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 الملخص:

مما ال شك فيه أن أسرار القرآن العظيم ال تنتهي، وروائع بيانه ال تنقضي، أعجز البلغاء وأخرس ألسنة الفصحاء، فلم 
 ينهضوا مبعارضته على طول األوقات واألزمان ولن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهريا، وملا كان علم البيان من

أكثر العلوم أخذا للعقول، وأشدها تأثريا على النفوس، بسبب صلته الوثيقة بالقرآن العظيم، لذلك أسس علماؤنا األوائل 
هذا العلم وصنفوا فيه الكتب والشروح، فجعلوا له أبواب كثرية تدخل يف ضمن علم البالغة، كالزيادة واحلذف، والتقدمي 

 والتأخري وغريها من األبواب.
أهم أبواب اإلعجاز البياين، باب التكرار، هذا الباب الذي لفت كثري من الدراسني عربا وعجما، املعظمني ولعل من 

لكتاب اهلل تعاىل والطاعنني فيه على حد سواء. أما الطاعنون فاختذوا التكرار مطية للقدح يف بالغة القرآن الكرمي، 
 السماء ء، ال للقدح واجلفاء، حاهلم كحال من يقلب بصره يفولكنهم صعقوا وتفاجئوا حني وجدوه مطية للتعظيم والثنا

ليجد فيه خلال أو عيبا، فينقلب إليه البصر خاسئا وهو حسري. وأما املعظمون: فزادهم باب التكرار يف نفوسهم تعظيما 
 لكتاب رهبم، وكيف ال وهو ميثل هلم أهم أبواب اإلعجاز البياين.

هه رسالة لطيفة ظريفة تضمن اجلواب عن مسألة وقوع التكرار يف القرآن الكرمي وأوجوقد يسر اهلل تعاىل يل الوقف على 
والنكت اليت سيق ألجلها للشيخ حممد عمر الشهري بابن الغزي الدمشقي، فرأيت أن أقوم بتحقيقها وإخراجها ملا هلا 

 من أمهية يف الدراسات التفسريية البيانية.
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 المبحث األول: حياته وآثاره

 ظ ابن الغزي بدراسة مستقلة موسعة عن حياته وثقافته ومنهجه، وما وجدناه يف املصادر اليت ترتمت له إشارات مل حي
 سلطت الضوء على جوانب من حياته باختصار.

 :  امسهأوال: 
ل يف الغزي الشافعي، وقع اخلالف يف امسه فقي العامري الدمشقي حممد بن شريف حممد حممد عمر بن عبد الغين بن

 .   (3)، وقيل يف بعضها اآلخر: حممد عمر(2)، وقيل: حممد بن عمر(1)بعض املصادر أن امسه: عمر الغزي
والصحيح ما ذكرناه، وأّن امسه مركب "حممد عمر" لتصريح املؤلف بذلك يف بعض تصانيفه، ومنها هذه الرسالة، حيث 

 بدمشق الشافعية وىالفت خادم الغزي بابن كأسالفه  ريالشه عمر حممد الفقري العبد فيقول بعد: أما قال يف مقدمتها: "
 . (4)الشام"
  :لقبه ونسبتهثانيا: 

 مدينة الزاي، ويرجع سبب هذه النسبة إىل "غزة" وهي وتشديد الغني بفتح اشتهر الشيخ حممد عمر بـ"ابن الَغّزي"،
افعي واحملدثني، ولد هبا اإلمام الش فلسطني على مسافة من بيت املقدس، وقد خرج منها تماعة من األئمة من بالشام

حممد بن إدريس، وممن كان هبا من احملدثني أبو عبد اهلل حممد بن عمرو بن اجلراح الغزي، وحممد بن خنيس الغزي، 
 .(5)وغريمها كثري

 
 

                                                           

 يزاد ما اوكثري  الغين" عبد بن عمر "حممد خّطه وجدت مث الغين" عبد بن بـ "عمر ، قال الزركلي: اشتهر5/51، واألعالم: 1/1111ينظر: حلية البشر:  (1) 
 . 1/161. وينظر: فهرس الفهارس، للكتاين: 7/191وينظر: معجم املؤلفني:  .للتربك( حممد) لف ظ

. ولعل البغدادي وهم يف تأريخ وفاته حيث 77/515، وخزانة الرتاث: 11/55. ومعجم املؤلفني، كحالة: 1/176ينظر: هدية العارفني، للبغدادي:  (2) 
 .1/107(،ينظر: إيضاح املكنون: 1177)ت بدمشق الشافعية مفيت الغزي حممد بن حممد بن الغىن عبد بن عمر بن قال: بدر الدين حممد

 .1/791. وذكره الكتاين يف مواضع كثرية يف فهرس الفهارس: 6/115األعالم:  ينظر: (3)
 . 1ينظر: مقدمة الرسالة: ق (4)
 .1/151، اللباب يف هتذيب األنساب، عز الدين ابن األثري: 10/70ينظر: األنساب، للسمعاين:  (5)
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ا وضعوه ورمب: وهو لقب معروف، يطلق على من بلغ مرتبة متقدمة يف العلم، (7)و "بدر الدين" (6)ويلقب بـ "نور الدين"

 امسا لبعض األشخاص، ومثله يف ذلك: جنم الدين، وكمال الدين، ومشس الدين، وحنوها.
  ثالثا: كنيته:

 .(8)يُكىن الشيخ الغزي بأيب حفص
   رابعا: والدته ونشأته:

