ْهِديِد 598- التَّ َوَك��َذا  أمٍر  َتْأِكي�ِد َتْفِخيِم  اْو  َتْكثِ�رٍي  اْو  َتْعِظي�ٍم 

َع��اِء االْخَباِر والتَّْخِصيِص االْكتَِفاِء 599- دهُ اْو  اْستِْنَباٍط  ��ِوي��ٍل  َتْ

وِب 600- جهُ لِْلوهُ َجاَء  َأْصًل  ْكِذي�ِب واأَلْمرهُ  والتَّ والنَّ�ْدِب  إَباَح�ٍة 

َع����اٍء اإلْن����َذاِر 601- ��ٍب دهُ اْعتَِب�اِر َت��َع��جُّ َتْذلِ�ي��ٍل  َأْو  ِدي�ٍد  َتْ

إِْن��َع��اِم 602- إَِه�اَنٍة  اْو  ���وَرٍة إِْك����َراِم َتْعِجيٍز  َت��ْس��ِوَي��ٍة َم���شهُ

اْمتَِن�اِن 603- َتْكوي�ٍن  اْو  َبَياِن إِْرَش�اٍد  َم��ْع  َع��اِء  لِ��ْل��دُّ َوالنَّْهيهُ 

��ٍة َت��ْس��ِوَي��ٍة إَه�����اَن��ِة 604- َكَراَه�ِة لِ��ِع��لَّ اْو  َي�ْأٍس  ْقَب�ى  عهُ َبَي�اِن 

َأَت�ْت605- لَِتْقِلي�ٍل  َأْو  َثَب�ْتَواِلْحتَِق�اٍر  االْتَق�اِن  َط�يَّ  ا  َه�ذَ لُّ  َوكهُ

بدائــع القراآن

َيْعَتنِي 606- َبِديٍع  ِمْن  َرآِن  القهُ يِف  اِس�ِن َما  �َرآنهُ ِم�ْن َمَ ب�َ� َح�َوى القهُ

َف�ا 607- َوَوَف َواْب�نهُ َأِب اأَلْصَب�ِع ِفي�ِه َصنَّ َأَج���اَد  ِف��ي��ِه  فًا  َصنَّ مهُ

ْوِرَي�ْه608- َكاْلتَّ َدْت  َتَع�دَّ �ههُ  َواِفَيْه َأْنَواعهُ َجاَءْت  اْلَغ�ْرِبِّ  انِِب  بِاجْلَ

�َلَلِة609- سهُ يِف  االْس�تِْخَدامهُ  ْطَف�ِةَوِمْن�ههُ  �ههُ ِم�ْن نهُ �مَّ َخْلقهُ ِم�ْن ِط�نِي ثهُ

َفاْع�َلِم 610- اْلَكَلِم  يِف  �ِم َوااْلْلتَِفاتهُ  َتَكلُّ َأْو  ِخَط�اٍب  َغْيَب�ٍة  ِم�ْن 

ْم َوَجَرْين 611- ْنتهُ �ْل�ِك كهُ ههُ يِف اْلفهُ َمْي��ن ِمَثالهُ وَن  دهُ �ِميعهُ  السَّ �َو  ههُ َوإِنَّ�ههُ 

اْنِس�َجامهُ 612- �َو  ههُ �ْعِر  الشِّ َواِف�قهُ  َرامهُ مهُ يهُ ْم«  �ْركهُ َوَيْنصهُ ِزِه�ْم  ْ »يهُ يِف 
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وىَل 613- االهُ يِف  َلههُ  َكاَلْمِد  ِقي�َل االْدَماجهُ  اْقتِ�َداٌر  َج�اَء  َقَص�صٍ  يِف 

بِااْلْفتَِن�اِن 614- ْدَع�ى  يهُ َم�ا  �ِن َوِمْن�ه  ْحَ بِالرَّ َج�اَء  َوَيْبَق�ى«  »َف�اٍن 

َوَلْفِظ�ْي 615- َمْعَن�ِوْي  بَِلْفِظ�ْي َوااْلِْئتِ�َلفهُ  »َحَرًض�ا«  �مَّ  ثهُ  » »َتْفَت�ؤهُ

هُ 616- َبنيِّ َكثرٌِي  َوْهَو  نهُوا« َوالَْعَنِوْي  وَن« »َتَركَّ وا »َيْصَطِرخهُ �ْب�ِكبهُ »َفكهُ

« االْستِْدَراكهُ َتْم 617- َضْم يِف »َقاَلْت اأَلْعَرابهُ وَلْبثهُ َن�ْوٍح ِفي�ِه االْس�تِْثَنا يهُ

-618» الِ�مهُ ْعَلمهُ ِعَتابهُ َنْفٍس يِف »َيَعضُّ الظَّ يهُ لَِباٌس«  نَّ  »ههُ يِف  َواْلَعْكسهُ 

مَّ ِف�ي اأَلْشَهاِد َجا 619- َناِد« ثهُ ْدِرَجا »َيْوَم التَّ يَن َذا اْقتَِصاٌص أهُ والهُْح�َضِ

ْب بِاْلَعَصا َأْي َفاْنَفَلْق 620- ْفِظ اْنَفَرْقَويِف أِن اْضِ االْبَدالهُ َجا َفاْلَقْصدهُ بِاللَّ

�ا َق�ْد َوَرْد621- ْش�بِههُ َذمًّ َعّد َم�ْدٌح ب�� يهُ وَن« َذا يهُ وا« و«َتْن�ِق�مهُ يِف »َنَقمهُ

َوالَِّذي 622- يِي  ْ َويهُ ْيَل  اللَّ يهُولِجهُ  ْحَتِذْييِف  ْف�ِويتهُ َجا للمهُ التَّ نِي  ِميتهُ يهُ

مهُ 623- ِريكهُ يهُ َأْي  ِق  اْلَبْ يِف  ههُ  ��ْق��َت��ِص��ٌد َوظ���اِلهُ َتْقِسيمهُ َوَس���ابِ���ٌق مهُ

َوَرْد 624- َتْدبيٌِج  َك��َذاَك  َفاِطٍر  َرْد يِف  اطَّ َذا  ٌر«  ْ َوحهُ بِيٌض  َدٌد  »جهُ يِف 

َظَهْر 625- َقْد  َخَلِد  َدارهُ  ِفيَها  ِريدهُ  َتْعِديدهُ يِف َأَواِخِر اْل�َحْش�ِر اْشَتَهْر َتْ

مَّ ِمْن626- َراٍب ثهُ �ْم َأْي ِمْن تهُ ِكْن َخَلَق�كهُ زهُ َت�ْرتِ�يٌب  َذاَك  وَها  َفَعَقرهُ

َرى َتْضِمنيهُ يِف »َوالنََّفسهُ بِالنَّْفِس« َجَرى627- يهُ اْلَفْتِح  َأَواِخ��ِر  يِف  َك��َذاَك 

ّم628- ْبَصاِر« ثهُ �ّم ِجَناسهُ يِف »َيْذَهبهُ بِاأْلَ َيضهُ ٌد  َتَع�دِّ مهُ َوْه�َو  نِي�سهُ  َتْ

َواْجَتَمَع�ا 629- ًف�ا  �رَّ َ مهُ ًف�ا  َصحَّ ْنًعا« مهُ صهُ ِسنهُوَن  ْ »يهُ بهُوَن«  سهُ »َيْ يِف 
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ْم 630- َوههُ اِق  بِالسَّ اِق  َكاْلسَّ َسْم َوَناِقًصا  يهُ َضاِرٌع  مهُ »َيْنَأْوَن«  »َيْنَهْوَن« 

الهَُقاَرَب�ْه 631- ِف  َأَح�رهُ بَِغْي��ِر  َبْه َوَم�ا  َلقَّ وَن«  »َتْ�َرحهُ وَن«  »َتْف�َرحهُ يِف 

-632ٍ َوالهُ�ْرَف��قهُ بِ�َلحِ�ٍق  �َن�ا  قهُ َأْعَلمهُ قَّ َ �اَر« َذا مهُ ب�� »َه�اٍر« َأْي »َفاْنَ

َلْفِظي633ُّ-  » »َن��اِظ��َرةهُ ٌة«  َبنِ�ْي« َج�ل»َن���اِضَ »َب�نْيَ  يِف  َواْلَق�ْل�بهُ 

الهَُذيَّ�لهُ 634-  » إهَِلِ��كَ إىَِل  ْر  َعلهُ »َواْنظهُ ْ ي« َذا اْشتِقاٌق يهُ ْهتهُ َوْجههُ »َوجَّ

ْوا»َقاَل« َمَع »اْلَقالنَِي« َذا اإِلْطَلقه635ُ- َساقهُ ًعا  َجْ َواْلَبنهُوَن«  و«الَالهُ 

ا« 636- ْف�ِريقهُ »ِحنَي َمْوِتَ ْمعهُ والتَّ َه�ا َواْل�جهُ لِّ �مَّ َأْوَرْثَن�ا اْلِكَت�اَب« كهُ يِف »ثهُ

اِْجَتَم�َع 637- لٌّ  َوكهُ َوَتْقِس�يٌم  « َوَق�ْع ج�عٌ  �مهُ َتَكلَّ َي�ْأِت اَل  يِف »َي�ْوَم 

َتِلْف 638- ْ ْؤَتِلٍف َومهُ ِصْف َواْل�َجْمعهُ َمْع مهُ يِف »َنَفَشْت ِفيِه« بِاالْنبِ�َيا وهُ

ْسنهُ النََّسْق 639- َفْق»َوِق�يَل َيا َأْرضهُ اْبَلِعي« حهُ ْنَوانهُ اتَّ يِف »َظلِّ ِذي َثلِث« عهُ

َوَخائَِن�ْه 640- َرَف�ٍث  يِف  َكائَِنًة َف�رائِ��ٌد  َأْيًضا  َحَصَص  وا  َواِْسَتْيئِسهُ

نا 641- بِاْل�َم��ْدِح ج�ا َوبالثَّ َجاَءَن�اَوَقَس�ٌم  اِرَي�اِت  بِالذَّ َم�ا  َكَنْح�ِو 

ْك« 642- »َلَعْمرهُ َأْي  اِلْجِر  يِف  ههُ  ْك َوقولهُ ْم َأْجرهُ بِْي َفاْفَهْمههُ َيْعظهُ َيْعنِي النَّ

�لهُ 643- َفصَّ مهُ َم�ٌل  ْ مهُ َوَنْش��ٌر  لهُ َل�فٌّ  وًدا« َيْصهُ يِف َق�ْولِِه »َمْن َكاَن ههُ

يهَُرى 644- اَلْيِط  يِف  مَّ  ثهُ َلفٍّ  الهُ  مَّ َعْكٌس َقْد َجَرى إْجَ الهُ َنْش�ٍر ثهُ إْجَ

َويِف 645- َحى  الضُّ وَرِة  سهُ يِف  �ًبا  َرتَّ ههُ َجا َفاْع�ِرِف مهُ َنْص�ٍر َقِريٍب َعْكسهُ

ْم 646- وَهههُ جهُ « َأْي وهُ ْم»َتْبَيضُّ َأْو َتْسَودُّ هَلهُ ْم«  كهُ »واْبتَِغاؤهُ َمْع  ْم«  كهُ »َمَنامهُ
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َشاَك�َلْه 647- وَن َواْعَتَدى اْل�مهُ ْمِكرهُ اْلهَُقاَبَل�ةهُ يِف يهُ َج�اَءْت  ِفيَه�ا  ْي�لهُ  َواللَّ

�وا َقِليًل الهَُطاَبَقْه 648- بِالهَُواَفَق�ْه َف�ْل�َي�ْض�َح�كهُ ْفَظ�اِن  اللَّ َأَت�ى  َف�إِْن 

اَلَف�ا 649- َتَ إِْن  َمْعَن�ِويُّ  َم�ا بَِنا« َوَفا َلْفَظ�يُّ  »االْرَض َفَراَشا والسَّ

َوَرَد650- ْم«  وههُ افهُ َتَ »اَل  يِف  �ههُ  ّد َسْلبِيُّ عهُ اْلِقَصاِص  آَيِة  يِف  �ههُ  َخِف�يُّ

َوِجيَه�ا 651- َأَت�ى  َتْرِصي�ٌع  ِفيَه�ا« َوِمْن�ههُ  �وَع  َتهُ اَل  »َأْن  َقْولِ�ِه  يِف 

الهَُباَلَغْه652- َها«  »َزْيتهُ اْلَِياِط«  الهَُواِرَب�ْه»َسمِّ  ِذي  َق«  ِّ »سهُ ا  وَق�َرأوهُ

َه��ْه يِف »اَل َيَنالهُ َعْهِدَي« الهُ�َراَج�َع�ْه 653- ��َن��زَّ ��ههُ مهُ َن���َزاَه���ٌة َأْل��َف��اظهُ

َوَرَد 654- َذا  ِفيَها  َوِر  بِالنَّ ْوا«  عهُ دهُ ��َرَد »إَذا  اطَّ َما  اآلَب��ا  ِة  ِملَّ يِف  َوَج��اَء 

َعِل�ّي 655- ْعَرى  الشِّ آَيِة  يِف  ههُ  َجِلّ َتنِِكيتهُ َأمرٌّ  »َأِقْلَعي«  يِف  ههُ  إْب�َداعهُ

يوِطي َأْخ�َرَجْه يِف َقْولِ�ِه »َفاْنَس�َلَخ« الهَُزاَوَج�ْه 656- َوَذا  يِف االْتَقاِن السُّ

�َراِن َأْظَهَرْت657- َأْس��َف��َرْتَه�ِذي َبَدائ�ٌع القهُ ��اٍل  َجَ َوَع��ْن  َبَياَنههُ 

فـواتـح ال�سـور

َوْر 658- السُّ بَِفَواتِِح  ِع�ْلٌم  َوالْ�َخَب�ْر َوِمْنههُ  َناءهُ  َوالثَّ َداءهُ  النِّ َوْهَي 

فهُ اهلَِجا 659- ْع�ِليلهُ َأْحرهُ �ْرطهُ واالْستِْفَهامهُ َجا واأَلْمرهُ والتَّ َوالَقَسمهُ الشَّ

بِالنَِّدا 660- َعْش�ًرا  ْحنهُ  الرَّ ٌط بَسْبٍع َجاَء َكَذا َمْع االْبتَِدا َفاْفَتَتَح  رَشْ

اَلَبْ 661- ِعْش�ِريَن  َبْعَد  َثلٌث  مَّ  اْشَتَهْر ثهُ َعْش�َرَة  َأَرْبَع  �َن�ا  وبِالثَّ

َفَقْطبِاأَلْم�ِر ِسٌت َمْعههُ االْستِْفَهامهُ َقْط662- َتْعِليٌل  َجاَء  َريٍش  قهُ َوِف�ي 
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َكَ� 663- وَن  َوِعْش�رهُ تِْسٌع  َأْقَسَ� َوبِاهلَِجا  اْلَكِريمهُ  َعْش�َرَة  َس  َخْ يِف 

ْفَتَت�حهُ 664- تهُ َع��ا  بالدُّ َث�َلٌث  �مَّ  اْلَفَواتِ�حهُ ثهُ بِ�ِه  َأَت�ْت  الَّ�ِذي  َه�َذا 

اْنَجىَوَه�ِذِه اْلَفَواتِ�حهُ اْنَط�َوْت َع�ى665- َوَأْعَلههُ  َبْل  َوْجٍه  َأْحَسِن 

ح�سن التخل�س وح�سن اخلتام وبراعة ال�ستهالل

ْرآِن 666- اْلقهُ َوِر  سهُ اْختَِتاِم  ْسنهُ  اْلَبَياِن حهُ َبِديَعةهُ  االْب��تِ��َدا  َم��ْع 

َبَدا 667- ٍص  لُّ َتَ ْسَن  حهُ هَلَا  االْبتَِدا َأِضْف  يِف  َأْي  اْستِْهلٍل  براَعَة 

��لِ 668- �َأمُّ التَّ ف  َأْمَع�َن  هَلَ�ا  َواجَل�ِلْ َفَم�ْن  ِمْنَه�ا  اَلِف�يُّ  َل�ههُ  َب�اَن 

اْلبَِداَي�ِة 669- ِف��ي  �َراِن  القهُ �َورهُ  َهاَي�ِة َفسهُ النِّ َويِف  َب�ْل  �وٌص  لهُ خهُ َوَف 

َواِرِد670- َوْج�ٍه  َأْبَل�ِغ  َع�َى  اْلَواِح�ِدَت�ْأِتْ  َكَلمهُ  َوْه�َو  اَل  َوَكْي�َف 

علم تنا�سب ال�سور والآي والفوا�سل

َمْع 671- اآلَياِت  يِف  َراِن  اْلقهُ بهُ  َوَق��ْع َتَناسهُ أْيًضا  ��َوٍر  َوسهُ َف��َواِص��ٍل 