، وقرأ هـ(، وهبا نشأ وترعرع، وعاش يف حجر والده1100( ذي احلجة احلرام سنة )1ولد بدمشق الشام ليلة األثنني )
القرآن الكرمي عليه، ونشأ يف كنف أسرة جلها علماء فقرأ عمه كمال الدين الغزي مبادئ العلوم، وبعد اتقانه حضر 

 .(9)على العلماء، والسادة الفضالء، فأخذ العلوم، وحاز الفنون، وتفقه على كبار علماء عصره
  : حياته العلمية وثناء العلماء عليه: خامسا

 بدمشق، الشافعية ، وكان مفيت(10)حممد عمر الغزي رجال صاحلا، فقيها، أديبا، حنويا، شاعرا وناثرالقد كان الشيخ 
وكان يتمتع بدرجة عالية من الضبط واالتقان، والتضلع مبختلف العلوم السائدة يف عصره، بفضل  .(11)فضالئها وأحد

 والده وعمه كمال الدين الغزي، وغريمها، وفيما يأيت بعضا مما سطره عنه علماء عصره فمن ذلك:
ساد أرباب التدقيق حقيق، و ما كتبه الشيخ عبد الرزاق البيطار حيث قال: صار الشيخ الغزي من أفراد التحقيق على الت

بنظره الدقيق. مد للرياسة كفا وساعدا، فصادف الدهر له على مرامه مساعدا، وتربجت له هيفاء املعايل واملعارف، من 
بروج جمده العريق بكل فضل تالد وطارف، فهو الطود الشهري، والعمدة الكبري، عني أعيان دمشق الشام وخنبة ذوي 

 .(12)رتاماملقامات العالية واالح
 

                                                           

 .11/55. ومعجم املؤلفني، كحالة: 1/176ينظر: هدية العارفني:  (6)
 .7/719ينظر: إيضاح املكنون:  (7)
 .11/55. ومعجم املؤلفني، كحالة: 1/176، وهدية العارفني: 5/51ينظر: األعالم، للزركلي:  (8)
 .1111ينظر: حلية البشر: ص (9)
 . 7/191ينظر: معجم املؤلفني، كحالة:  (10)
 .5/51ينظر: األعالم:  (11)
 .1111حلية البشر: ص (12)
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 الفضل من لغوب أسالفه، مكان الشامية املدرسة يف والتدريس بدمشق الشافعية إفتاء عليه وجه ه(ـ،1116) سنة ويف

 .انفصال دونب سنة وعشرين نيفا   الشام شورى مبجلس مقدما   عضوا   وصار سواه من على دمشق يف به تقدم ما واجلاه
واشتهر باآلفاق وانعقد على جاللته االتفاق، ونبل قدره وارتفع صيته وذكره. وكان مفردا بالذكاء واملعارف وموصوفا 

 بالشمائل العالية واللطائف، مهابا جسورا ال يهاب حاكما وال وزيرا. 
به وجعل يل قدرا  م جبانقال ابن البيطار: دخلت مرة مع والدي إىل اجمللس الكبري وكنت غالما صغريا، فوضعين املرتج

كبريا، وكان اجمللس قد غص باهله واجتمع فيه أعيانه من فرعه إىل أصله، ومل يكن يف البلدة جملس سواه، جيلس فيه 
الوايل وحاكم الشرع واملفيت وسائر األعيان ذوي القدر واجلاه، فبعد أن جلسنا قليال وجدت أوراقا كثرية قد أمهلت يف 

 ظر إليها حبال، فقلت له سرا: سيدي ما هذه األوراق املعرض عنها؟ أنظرمت هبا ومت الشغل منها؟ فرفع زوايا اإلمهال ومل ين
صوته وقال ومل خيش من كبري وال وال، هذه األوراق الواردة من السلطان، املشتملة على أوامر ال تناسب األوان، فألقيناها 

 . (13)كبري وال قاض وال وزيريف البطال ومل نعمل هبا حبال، ومل خيش من حاكم وال  

 المطلب الثاني: شيوخه:

تلقى الشيخ ابن الغزي علومه على تمهرة كبرية من علماء عصره، فبدأ بأخذ العلوم على علماء أسرته، فقرأ على والده 
 عبد الغين الغزي وعمه الكمال الغزي، وقد وقفت على أمساء كثري من شيوخه وكما يأيت:

الغين بن حممد شريف بن أيب املعايل حممد الغزي العامري الدمشقي، أديب شاعر، وقرأ عبد الغين الغزي: عبد  -1
على بار علماء عصره إىل أن صار من أعلم علماء الديار الشامية، وتوىل من بعد والده إفتاء الشافعية. وهذه 

 .(14) هـ(1611الوظيفة قد توارثوها عن آبائهم إىل اجلد األعلى الشهاب أمحد الغزي، وتويف سنة )
حممد بن حممد شريف بن مشس الدين حممد بن عبد الرمحن الغزي العامري احلسيين  كمال الدين الغزي: -1

 فاته: التذكرة من مصن مؤرخ نسابة أديب. كان مفيت الشافعية يف دمشق،، الصديقي، أبو الفضل، كمال الدين
 
 

                                                           

 .1117 -1111حلية البشر: ص (13)
 ،  567 - 1/561ينظر: حلية البشر:  (14)
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 بن أمحد اماإلم ألصحاب األكمل ، النعتالعلوم وفوائد الفنونالدر املكنون، واجلمان املصون، من فرائد و  الكمالية،

 .(15) هـ(1117حنبل، تويف سنة )
له فقيه شافعّي، حمّدث، من أهل دمشق. أص ،حممد بن عبد الرمحن بن حممد الكزبريالشمس حممد الكزبري:  -1

 ودرس حتت قبة  ديث،( انفرد باالشتغال باحليكزبر ال ي بن أمحدمن صفد، ونسبته إىل خال والده )الشيخ عل
امة. ، أخذ عنه الشيخ ابن الغزي صحيح البخاري باإلجازة العالنسر يف دمشق، ووضع )ثبتا( يف أمساء شيوخه

 .(16) هـ(1111تويف سنة )
أمحد، احلمصي األصل الدمشقي الشافعي، شهاب  بن عسكر بن اهلل عبيد بن الشهاب أمحد العطار: أمحد -7

نة ، كان عاملا يف القراءات والتفسري والفقه، له ثبت، تويف يف دمشق سيف عصرهحمّدث الشام الدين العطار، 
 .(17)هـ(1115)

 اظم،فقيه، حمدث، حنوي، ن ،حممد بن رجب  الشهري بابن الشمعة علي بن حممد بن عثمانعلي الشمعة:  -5
رح البخاري ش حاشية على أماكن من من مصنفاته:. أصله من بعلبّك، بالقراءاتشافعّي دمشقي، له معرفة 

سالة يف رفع ر  -رفع التعدي عن رفع األيدي، و عرابللقسطالين، رسالة يف البسملة، نظم مفردات قواعد اإل
 .(18) هـ(1119، تويف بدمشق سنة )-اليدين بالصالة

 .(19)عبد القادر بن إمساعيل بن األستاذ عبد الغين النابلسي عبد القادر النابلسي: -6
 له يقال. يدمشق حنفي، فقيه: العمري ساملِ  ابن علي بن سعد بن علي بن شاكر حممد شاكر العقاد: حممد -7

تويف  .الميذهت من معاصريه، أكثر فكان. صغريا للتدريس تصدى. العقاد بابن يعرف وقد( سعد مقدم ابن)
 .(20)هـ(1111بدمشق سنة )

 
                                                           

 .71 - 7/70، واألعالم: 1/750، وفهرس الفهارس:  1111 - 1/1111ينظر: حلية البشر:  (15)
 .6/195، واألعالم:  1115 - 1117ينظر: حلية البشر: ص (16)
 .1/166، واألعالم: 171 - 119ينظر: حلية البشر: ص (17)
 .7/111عجم املؤلفني: ، وم5/16ينظر: األعالم:  (18)
 . ومل أعثر له على ترتمة وافية.1/570، 1/755، وفهرس الفهارس، للكتاين: 1117 – 1111ينظر: حلية البشر: ص (19) 

 .6/156، واألعالم: 1117 – 1111ينظر: حلية البشر: ص (20)
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بالشافعي الصغري  بالطييب، لقبعبد الرمحن الطييب: عبد الرمحن بن علي بن مرعي الشافعي الدمشقي الشهري  -5

 . (21) هـ(1167لفرط ذكائه وسعة علمه، تويف بدمشق الشام سنة )
حملدث الفقيه ا أبو عثمان سعيد بن حسن بن أمحد الشامي احلنفي الشهري باحلليب الدمشقيسعيد احلليب:  -9

الشهاب الكزبري و احملقق، وتصدر للتدريس واإلفادة يف دمشق وأخذ عن كبار علماء عصره كالشيخ حممد 
 .(22)هـ(1159العطار وغريمها، تويف سنة )

 . (23)حسن املكي -10
: أبو السعود حممد سعيد بن عبد اهلل بن حسني بن مرعي السويدي البغدادي يحممد سعيد السويد -11

رواية بغداد يف عصره وحمدث العراق، يروي عن أعالم املسندين كالشمس ابن عقيلة املكي، أجازه  الشافعي،
، واستجاز له والده قبل ذلك من الشيخ عبد الغين هـ(1175)ملا ورد بغداد وهو يف اخلامسة من عمره عام

د عمر الغزي بسنده هـ( روى عنه الشيخ حمم1111، وتويف سنة )النابلسي وتلميذه البكري وطائفة كبرية
 . (24)عنه

 .(25)عمر التغليب الشيباين، أخذ عنه الشيخ الغزي احلديث ورواه بسنده عنه -11
أبو الربكات زين الدين مصطفى بن حممد بن رمحة اهلل بن عبد احملسن األيويب األنصاري  :مصطفى الرمحيت -11

وشرحه يشرح  اختصارا  جليال   اختصر شفاء القاضي عياضاملسند فقيه الشام،  الشهري بالرمحيت الدمشقي
أن الشيخ حممد  -واهلل أعلم-، ويظهر (26) هـ(1105، وتويف سنة )مل تكتحل عني الزمان مبثله حتريرا  وحتبريا  

عمر الغزي قد أخذ بعض األسانيد وعمره مخس سنوات، وقد حدث ذلك لكثري من العلماء واحملدثني، 
  وخباصة أبناء العلماء، طلبا للسند العايل.

                                                           

 .571 – 571ينظر: حلية البشر: ص (21)
وفاته سنة  أرخ الكتاينو  هـ(،1159): يف رمضان ابن البيطار وضبط وفاته. 1/957، وفهرس الفهارس: 665 – 667ينظر: حلية البشر: ص (22) 

 . 91 – 1/91هـ(، والصحيح األول. ينظر: األعالم: 1157)
 ة. . ومل أقف له على ترتم7/191، ومعجم املؤلفني: 1/1111ذكره ابن البيطار من تملة شيوخ الغزي. ينظر: حلية البشر:  (23) 

 .1/151، وهدية العارفني: 1/1010ينظر: فهرس الفهارس:  (24)
 مل أقف له على ترتمة. (25)
 .1/757، وهدية العارفني: 1/717ينظر: فهرس الفهارس:  (26)
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رحل إىل  ،أبو البهاء خالد بن أمحد بن حسني، ضياء الدين النقشبندي اجملددي :خالد الكردي النقشبندي -17