وَظاِه�َرا 672- َخاِفًيا  َجاَء  اآلِي  َرىيِف  يهُ َتْن�ِظي�ٍر  مَّ  ثهُ بَِعْطٍف  َخاٍف 

َأْو 673- ٍص واالْستِْط�راِد  لُّ َتَ ْسِن  َرَأْوا حهُ َمْطَل�ٍب  ْس�ِن  حهُ بِااْلِْنتِق�اِل 

َواْلَفَواتِحهُ 674- َجاَء  أْيًضا  وا َتَضاٍد  َأْفَصحهُ َقْد  َخَواتٍِم  َمْع  لِْلِي 

ِبَا675- ٍب  َتَناسهُ ِم��ْن  َيِ��يءهُ  هَلَ�ا بِ��َ�  َج�ا  َنِظ�رٍي  َراَع�اِة  مهُ َنْح�وهُ 

َوالهَُشاَكَل�ْه676- اأَلْطَراِف  �ههُ  َش�َكَل�ْه َتَشابهُ مهُ َت�ْأِت  و  َت�ْأِت  َظاِه�َرًة 

َفَواِصِل 677- ِمْن  ك�رهُ  الذِّ َحَواههُ  ْعَرفهُ بِاْلِقَياِس َوالنَّ�ْق�ِل اْل�َجِل�ْي َوَما  تهُ
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َوَق�ْع678- َس�ْجٌع  �ا  َ بَِأنَّ َه�ا  َمَنْع َوَوْصفهُ �لُّ  اْل�جهُ َلِكِن  ِخَلٌف  ِفيِه 

َخاَلَف�ْه679- �َكبهُ اْل�مهُ �ْرتهُ ْج�ِل�َها تهُ َطائَِفْهأِلَ ِمْنَها  َساَق  َقْد  َوَصائٌِغ 

واإِليَغ�الهُ 680- التَّْمِك�نيهُ  ا  َ وا َأْس�َبابهُ َقالهُ ِفيَ�  َت�ْوِشي�حهُ  اْو  َتْصِديٌر 

َ��اثِ��لهُ َتْش��ِريٌع اْس�تِْلَزامهُ َواْلَفَواِص�لهُ 681- ���ٌع مهُ ���َرصَّ ٌف مهُ ���ْط���رَّ مهُ

َت�َواِزي َقْد َوَرْد 682- مَّ اْل�مهُ ونهُ ثهُ �ْع�َت�َمْد َمْوزهُ َأْقَسامهُ َسْجٍع َهِذِه ِف�ي اْل�مهُ

اْل�َخاِتَ�ْه 683- ف  َتَناَسَبْت  َوٌر  َم�ْهوسهُ َقدِّ واْل�مهُ َكَذاَك  وِعَها  َم�ْوضهُ

َقْب�ِل�َها 684- ِمْن  تِي  الَّ َمَع  وَرٌة  سهُ لَِقْصَدَه�ا َأْو  َناِس�ٌب  مهُ َها  اْس�مهُ َأْو 

ِف685- َن�ْت ِمْن َأْحرهُ مِّ َفْلَتْعِرِفَأْو َواَفَقْت َما ضهُ اْب��َت��َدْت  َق��ْد  بِ��ِه  ِمَّ��ا 

مت�سابه القراآن

َوَرْد 686- اأَلَدا  يِف  اآلَياِت  ههُ  ْعَتَمْد َتَشابهُ يهُ ِفيَ�  وِب  ْسلهُ واألهُ ْفِظ  َواللَّ

الِك�ْرَماِن 687- َتْوِجيِهِه  يِف  الَشاِن َصنََّف  اْلَعِظيمهُ  َواْلَفْخرهُ  َواْلَبْدرهُ 

َخاِوي َقْد َنَظْم 688- َبرْيِ والسَّ يوِطْي َقْطَف االْزَهاِر َأَتْم َواْبنهُ الزُّ مَّ السُّ ثهُ

َأنَّ�ههُ َوَق�عْ 689- َح  ْرَكِش��ْي َصَّ اْجَتَمْع َوالزَّ َوَحْرَفنْيِ  بِإِْف�َراٍد  َيْعنِي 

َتْأِخ��ريه690ُ- َأْو  َتْقِدي�ٌم  ٌل  َتْنِك�ريهَُف�َأوَّ َاْو  َتْعِري�ٌف  َاْو  إْدَغ�اٌم 

ِزي��اَدةهُ 691- َأْو  َنْقٌص  ��ٌع  َجْ ��َراَدةهُ إف��رادهُ  مهُ ِكْلَمٌة  َح��ْرٍف  إِْب���َدالهُ 

َتَش�اَبَْت 692- ��ههُ  َأْلَف�اظهُ َم�ا  َثَبْت َوِمْن�ههُ  اْلِْفظهُ  َلههُ  اْلَواِعي  مهُ  ِعْنَدههُ

ِه 693- َشابهُ التَّ َذا  َأْغَلبهُ  َقَصٍص  َأْب�����َوابِ��ِه يِف  يِف  َج��اَء  َق��ْد  َنا  َتَفنَّ

ِكي�ِه694- َيْ آَدٍم  َع�ْن  الَّ�ِذي  َفْلَتْدِري�ِهَنْح�وهُ  ْف�ِظ  اللَّ ِف��ي  ًن�ا  َتَفنُّ
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اإعجـاز القراآن

�ْط�َلَقا 695- اِك�ي مهُ َ اْرَتَقى َأيُّ َك��َلٍم اَل يهُ َق��ْد  َوَل��ْو  َج��لَّ  َكَلَمههُ 

َما 696- اإِلْعَجاِز  يِف  َفاَق  َقْد  ههُ  نَّ ا أِلَ َ ِسواههُ َوَم��ا  َي��ْأِت  َوَم��ا  َأَت��ى 

يِّ َمْع697- �ٍد َوِفي�ِه الَباِق�َلِن َق�ْد َوَض�ْعَصنََّف ِفيِه اْبنهُ َخِطيِب الرَّ َحْ

اِطبِي698- الشَّ يهُوِطي  والسُّ ْمَلَكاِن  َجَوانِِب والزَّ ِمْن  َيِ��يءهُ  ههُ  إِْع��َج��ازهُ

َيِي 699- َوَما  َمضَ�ى  بَِ�  ههُ  الَِجْي إِْخَبارهُ َعْن  وا  َعَجزهُ َقَلِن  َوالثَّ

اْع��َت��َى 700- َق��ْد  ��ههُ  َب��َي��انهُ َت�َى بِِمْثِلِه  ْ يهُ َأْمٌر  ْفِس  النَّ يِف  ههُ  َتْأثِي�رهُ

والتَّ�ْرِصيفه701ُ- ْألِيفهُ  والتَّ وفهُ والنَّ�ْظ�مهُ  �رهُ اْل�حهُ َت  مَّ ثهُ َغْيٍب  إْظَهارهُ 

َوْر702- السُّ َل  َأوَّ ونهُ  َتكهُ تِي  الَّ اْشَتَه�ْر تِْلَك  َأْيًضا  اْلِعْلِميُّ  ههُ  إْعَجازهُ

َأْحَكاِمِه 703- يِف  اإِلْعَجازهُ  َوَرْس��ِم��ِه َوَأْيًضا  بَِلْفِظِه  َوِح��ْف��ِظ��ِه 

َلَن�ا 704- ِحْفِظ�ِه  َتْيس�ي�ِر  ِوي�ِدِه  ِعْنَدَنا َتْ بِْدٌع  �ْرَف�ِة  بِالصَّ َواْلقولهُ 

وَرِة 705- بِسهُ َأَتى  َقْد  ِفيِه  وَرِة االْعَجازهُ  الَ�ْن�صهُ اْلِفْرَقِة  َمَقاِل  َعَى 

َع�َرا706- الشُّ َحديَث  َلْيَس  ههُ  ْفَت�َرىَحديثهُ مهُ َأْمٌر  ِفيِه  َطْعٍن  لُّ  َوكهُ

العلوم امل�ستبطة من القراآن

اْلِكَتابهُ 707- َحَوى  َقْد  وِم  �لهُ اْلعهُ ��َوابهُ ِمْن  ال��صَّ ��َو  ههُ َوَذا  ��وهَلَ��ا  أهُصهُ

واأَلْحَكاِم 708- اْلِفْقِه  وِل  أهُصهُ َواْل��َك��َلِم ِمْثلهُ  يِن  الدِّ ��ول  أهُصهُ َم��َع 

اأَلْمَثاِل 709- َواْلِِكِم  ًؤى  الرُّ اجِل�َداِل ِعْلِم  َواْلَقَص�ِص  ٍف  َتَص�وُّ



83 قطوف األفنان  يف علوم القرآن 

الَْوِعَظْه 710- َوِعْلِم  الََواِقيِت  اهَلْنَدَس�ْه ِعْلِم  �مَّ  ثهُ �بِّ  َوالطِّ َوَمْنِط�ٍق 

لِْلَصَنائِ�ِع 711- واأَلْص�لِ  ��َرائِِع َبلَغ�ٍة  الشَّ َس�ابِ�ِق  �وِل  َأصهُ َم�َع 

�َقاَبَل�ْه712- َواْل�مهُ َواْلَِساِب  بِ�يِّ َأْن�َزَل�ْهَواْل�َجْب�ِر  َج�لَّ الَّ�ِذي َع�َى النَّ

مواعظ القراآن

َوَرْد اْلَوْع�ظهُ َتْذك�رٌي بَِ� َج�َرى َوَقْد 713- ِوي�ٌف  َوَتْ َزْج�ٌر  ��ههُ  َيْصَحبهُ

َنَزْل 714- َقْد  َعِظيٌم  َقْصٌد  َذا  َن�ا اأَلَج�ّل َوإِنَّ  ِم�ْن َأْجِل�ِه ِكَت�ابهُ َربِّ

َمْوِعَظْه 715- َربَّ�ي  ههُ  َس�َّ َقْد  َثمَّ  َمَواِعَظ�ْه ِمْن  َن��ههُ  َضمَّ إِنَّ�ههُ  َب�ْل 

ونهُ بالتَّ�ْرِغ�يِب َمْع 716- �ههُ َيكهُ َيَقْع َوَوْع�ظهُ َقْد  ٍي  َوَنْ َأْمٍر  َاْو  َتْرِهيٍب 

َقْد 717- ْسِل  َوالرُّ لألْنبَِيا  �َرْد َوَقَصٍص  اطَّ َذا  َه�اِر  النَّ ْي�ِل  َوبِاْللَّ َأَت�ى 

َبَرا 718- َوالَِّذي  واأَلْرِض   �َ لِْلَوَرى وبالسَّ اْلِعَباِد  َربُّ  َكْونِِه  يِف 

وا« 719- �دهُ َك َأاَل َتْع�بهُ َذا يهُوَج�دهُ يِف »َوَقَض�ى َربُّ َت�َل ِم�ْن ِحَك�ٍم  َوَم�ا 

َجَرى720- َذا  اَلديِد  َيْأِن«  »َأَلْ  �َرىَويِف  تهُ بِ�ِه  َمَواِع�ٌظ  َذا  َوَغْي��رهُ 

اأمثال القراآن

�دَّ ِمْن 721- �َراِن عهُ َفاْس�َتبِْن َوِعْل�مهُ َأْمَث�اِل اْلقهُ �وِم  �لهُ اْلعهُ َأْن�َواِع  َأَه�مِّ 

ْب�ِدي 722- يهُ َوالََع�اِن  لِْلَبَي�اِن  الَ�اَوْرِدي إِْذ  َقْبَلَن�ا  ِفي�ِه  َأَل�فَّ 

ْذِك�رَيا 723- التَّ �ههُ  بهُ َضْ ِفي�دهُ  يهُ ْق�ِري��َرا َك�َذا  ْج�َر والتَّ َوااْلِْعتِب�اَر ال�زَّ

ْقائِ�ِق724- الدَّ ِخ�ِف�يَّ�اِت  اَلَقائِ�ِقإْب�َراَزههُ  َع�ْن  االْس�َتاِر  َوَرْف�َع 
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َظاِه�رهُ 725- ِقَسٌم  ِقْسَمنْيِ  َعَى  �َ�« واآلَخ�رهُ َوْهَو  »َكَصيِّ�بٍ ِم�ْن السَّ

َك�َ� 726- بَِكاِم�ٍن  �ْم  ِعْنَدههُ ْع�َرفهُ  َم�ا يهُ َوِمْن�ههُ  بَِتْوَب�ٍة  �وا«  »َنَقمهُ يِف 

وا« 727- وا َأْجَرْوههُ َمْرى َمَثٍل َك� »اْعَتِبهُ رهُ َقرَّ ِفيَ�   » الَْكرهُ َيِيقهُ  »واَل 

وا«728- ْنِفقهُ تهُ َحتَّى  اْلِبَّ  وا  َتَنالهُ واو«َلْن  قهُ « ِفيَ� َحقَّ بِيثهُ »اَل َيْسَتِوي اْلَ

اأق�سام القراآن

�َرآِن َفاْعَل�ِم 729- اْلَقيِّ�ِم َوِعْل�مهُ َأْقَس�اِم القهُ اْب�نهُ  َف�ههُ  َصنَّ َم�نْ  لهُ  َأوَّ

اْل�َخَب�ْر 730- َد  َؤكِّ يهُ َأْن  ِمْنههُ  اْس�َتَق�رَّ َواْلَقْصدهُ  َذا  بَِعِظي�ٍم  إالَّ  َوَلْي�َس 

ْقِس�مهُ 731- يهُ  ْ ِربِّ َلِك�نَّ  َن�ا  َحقِّ وا يِف  بِ�َ� َيَش�ا َوَحْي�ثهُ َش�اَء َفاْعَلمهُ

ْرِف اْلَعَرْب 732- َبْب َوِقيَل َذا َقْد َجا َعَى عهُ َضاٍف َذا السَّ َأْو َجا َعَى َحْذِف مهُ

َأْقَسَ� 733- َق��ْد  بِ��َذاتِ��ِه  ْبَحاَنههُ  ِمْثَلَ� سهُ َأْيًضا  وِل  َوالَْفعهُ َواْلِفْعِل 

�ْرآنَِنا 734- قهُ َعَى  الَْوىًل  َأْقَسَم  ���ٍد َن��بِ��يِّ��َن��ا َقْد  ���مَّ َ ���مَّ َع���َى مهُ ثهُ

َمْع 735- اَل�ْلِق  َوَحاِل  َحقٌّ   �َ هُ َوَقْع َأنَّ َقْد  َأْمٌر  ْوِحيِد  التَّ َكَذا  َجَزا 

َعَى 736- َيْأِت  ْضَمٌر  َومهُ اْنَجَى َوَظاِهٌر  َوبِالَْع�نى  ِم  بِاللَّ َقْسَمنْيِ 

َأْو 737- اجَلَوابهُ  ْذَكرهُ  يهُ َقْد  َحَكْوا َوَتاَرًة  َواِضٌح  َمَعَناههُ  إِْذ  َذفهُ  ْ يهُ

َوَرْد 738- ِمَّا  بِِه  َما  َلِطيَف  َمْد َوِمْن  ِ الصَّ َحى ِمْن َقَسِم اهللَّ َأْي يِف الضُّ

َفاْنَجى739- الََعاِن  اْلالهُ  َواَفَق  َق�َل�ىإِْذ  َوَما  بِْي  النَّ �ههُ  اللَّ عهُ  َودَّ َما 
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اجلدل يف القراآن

َأَتى 740- َقْد  َرآِن  القهُ يِف  اجِلَدالهُ  مَّ  َثاَبَت�ا ثهُ َوَيْبَق�ى  اَل�قُّ  لَِيْظَه�َر 

ْسِل َمْع 741- اِهنَي لَِصْدِق الرُّ ِمْع َساَق اْلَبَ سهُ َقْد  َغْيٍب  لِّ  كهُ ِصْدِق  َبَياِن 

ِمْن742- َجاَء  بِيُّ  النَّ بِِه  َما  َفاْطَم�ئِْنَوِصْدِق  َراِن  اْلقهُ َمَع  َخَواِرٍق 

َوَرْد 743- َوَتْقِسيٌم  َسْبٌ  ههُ  َعَن�ْد أْنَواعهُ َق�ْد  ِص�ٍم  ِلَ �اَراٌة  َ مهُ �مَّ  ثهُ

ْم744- ْسِليِم ثهُ ْمَواْلَقْولهُ بِاْلهُوِجِب والتَّ ضهُ َوااْلِْنتِقالهُ  وإِْسَجاٌل  َنْقٌض 

املبهمات يف القراآن

يِف 745- تَّاِب  اْلكهُ ْبَهِم  مهُ ِعْلمهُ  َنى واالْلَقاِب َتِفي َوِمْنه  االْسَ� َمَع اْلكهُ