  الفرق بني العقد اجلوهري يف، شرح العقائد العضديةو  شرح مقامات احلريريبغداد يف صغره، من مصنفاته: 
الشيخ حممد عمر الغزي حديث هـ( وروى عنه 1171، تويف يف الشام سنة )كسيب املاتريدي واألشعري -15

 .(27)املسلسل باألولية

 المطلب الثالث: تالميذه:

انتفع بالشيخ حممد عمر الغزي خلق كثري، وال سيما أنه كان مدرسا ومعلما يف دمشق مث من بعد ذلك مفتيا  
ر اخلطيب نصللشافعية، وكان من بني هؤالء العلماء رجل من أكابر أهل العلم والفضل يف زمانه يف دمشق كأيب 

، إال إين مل أقف إال على اثنني من التالميذ يف كتب الرتاجم؛ ولعل ذلك يعود لكثرة تالميذه، وشهرته، (28)وغريه
 وضعف اهلمم يف تقييد تراجم املتأخرين، لذا سأذكر كال منهما وكما يأيت:

لدمشقي حل اخلطيب ا: هو حممد أبو النصر نصر اهلل ناصر الدين بن عبد القادر بن صاأبو نصر اخلطيب -1
ب حف ظ يف صغره حنو مخسة عشر ألف بيت من أغل، الشافعي مسند الشام، القاضي اخلطيب احملدث املعمر

ومروياته،  له )ثبت( يف أشياخه ،وويل القضاء حنو عشرين سنة، الفنون، وحنو عشرة آالف حديث بأسانيدها
 .(29)هـ(1115تويف سنة )

ويدعى بعصمة اهلل بن  حكمت، شهاب الدين أمحد عارف: الرتكيأمحد باي عارف حكمت: عارف اهلل  -1
شيخ قاض، لقب  ،إبراهيم عصمة اهلل بن أيب الوليد إمساعيل بن إبراهيم باشا زاده احلنفي احلسيين االسالمبويل

 ة كتب اشتهر خبزان ، يروي عامة عن الشيخ حممد عمر الغزي الدمشقي وغريه،اإلسالم باململكة العثمانية
 
 

                                                           

 .7/95، ومعجم املؤلفني: 191 – 1/191،  األعالم: 1/171وما بعدها، وفهرس الفهارس:  1/571ينظر: حلية البشر:  (27) 
 ذكر الكتاين أن الشيخ خالد الكردي النقشبندي روى بسنده عن الشيخ حممد عمر الغزي وهبذا يكون الشيخ والتلميذ يف آن واحد. ينظر: فهرس (28) 

 .1/171الفهارس: 
 .6/111. واألعالم: 161 –1/161ينظر: فهرس الفهارس:  (29)
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، راضي األمريية()األحكام املرعية يف األله نظم مساه  ظيمة له يف املدينة املنورة، تعرف إىل اليوم مبكتبة عارف حكمت.ع

 .(30)هـ(1175هـ( وقيل سنة: )1171اختلف يف سنة وفاته فقيل إنه تويف سنة )

 المطلب الرابع: مؤلفاته:

 صنف الشيخ الغزي مؤلفات عديدة يف خمتلف العلوم والفنون، وهي كما يأيت: 
 :(31)مؤلفاته من

  .(32)لنحوا يف بدر الدين الغزي جده ملنظمة . وهو شرحشرح الدرة املرضية يف النحوالدرية يف  الكواكب -1
 .(33)اإلسالم أحكام خالصة إىل األنام هداية -1
 .(34)القرآن يف الواقع التكرار يف رسالة -1
 .(35)األجرومية على شرح -7
 .(36)املناسك يف رسالة -5
  .(37)شعر ديوان -6
 .(38)هبجة النور االمت يف بيان سر اهلل االعظم -7

 
 

                                                           

ه )عارف حكمت( بالتاء املبسوطة، على الطريقة الرتكية، مث رأيت )خاهمه( اّلذي  . قال الزركلي: اشتهرت كتابة امس1/711( ينظر: فهرس الفهارس: 30) 
 .1/17وإيضاح املكنون:  .1/171كان يصّدر به كتبه املوقوفة يف املدينة، وامسه فيه: )أمحد عارف حكمة اهلل(. ينظر: األعالم: 

 . 1/1117ينظر: حلية البشر:  (31)
 .1/176، وهدية العارفني: 11/55 ، معجم املؤلفني:5/51األعالم:  (32)
 .1/176، وهدية العارفني: 7/719، وإيضاح املكنون: 11/55، معجم املؤلفني: 5/51األعالم:  (33)
 ، ومساها الزركلي: رسالة يف" التكرير الواقع يف القرآن".5/51، األعالم: 1/1117حلية البشر:  (34)
 . 1/1117ينظر: حلية البشر:  (35)
 . 1/1117ينظر: حلية البشر:  (36)
 . 11/55، معجم املؤلفني: 5/51األعالم:  (37)
 .1/176، وهدية العارفني: 1/107، وإيضاح املكنون: 11/55معجم املؤلفني:  (38)
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 المطلب الخامس: وفاته:

كان الشيخ حممد عمر الغزي ال خيشى وزيرا وال حاكما وال وال وكان جيهر باحلق وال ميار فيه أحدا، ويف أواخر حياته 
 حدثت فتنة عظيمة بني املسلمني والنصارى يف دمشق فنفي الشيخ الغزي على أثرها يف يوم اخلامس من ربيع 