َفا 746- يهُوِط�ْي َصنَّ َهْيِل�ْي والسُّ َفاْعِرَفاِفيِه السُّ اإِلَمامهُ  اَعَة  َجَ َواْبنهُ 

َن�ا 747- َنبِيِّ َع�ْن  ْق�ِل  بِالنَّ ذا  ْع�َرفهُ  َقْبَلَن�ا يهُ ابِِع�نَي  َوالتَّ َوَصْحبِ�ِه 

َجَرى إاّل الَّ�ِذي بِ�ِه اْلَعِلي�مهُ اْس�َتْأَثَرا748- الَِّذي  َعَى  َسْبٌع  ههُ  َأْسَبابهُ

َكَذا 749- ْبَهٍم  مهُ ِقريهُ  َتْ َأْو  إَِذا َتْعِظيٌم  االْستِْغَنا  مَّ  ثهُ َعَلْيِه  َس��ْت�ٌر 

�َن�ا 750- َب�يَّ مهُ َج�ا  آَخ�َر  يِّ�َن�ا بَِمْوِض�ٍع  عهُ لِْلِْش�ِتهاِر  الَّ�ِذي  �مَّ  ثهُ

َفائِ�َدْه 751- َكبِ�ريهُ  بَِذْك�ِرِه  اَل  َواِرَدْه َم�ا  �وِم  مهُ اْلعهُ َع�َى  �ههُ  َتْنبِيههُ

�ِرْف 752- عهُ ِمَّ�ا  َأْمثِ�َل�ٌة  ِصْف َوَه�ِذِه  وهُ ِحنَي  ْبَهٍم  مهُ ِمْن  ههُ  َأْفَرادهُ

َو اأَلَلّد 753- ْي ( َأْخَنٌس ههُ َه�ْيبهُ ) َيرْشِ َوَرْد صهُ بِْي  النَّ يهُوَشعهُ  ِلهُوسى  َفًتى 

ِم 754- ْعشهُ ْبنهُ جهُ اَقةهُ  َ ْم« سهُ َلكهُ َفْلَتْع�َل�ِم »َجاٌر  َن�ا  يقهُ ِصدِّ لَِصاِحبِ�ْه 
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َوْيِص�َرْه 755- الهُ بِِذي  ْدَعى  يهُ ْك«  َيْلِمزهُ �َرْه »َمْن  َفسَّ ِفيَ�  ْك��ِرَه  أهُ َم��ْن  رهُ  َع���َّ

ْم 756- ههُ ِديِث« َنْض�رهُ ْم »َمْن َيْشَتِي هَلَْو اْلَ ِعْنَدههُ اْلَولِيدهُ  َو  ههُ َوَمْن«  »َذْرِن 

��اِدلهُ 757- َ تهُ تِي  الَّ ِه��َي  ْنَقلهُ َوَخ��ْوَل��ٌة  يهُ َك��َذاَك  َأْوٌس  َها  َوَزْوجهُ

هَلَْب 758- َأبهُو  َأْو  ْقَبةهُ  عهُ لِْلَحَطْب وَشانِ�يٌء  َجِيٍل  مُّ  أهُ اَلٌة  َحَّ

ْم 759- َبْعَضههُ َعَرْفَنا  َقْد  ْبَهَ�ٌت  ْم َومهُ ههُ َرْأسهُ وٍل  َسلهُ اْبنهُ  َرَجْعَنا  َلئِْن 

اأَلْقَرعهُ 760- �راِت«  �جهُ الهُ َوَراِء  ��عهُ َو»ِمْن  َأْجَ ْب��ِرَق��انهُ  وال��زِّ �َيْي�َنٌة  عهُ

َعْهَأْصَحابهُ ِفيٍل َأْب�َرَهْه َوَمْن َمَعْه761 َنوَّ مهُ َأْم��ثِ��َل��ٌة  ِذْي  َوَغ���رْيهُ 

الأ�سماء والكنى والألقاب التي ا�ستمل عليها القراآن

َنى 762 اْلكهُ واالْلَقاَب  األْسَ�  اْحَتَوى  �َنا َقْد  ���������ْرآنهُ قهُ واالْنبِ�َيا  �ٌل  سهُ لِ�رهُ

��ودهُ 763- ههُ ونهُ���وٌح  إِْدِري���ٌس  َداودهُآَدمهُ  َج��ا  إْب��َراِه��ي��مهُ  َص��الِ��حهُ 

َمْع764 وإِْسَ�ِعيلهُ  إِْسَحاقهُ  الَيَسْعولهُوطهُ  َف  يهُوسهُ مَّ  ثهُ أْيًضا  وَب  َيْعقهُ

وَسى765 َومهُ َأَتى  ونهُ  َهارهُ َعْيبهُ  ِعيَسىشهُ َيى  َيْ أيُّوبهُ  ويهُونٌس 

َوَرَد766- وإلَي�اٌس  �َلْيَ�نهُ  سهُ الهُْعَتَمْدَك�َذا  َط��َه  ��مَّ  ثهُ وَزَك��ِريَّ��ا 

اْل�َوَرى 767- َخ�رْيهُ  �ٌد  َوَأْحْ �ٌد  مَّ َ َأْكَثَرا مهُ َق��ْد  هَلَ��ا  َربِّ�ْي  ههُ  َأْس���َ�ؤهُ

َكَجْب�َرئ�ي�َل 768- َمَلئِ�ٍك  اِف�ي�َل َواْس�َ�  اْسَ َمالِ�ٍك  َم�ْع  ِمي�َكاَل 

ِجْل769- ْعدهُ السِّ قهُ َوالرَّ ِقَل ِقيَل َقِعيدهُ اْلَبْ نهُ َها  َوَضْعفهُ وتهُ  َمارهُ وتهُ  َهارهُ

�َزْي�رهُ َمْع 770- ��بَّ��ٍع َوَق��ْع َوَصالٌِح َطالهُوتهُ والعهُ ��ْق��َ�َن ِع��ْم��َراَن َوتهُ لهُ
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اِمرْي 771- َوالسَّ َجا  إِْبِليسهُ  ِر َوَكاَف�ٌر  اْذكهُ وَن  َوَقارهُ َهاَمانهُ  َجالهُ�وتهُ 

َضّم 772- ْرآنهُ  والقهُ الهُْش�ِركهُ  وإَِرْم َوآَزرهُ  َع��اٍد  َكَنْحِو  َق��َب��ائِ��ًل 

َمْدَي�َن 773- وَد  َثمهُ وَج  َمْأجهُ وَج  اْعَتَنى َيْأجهُ َمِن  َه�ا  َعدَّ َرْيًشا  قهُ وًما  رهُ

ِعْي 774- دهُ َقْد  َضاًف�ا  مهُ َأْقَواٍم  ِع َواْسَ�ءهُ  بَّ تهُ ��وٍط  لهُ َق��ْوِم  نهُ��وٍح  َك��َق��ْوِم 

ّم 775- ثهُ إِْبَراِهيَم  َقْوِم  وسى  مهُ ْم َوَقْوِم  َأْصَح�اِب َياِسنَي َوَرسٍّ االْيِك ضهُ

ِت َوْد 776- ى َم�َناَة اْللَّ �زَّ َوَرَد االْصنامهُ َكاْلعهُ َقْد  وَق  َيعهُ َمْع  وَث  َيغهُ َنْس�ٍر 

َواًعا َجا َوَبْعًل َواْحَتَوى 777- َوى َكَذا سهُ وِديَّ َواْلَكْهِف طهُ وًرا مع اجلهُ طهُ

ِلْم االْحَقاِف ِمْص�َر اْلِْجَر َبابَِل اْلَعِرْم 778- عهُ َوَم��ِدي��َن��ٍة  َب��ْدٍر  �َة  َب�كَّ

َمْع 779- وَن  ِعِليُّ اْلِفْرَدْوسهُ  َيَق�ْع اآلِخَرةهُ  َكْوَث�ٍر  َسْلَس�بِيِل  َتْس�نِيِم 

َوَسَق�ْر 780- وٍد  َوَصعهُ َوْيٍل  نَي  اْشَتَهْر َسجِّ َوَس��ِع��رٍي  َغ��يٍّ  َأَث���اِم 

ْمِس اْلَقَمْر 781- مهُ َكاْلشَّ ْع�َرى َعَى الَِّذي َذَكَر َكَواِكٌب َأَنجهُ اِرِق الشِّ َوالطَّ

َراْب 782- َباْب َطْي�رهُ اأَلَبابِيِل َوَسْلَوى َواْلغهُ دهُ اْلَبعوضهُ َنْحٌل َوالذُّ ْدههُ َواهلهُ

َقْد 783- النَّْملهُ َواجَلَرادهُ  َأَحْد َواْلَعْنَكبهُوتهُ  ِمْن  َرآنهُ  القهُ َيْكِن  َوَلْ  َأَتْت 

هَلَْب 784- َأبهُو  اْكَت�َني  بِِه  الَِّذي  َوالنََّسْب إاّل  َجاَءْت  اأَلْلَقابهُ   �َ َلِكنَّ

��بَّ��ٍع إِْل��َي��اِس َوالَ��ِس��ي��ِح 785- َونهُوِح َك��تهُ َجا  إِْس�َرائيَل  اْلِكْفِل  ِذي 

ْحبهُ اْنَضَبْط786- َفَقْطِفْرَعْوَن ِذي اْلَقْرَننْيِ والصَّ النَِّسا  َمْريمهُ  َفَحْسبهُ  َزْيٌد 
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مفردات القراآن

َأَتْت 787- َقْد  َراِن  اْلقهُ يِف  َخَلْت َواْلهُْفَرَداتهُ  َقْد  ِظرِي  النَّ َعِن  تِي  الَّ َوْهي 

�هه788ُ- ولهُ َأطهُ �ْم  تِْلكهُ ي�َن  لِلدِّ ههُ َفآَي�ٌة  َأْو َأْفَضلهُ ْل  ْرِسُّ قهُ �ههُ اْلكهُ َأْعَظ�مهُ

�وا 789- اْخَتَلفهُ َل�َ�ءهُ  اْلعهُ ِفي�ِه  وا«َأَرَج�َاههُ  فهُ َأْسَ ِذيَن  الَّ ِعَباِدَي  َيا  ْل  »قهُ

ْعِطيَك َكَذا »اَل َيْأَتِل«790- �وا« َأْيًض�ا بِ�ِه َنْق�ٌل َجِلْ َأْو َسْوَف يهُ و»َخَلطهُ

بِِه« 791- َك  رْشَ يهُ َأْن  َيْغِفرهُ  »اَل  »َذا َمْق�َرَب�ْه« »َذا َم�ْت�َرَب�ْه« َف�ْل�َت�ْن�َت�بِْه َوَقيََّل 

و َمْغِفَرٍة« َبْعٌض َوَصْف 792- ْم َما َقْد َسَلْف« َكَذا »َلذهُ ْغَفْر هَلهُ وا يهُ »إِْن َيْنَتههُ

َوَرْد 793- ِة«  َذرَّ »مِ�ْث�َق��اَل  �ههُ  عهُ اْنَفَرْد َأْجَ بِاْلَعْدِل«  رهُ  »َيْأمهُ ههُ  َأْحَكمهُ

فهُ ِفيَها َجاَء َأَحْسنهُ اْلَقَصْص 794- َنْص يهُوسهُ َع�َلْيِه  ِه  َأَش�دِّ يِف  ْل�فهُ  َواْلهُ

ْعَجِم 795- وفهُ اْل�مهُ رهُ مَّ حهُ �َن�ا ثهُ َفْلَتْع�َل�ِم َج�َللهُ َأَت�ْت  َق�ْد  َفْت�ٍح  آِخ�َر 

َهاِتِ�ْم« 796- مَّ أهُ �نَّ  ههُ »َم�ا  ��ههُ  َمَقاهِلِ�مْ َوَق�ْولهُ يِف  النَّْف�ي  يِف  َم�ا  �عهُ  َأْجَ

واأَلْق�َص��رهُ 797- َبَق�َرٌة  �ههُ  وا َأْط�ولهُ رهُ وه« َح�رَّ مهُ َكْوَث��رهُ »َأْس�َقْيَناكهُ

َأَت��ْت798- ِكْلَمٍة  َأْط���َولهُ  ��ا  َ َرْتبِ��َأنَّ رِّ حهُ ْفَرَداٍت  مهُ ِمْن  َذا  َوَغ�ْي�رهُ 

ف�ســـائــــل القـــراآن

َرآِن اَل َيَكادهُ َيْنَحِص�ْر 799- ثِ�ْر َفْضلهُ القهُ أهُ َق�ْد  بِ�يِّ  النَّ َع�ْن  َذا  َبَي�انهُ 

ْه 800- َعَجائِبهُ َتْنَقِض�ي  اَل  الَِّذي  ْه َفْهَو  َصاِحبهُ مهُ َأَب���ًدا  َي��ِض��لُّ  َواَل 

بَِحْق 801- َواٍق  َوَماِحٌل  ْق َوَشاِفٌع  اْحَتَ َما  إِهاٍب  يِف  وههُ  عهُ َجَّ َلْو 
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الَواِقَيْه 802- ا  وَأمَّ ْمدهُ  اْلَ ههُ  َتالَِيْه َأْع�َظ�مهُ َوِسْحٍر  َشْيَطاٍن  رَشِّ  ِمْن 

َم�ا 803- َيْق�َرأهُ  الَّ�ِذي  ِعْم�َراَن  َق��ائِ��َ� َوآلهُ  ��َع��دُّ  يهُ ِمْنَها  آِخ���ٍر  يِف 

َقَرا 804- َوَمْن  َنَواِجٍب  ِمْن  َب��َرا االْنَعامهُ  َق��ْد  َفاِق  النِّ ِم��ْن  َب���راَءًة 

�اِل َمْن 805- جَّ َع�ْن َوَتْعِصمهُ اْلَكْهفهُ ِمْن الدَّ �ورهُ  َوالنُّ َع�ٍة  ْ جهُ يِف  َه�ا  َيْقَرأهُ

أهُ 806- َوَي��ْبَ َب��ْل  َحاِميمهُ  ههُ  َيْق�َرأهُ ِديَباجهُ ِلهُْل�ٍك  ِم�ْن  اْلَع�َذاِب  ِم�ْن 

هه807ُ- نِْصفهُ َواْل��َع��اِدَي��اٌت  �ههَُزْل��َزَل��ٌة  َوْصفهُ َج�ا  �ههُ  ْبعهُ رهُ وَن  َواْلَكاِف�رهُ

َخاِرْي 808- �ْل�ٌث َقْد َرَوى اْلبهُ و اْشتَِه�اِر االْخَلصهُ ثهُ َواْلَوْضعهُ يِف َذا اْلَباِب ذهُ

اْف�َتَى 809- بَ�يٍّ  أهُ َع�َى  �ْم  ههُ َجَرى َفَبْعضهُ ْبِ  اْلَ َعَى  نهُوٍح  ا  اْفِتَ َكَ� 

َواِقعه810ُ- ِفيِه  ْفِضيِل  التَّ يِف  ْلفهُ  َوْه��َو لِ��َش��ْأِن َم��ْن َت��َلههُ َراِف��عهَُواْلهُ

خوا�س القراآن

َواْلَغ�َزاِلِ 811- َصنَّ�َف  اْلََع�اِل َواْلَياِفِع�ِي  ِم�ْن  َوْه�َو  َخَواَص�ههُ 

َرآَن�ههُ 812- قهُ �َفا  الشِّ اهللهُ  َأْوَدَع  َأَباَن�ههُ إِْذ  اْلهُْصَطَف�ى  بِ�يُّ  النَّ َك�َ� 

ْمِد َجا813- َفا يِف اْلَ لِّ َداٍء الشِّ ِحيِح َأْخَرَجا ِمْن كهُ َخاِرْي يِف الصَّ َكَذا اْلبهُ

ِقي 814- �يِّ ِحيَن�َ� رهُ َتِق�ْي ِش�َفا َس�ِليِم اْلَ َت�لَّ  تِ�ي  الَّ َخَواتِي�مهُ  َك�َذا 

َوَرْد 815- َقْد  َأْمٌر  ْرِسِّ  بِاْلكهُ َرْد َواْلِْفظهُ  َواْلَعنْيهُ يِف »َما َشاَء« بِاْلَكْهِف تهُ

َحْق 816- َخاَن  َوالدُّ واأَلْنَعامهُ  َوالنَّاسهُ وال إْخَلصهُ َأْيًضا َواْلَفَلْق َياِسنيهُ 

ْقَي�تِْك817- َة ِعْنَد رهُ يَّ تِ�ْكَواْسَتْحِض�ِر النِّ ِعلَّ ِم�ْن  َأْن  َت�ْبَ اْلَيِق�نِي  َم�َع 
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ترجمة القراآن