عد مخسة هبا ب ومات النصارى، حادثة أيام املاغوصة قلعة يف ووضع قربص، جزيرة إىل دمشق هـ( من1177الثاين سنة )
 .(39)( سنة رمحه اهلل تعاىل77جامعها، وكان عمره ) يف ودفن من السنة املذكورة، الثاين من رمضان يف أشهر

 الرسالة ومنهجه )اسم الرسالة، ونسبة الرسالة لمؤلفها، ومنهج المؤلف ومصادره(. المبحث الثاني:

 أوال: اسم الرسالة: 

 اختلف يف عنوان الرسالة إىل ثالثة عنوانات:
 .(40)أوهلا: رسالة يف التكرار الواقع يف القرآن

 .(41)الكرمي القرآن يف الواقع التكرار يف ثانيها: اجلواب
 .(42)رسالة يف بالغة القرآنثالثها: 

بعد ذلك:  بتعديل حرف اجلر من "يف" إىل "عن" ليصريوأنسب هذه العنوانات: الثاين، وهو الذي اعتمدته يف التحقيق 
"اجلواب عن التكرار الواقع يف القرآن الكرمي"، وذلك ملوافقته ملضمون الرسالة، حيث بني املصنف الغرض من تصنيفه 

رسالة لهذه الرسالة فقال: "ملا طلب مين اجلواب عن التكرار الواقع يف القرآن الكرمي...". فهو وإن مل ينص على اسم ا
 فقد بان لنا امسها.

وأما العنوان األول: فذكره بعض من ترجم له، كـابن البيطار وحممد الشطي وال ختتلف تسمية الزركلي عنهما كثريا فقد 
 رسالة يف التكرير الواقع يف القرآن".مسى الرسالة قائال: "

                                                           

 .1/176، وهدية العارفني: 5/51، واألعالم: 1/1115حلية البشر:  (39)
 .5/51. واألعالم: 1/1117حلية البشر:  (40)
ة خهتا يف فهرس جامعة هارفرد األمريكية: فقد كتب مفهرس املخطوطات باللغة اإلجنليزية ذيال على كل ورقة من املخطوط هذا االسم. وهي النسكذا وجد  (41)

 األصل اليت اعتمدت عليها يف حتقيق هذه الرسالة.
 ذه الرسالة.ة، وهي النسخة الثانية اليت اعتمدت عليها لتحقيق هكذا وجدته يف فهرس املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية يف وزارة األوقاف املصري  (42)
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ذا بالغة القرآن الكرمي إال إن أحدا مل يذكر هوأما الثالث: فال يصلح عنونا هلذا املخطوط، وإن كان التكرار يف ضمن 

 االسم ممن ترجم للمصنف وكذا مل تذكره فهارس املخطوطات ما خال مفهرسي وزارة األوقاف املصرية، والذي 
يبدو يل أنه املفهرس مل يطلع على مضمون املخطوط كامال، وإال فاملصنف صرح بأن رسالته جاءت جوابا لقضية 

 هتمني يف القرآن الكرمي وهي قضية التكرار.أشغلت الباحثني وامل

 :نسبة الرسالة لمؤلفهاثانيا: 

ما نسبة الرسالة للشيخ حممد عمر بن عبد الغين الغزي، فال شك فيها، فقد نص املصنف يف أول رسالته بذكر امسه أ
"، وقد الشام... بدمشقفيقول العبد الفقري حممد عمر الشهري كأسالفه بابن الغزي خادم الفتوى الشافعية فقال: "

 أكدت هذه احلقيقة أيضا مصادر ترتمة املصنف اليت رجعنا إليها.

 :منهج المؤلف ومصادرهثالثا: 

يقول العبد الفقري حممد ف افتتح الغزي رسالته مبقدمة قصرية على طريقته يف السجع، وذكر امسه وشهرته ومنصبه فقال: "
 ". وى الشافعية بدمشق الشامعمر الشهري كأسالفه بابن الغزي خادم الفت

عن  ملا طلب مين اجلواب مث شرع بعد ذلك ببيان الغرض من تأليف هذه الرسالة، وهو جواب عن سؤال، فقال: "
ري القرآن مناف إّن التكرار يف غ....." وعرض الغزي األسئلة اليت طرحت عليه، قائال:  التكرار الواقع يف القرآن الكرمي

غة، وإّن القرآن العظيم معجز بفصاحته، ومفحم ببالغته، فما وجه التكرار مع ذلك؟ وما احلكمة للفصاحة، ومباين للبال
 ". فيما هنالك؟ فأجبت السائل ملا هو طالب...

واعتمد الشيخ الغزي يف التقعيد لقضية التكرار على كتابني من كتب البالغة، وصدر هبما رسالته ومها: املفتاح للسكاكي 
 لتفتازاين، مث بعد ذلك اجتهد يف حترير أوجه وقوع التكرار يف القرآن الكرمي وذكر فوائده والنكت اليتواملطول للسعد ا

 سيق ألجلها.
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 بين يدي التحقيق: )وصف النسخ، ومنهج التحقيق، ونماذج من المخطوطات(. المبحث الثالث:

 أوال: وصف النسخ:

 خمطوطتني مها:اعتمدت يف حتقيقي هلذه الرسالة على نسختني 
(، وهي رسالة مفردة، واختذهتا 1551نسخة جامعة هارفرد يف الواليات املتحدة األمريكية، رقم تصنيفها: ) -1

 ( 16( ورقات منفردة، ومسطر ورقها )6النسخة األصل؛ ألهنا منسوخة يف حياة املؤلف، وتقع الرسالة يف )
احلرف )أ(، واسم ناسخها: مصطفى بن حممد سطرا، وخطها عادي، وهي نسخة تامة وواضحة. ورمزت هلا ب

 هـ(.1169حمرم احلرام سنة ) 11العرضي احلليب، وتاريخ نسخها يف 
(، وهي رسالة مفردة، 717(، رقم الرسالة )1171نسخة وزارة األوقاف املصرية: رقم التصنيف العام ) -1

( 11فحتني، ومسطر ورقها )( ورقات، كل ورقة ص7واختذهتا نسخة ثانية يف التحقيق، وتقع الرسالة يف )
سطرا، وخطها عادي، وهي نسخة تامة وواضحة، إال يف بعض املواضع فقد صحفت كلماهتا، ومل ختل من 
سقط يسري، ورمزت هلا باحلرف )ب(. اتبع الناسخ نظام التعقيبة للمحافظة على تسلسل ورقاهتا، ومل يذكر 

 اسم الناسخ، وال تاريخ نسخها.