إِْن 818- َرآِن  القهُ َة  َتْرَجَ وا  زهُ َفاْسَتبِْن َوَجوَّ َلْفٍظ  وَن  دهُ ِلَْعًنى  َكاَنْت 

ْطَلَقا 819- مهُ ِمْنههُ  َيْمَنعهُ  ْم  ههُ َتْنِطَقا َوَبْعضهُ َل��ْن  َح��َوى  بِ��َ�  ���ا  َ نَّ أِلَ

َعاِل�ا 820- �وَن  َيكهُ بِ�َأْن  وا  طهُ َنَمى َواْش�َتَ َوالَّ��تِ��ي  ��َرآِن  ال��قهُ ْلَغَة  بهُ

َقْد 821- اأَلْهَواِء  َوَعِن  اْلََعاِن  اْعَتَقْد هَلَا  َلههُ  َما  ِة  ِصحَّ َمْع  َد  رِّ جهُ

ْه822- �رهُ َفسِّ يهُ َمْن  وَط  هُ رشهُ ْسَتْوِفًيا  ْهمهُ رهُ َيْذكهُ َأَجاَز  َقْد  َمْن  الَِّذي  َهَذا 

كتابة القراآن

َمَع 823- ْرآِن  اْلقهُ ِكَتاَبَة  وا  َيَقْع َواْسَتْحَسنهُ َقْد  َمْشٍق  وَن  دهُ َخطٍّ  ِقيِق  َتْ

يِف 824- ْدِقيقهُ  والتَّ ْعِليقهُ  التَّ ْكَرههُ  ْصَحِف َويهُ اْل�مهُ يِف  َأْي  ْرآِن  اْلقهُ ِكَتاَبِة 

َوِوْي 825- النَّ َأَجاَز  َقْد  َوَنْقٌط  بِاْلَقِوْي َشْكٌل  َوَلْيَس  َأَبى  ْم  ههُ َوَبْعضهُ

َما 826- لَّ  كهُ َعْن  ِريَدههُ  َتْ وا  َما َوَأْوَجبهُ َحرَّ َبْع�ٌض  مَّ  ثهُ َرآِن  القهُ ِسَوى 

َأَبى 827- َلِكْن  ْصَحٍف  مهُ َوَبْيَع  ا  َتَبى رِشَ ْ يهُ َل��َدهيِ��ْم  َوْه��َو  ��اَع��ٌة  َجَ

مهُ 828- ��رَّ َ ���ِدٍث مهُ ْ ��ههُ ِم��ْن مهُ مهُ َوَم��سُّ ����رهُ ��ههُ ِوَس����اَدًة َوَيْ َوَج��ْع��لهُ

إِْن 829- مَّ  ثهُ وِّ  اْلَعدهُ إىَِل  َلههُ  َسْن َدَفٌع  يهُ ِقيَل  َأِوَراَقههُ  البَِل�ى  َطاَل 

�نهُ 830- سهُ َوَيْ َه�ا  وهُ َمْ َأْو  َه�ا  وا إِْحَراقهُ اْسَتْحَسنهُ ىَّ  َ يهُ َوإِْن  ههُ  َتْقبيلهُ

هه831ُ- َثَوابهُ ْصَحًفا  مهُ ْث  يهُورِّ ههَُوِمْن  َربُّ ِت  اْلَ���َ َبْعِد  ِمْن  �ِريِه  ْ يهُ
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ق�س�س القراآن

َحاِوَيا 832- َجاَء  َرآنهُ  القهُ ههُ  َقصَّ واأَلْنَبَيا َما  وا  َسَبقهُ َقْد  َمْن  َأَخَباَر 

بِْي 833- َنْحوهُ اْلََغاِزي اهْلَْجَرِة اْلَفْتِح الَعِىْ َكَذلَِك اأَلْحَداَث يِف َعْهِد النَّ

��َواِم��ِع834- ��َرائِِع هَلَ��ا ِم��َن اْل��َف��َوائِ��ِد اجْلَ ي�ِن َوالشَّ َبَي�انهُ َأْص�ِل الدِّ

ْصَطفى يِف َدْعَوتِْه835- ���تِ���ِهإِْظَهارهُ ِصْدِق اْل�مهُ مَّ َوأهُ لَِقْل�بِ���ِه  �ههُ  َتْثبِ�ي�تهُ

�ْربَِي�ْه 836- َوالتَّ اأَلْنبَِيا  ِذْكَرى  لِْلنَّْشِء َمْع تِْلَك اْلِعَظاِت اْلَغالَِيْه إِْحَياءهُ 

وا 837- فهُ َحرَّ ِفيَ�  اْلِكَتابِيِّي�َن  وا َدْمغهُ  َخاَلفهُ ِمَّ��ا  لَِلَحقِّ  ��ههُ  َب��َي��انهُ

ِب اأَلَدْب838- ْرآِن ِمْن َضْ اْجَتَنْب َوَقَصصهُ القهُ اأَلَساِطرِي  ِكْذَب  ههُ  َلِكنَّ

َب839ْ- ِوي َغْي�َر َصاِدِق اْلَ َدى َواْل�َحقُّ َواْل�َخْي�رهُ اْسَتَق�رَّ َفَلْيَس َيْ ِفيِه اْل�ههُ

وَب اْلَقَصْص 840- ْسلهُ َرآنهُ أهُ َع القهُ َقْص َوَنوَّ ِمْنههُ  ِفيَ�  اإِلْعَجاَز  ْظِهَر  لِيهُ

اْلَغاَيِة 841- اِلْختَِلِف  َأْو  اْلَبلَغِة واالْعتِ�َنا  ْنَتهى  مهُ َب��َي��اِن  َك��َذا 

َناَقَشْت 842- َقْد  ْم  ههُ َقَصصهُ ْنبَِيا  َفَشْت واأْلَ ْم  ِفيههُ تِي  الَّ اْلِفَكِر  َمَناِهَج 

لِْلَع�ْل�َمَنْه 843- ْه  تهُ ِقصَّ َعيٍب  شهُ ْلَطَنْه َنْحوهُ  السَّ بُّ  حهُ مَّ  ثهُ َناَقَشْتَها  َقْد 

ْت 844- َعاجَلَ ْوٌط  لهُ مَّ  ثهُ وٍد  ههُ َقْوِم  َواْعَتَنْت يِف  وِذ  ذهُ الشُّ َأْمَر  �ههُ  تهُ َقصَّ

ْم845- وَسى بِاْنِح�َراف َنِْجههُ ةهُ مهُ ِهْمِقصَّ َهِّ لَّ  وَس جهُ اْلَْحسهُ وا  َجَعلهُ إِْذ 
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علم ال�سنن الإلهية يف القراآن

َنَطْق 846- اهللِ  َنِن  سهُ َعْن  الَِّذي  َو  َوَأنَّ َما يِف اْلَكْوِن َأْجَرى اهللهُ َحْق ههُ

��َراَدههُ 847- مهُ َنا  َربِّ َع��ْن  وا  ِع��َب��اَدههُ لَِيْفَهمهُ ��اِط��ًب��ا  َ مهُ َك��ْونِ��ِه  يِف 

َقَض��ى 848- ِلَ�ا  �مْ  َأْمَرههُ ِمنَي  َس�لِّ اْرَتَض�ى مهُ بَِ�  ْم  َعْيَشههُ ِرْيَن  َدبِّ مهُ

َنْن 849- َوالسُّ اإِلَل��ِه  َقَواننِِي  االْبتَِل التَّْخِفيفهُ االْستِْخَلفهُ َعْن َوِم��ْن 

�لِ 850- َكامهُ َوالتَّ ْغيِ�رِي  التَّ ةهُ  �نَّ ِل َوسهُ ٍن َت����َداوهُ ���ٍع َت�����َوازهُ َت���َدافهُ

ْس�َباِب 851- بِاأْلَ واأَلْخ�ِذ  ٍف  �اِب َتَع�ارهُ َ يهُ اَل  ْزِق  ال�رِّ يِف  �َن��ا  َوَربُّ

ْس�َلههُ 852- َورهُ �وَدههُ  نهُ جهُ َلههُ َوَنْص��ِرِه  بَِنْص�ِرِهْم  لِ��َذا  َوَرْب��ِط��ِه 

وا تِْلَك اْلَِنْن االْمَه�اِل واإِلْهَلِك َضْنِك َعْيِش َمْن 853- وا َواْسَتْدَبرهُ َقْد َأْعَرضهُ

َيِضْل 854- َوَمْن  َلَنْفِسِه  اْهَتَدى  َعِمْل َمِن  َلههُ  بَِ�  َزى  ْ يهُ اْمِريٍء  لُّ  كهُ

ِس��َواههُ 855- َه��الِ��ٌك  ٍء  َشْ ��لُّ  َه���َداههُ َوكهُ ��ِذي  ل��لَّ ��ِض��لَّ  مهُ َواَل 

ِعَه�ا 856- اْلَغْي�ِب  َمَفاتِ�حهُ  ْسَعَها َوِعْن�َدههُ  وهُ االَّ  َنْفًسا  ْف  َكلِّ يهُ َوَلْ 

�ْبَحاَنههُ َأَع�زَّ َم�ْن بِ�ِه اْعَتَصْم 857- َعَصْم سهُ َشْيَطاٍن  رَشِّ  ِمْن  ِلًصا  ْ َومهُ

َت�ِزْر858- اَل  �وَن  يبهُ الطِّ َب�اِت  َفاْعَتبِ�ْرلِْلَطيِّ ْخَرى  أهُ ِوْزَر  َأْي  َواِزَرٌة 

علم مبادئ وقيم القراآن

َرانهُ َخْي�رهُ اْلَكِلِم 859- َع��َى َم��َب��اِدٍئ َأَت���ْت َوِق��َي��ِم َقْد اْحَتَوى اْلقهُ

َأنَّ��ههُ 860- ��َراِن  اْل��قهُ َم��َب��اِدِئ  َم اإِلْنَس�اَن َأْعَى َش�ْأَن�ههُ َفِمْن  َق�ْد َك�رَّ
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َوَهْل 861- يِن  الدِّ يِف  إِْكَراَه  اَل  َضْلَوِمْنههُ  اإِلْحَساِن  ِسَوى  االْحَساِن  َجَزاءهُ 

َوَم�ا 862- َس�بِيِلَنا  َغ�رْيَ  بِ�ْع  َيتَّ َنَمى َم�ْن  َأْم��ٌر  َح��َرٍج  ِمْن  مهُ  َعَلْي�كهُ

َواْلِفْتَن�ةهُ 863- ْم  َس�كهُ َأَنفهُ �وا  لهُ َتْقتهُ إِْخ�َوةهُ اَل  �وَن  �ْؤِمنهُ اْل�مهُ �مَّ  ثهُ َأَش�دُّ 

َجَعْل 864- َكَ�  َمَض�ى  َع�َّ  َعَفا  َلَنا اْل�َحَي�اَة يِف اْلِقَصاِص َواْلَعَمْل َوَقْد 

يِن بِاإِلْخ�لِص َمْع 865- ههُ يِف الدِّ َب�ْع َمَناطهُ �تَّ اْل�مهُ بِيِّ  النَّ َهْدِي  َعَى  َسرْيٍ 

إىَِل 866- ْم  بَِأْيِديكهُ ْوا  ْلقهُ تهُ اَل  َتَل�ى َكَذاَك  ْ يهُ َخْي�ٌر  ْلحهُ  َوالصُّ َكٍة  لهُ َتْ

�وا بِِمْث�ِل َم�ا َوَلْي�َس َلْك 867- َفْك َفَعاِقبهُ َكلَّ َما  بِِه  َتْسَعى  الَِّذي  إاّل 

�ههُ َوَم�ْن َعِم�ْل 868- ِطيقهُ ْكَتِمْل إاّل الَّ�ِذي تهُ مهُ َأْمٌر  �ْج�َز  يهُ وٍء  بِسهُ وًءا  سهُ

َم�ْع 869- لأَلْف�َراِد  �َرآِن  القهُ �ْج�َت�َم�ْع َوِقَي�مهُ  ْس�َرٍة َأْو لَِدْوَلٍة َواْل�مهُ أهُ

َأْو 870- نِّ  الظَّ اْجتَِنابهُ  َنْحوهُ  ٌة  َلْو َفْرِديَّ َقْوِل  َتْركهُ  لِْلَنْفِس  َتْزِكَيٌة 

ٌع ِصْدٌق َوَصْب�ٌر َواْلَعَمْل 871- َواْل�َج�َدْل َتَواضهُ لِْلِمَراِء  َتْرٌك  لِْلَخرْيِ 

ٌة َمْع ِح�ْف�ِظ َفْرٍج َواْلَبَص�ْر 872- َضا َعْن اْلَقَدْر َوِعفَّ ْك�رهُ الرِّ َواْل�َحْم�دهُ َوالشُّ

��ٌس َس��َ�َح��ةهُ االْخَلصهُ ااْلِْعتِدالهُ ااْلِْستِقاَمةهُ 873- ��ٌط َت��َن��افهُ َت��َوسُّ

لِْلَغَضْب 874- َتْرٌك  مَّ  ثهُ لَِغْيٍظ  ْسنهُ اأَلَدْب َك�ْظٌم  �َقى حهُ ْي�ٍر َواْلتُّ َبْذٌل ِلَ

ْس�َرِة 875- ْلحهُ واإِلْصَلحهُ َذا لأِْلهُ ْسنهُ اْلِعْش�َرِةَوالصُّ مَّ حهُ َتْركهُ التَّلِحي ثهُ

ةهُ 876- َوال�َم��َودَّ اْلبِ��رُّ  َواْلَعَداَل���ِةلِْلَوالَِدْي��ِن  لِْلَن��ْشِء  َتْربِ�َي���ٌة 

اْل�َجَم�اَع�ِة 877- ِقَي�مهُ  ا  َذَ َي�ِل  �مَّ  �َفاَعِة ثهُ الشَّ ِن  َع�اوهُ َوالتَّ َكاْلَع�ْدِل 
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�ِم878- احهُ َ َوالتَّ اجْلِ�َواِر  �ْفَعِة  ِم َوالشُّ َعلُّ التَّ إِْي�����َث�����اٍر  ��ٍل  َت��َك��افهُ

��مَّ َش��َه��اَدٍة َوَف��ا879- اَلَفاَوَدْع����َوٍة ثهُ َتَ إِْن  اْلَبْي�ِن  َذاِت  إِْصَلِح 

ِحيَّ�ِة880- َوالتَّ االس�تئذاِن  وِء واأَلَم�اَن�ِة َواْلَعْف�ِو  َدْفِع السُّ االْحَساِن 

َنْب�ذهُ االْع�تِ��َدا881- ْوَل�ِة  الدَّ الِعَداَوِقَي�مهُ  ��َوااَلَة  مهُ َواْح��َذْر  َعَداَلٌة 

وَرى واالْستِْعدادهُ لِْلِقَتاِل َمْع 882- َيَقْع شهُ َقْد  َفَساٍد  َأْو  ْلٍم  لِظهُ َدْف��ٍع 

َأْو883- بِاْلَعْهِد  والَوَفا  ِجَواٍر  ْسنهُ  �ْسِل�ِم�ي�َن َقْد َرَأْواحهُ ِحْفٌظ لِ�َم�اِل اْل�مهُ

علم مقا�سد �سور القراآن

بِْه 884- ْدَرى  يهُ َما  َراِن  اْلقهُ ِكَت�ابِِه َمَقاِصدهُ  ِمْن  اهللِ  َراِد  مهُ َف�ْه�ْم 

َوْر 885- َوَج�ْمِع َما فِ�ي َفْضِلَها ِمْن اأَلَثْر  َطِريقهُ َذا فِ�ي َفْهِم َأْسَ�ِء السُّ

َبْب 886- وٍع ِسياٍق َوالسَّ ِديِد َمْوضهُ َوَجْب َتْ َرْبٍط  َوٍر  ِمْ َلَبَساٍت  مهُ

اْبَتَدْت 887- ا  ِبَ تِي  الَّ اْلَفَواتِِح  َدْت َمَع  ��دَّ َتَ َلْفَظًة  ��َراِع��ي  تهُ َوَأْن 

َمْقَطِع 888- َوَردِّ  َحاٍل  ْقَتَض�ى  َيِعي َومهُ هَلَ��ا  ��َغ��ٌة  َولهُ ِلَ�ْط�َل�ٍع 

ْر َما َحَوْت 889- وَرَة َواْنظهُ ِم السُّ َوَم�ا َعَلْيِه ِم�ْن َمَقاِص�َد اْنَطَوْت َوَقسِّ

َواْبَتِهْل 890- لَِفْهٍم  ْفَس  النَّ تَِّصْل َوِهيءِّ  مهُ بَِفْضِل  َتْ�َظى  َكْي  هللِ 

ْه 891- ِليَّ كهُ َمَقاِصٍد  َع��َى  �ْزئِيَّ���ْه َوْه���َو  ��َوِر اْل�جهُ َمَق�اِص�ٍد لِلسُّ

َمْع 892- ااْلِْعتِقاِد  َتْصِحيحهُ  �َي�ٌة  لِّ َوَقْع كهُ َوَتْش�ِريٍع  االْخَلِق  ِذيِب  َتْ

ْم 893- ثهُ واأَلْخَبارهُ  ِة  مَّ األهُ ْم ِسياَسةهُ  َتْعِليٌم الْ�َم�َواِعظهُ اإِلْعَجازهُ ضهُ
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�ٌة َكاْل�َحْم�ِد ِف�ي إِْج�َم�الِ�َها 894- �ْزئِيَّ �ا جهُ اِتَ َطيَّ ف�ِ�ي  �َرآِن  القهُ َمَقاِص�َد 

وَراِت َبَدْت يِف اْلَبَقَرْه 895- �رهُ �ْخبِ�َرْه جعهُ الضَّ َعاِف مهُ النَِّسا َعْن الضِّ مَّ  ثهُ

ْفِصَحْه 896- مهُ وِد  �ههُ اْلعهُ َعْن  َفاِضَحْه َمائَِدٌة  َفاِق  النِّ َأْه��َل  َب��راَءٌة 

وَماٌت واالْخَلقهُ اْلَقَلْم 897- صهُ ْخٍل َقْد َأَل�ْم َصاٌد خهُ ْيلهُ َعْن َسَخا َوبهُ َواللَّ

مَّ التََّواِص َجاَء يِف اْلَعْص�ِر َويِف 898- َفاْعِرِف ثهُ اإِلَلِه  َتْوِحيدهُ  االْخَلِص 

الَواِقَع�ِة899- يِف  لِْلَخْل�ِق  ههُ  اجَل�اِمَعِةَتْقِس�يمهُ الَق�اِصِد  بِ�ِذي  َفاْع�َن 

كـليـــات القـــراآن

َيِرْد 900- َقْد  َرآِن  القهُ يِف  َلْفٍظ  لُّ  ِرْد َوكهُ َوْهَو َعَى إِْحَدى اْل�َم�َعانِ�ي َيطَّ

�َذا َأْعنِي َعَى اْلَغالِِب اَل اْل�َحِصِ َوَذا 901- خهُ وأْف�َراًدا  ْس�َمى  يهُ �َي��ًة  لِّ كهُ

َفاِرِس 902- َواْبنهُ  اِغبهُ  الرَّ بِِه  ْعَنى  ْرَكِش�ْي يهُ َوال�زَّ َأْفَراَدههُ  �َنههُ  َضمَّ

َدا903- َعدَّ َقْد  َبْعَضههُ  اْل�َج�َللهُ  َكاْلبَ�ْعِل َزْوٌج َحْيثهُ َجاَء َما َعَدا َكَذا 

َوَثْن904- ْم  ِعْنَدههُ َفْهَو  َبْعل  وَن  َفاْعَلَمْنَتْدعهُ َفاْلَعَذابهُ  ِرْجٍز  لُّ  َوكهُ

َنْم905- �ْر« َفالصَّ َثْمإالَّ الَِّذي َتَلههُ »َفاْهجهُ َتْدِريِه  َفالَِّذي  َصْوٍم  لُّ  َوكهُ

مَّ َما 906- َو َصْمٌت ثهُ « َفههُ �َضاِرعهُ اْنَتَمى ِسَوى »َنَذْرتهُ ْدَري اَل اْل�مهُ َأْدَراَك يهُ

�ْف�َردهُ 907- لُّ ِرَياٍح َرْح�َم�ٌة َواْل�مهُ ْقَصدهُ كهُ يهُ َمْعًنى  َذاَك  َعَذاٌب  ِريٌح 

َخل908- َما  َشكٌّ  َفْهَو  َرْيٍب  لُّ  �ْج�َت�لَوكهُ »َرْيَب اْل�َم�نهُوِن« َح�اِدَثاٌت تهُ
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لطائف القراآن

َعْن 909- َأَباَن  َما  َرآِن  القهُ َأساِر َتْرِكيٍب َوَوْضٍع َحْيثهُ َعْن َلَطائِفهُ 

َوِف�ي 910- َبْكٍر  َأبهُو  ِزاْي  الرَّ َف�ههُ  وَزَب�اِدْي َفاْع��ِرِف َصنَّ َبصائِ�ِر الِفريهُ

ْع�َراِوي 911- ��َداِوي َواْلفخرهُ َواْل�َخِطي�بهُ والشَّ يهُ اَرههُ  َأِسَ ْم  ههُ َوَغْي�رهُ

َأْي َكاِم�ًل يِف َذاتِ�ِه َم�ْع َرْيبِ�ِه�ْم َكَقْولِِه »اَل ِرْيَب« َمْع إِْعَراِضِهْم 912-

َفاْعَل�ْم آتَِيْه913- بِالَواِو  �تَِّح��تْ  َثَم�انَِي��ْهَوفهُ �َه��ا  َأْب�َوابهُ �ٍة  َجنَّ َم�ْع 

حماور �سور القراآن

َوْر 914- السُّ َداَرْت  َعَلْيِه  الَِّذي  َو  ْعَت�َبْ ههُ يهُ َأْن  َيْن�َبِغ��ي  َف�نٌّ  َوَذاَك 

َقْد 915- ْرآِن  القهُ ِمْن  وَرٍة  سهُ لُّ  كهُ َوَرْد إِْذ  َقْد  َعِظيٍم  َأْصٍل  َعَى  َداَرْت 

ا يِف َنْظَرِة اْلَعْجَلِن َجا 916- َأْدَرَجا َوَبْعضهُ َذَ َقْد  َذا  َحْيثهُ  اْلَكَ�ِل  اَلبِِن 

�ْه 917- اْلَفاِتَ يِف  َكَقْولِ�ِه  �ههُ  َأَوَضَحْه ِمَثالهُ َما  َوٌر  ِمْ ْد«  َنْعبهُ اِك  »إِيَّ

ا 918- « َفَذَ َوَك�َذا َوَقاَل »َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمتهُ �َرآِن  القهُ ْس�َطاِط  فهُ �َورهُ  ِمْ

يؤتسىبِآِل ِعْمَراَن »اْصَطَفى« َوبِاْل�نِّ�َس�ا919- َأمرَّ  َذاَك  ْوا«  َتَتَمنَّ »اَل 

علم تف�سيـر  القراآن

ْعَلمهُ 920- يهُ َفنٌّ  الَّ�ل�ِه  آي  ْفَهمهُ َتْفِسي�رهُ  تهُ َواْل�َمَع�انِ�ي  �َرادهُ  اْل�مهُ بِِه 

اْلبِ�َش�ْر 921- َطاَقِة  بَِقْدِر  َذا  ْعِريِف َأْمٌر اْشَتَهْر َلِكنَّ  ْل�فهُ يِف التَّ َواْل�خهُ

ْفِظ َعْن 922- فهُ اللَّ �ْأِويلهُ َصْ َع�ّن واآلَخ�رهُ التَّ َحْي�ثهُ  َخِف�يٍّ  إىَِل  َظاِه�ِرِه 
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ْأِويِل َقْد 923- ْفِسرِي والتَّ �ْلفهُ يِف التَّ َوَجّد َواْل�خهُ َتْوِفيًقا  َراَم  َوَبْعٌض  َجَرى 

َكَذا 924- ْرآٍن  قهُ َأْل�َف�اظهُ  �ههُ  وعهُ ْعَرَف اْل�َم�ْع�نِي بَِذا َمْوضهُ ههُ َأْن يهُ ودهُ َمْقصهُ

�َعاَدِة 925- بِالسَّ اْلَف�ْوِز  يِف  �ههُ  اآلِخ�َرِة َغاَيتهُ َويِف  ْنَي��ا  الدُّ َه�ِذِه  يِف 

َأْفَضِل926- ِمْن  َكْونِِه  يِف  �ههُ  �ِريِف اأَلْكَمِلَوَفْضلهُ وِم َش�ْرِع�َنا الشَّ لهُ عهُ

�سـروط املـفـ�ســر

َأْن 927- َرآَن  القهُ �رهُ  َفسِّ يهُ الَِّذي  طهُ  �َنْن رَشْ َوبِاْلسُّ بِ�ِه  َعال�ًِم��ا  �وَن  َيكهُ

َدا 928- رَّ َتَ َقْد  ااْلِْعتِقاِد  َبَدا َصِحيَح  ْسنهُ َقْصِدِه  َعْن الْ�َه�َوى َوحهُ

بِْي َوَعْن 929- ههُ النَّ�ْق�لهُ َعْن النَّ ْمَدتهُ َوَه�ْن عهُ ل�َم��ا  َتنًِب�ا  ْ مهُ َأْصَحابِ��ِه 

َلْ 930- اإِلْع�َراِب  ِة  �دَّ عهُ ِم�نْ   ً َْت�ألِ اْلَكِلْم مهُ ِه  َأَوجهُ ْلفهُ  َعَلْيَه خهُ ْشَكْل  يهُ

الْ�َخ�اِدَمْه 931- وِم  لهُ َوبِاْلعهُ اَلِزَمْه بِآَلٍة  وٌط  هُ رشهُ ِذْي  ِعْلً�  َأَحاَط 

َغْه 932- �ْرَف اللُّ ا اأَلْصَلنِي َوالصَّ َباَلَغ�ْه َأْعنِي ِبَ مهُ اَل  النَّْح�َو  َوااْلِْش�ِتقاَق 

ْم 933- ثهُ اِريَخ  التَّ َواْل�َمْنِط�َق  َبلَغًة  ْم   وَل اْلِفْقَه ضهُ زهُ ِعْلَم اْلِقَراَءاِت النُّ

مَّ اْلَْوِه�َبْه 934- اْل�َم�ْرَت�َب�ْه ِعْلَم الْ�َحديِث النَّْسَخ ثهُ وَّ  لهُ عهُ َناَل  َحاَزَها  َمْن 

عهُ 935- َوالتََّواضهُ اإِلْخَلصهُ  ههُ  َيْتَبعهُ آَدابهُ َسْمٍت  ْسنهُ  حهُ َقْصٍد  ةهُ  ِصحَّ

اأَلَجْل أَماَنٌة ِف�ي النَّ�ْق�ِل ِصْدٌق َواْلَعَمْل 936- َكاَن  َمْن  َتْقِديمهُ  ٌة  َرِويَّ

ْسنهُ اْل�َمْع�ِرَف�ْه 937- مَّ حهُ ةهُ َنْفٍس ثهُ �َف�ْه ِعزَّ َفْهٌم َكَذا َت�ْرتِ�يبهُ َما َقْد َصنَّ

ْسنهُ اْلَعْرِض َمْع938- ْهدهُ حهُ َرَجْعَجْهٌر بَِحقٍّ زهُ َدائًِ�  الْ�َح�قِّ  لَِقْوِل  َتْقَوى 
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قواعد للمف�سر مهمة

�ِر 939- َفسِّ لِْلمهُ َي��ْل��َزمهُ  َم��ا  َكالَْص�َدِر َوِم��ْن��ههُ  بِ�ِه  اْلِعْل�ِم  َمْعِرَف�ةهُ 

ْنِكرِي 940- ْع�ِريِف والتَّ ِمرِيَواْلَعْطِف والتَّ ِف اْل�َج��رِّ َك�َذا الضَّ َوَأْح�رهُ

َوَج�ْم�ِع941- ��َؤنَّ��ٍث  مهُ ��ٍر  ��َذكَّ َوَس�ْمِعمهُ َكَبص��ٍر  ْف�َرٍد  مهُ َم�ْع 

ِخَطابِِه 942- ف  َجاَء  َوِفْعٍل  َجَوابِ�ِه بِاْسٍم  َم�ْع  �َؤاِل  السُّ ِل  َتَش�اكهُ

ِف943- ادهُ َ التَّ َوَكَذا  َلْفٍظ  َن�ا بَِبْس�ِطَها َس�ْوَف َيِف�يَتْكَراِر  حهُ َورَشْ

تاريخ تف�سري القراآن

يِف 944- ْرآَن  القهُ �َر  َفسَّ َقْد  َمْن  لهُ  َفاْع�ِرِفَأوَّ اْل�َجِليلهُ  ِمْنههُ  َمَواِضٍع 

َلْه 945- َأْجَ َقْد  َمْوِضٍع  يِف  الَِّذي  َلْه َفَ�  َفصَّ ِمْن�ههُ  آَخ��َر  َمْوِض�ٍع  يِف   

َذا946- َبْعَض  َأَباَن  َقْد  بِيُّ  النَّ َتَذى َكَذا  ْ يهُ َأْصٌل  َيْسبِقهُ  َوَما  َوَذا 

َحاَبة947- الصَّ َعْن  َجاَء  الَِّذي  مَّ  َس�اِن اْلَفْه�ِم َوالنََّجاَب�ِة ثهُ أه�ِل اللِّ

ْرآَن إِْذ ِفيِهْم َنَزْل948- وا القهُ َت�َزْل َمْن َعاَيشهُ َوَلْ  بَِجْمِع�ِه  اْعَتَن�ْوا  َك�َ� 

اْل�َم�ْرِجعهُ 949- َلَديَنا  ِفيِه  ْم  ْس�َمعهُ َأْقَواهَلهُ يهُ َم�ا  َنْقِل�ِه  يِف  �مْ  هُ َعَمَدتهُ

�وا 950- سهُ �وِح َأسَّ تهُ �مْ َبْع�َد اْلفهُ سهُ َلِكنَّههُ َدرَّ تهُ تِي  الَّ اْلَعْلِم  َمَداِرَس 

َي�ِة 951- لِّ ��ْرِع بِاْلكهُ �ومهُ الشَّ لهُ بِاْل�َمِديَنِة ِفيَه�ا عهُ َظ��لَّ  َبٌ  أهُ ا  َف���َذَ

َكَذا 952- َأَسْلٍم  َواْبنهُ  َكْعٍب  اْبنهُ  َتَتْلَم�َذا َلههُ  �ْم  ههُ لُّ كهُ َأْيًض�ا  َرِفي�ٌع 

َرى ِعْلً� َنَش�ْر 953- مِّ اْلقهُ َجْب�ر َواْلَبْحرهُ يِف أهُ ْبنهُ  اِهدهُ  َ مهُ َعَطا  َرَوى  َعْنههُ 
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ِعْكِرَمْه 954- َبرْيٍ  جهُ اْبنهُ  َمْعههُ  سهُ  َعْلَقَم�ْه َطاوهُ َعْب�ٍد  َأمِّ  اْب�نهُ  وَف�ِة  بِاْلكهُ

وقهُ اْلَيَمْن 955- ْع�بْي اْلَ�َس�ْن َعْنههُ َرَوى َكَذاَك َمْس�رهُ النََّخِعْي َقَتاَدةهُ الشَّ

َمْن 956- َجاَء  ابِِعنَي  التَّ َعْص�ِر  َنْن َوَبْعَد  السُّ َمَع  ْم  َتْفِسرَيههُ نهُوا  َدوَّ َقْد 

َمْع 957- َوِكيِع  ْعَبٍة  �َم�ْيٍد شهُ �ْع َكاْبِن حهُ َجَ �ْفَياٌن  سهُ �مَّ  ثهُ َرْوٍح  َيِزي�ِد 

َخاِرْي 958- ِحيِح َقْد َرَوى اْلبهُ اْلِ��ْق��َداِر َويِف الصَّ َعِظيَمَة  َط��ائِ��َف��ًة 

��ْس��ِل��ٌم َط��ائِ��َف��ًة َي��ِس��رَيْه 959- َتْفِس�رَيْه َومهُ ْس�َتْوِعًبا  مهُ �ْم  ههُ َوَبْعضهُ

ْع 960- َجَ اٍم  َهَّ َواْبنهُ  َماَجْه  اْبنهُ  َوَضْع َكَ�  إِْذ  ِبيِّ  الطَّ َجِريِر  َواْبنهُ 

�وَم َأْي بِاْل�َج�اِم�ِع 961- ��َن��اِزِع َتْفِسرَيههُ اْل�َم�ْوسهُ مهُ وَن���َ�  دهُ َشْيًخا  ��دَّ  َف��عهُ

�ْع�َت�َم�ْد 962- ههُ يِف اْلَفنِّ َصاَر اْل�مهُ �َنْد ِكَتابهُ بِالسَّ َأْي  َتْفِس�رَيههُ  لَِقاِص�ٍد 

نهُوِن اأَلْل�َمِعي َواْب�نهُ َأِب َحاتِ�ِم َواْب�نهُ اْلَب�يِّ�ِع 963- و اْلفهُ والَطَب�َرانِ�ي ذهُ