 ثانيا: منهج التحقيق: 

ا املخطوط نسخت -1  يف وقالفر  بيان مع األخرى )ب( بالنسخة قابلته مث ،(أ)األصل نسخة على معتمد 
 .احلاشية

 .املعاصرة اإلمالء قواعد وفق على النص ضبط -1
ْشكلة فاظاألل وكذا عاصم، عن حفص برواية العثماين بالرسم القرآنية اآليات من النص يف ورد ما ضبط -1

ُ
 امل

لبسة أو
ُ
 .ضبطه يتعنَي  وما امل

 .األصيلة مظانه إىل وأرجعته املنت يف أو نص ورد قول كل  خرجت -7
 .استدراك إىل حاجة فيه ما واستدركت. مؤلفها قصد ويتمم فائدة يزيدها مبا عليها علقت -5
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 .احملقق النص يف املذكورين لألعالم ترتمة -6

 :نماذج من المخطوطات ثالثا:

 
 

 النسخة األصل )أ(الورقة األوىل من 
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 الورقة األخرية من النسخة األصل )أ(
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 الورقة األوىل من النسخة )ب(
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 الورقة األخرية من النسخة )ب(
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

العرب لعظيم فصاحته، والصالة والسالم  (43)احلمد هلل الذي أنزل القرآن العظيم معجزا  ببالغته، وأسكت به مناطيق
على سيدنا حممد املبعوث يف أفصح العرب املؤيد بالرباهني واحلجج، املنزل عليه قرآن عريب غري ذي عوج، وعلى آله 

 األطهار، وأصحابه األخيار.   
 أما بعد 

ا طلب مين اجلواب دمشق الشام: ملفيقول العبد الفقري حممد عمر الشهري كأسالفه بابن الغزي خادم الفتوى الشافعية ب
الواقع يف القرآن الكرمي، وأن التكرار يف غري القرآن مناف للفصاحة، ومباين للبالغة، وأن القرآن العظيم  (44)عن التكرار

معجز بفصاحته، ومفحم ببالغته، فما وجه التكرار مع ذلك؟ وما احلكمة فيما هنالك؟ فأجبت السائل ملا هو طالب، 
، (45)الفضل راغب، وسؤاله عن بيان احلكمة يف التكرار وجيه، فال غرو بذلك؛ ألن الولد كما قيل: سر أبيه حيث إنه يف

 فأقول:
اعلم أن التكرار يف بعض اآليات الكرمية اليت أعجزت البلغاء، وأسكتت الفصحاء، هو عني البالغة؛ ألن السكاكي يف 

 وسائر العلماء أتمعوا على أن البالغة يف الكالم:  (47)شرح تلخيصهوالسعد التفتازاين يف املطول الذي هو  (46)املفتاح
 
 

                                                           

 . 9/17، وهتذيب اللغة: 5/107( تمع منطيق: أي البليغ املتكلم. ينظر: العني: 43)
 إعادة الزركشي: وحقيقته ، وقال1/1. ينظر: املثل السائر: "أسرع أسرع" تستدعيه ملن مرددا، كقولك  املعىن على اللف ظ قال ابن األثري: التكرار: داللة (44) 

 .1/10الربهان يف علوم القرآن:  .به العهد لطول األول تناسي خشية معىن لتقرير مرادفه أو اللف ظ
 .15/611مثل عريب مشهور، ينظر: صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، للقلقشندي:  (45)
 وتصريف، حنو، بني ما علوم، عدة يف احلنفي، برع اخلوارزمي السكاكي علي بن حممد بن بكر أيب بن السكاكي: هو أبو يعقوب سراج الدين يوسف( 46) 

: احلنفية، للقرشي طبقات يف املضية هـ(. ينظر: اجلواهر616، تويف سنة ) املناظرة علم يف العلوم، ورسالة مفتاح كتبه:  من .وشعر وعروض، وبيان، ومعاٍن،
 .5/111للزركلي: ، واألعالم، 117، وتاج الرتاجم، البن قطلوبغا: ص1/116

املنطق،  هتذيب كتبه:  من .واملنطق والبيان واملعاين، والتصريف، النحو، عامل الدين، سعد التفتازاين، اهلل عبد بن عمر بن والسعد التفتازاين هو مسعود (47) 
يف على الصحيح سنة الكالم، وغريها كثري. وتو  يف الطالبني ومقاصد املفتاح، تلخيص شرح به اختصر واملختصر شرح تلخيص مفتاح العلوم، واملطول

 .7/119، واألعالم: 5/577هـ(. ينظر: شذرات الذهب، البن العماد احلنبلي: 791)
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. فحيث اقتضى احلال وهو األمر الداعي إىل التكلم على وجه خمصوص أن (48)"مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته"