َم�ْن�َدْه964- َواَلْبِن  ْيِخ  الشَّ َأبهُو  َوَبْع�َدْهَكَذا  َج�ا  َم�ْرَدَوْي��ِه  َواَلْب�نِ 

َنْه965- َوَدوَّ َذا  لَّ  كهُ يهُوِطي  السُّ �َن�ْه َحَوى  َبيَّ َم��ا  ��نَّ��ههُ  َل��كِ ِه  رِّ دهُ يِف 

مَّ اْلَِلفهُ َجا واالْنَصافهُ اْخَتَفى َمْع َحْذِف االْسَناِد وبِالَعْزِو اْكَتَفى 966- ثهُ

ِب 967- التََّعصُّ َب��واِدرهُ  ��َرْت  لِّ َفنٍّ َبْل َوفِ�ي اْل�َم�َذاِهِب َوَظ��هَّ يِف كهُ

اْلَفْلَسَفْه 968- ِعْلمهُ  ْفِسرَي  التَّ اْل�َم�ْع�ِرَف�ْه َوَخاَلَط  وِن  نهُ فهُ ِمْن  لَِفنٍّ  َوَمْن 

َع�اَب�ههُ َأْت��َق��َن��ههُ َح��َش��ا بِ��ِه ِك��َت��اَب��ههُ 969- إَِم��اٍم  َكْم  نِيعهُ  الصَّ َوَذا 

بَِذَكِرِه 970- َيْعَتنِي  اْلَكَلَم  و  َتْفِسرِيِه َف��ذهُ يِف  يِّ  الرِّ َخِطيِب  َكاْبِن 
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وَعا 971- رهُ الفهُ �رهُ  َيْذكهُ اْلَفِقيههُ  وَعا َكَذا  مهُ �بِ�ي َمْ �ْرطهُ �َبِص�رهُ َذا يِف القهُ تهُ

واأَلْخَباِر972- اِريِخ  التَّ باآلَث�اِر َوَصاِحبهُ  َج�اَء  َكالثَّ�ْع�َل�ب�يِّ 

َم�ْخ�َش�ِري 973- َكالزَّ اْلبِْدَعِة  َيْنَبِي َوَصاِحبهُ  وِص  النُّصهُ َأْعَناِق  لَِل�يِّ 

ِف 974- التََّصوُّ َوِذي  بِْدَعٍة  َتِف�ي لَِنْص�ِر  َيْ َوَص��ْرٍف  َنْح�ٍو  َغ�ٍة  َولهُ

بِ�ِه 975- ْعَن�ى  يهُ ا  َذَ َوَغْي��رهُ  َحتَّ�ى َح�َدْوا بِالَف�نِّ َع�ْن َأْبَوابِِه َبلَغ�ٌة 

َرآَن يِف 976- وا القهُ �رهُ مَّ اْعَتَنى َمْن َفسَّ اِم ِذي بِاْل�َبْحِث ِف�ي اْل�َمَعاِرِف ثهُ االيَّ

�ْجَت�َمْع َكَبْحثِِهْم يِف َمْقِصِد التَّْش�ِريِع َمْع 977- وِم اْل�مهُ لهُ َما َيْسَتِجدُّ ِمْن عهُ

َوَرْد َأِضْف لَِذا إِْعَجاَزههُ الِعْلِمْي َفَقْد 978- َك�َ�  ْتبِِه�مْ  كهُ يِف  َذا  ِرَج  َأدهُ

اِهِر َطيَّ اْل�َم�َن�اِر َوَكَذا اْل�َج�َواِه�َر 979- الطَّ ِكَتاِب  َمْع  ِظَلٍل  َويِف 

�ْع�َراِوي 980- �ِجلَّ للشَّ �ْن�َطاِوي َوبِالَّ�ِذي سهُ الطَّ ِد  يِّ السَّ َوِسيِط  َويِف 

َق�ا981- َفرَّ مهُ َأَت�ى  ِمَّ�ا  َذا  َقاَوَغ�رْيهُ  َأرْشَ َما  َحَوى  َقْد  َنْظٍم  َطيِّ  يِف 

اأنواع التفـ�سيـر

�وِر 982- ْفِسي�َر يِف اْل�َمْشههُ وا التَّ مهُ �وِر َوَقسَّ وبال�مَ�ْأثهُ ْأِي  بِال�رَّ َنْوَعْي�ِن 

�وِل َعْن 983- �وِر يِف الْ�َم�ْنقهُ ْمَدةهُ الَْأثهُ َوَه�ْن َوعهُ َم�ا  َراٍو  َعْن�ههُ  إِْن  َنبِيِّ�َن�ا 

ْم 984- َبْعَدههُ ابِِعي�َن  َوالتَّ �ْم َوَصْحبِِه  َع�َى الَّ�ِذي َق�ْد اْس�َتَقرَّ ِعْنَدههُ

ِفي�ِه 985- اْلِ�َلفهُ  َج�اَء  َم�ا  لُّ  َوَتابِِعي�ِه َوكهُ بِ�ْي  النَّ ْحب�ِة  صهُ َع�ْن 

ْفِظ َواْل�َمْعَنى اْحَتَمْل986- ا بَِحْسِب اللَّ َأْو ِذْكِرِهْم َلَبْعِض َما اْلَعامهُ اْشَتَمْل َفَذَ
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ْمَرْي�ِن987- لأِْلَ ْفِظ  اللَّ اْحتَِ�ِل  ْفَظْي�ِنَأْو   اللَّ بهُ  َتَقارهُ َذا  َوَنْحِو 

ْنَقلهُ َعْن َأْهِل اْلِكَتاْب 988- اْرتَِي�اْب َأْو يِف الَِّذي يهُ وَن  دهُ �ههُ  َأْس�َبابهُ َفَه�ِذِه 

�ههُ َيْعِص�مهُ ِم�ْن 989- َباعهُ َفاْسَتبِْن َوَذا الَّ�ِذي اتِّ اْلِكَتاِب  يِف  َوَوْهٍم  إِْثٍم 

َعَل�ى 990- ْأِي  بِالرَّ ْفِسرِي  التَّ اْجَتل َوَعَمَدةهُ  َنْوَعاِن  َوْهَو  وَرْأٍي  َفْهٍم 

َقْد َواَفَقا991- �ولهُ َما  َطاَبَقا فاألول اْل�َمْقبهُ �ِريِف  الشَّ �ْرِع  َولِلشَّ ا  َنصَّ

ِة 992- اْل�َمَذمَّ و  ودهُ ذهُ اْل�َمْردهُ ههُ  اْلبِْدَع�ِة َوَعْكسهُ َأْه�لِ  َتْفِس�ريهُ  مَ�ا  الِس�يَّ

ا 993- َ �ْم َأَض�اَف َنْوَع�نْيِ ههُ ههُ إَش�����اَرٌة َوَب��اط��َن��ْي َل��ِك��نَّ��َ� َوَبْعضهُ

ْأْي َيْنَتِم�ي اإِلَش�اِريُّ َك�� 994- َفاْعَل�َ� لل�رَّ اْلباِطنِ�يُّ  َأْح�َرى  مِّ  بِال�ذَّ

اْرَبَعْه995- َفاِسرَي  التَّ اْل�َحْب�رهُ  َم  َأْشَن�َع�ْه َوَقسَّ َما  ههُ  َجْهلهُ َجِلٌّ  ِقْسٌم 

ِمْن996- ْربهُ  اْلعهُ َعَرَفْتههُ  َقْد  َما  اْلِفِطْن َيِليِه  َيْدِري  ْشَكٌل  َومهُ ِكَلِمَها 

َواْل�َخ�ِفّي 997- ِسَواههُ  وَن  دهُ اْلَع�ِلَّتْأِويَلههُ  بُّ  ال�رَّ ��ههُ  َيْع�ِرفهُ َه�ا  َرابِعهُ

ْحِليِل��ي 998- وَن�ههُ التَّ ْفِصي�ِل َوِمْن�ههُ َم�ا َيْدعهُ بالتَّ االَي�اِت  لَِبْحثِِه�ْم 

الِ�ي 999- اإِلْجَ َلَدهيِمهُ  َذا  اْلَِث���اِل َوَعْكسهُ  �َق���اِرِن  بِاْل�مهُ َيِلي���ِه 

وِعي1000َّ- َفاْلَْوضهُ اأَلْن��َواِع  َوَرْعيَوَرابِ��عهُ  ِفيه  وعهُ  اْلَْوضهُ الَِّذي  َو  َوههُ

غرائب التف�سري

الِك�ْرَم�انِ�ي 1001- اْلَغَرائِِب  يِف  َمَعاِن َألََّف  ِمْن  ْنَكرهُ  يهُ الَّ��ِذي  َوْه��َو 

�نِي بِِه اْلَقَصْص 1002- ْص َنْحوهُ اْلِقَصاصهُ َقْد عهُ َ ِليِل »قلَبي« َصاِحٌب يهُ َقْولهُ اْلَ

النَّاِش��ي»اَل َطاَقَة« اْلِعْشقهُ َحَكى الَكَواِش�ي1003- ْزههُ  لَيْح�َتِ َذا  َوِذْك�رهُ 
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طبقات املف�سرين

وِدي 1004- اوهُ الدَّ ِصنََّف  َبَقاِت  الطَّ �وِد يِف  اْل�َمْعههُ يِف  �َباَق  الطِّ وا  فهُ َوَعرَّ

وا 1005- ��اَع��ٌة َت��َع��اَصهُ ��ْم َجَ هُ وا بِ��َأنَّ �رهُ ْمِع ِحنَي َفسَّ وا يِف اْل�جهُ كهُ َواْشَتَ

��ِريَنا 1006- �َف�سِّ للمهُ َبَق����اتهُ  نِيَنا َوالطَّ اْلسِّ َعَى  َفاْعَلْم  َبْت  تِّ رهُ َقْد 

َبْه 1007- �روِف َرتَّ ْم َعَى الْ�حهُ ههُ �َب�ْه َوَبْعضهُ َوالشَّ لِْلِطَب�اِق  اْعتِب�اِر  وَن  دهُ

َحاَب�ِة 1008- بِالصَّ َب�اقهُ  الطِّ َأْه�لِّ اْلَِج�ا َواْلَفْه�ِم َوالنََّجاَب�ِة َوَتْب�َدأهُ 

الَعَباِدَل�ْه1009- َوَك�َذا  اِش�ِديَن  َلْهَكاْلرَّ َتَأوَّ الَِّذي  اْل�َح�ْب�رهُ   �َ� الِسيَّ

َب�ّي1010- َوأهُ َوَزْيٌد  وٍد  َمْسعهُ اْبنهُ  واأَلْش�َع�ِرّي َكَذا  َوَجابِ��ٌر  َوَأَن�ٌس 

َرْيَرْه 1011- ههُ َأِب  َرْح�َم�ٍن  َعْبِد  َمْن َفاَق يِف َنْقِل اْل�َح�ِديِث َغْي�َرْه َمْع 

انَِي�ْه 1012- َفالثَّ �ْم  َبْعَدههُ �وَن  ابِعهُ اْلَعالَِي�ْه َوالتَّ ابهُ�و  َرِفي�ٌع  َرَظ�ْي  القهُ

ِعْك�ِرَم�ْه 1013- َبْي�ٍر  جهُ َواْبنهُ  اِهٌد  َ َوَعْلَقَمْه مهُ َعَطا  ْعبِْي  َوالشَّ سهُ  َطاوهُ

ْسِن 1014- وٌق اْلَ ْي َوَمْسهُ دَّ اْلَيَم��َن َوالنََّخِعْي السُّ ةهُ  �رَّ مهُ �اكهُ  حَّ الضَّ َقَت�اَدةهُ 

َمْع 1015- والَعْوِف�يُّ  واأَلْسَودهُ  َوَقْع َربِيعهُ  لٌّ  كهُ َواْبنِِه  َأَسَلْم  ْبِن  َزْيِد 

اجَلِمي�ِع1016- َفَثالِ�ثهُ  �ْم  َوِكي�ِع َوَبْعَدههُ َم�ْع  َيِزي�دهُ  �ْعَب�ٌة  شهُ َذا 

َوَعْبد1017- إِْسَحاٍق  َشْيَبَة  َأِب  َوَرْدَواْبِن  �اٍم  َه�مَّ َواْبِن  َرْوٍح  ْفَياَن  سهُ

ابَِع�ْه1018- الرَّ �مَّ  ثهُ إَِي�اِس  َأِب  َمَعْهَواْب�ِن  ْنِذٍر  مهُ َواْبِن  َماَجْه  اْبِن  َنْحوهُ 

اْلبِيِِّع1019- َواْب��ِن  َحاتِم  َأِب  َب�َرانِ�ي اأَلْل�َم�ِع�ي َواْب��ِن  َب�ِري والطَّ والطَّ
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�َنْد َكَذا اْبِن َمْنَدْه َواْبِن َم�ْرَدَوْي�ِه َقْد 1020- َج�اِل َوالسَّ �وا َجِيًع�ا بِالرِّ �نهُ عهُ

ْفِسرَي َلْ 1021- وا التَّ فهُ ْم َمْن َصنَّ َذْم َوَبْعَدههُ يهُ َما  وا  َأَضافهُ َبْل  وههُ  دهُ رِّ َ يهُ

اْخَتَص�ْر 1022- لأَلَسانِيِد  َمْن  مهُ  �َرْر َوِمْنههُ الضَّ َهَذا  بَِحْذِفِهْم  وا  َفَأْحَدثهُ

بِاْلَعِلي�ِل 1023- ِحي�حهُ  الصَّ ِخيِل َواْلَتَب�َس  الدَّ َمْرَتَع  َصاَرْت  ْتبهُ  َواْلكهُ

وا 1024- ْم َبْعضهُ َمْن َقْد َأْبَدعهُ ههُ مَّ َتلَّ وا ثهُ َأْوَدعهُ َقْد  ْم  ْتبِههُ كهُ يِف  ْم  وَمههُ لهُ عهُ

َتِمْل 1025- َيْ اَل  َما  ْفِسرَي  التَّ وا  لهُ ِق�ْل َفَحمَّ عهُ َق�ْد  َكَلٍم  ِفْق�ٍه  َغ�ٍة  لهُ ِم�ْن 

َتالَِفْه َنْحٍو َوَص�ْرٍف َواْلَبَياِن اْلَفْلَسَفْه 1026- َأْي��ًض��ا  َأْخ��َب��اٍر  َوبِ���َدٍع 

َزمانَِن�ا 1027- إىَِل  َظ�لَّ  َأعلِمَن�ا َوَهَك�َذا  ِم�نْ  ْفِس�رَي  التَّ َد  َفَج�دَّ

َم�ْع 1028- اَر  ْف�كَ اأْلَ نهُ�وا  َفَدوَّ اَع�ٌة  ْجَتَمْع ِجَ ْفِس ِعْلِم اْل�هُ َفنِّ اأَلَدْب َوالنَّ

َرآنهُ ِمْن1029- ِكَنَمْع االْعتَِنا بَِ� َحَوى القهُ زهُ َقْد  ِمَّا  اإِلْعَجاِز  َدالئِِل 

الدخيل يف تف�سري القراآن

النََّصاَرى 1030- َعْن  َجاَء  إِْن  ْقلهُ  �وٍد َذا َدِخ�ي��ًل َصاَرا النَّ َأْو َع�ْن هَيهُ

اَلَف�ْه 1031- َ مهُ َذا  َكاَن  إِْن  مَ�ا  لَِش��ْرِع�َنا َأْو َواَف�َق اْلَفَلِس�َف�ْه الِس�يَّ

اْلهُْنَحِرَف�ْه1032- �ِة  وِفيَّ الصُّ ِمْنَه�َج  ْؤِسَف�ْهَأْو  مهُ اَلٌت  َت��َق��وُّ ��ْم  هَلهُ ِمَّ��نْ 

بِاإِلَش�اَرْه 1033- ْفِس�ريهُ  التَّ َأْت�ىَ  اْلِع�َب��اَرْه َوإِنَّ  َمَعانِيِ��ِه  َوَواَفَق��ْت 

اْل�َم�ْع�ن�ى 1034- َوَبنْيَ  َبْيَنههُ  َكاَن  اْل�َم�ْب�ن�ى َأْو  َن�اِف  يهُ َوَلْ  �ٌط  َتَرابهُ

َصِحيَح�ا1035- َب�َدا  َمَعَن�اههُ  َكاَن  بِيَح�ا َأْو  أهُ بِ�ِه  ْف�ظهُ  اللَّ َأْش�َع�َر  َأْو 
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َشْي�ِري 1036- القهُ لَطائِفهُ  الَِّذي  َفْلَتْدِر َنْحوهُ  َدَق��ائِ��ِق  ِم��ْن  ��ِوي��ِه  َتْ

وِح اْل�َمَعاِن َقْد َج�َم�ْع 1037- وِري ِف��ي ِكَت�ابِ�ِه َوَقْع َكَذاَك يِف رهُ ْيَس�بهُ والنَّ

ِخي�ِل1038- الدَّ َذا  َأْن�َواعهُ  ْأِوي�لَِفَه�ِذِه  التَّ �تهُ�بِ  كهُ يِف  َأَت�ى  ِمَّ�ا 

مناهج املف�سرين

�َرآِن ِه�ي 1039- ْفِس�رِي لِْلقهُ �وههُ ِم�ْن َطِري�ٍق َيْنَتِهي َمَناِه�جهُ التَّ َم�ا اْنَتَهجهُ

اْل�َم�ْع�ِرَف�ْه1040- َأَراَد  َمْن  َأمرهُ  َفْه إَِلْيِه  َصنَّ َقْد  الَِّذي  ْيِخ  الشَّ ِلِْنَهِج 

َف�ْه1041- َألَّ ِمَّ�نْ  بِالنَّ�صِّ  َذا  ْع�َرفهُ  لَِنْع�ِرَف��ْهيهُ ِكَتاَب�ههُ  َنا  َس�ْبِ َأْو 

َأغَلبِي 1042- ِفيه  ْكمهُ  اْل�هُ ِهمُّ  مهُ َهبِي َوْهَو  َس�نِي الذَّ ِصنََّف ِفيِه اْبنهُ اْل�حهُ

َواِف�َرهَوَقْد َحَوْت ِذي الَْكَتَباتهُ اْلَعاِمَره 1043- َف�اٍت  َصنَّ مهُ َطيَِّه�ا  يِف 

َكاَتَبا 1044- وَزَباِدي  الِفريهُ َغالَِب�ا َفَجَمَع  ِكَتاًب�ا  َعبَّ�اٍس  اْب�ِن  َع�ْن 

اْلَكْلبِ�يِّ 1045- َع�ْن  َج�اَء  َم�ا  بِاْل�َم�َرِض�يِّ َعَلْي�ِه  َلْيَس  َطِريٌق  َوْهَو 

اْلَب�َياِن 1046- َجاِمِع  ِف�ي  اْل�َمَعانِ�ي والَطَب�ِرْي  َطيِّبهُ  َكبرٌِي  َوْهَو 

َأْسَنَده 1047- َقْد  ههُ  �رهُ َيْذكهُ الَِّذي  لُّ  َأْوَرَده كهُ َقْد  ِذْي  الَّ َبْعَض  َنْقِدِه  َمْع 

ْعِديِل 1048- اْلَقِلي�لِ بِاجْلَ�ْمِع والتَّ�ْرِجيِح والتَّ النَّ�اِدِر  يِف  َذا  َلَك�نَّ 

َتْوِجيِهِه 1049- َمْع  االْحَكاَم  ْسَتْوِفًيا  بِِه مهُ الَّ��تِ��ي  َولِ��ْل��َق��َراَءاِت  هَلَ��ا 

َقْد 1050- َحاِة  النُّ َمَذاِهَب  َناِقًشا  َوَرْد مهُ إِْن  اْلَقِديِم  ْع�ِر  بِالشَّ َتجُّ  َيْ
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اْلَعِقي�َدِة 1051- َمَس�ائَِل  َناِقًش�ا  ِةمهُ نَّ السُّ َأْهِل  َمْذَهَب  ًحا  َرجِّ مهُ

ْكثِرهُ 1052- رهُ لأَلْخِذ َعْن َأْهِل اْلِكَتاِب مهُ َيْندهُ ِفيَها  َج��اَء  َما  ههُ  َوَن��ْق��دهُ

َف�ْه 1053- َصنَّ �وِم  لهُ اْلعهُ َبْح�رهُ  �َرَق�ْنِدْي َجاِمًع�ا َمَعاِرَف�ْه َوَبْع�َدههُ  �مْ السَّ

�َع1054- تِ�ي هَلَ�ا َجَ َواَي�اِت الَّ َيَق�ْع ِم�ْن الرِّ َذا  وًرا  �دهُ نهُ إاّل  وَف�ًة  ذهُ َمْ

ِفيِه1055- اْلِكَتاِب  َأْهِل  َعْن  ْقلهُ  َتْوِجيِهَوالنَّ وَن���َ�  دهُ َل��ِك��ْن  رهُ  َيْكثهُ

َأْشَكَل 1056- َقْد  َما  �رهُ  َيْذكهُ �َل َوَغاَل�ًبا  َعلَّ مهُ َأَت�ى  لِ�َم��ا  ِه  َردِّ َم�ْع 

َواْلَب�َياِن 1057- اْلَكْشِف  يِف  ْعَلبِِي  �ْرآِن َوالثَّ القهُ يِف  ِقي�َل  َق�ْد  َم�ا  �دهُ  شهُ َيْ

َب 1058- َتَعقُّ وَنَ�  دهُ َقْوٍل  لِّ  كهُ َوك�ِذِب ِمْن  َباِط�ٍل  َق�ْوٍل  لِّ  َوكهُ

َغ�ْه 1059- بِاللُّ ِفي�ِه  َت�مُّ  هَيْ َباَلَغ�ْه َلِكنَّ�ههُ  اْل�مهُ َم�َع  َأْحَياًن�ا  َواْلِفْق�ِه 

ِخيِل 1060- الدَّ ِمْن  َجاَء  َما  ِذْكِر  ْن�ِزيِل يِف  التَّ َم��َع��اِلَ  وال��َب��َغ��ِوْي 

لِْلَثْعَلبِ�ّي 1061- �َتِص��ًرا  ْ مهُ اْلَقِوّي َصنَّ�َف��ههُ  اْلَقْوِل  َعَى  ِمْنههُ  مقتص�ًرا 

َوَعْن1062- اْلَكْلبِْي  َعْن  َيْرِوْي  ههُ  َفاْعَلَمْن َلِكنَّ وًرا  نهُدهُ ِدْي  والسُّ َباَذاِم 

ْعَنى َلِكن اإلْعَراِب َقْد 1063- َوَرْد بِالِفْق�ِه يهُ إِْن  َواْل��َب��َي��انهُ  ِمْنههُ  َل  َقلَّ

ِذي َرَوى 1064- َلِكْن َعَى ِذْكِر اْلِقَراَءاِت اْحَتَوى َمْع َتْرِكِه التَّ�ْرِجيَح لِلَّ

بِِه1065- َأَتى  َقْد  ِخيِل  الدَّ ِمْن  ِك�َتابِ�ِه َوَما  ِف�ي  َيِ��يءهُ  َف��َن��اِدًرا 

��َرا 1066- َفسَّ اإِلَم�امهُ  �َة  َعِطيَّ َرا َواْب�نهُ  َح��رَّ اْل�مهُ ِكَتاَب�ههُ  ًن��ا  �َدوِّ مهُ
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َزا1067- َميَّ ِعيِف  والضَّ ِحيِح  الصَّ َأْبَرَزا َبنْيَ  َقْد  ه  َغرْيَ َما  �ْج�َت�نِ�ًبا  مهُ

ِخيِل َواْعَتَنَي بِالنَّ�ْحِو َمْع 1068- ا بِِشْعٍر َقْد َوَقْع ِمْن الدَّ �ْحَتجًّ االْعَراِب مهُ

ْفِس�رَيا1069- التَّ َن  َدوَّ َكثِ�رِي  َجِدي�َراَواْب�نهُ  �َن��ا  َوبِالثَّ َماتًِع�ا  َج�ا 

ْعِديِل والتَّْصِحيِح ِفيه اْعَتَنى بِاْل�َجْمِع والتَّ�ْرِجيِح 1070- َواْل�َجْرِح والتَّ

َواِب 1071- الصَّ َعَى  َدْوًما  ًها  َن�بِّ ْس�ِلِمِي اْلِكَت�اِب مهُ ِمَّ�ا َأَت�ى َع�ْن مهُ

اأَلْحَكاَما 1072- �رهُ  َيْذكهُ َما  اْس�َتَقاَما َوَغاَلًبا  ل�َِم��ا  ِمْنَه�ا  ًح�ا  َرجِّ مهُ

َعالِبِْي 1073- الثَّ اْل�َج�َواِه�َر  َن  َمَطالِ�ِب َوَدوَّ ِم�ْن  َج�اَء  َم�ا  ًدا  َع�دِّ مهُ

َسَنْد 1074- وَنَ�  دهُ ولهُ  اْل�َمْن�قهُ ههُ  ْمَدتهُ اْعَتَمْد عهُ ْمِز  الرَّ َعَى  َدْوًما  ههُ  َلِكنَّ

َب�ْه1075- ِخي�لهُ َفْه�َو َق�ْد َتَعقَّ ْع�ِر َوالنَّْحِو اْعَتَنى َوَأْع�َرَب�ْه َأَم�ا الدَّ بِالشَّ

��وِر 1076- بِاْل�َم�ْأثهُ ْفِس�رَي  التَّ ��وِر َوَأْوَدَع  اْل�َمْن�ثهُ ِه  رِّ دهُ يِف  َن�ا  َجَللهُ

تهُِب 1077- �بِ ِمْن َج�ْمِع�ِه لِ�َ� َأَتى يِف اْلكهُ َتَعقُّ َوبِ�لَ  َت�رٍّ  وَن  دهُ

َفِمْن1078- ْأِي  بِال�رَّ ْفِسرِي  التَّ َعْن  �وههُ َفاْس�َتبِْنَأَما  فهُ َأَش�ْهِر َم�ا َق�ْد َصنَّ

اِزْي1079- الرَّ لَِفْخِر  اْلَغْيِب  ْأِي َم�ْع إِْب�َراِز َمَفاتِحهُ  ِفي�ِه اْعَتَن�ى بِال��رَّ

َوْر1080- َوالسُّ َأْيًضا  اآلَياِت  ِب  َظْرَتَناسهُ النَّ َلَطائِِف  ِمْن  اْحَتَوْتههُ  َوَما 

�وِل َواْلَبلَغ�ِة1081- صهُ ْسَتَس�اَغِة َوالنَّْح�ِو واألهُ مهُ َغ�رْيِ  �وٍم  لهُ عهُ َم�َع 

ياَض�ِة 1082- الرِّ بِيَع�ِة  الطَّ بِاْستِفاَضِة َكاْلَفَل�ِك  اْل�َحديَث  ِذْكِرِه  َمَع 
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��َت��مُّ بِ��اأَلْح��َك��اِم  ِفيَه�ا َوِف��ي َمَباِح�ِث اْل�َكَلِم 1083- َل��ِك��نَّ��ههُ هَيْ

ْكِمِل اْل�َمْك�تهُوِب 1084- وا يِف مهُ وبِ�ي َواْخَتَلفهُ الهُ َهابهُ  الشِّ َأْم  �ههُ  َصاِحبهُ

ولِ��ي 1085- �وِل َوِقي�َل َب�ْل َأَكَمَل�ههُ الَكمُّ صهُ األهُ ِم�ْن  �دَّ  عهُ َبابِ�ِه  يِف 

َن�ا 1086- َدوَّ ِفي�ِه  َحيَّ�اَن  َأبهُ�و  َواْعَتَنى َك�َذا  ِحيِط  اْل�مهُ اْلَبْحرهُ  َتْفِسرَيههُ 

ِكَتابِِه 1087- يِف  واإِلْعَراِب  اْس�تِيَعابِ�ِه بِالنَّْح�ِو  ِف��ي  َباَل��َغ  �ههُ  َلِكنَّ

َمَقالِِه1088- يِف  َكَذاَك  َنْقِدِه  اْعتِزالِِه َمْع  يِف  اِف  اْلكشَّ لَِصاَحِب 

َم�ْخ�َش�ِري1089- ال�زَّ َصنَّ�َف  َأْيًضا  يَوِفيِه  َيْن�َبِ َراَح  َوِفي�ِه  �اَف�ههُ  َكشَّ

ًرا َم��ْذَه��َب ااْلْع��تِ��زاِل 1090- ��َق��رِّ ِج��َداِل مهُ ِم��ْن  أهُوتِ��ي��ِه  َم��ا  لِّ  بِكهُ

َغ�ِة1091- بِاللُّ اْعَتَن�ى  َق�ْد  َوالنَّْح�ِو والتَّْص�ِري�فِ َواْلَبَلَغِة َلِكنَّ�ههُ 

اأَلْس��َرارهُ َوتِْل�َك ِفيَه�ا اْلَف�اِرسهُ اْلِْغ�َوارهُ 1092- َباَن�ْت  َق�ْد  بِ�ِه  لِ�َذا 

اْلَبْي�َضاِوْي 1093- َصنََّف  َأْيًضا  االْنَواَر واأَلْس�َراَر َوْهَو اْل�َح�اِوْي َوِفيِه 

اآْلَخِر 1094- ِعْنَد  ْفِسرِي  التَّ َم�ْخ�َش�ِري َدَقائِ�َق  يِّ و ال�زَّ َكاْبِن َخِطيِب الرَّ

اْلَفَضائِ�ِل 1095- ِف��ي  ��رهُ  َيْذكهُ اأَلَوائِِل َلِكنَّ�ههُ  َعْن  َجاَء  �ههُ  َضْعفهُ َما 

لأَِلئَِم�ِة 1096- بِالَع��ْزِو  اْعَتَن�ى  ِة َك�َذا  نَّ السُّ َأْه��ِل  ��وَل  أهُصهُ ًرا  ��َق��رِّ مهُ

َنَدْر 1097- ِفيَ�  َيْعَتنِي  َأْيًضا  اْنَت�َص�ْر بِالنَّْح�ِو  �ِة  اِفِعيَّ الشَّ لِ�ِف�ْقِه  َكَ� 

َواِفَي�ْه 1098- اْلَب�َي�اِن  َلَطائِ�فهُ  َح�اِشَي�ْه بِ�ِه  ِمْن  َتْفِسرِيِه  َعَى  َوَكْم 
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َأَفاَدْه 1099- ْم  ههُ َبْعضهُ اْرَبِعنَي  َوَزاَدْه َفْوَق  لِْل�َق�ْوَن�ِوْي  ِذْي  الَّ ِمْنَها 

ا َواَلَفاِجْي َواْل�َج�َلْل 1100- َجاْل َوَزَك�ِريَّ �ْتبهُ الرِّ َها ِمَّا َحَوْت كهُ َوَغرْيهُ

النََّسِفّي 1101- لِْلَِماِم  َأْيًضا  َخِف�يّ َوِفيِه  لَّ  كهُ َن��ههُ  َضمَّ َصنَّ�فٌ  مهُ

َش�ِري1102- َمْ ًصا َما َجاَء يِف الزَّ َلخِّ اأَلْش�َع�ِريمهُ �َج  َنْ َيْنَه�جهُ  �ههُ  َلِكنَّ

اْلَقاض1103- ِكَتاَب  َمْعههُ  ًصا  َلخِّ ااِلْعَراِض مهُ َمْع  اأَلْلَفاِظ  بَِأْوَج�ِز 

لِّ َما َقْد َجاَء ِمْن َبَواَطِل1104- اْلَفَضائِِلَعْن كهُ يِف  َهَذاِن  َرَوى  ِمَّا 

َوااْلْختَِلِف 1105- االْحَكاِم  ِذْكِر  لأَلْحَن�اِفَمْع  اْلِفْق�ِه  يِف  ْنَتِص��ًرا  مهُ

واالْعتَِن�ا 1106- َن�اِدٌر  ِخي�لهُ  الدَّ َبيِّ�َنا ِفي�ه  َأْضَحى  اإِلْعَراِب  َغِة  بِاللُّ

نِي 1107- عهُ َقْد  اْلَبَياِن  ْعَتنِ�ي َوبِاْلِق�َراَءاِت  للمهُ َناِف�ِع  ِكَت�اٌب  َفْه�َو 

َباِب 1108- اللُّ يِف  اْل�َخاِزنهُ  لِْلِكَت�اِب وَأْيًضا  ْفِس�رَي  التَّ َن  َدوَّ َق�ْد 

ْن�ِزي�لِ 1109- التَّ َمَع�اِلَ  َتِص��ًرا  ْ ْطِوي�ِل مهُ التَّ َع�ْن  ِفي�ِه  ْع�ِدِه  بهُ َم�ْع 

َنْه 1110- َدوَّ ِفيَ�  �ْقِل  لِلنَّ ْعَتِمًدا  َم�ْه مهُ َق�دِّ بِاْل�مهُ ههُ  َحلَّ َقْد  َكَذاَك 

َمْع1111- بِاْلِفْقِه واأَلْخَباِر  اْعَتَنى  َع َكَ�  َجَ َقْد  ِخيِل  لِْلدَّ َوَلِكْن  َوْعٍظ 

َغَرائَِبْه 1112- ْبِدًعا  مهُ النَِّظامهُ  َعَجائَِب�ْه َكَذا  ْب��ِرًزا  مهُ وِري  ْيَس�بهُ النَّ