 يعترب مع الكالم الذي يؤدي به أصل املعىن خصوصية ما فهو مقتضى احلال، مثال ذلك كون املخاطب منكرا حال 
كيد كان أيقتضي تأكيده، والتأكيد مقتضاها على حسب مراتب التأكيد، ومعىن مطابقته هلا أن احلال إن اقتضى الت

الكالم مؤكدا، وإن اقتضى االطالق كان الكالم عاريا عن التأكيد وهكذا إن اقتضى حذف املسند إليه حذف وإن 
اليت منها الباب الثامن من تلخيص  (50)إىل غري ذلك من التفاصيل املشتمل عليها علم املعاين (49)اقتضى ذكره ذكر

 .  (53)واملساواة (52)واإلطناب (51)املفتاح وهو اإلجياز
عن  [ ٩٧١البقرة: ] ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆژقال السعد حتت قول املنت: "وخلوه عن التكرار أي خلو قوله تعاىل: 

 ، والتكرار من حيث (55)فإنه يشتمل على تكرار القتل (54)التكرار خبالف قوهلم: "القتل أنفى للقتل"
 

                                                           

يه هي بلوغ املتكلم يف تأدية املعاين حدا له اختصاص بتوفية خواص الرتاكيب حقها، وإيراد أنواع التشبالبالغة: السكاكي فقال:  هاعّرف، و 17املطول: ص( 48) 
نظر: ي وعرفها القزويين فقال: وأما بالغة الكالم فهي مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته. .715ينظر: مفتاح العلوم: ص واجملاز والكناية على وجهها.
  .1/71اإليضاح يف علوم البالغة: 

خرَب عنه ففي قوله تعاىل:  (49) 
ُ
أسند الوعد إىل اهلل سبحانه وتعاىل،  [٨٦]التوبة: ژ  ۉ  ۉ   ې  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ژ املسند إليه هو احملكوم عليه أو امل

.فاملسند إليه ركن يف اجلملة ووجوده حمتم، وإمنا 610فلف ظ اجلاللة ُمسَند إليه والوعد مسند. ينظر: معجم مصطلحات البالغة، أمحد مطلوب: ص
   .171ظر: البالغة فنوهنا وأفناهنا، فضل حسن عباس: صحيذف إذا دلت قرية على حذفه ولوال القرينة لكان احلذف نقصا وعيبا. ين

 واخلرب واإلجياز، ناباإلط موضوعاته، ومن احلال"، مقتضى يطابق هبا اليت العريب اللف ظ أحوال به يعرف "علم: وهو البالغة علوم من هو: املعاين علم (50) 
 .167-166ص :التفتازاين الدين سعد املطول، مع التلخيص: ينظر... والوصل والفصل واالستفهام، والنداء والنهي، واألمر واإلنشاء،

 أداء هو فاإلجياز: وعرفه السكاكي بقوله  ،115ص :االجياز، للرازي هناية: ينظر. إخالل غري من احلروف من ميكن ما بأقل الغرض أداء عن عبارة هو (51) 
 .111ص: العلوم مفتاح. األوساط متعارف عبارات من بأقل الكالم من املقصود

 أن به حيد والذي: قالف آخر تعريفا   األثري ابن وعرفه اجلمل، غري إىل أو اجلمل إىل راجعة الكثرة أو القلة كانت  سواء عباراهتم من بأكثر الكالم أداء هو (52) 
 ،109: ، والتلخيص176: واإليضاح ،111: العلوم مفتاح :ينظر. والتكرار التطويل عن مييزه ما وهذا. لفائدة املعىن على اللف ظ زيادة هو: يقال

 .1/11: واملطول
 وهو بعض، على بعض يزيد ال املعاين، بقدر واأللفاظ األلفاظ بقدر املعاين تكون . واملساوة: ن771، واملطول: ص165( ينظر: مفتاح العلوم: ص53) 

 .1/150واإلطناب. ينظر: اإليضاح:  اإلجياز بني املتوسط املذهب
 .1/105، وجممع األمثال، النيسابوري امليداين:57: ص، للعسكريعند العرب. ينظر: الصناعتني( هو مثل 54)
 إمنا القتل ونفي صلي،األ املقصد هو احلياة حصول إن: قوله ومنها (.للقتل أنفى القتل: )العرب قول على اآلية معىن ترجيح يف سبعة وجوها   الرازي ذكر (55)

 هناية ينظر. اآلية وند كالمهم،  يف موجود وهو عيب، التكرار إن مث. غريه على التنصيص من أوىل األصلي الغرض على والتنصيص. احلياة حلصول يراد
 .116: اإلجياز
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 مما يشتمل عليه، وال يلزم أن يكون التكرار خمال إنه تكرار من عيوب الكالم مبعىن إّن ما خيلو عن التكرار أفضل
 انتهى كالم السعد التفتازاين يف املطول.    (56)بالفصاحة"

 أن التكرار غري خمل، بل ما خيلو عن التكرار أفضل مما فيه التكرار، هذا إذا مل -رمحه اهلل تعاىل –فُعلم من كالم السعد 
يكن مقتضى احلال التكرار، فإن كان مقتضى احلال التكرار فالتكرار هو عني البالغة، والتكرار الواقع يف اآليات الكرمية  

سبات ا التأكيد، ومنها التأسيس لربط األحكام واآليات باملناكله ملقتضى احلال ملا اشتمل عليه من الفوائد اليت منه
املكررة مل يكن منها شيء جملرد التكرار، بل ليبين عليه  (57)على حسب ما يقتضيه احلال أال ترى أن اآليات ]الكرمية[