واْل�َمَفاتِ�َح�ا1113- اَف  اْلَكشَّ َوِضَحا َفاْخَتَص�َر  َومهُ ��وِج��ًزا  َومهُ ًها  َنبِّ مهُ

َن�اَسَب�ْه 1114- َواْل�مهُ َواْلَكَلِم  اْش�َت�َب�ْه لِْل�ِفْق�ِه  َوَم�ا  إَِش�اَرٍة  َبلَغ�ٍة 
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َغ�ِة1115- َواللُّ َك�َذا  ��ِة اْل��َب��َي��اِن َواْل��ِع��َب��اَرِة َولِْلِق��َراَءاِت  َم��ْع ِدقَّ

اْلَ�َع�انِ��ي 1116- �َلاَلِن  اجْلَ َن  �َرآِن َوَدوَّ القهُ يِف  َج�اَء  َغِري�ٍب  َم�َع 

إَِلْي�ِه�َ� 1117- �ههُ  نَِس�َبتهُ َعَلْيِه�َ� َفاْش�َتَهَرْت  َرْت  َكثهُ اْل�َحواِش�ي  َكَذا 

اِلْفَناِوْي 1118- َواْل�َجَمِل  اِوْي َكاْلَعْلَقِم�ِي  �مَّ الصَّ ْ الَبْك�ِريِّ ثهُ �لَّ َع�لِ مهُ

ْفِس�رَيا 1119- التَّ َن  َدوَّ اْلَ�ِطي�بهُ  �مَّ  الهُ�نِ�ي��َرا ثهُ ِس��َراَج�ههُ  َن���ههُ  َضمَّ

َس�ابِِقيِِه 1120- َق�ْوَل  ِفي�ِه  �لهُ  ��ِك��ي��ِه َيْنقهُ ��لِّ َم��ا َيْ ��ًق��ا لِ��كهُ ��قِّ َ مهُ

واإِلْعَراِب 1121- بِاْلِفْقِه  االْعتَِنا  اْلِكَت�اِب َمْع  ْس�ِلِمِي  مهُ َع�ْن  َونْقِل�ِه 

اآلَي��اِت 1122- َلَطائَِف  ِذْك��ِرِه  ��َش��ِك��َلِت َم��ْع  ��ا َومهُ ��ًب��ا ِبَ َت��َن��اسهُ

َفا 1123- َصنَّ اَلَزاَيا  و  ذهُ وٍد  هُسعهُ هُو  َكاِشَفا َأب ِليَم  السَّ اْلَعْقَل  إِْرَش��اَدههُ 

افهُ والَبْي�َضاِوْي 1124- ��َداِوْي َما َقْد َحَوى اْلَكشَّ يهُ هَلَ��ا  َص��اَر  َكٍت  نهُ ِم��ْن 

ِب 1125- َناسهُ َوالتَّ بِاْلِفْقِه  االْعتَِنا  �بِ َمْع  َعقُّ بِالتَّ ِخي��َل  الدَّ ْتبًِع�ا  مهُ

َواْلَغِريِب1126- بِاإِلْعَراِب  اأَلِري�ِبَكَذاَك  ْن�َي��ةهُ  غهُ بَِح�قٍّ  َفْه�َو 

وَح اْل�َمَع�اِن َصنََّف اآْللهُوِس�ْي1127- وِس رهُ ِسْف�ٌر َأَت�ي ِف�ي الَفنِّ كاْلَقامهُ

َس�ابِِقيِه 1128- لَِق�ْوِل  َجاِمًع�ا  ْبِدي�ِه َج�ا  يهُ �ْم  َأَقَواَل�ههُ ى  اْع�َتَ َوَم�ا 

�وِل 1129- بِاْلَ�ْقبهُ َلْيَس  َما  ِه  َردِّ ْفِصيِلَمْع  بِالتَّ اأَلْحَكاَم  َوِذك��ِرِه 

اْف��َتَى 1130- َق��ْد  َما  بِ��َردِّ  ْعَتنًِيا  َتَرى مهُ َكَ�  ههُ  َطيَّ اْلِكَتاِب  َأْهلهُ 
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َتَق�ْع َوَيْعَتنِي بِالنَّْح�ِو واإِلْعَراِب َمْع1131- ِحيَن��  اأَلْخَط�اَء  َتْوِجيِه�ِه 

اْعَتَنى 1132- واإِلَشاَرِة  َن�ا َوبِاْلَب�َياِن  َدوَّ ِفي�َ�  �ْعِر  بِالشِّ ْسَتْش�ِهًدا  مهُ

وِفيَّ�ةهُ 1133- الصُّ َألَّ�َف  َأْيًض�ا  �يَّ��ةهُ َوِفي�ِه  َخفِّ َظاِه��َرٌة  �ْم  �ههُ َأْبَحاثهُ

اتََّسْم 1134- بِاإِلَشاَرِة  َمْن  مهُ  اْرَتَسَم َفِمْن�ههُ اْلَقْوِم  َفْلَسَفَة  ْم  ههُ َوَبْعضهُ

اْلِعَباَرِة 1135- ��ِة  َدقَّ َمْع  َت��َرى  اإِلَشاَرِة َوَق��ْد  يِف  َجاَء  َوَزْيًغا  َشْطًحا 

َشْي�ِرْي 1136- القهُ َلَطائِفهُ  َذا  َف���اْدِر َأَعْدلهُ  ��َلِميِّ  للسُّ َم��ا  مَّ  َوذهُ

رَياِزْي1137- الشِّ َعَرائِسهُ  َكَذا  اإِلَي��اِز َسْهٌل  َم��َع  َلِكْن  لِ��َذا  َح��اٍو 

اْلَفَلِسَف�ْه 1138- َصنَّ�َف  َأْيًضا  الَِف�ْه َوِفيِه  َ ��ْم مهُ �ههُ َلِك�ْن َأَت�ْت َأْبَح�اثهُ

َم�ْب�َناهه1139ُ- وا  َأْخَضعهُ َقْد  َمَعَن�اههُ لَِكْوِنِ�ْم  َغيَّ��َرْت  لَِفْلَس�َفاٍت 

َنْه 1140- ئِيسهُ َدوَّ ْيخهُ الرَّ َبيِّ�َن�ْه َنْحوهُ الَِّذي الشَّ َلْيَسْت  َعْنههُ  وٌل  قهُ نهُ َوْهَي 

َدْه 1141- َقيَّ َقْد  َتْفِسرَيههُ  ْم  ههُ �َدْه َوَبْعضهُ َقلَّ َق�ْد  َم�ْن  َمْذَه�بَ  َرا  �رِّ َ مهُ

اصهُ يِف َأْحَكاِمِه 1142- إَِماِمِه َفاْلنِف�ِي اْل�َجصَّ َعْن  َجاَء  َقْد  َما  ��َح  َرجَّ

بِ��اجِل��َداِل 1143- ِعيَب  َق��ْد  ههُ  ااْلْعتِ�َزاِل َلِكنَّ َمْذَه�َب  َوَنْص��ِرِه 

�اِفِعّي َوَكَتَب اْلِكَيا اْلَفِقيههُ اأَلْل�َم�ِع�ّي 1144- لِْلشَّ ْنَتِص��ًرا  مهُ َأْحَكاَم�ههُ 

َواتََّسْم 1145- ِفيِه  االْحَكاَم  ًرا  ��رِّ َ َواْلَقَل�ْم مهُ َس�اِن  اللِّ َع�فُّ  بَِأنَّ�ههُ 

اْل�َم�الِِكْي 1146- اْلَعَرِبِّ  اْبِن  ا ِلَ��الِ��ِك َوَكَتَب  ��َن��اِصً َأْح��َك��اَم��ههُ مهُ
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َعاِف 1147- لِْلضِّ ْقِد  بِالنَّ االْعَتَنا  ِخ��َلِف َمْع  ِم��ْن  ِفيِه  َم��ا  ًرا  ���رِّ َ مهُ

�بِ�ي يِف َجاِمِع اأَلْحَكاِم َقْد 1148- �ْرطهُ َوَرْد والقهُ َقْد  َسابِِقيِِه  َعْن  الَِّذى  َأْبَدى 

َمْع 1149- اِب  واإِلْع��رَ َوالنَّْحِو  َغٍة  �ْع بِلهُ َجَ ِفي�َ�  اْعَتَن�ى  َق�ْد  ِق�َراءٍة 

َوَيْع�ِدله1150ُ- َج�ا  ِفي�ِه  َم�ا  ًرا  �رِّ َ ��لهُمهُ َوَيْن�قهُ َغاَلًب�ا  ِخي�ِل  الدَّ َع�ْن 

ْع�ِر َقْد َيْسَتْشِهده1151ُ- ْن َمَض�ى بِالشَّ ِجيِّ�دهُ َعمَّ ِكَت�اٌب  َفاْعَل�ْم  َبابِ�ِه  يِف 

�يهُ�وِري1152- ْفِس�رِيَواْلَكْنَز َأْيًضا َصنَّ�َف السُّ التَّ اَل  َكاْلِفْق�ِه  ًب�ا  َرتَّ مهُ

اِم1153- كَّ َكِر ِمْن َأحهُ ِوي الَِّذي يِف الذَّ اإلماميَيْ َم��ْذَه��َب��ههُ  ا  ��َن��اِصَ مهُ

اْلَيانَِعْه 1154- َمَراِت  الثَّ يِف  ِذْي  الَّ َأْب�َدَع�ْه َكَذا  ِذْي َقْد  ْيِدْي الَّ َف الزَّ لِيهُ�وسهُ

َأْح�َكاِم 1155- ِم�ْن  َم�ا َج�اَء  ًن�ا  اأَلْع�َلِم َمَدوِّ َمَذاِه�َب  ِذْك�ِرِه  َم�ْع 

اأَلَعْم 1156- يِف  َأْي  َمْذَهَبههُ  ًحا  َرجِّ اتََّسم مهُ َذا  ْسِن َسْمٍت  َمْع َغرْيِِه بِحهُ

اِف َبْل 1157- ْقَل ِمَن اْلَكشَّ َنَقْل َيْسَت�ْكثِ�رهُ النُّ َعْنههُ  َما  َبْعِض  يِف  ههُ  �رهُ يْنصهُ

نهُوا1158- ْم يِف َعْص�ِرَنا َمْن َدوَّ َب�يِّ��نهُ َوَبْعَدههُ َأْم�ٌر  َذاَك  اْلَعِدي�َد  ِمْن�ههُ 

هه1159ُ- ِسنهُ ْ يهُ بِ���  ْعَنى  يهُ ��ْم  ��ههُ ��لُّ َن��ههَُوكهُ َدوَّ َق��ْد  اِهرهُ  الطَّ الَّ��ِذي  َنْحوهُ 

ْنَطاِوي1160- ْطبهُ ِرَضا الطَّ ْعَراوِيوالَقاِسِمي قهُ والشَّ َسْعدهُ  ى  َحوَّ َوْهَبةهُ 

وِدي1161- والَ�ْودهُ ِفي�ِه  وِدوللَم�َراِغ�ي  دهُ رهُ ِمْن  لهُ  َيْ َل�ْم  َها  َوَبْعضهُ
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اخلاتـــــمـــة

ةهُ 1162- اأَلْلِفيَّ �ْت  َت�مَّ َقْد  يَّ��ةهُ َوَهَكَذا  اْل��َبِّ ههُ  ��دهُ َت��ْع��بهُ َم��ْن  بَِحْمِد 

َحَوْت 1163- ْرآٍن  قهُ وَم  لهُ عهُ َها  َطيِّ َواْسَت�َوْتيِف  َحَوْتههُ  بَِ�  َفْت  َفَش�رهُ

�َها اإِلْتَقاَن َمْع َما َزاَد فِ�ي 1164- ْنتهُ َفاْع�ِرْف َضمَّ َصنَّفاٍت  مهُ ِمْن  ِسَواههُ 

َنِظريه1165ُ- هَلَ��ا  َل��ْي��َس  ��ا  َب��اِبَ ٌر َي��ِس��ريهُيِف  ����رَّ َ ��َه��ا مهُ ��ومهُ َم��ْن��ظهُ

وِم1166- لهُ عهُ ِمْن  ِفيِه  َما  َأْبَرَزْت  �وِمَقْد  اْلَ�ْن�ظهُ َمْت�نِ�َها  بِِحْفِظ  َفاْعَن 

��ا َأْل���ٌف َوِم��َئ��ٌة َك��َذا 1167- َ َذاَأْب��َي��اتهُ َفْلَت�ْدِر  َثَلَث�ٍة  َم�ْع  وَن  َس�ْبعهُ

اِطبِ�ي ِف�ي اِلْرِز َقْد1168- ًنا بِالشَّ َعّد َتَيمُّ اِلْرِز  ِف�ي  ِلَا  َوْفًقا  َها  َجَعْلتهُ

ا َفْكِن َأِخي َصْوَب اْلَفِقرِي َناَصَحا1169- َس�اِمَ مهُ �وَب��ههُ  �ي�هُ عهُ ًدا  َس���دِّ مهُ

النَّْقِص 1170- َقْيدهُ  َفْهَو  َعْبٍد  لُّ  كهُ ْسَتْقصِ�ي إِْذ  لِْلمهُ ِقيَل  و  َيْبدهُ َواْلَعْيبهُ 

َناِقَصا َفاْجَعْل إهَِلِي َما َنَظْمتهُ َخاَلَصا 1171- اَل  َكاِمًل  َربِّ�ي  َواْجَعْلههُ 

ِم 1172- اإِلْت������َ َع��ىَ  هلل  ��َلِم َواْلَ�ْمدهُ  ��َلِة َوال��سَّ َوَأْف��َض��لهُ ال��صَّ

َوَصْحبِِه1173- َوآلِ��ِه  بِْي  النَّ ح�ْزبِ�ِهَع��َى  َوِ ِم��ْن��َواَل��ِه  َوَتابِِعي 
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فهر�س املو�سوعات

الصفحةالوضوعات
7بني يدي الكتاب

11تهيد
13تعريف علوم القرآن

15موضوع علوم القرآن
15ثمرته – فضله - واضعه

17استمداده – حكمه - اهيته
19أهم الصنفات يف علوم القرآن

23منزلة علوم القرآن من العلوم األخرى
25النظم العلمي وأثره يف صيانة العلوم

31األلفيات
33النظومات

34سبب تأليف األلفية
38مقدمة يف علوم القرآن

38تعريف القرآن
39أس�ء القرآن ووصفه

40الوحي
40نزول القرآن

40أول وآخر ما نزل
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41علم أسباب النزول
42الكي والدن

42فصل 
43فصل 

44أس�ء السور
45جع القرآن

46األئمة القراء
47العال والنازل 

48التواتر واآلحاد والشاذ والوضوع من القراءات
49فوائد اختلف القراءات

49الوقف واالبتداء
52اإلمالة واهلمز

52التحمل والتجويد
53مارج الروف 

54أحكام النون الساكنة والتنوين
54أحكام النون واليم الشددتني

54الد وأحكامه
55علم رسم الصحف

59االقتباس
60آداب حلة القرآن
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61غريب القرآن
61ما وقع بغري لغة الجاز

61العرب
62الوجوه والنظائر

62إعراب القرآن
63معرفة معان األحرف وأشباهها

63الحكم والتشابه
64أحكام القرآن

65التقديم والتأخري
65العام والاص 
66الجمل والبني

67الناسخ والنسوخ
68الشكل وموهم االختلف

68الطلق والقيد
69النطوق والفهوم

69الخاطبات
70ماز القرآن

71التشبيه واالستعارة والكناية يف القرآن
72الوصول والفصول

72الص واالختصاص
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73اإلياز واإلطناب
75الب واإلنشاء

76بدائع القرآن
79فواتح السور

80حسن التخلص وحسن التام وبراعة االستهلل
80علم تناسب السور واآلي والفواصل

81متشابه القرآن
82إعجاز القرآن

82العلوم الستنبطة من القرآن 
83مواعظ القرآن 

83أمثال القرآن
84أقسام القرآن

85اجلدل يف القرآن
85البه�ت يف القرآن

86األس�ء والكنى واأللقاب التي اشتمل عليها القرآن
88مفردات القرآن

88فضائل القرآن
89خواص القرآن

90ترجة القرآن
90كتابة القرآن
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91قصص القرآن
92علم السنن اإلهلية يف القرآن 

92علم مباديء وقيم القرآن
94علم مقاصد سور القرآن

94كليات القرآن
96لطائف القرآن 

96ماور سور القرآن
96علم تفسري القرآن

97رشوط الفس 
98قواعد للمفس مهمة
98تاريخ تفسري القرآن

100أنواع التفسري
101غرائب التفسري

102طبقات الفسين
103الدخيل يف تفسري القرآن

104مناهج الفسين
112الاتة