ه، وأن فصاحت إّن البالغة يف الكالم مطابقته ملقتضى احلال مع (58)ما يتلى بعده من القصص واألحكام وحيث ]تقرر[
 التكرار غري خمل بالفصاحة على ما انتهى إليه كالم السعد، فنقول:    

حكمة التكرار  (59)إن التكرار الواقع يف بعض اآليات الكرمية إمنا هو على حسب مقتضى احلال، وقد بنّي اهلل سبحانه
 [، ٩٢١هود: ] ژڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ    ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ وفوائده يف قوله تعاىل: 

 فكلما اعترب به ما اقتضاه احلال كان الكالم به بليغا حلصول املعىن بوجوده وظهور الفائدة بذكره. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .755املطول: ص (56)
 ( سقطت من )ب(.57)
 ( سقطت من )ب(.58)
 ( يف )ب( زيادة "وتعاىل".59)
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مث اعلم أن القرآن احلكيم على أربعة أنواع: أحكام، وقصص، ومواع ظ، ومتشابه. فإن وقع التكرار يف األحكام كان 
هر وناسخا ومنسوخا يف املغاير كآية العدة يف املتويف عنها زوجها لسنة فنسخت بأربعة أشتأكيدا واستظهارا يف املوافق 

 وغري ذلك.    (61)، وكآيات اجلهاد(60)وعشرا
النعم املستفادة من اسم الرمحن وهو املنعم جبالئل النعم   (62)وإن وقع التكرار يف املواع ظ فقد يكون ذلك لنكتة كتعداد

الرحمن: ] ژه  ھ  ه  ھ  ژ ، واآلالء: هي النعم، فجاء قوله تعاىل: (64)ذكر كل نعمة (63)كما يف سورة الرمحن وعند

 ، واخلطاب للجن واإلنس. [ ٩١
 .     (65)وقد يكون ]الفائدة: الردع والتخويف وغريمها كما قال السكاكي

[  ٤ - ١التكاثر: ] ژگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ژ لنكتة كتأكيد اإلنذار يف قوله تعاىل:  (66)وأما التكرار[

 ردع وتنبيه على أنه ال ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا تميع   ژگ  گ   گژقال السعد: قوله: 
 
 

: إنذار؛ ليخافوا فينتبهوا من غفلتهم، أي: سوف تعلمون اخلطأ فيما أنتم   ژگ   گ  ژمهه، وأن ال يهتم بدينه و 
عليه إذا عاينتم ما أمامكم من هول لقاء اهلل تعاىل. ويف تكراره تأكيد للردع واإلنذار ويف اإلتيان بلف ظ "مث" داللة على 

                                                           

  ڌڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڃڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڤ  ڤ  ڤ ژ  فاآلية األوىل منسوخة احلكم وهي قوله تعاىل: (60) 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀژ [، واآلية الناسخة هي قوله تعاىل:  ٠٤٢البقرة: ] ژڌ  ڎ   ڎ  

 .[٠٣٤البقرة: ] ژٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ٹٿ  ٹ
يف  ةيريد املصنف بذلك آية السيف يف التوبة اليت نسخت ما تقدمها من آيات القتال على قول كثري من املفسرين، والصحيح أن كل آية منها حمكم (61) 

 مرحلة معينة حبسب الشروط واألحداث، واحلق أن هناك نسخا آليات اجلهاد وقع يف حترمي القتال باألشهر احلرم. 
 ( يف )ب( تعداد.62)
   )ب( من غري ذكر حرف العطف "عند".( يف63)
: )يرسل جتديد ذكر النعم يف هذه السورة واقتضاء الشكر عليها، فما معىن قوله ژه  ھ  ه  ھ  ژ قال اخلطايب: فإن قيل: إذا كان املعىن يف تكريره قوله:  (64) 

، وأي موضع نعمة هاهنا؟ وهو إمنا يتوعدهم بلهب السعري والدخان املستطري. قيل إن نعمة اهلل تعاىل ژه  ھ  ه  ھ  ژ  عليكما(، مث أتبعه قوله:
رصوا عليها. حيفيما أنذر به وحذر من عقوباته على معاصيه ليحذروها فريتدعوا عنها بإزاء نعمة على ما وعد وبَشر من ثوابه على طاعته لريغبوا فيها و 

آل ء بأن يُعترب بضده ليوقف على حده. والوعد والوعيد وإن تقابال يف ذواهتما فإهنما متوازيان يف موضع النعم بالتوقيف على موإمنا حُتَقق معرفة الشي
 .57 – 51أمرمها واإلبانة على عواقب مصريمها. ينظر: رسالة بيان إعجاز القرآن، للخطايب: 

 .591ينظر: مفتاح العلوم: ص (65)
 ( سقط من )ب(.66)
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 ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ژقوله تعاىل: ك، و (67)أن اإلنذار الثاين أبلغ من األول حنو: واهلل ]مث واهلل[

 . (68)[٩١ – ٩٧االنفطار: ]
 غافر:] ژۓ  ۓ       ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ژ ومن ذلك ما هو لفائدة االختصاص والتعطف كقوله تعاىل: 

 . (69)[ ١١غافر: ] ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ و  [ ١١
 كقول الشاعر:      (71)التحسر (70)وقد يكون التكرار ]لفائدة[

 من األرض َخّطت للسماحة مضجعا       فيا قرَب َمْعن أنت أولُّ ُحفرٍة          
 (72)ويا قرب معن كيَف واريَت جوَده              وقد كان منه البحر والربُّ ُمرتعا

كون جمردا عن رابط، ملا قد بـَُعد بسبب طول الكالم، وهذا التكرار قد ي (73)وقد يكون التكرار لفائدة التذكري
 وقد يكون برابط، وقد وقع ذلك يف كثري من اآليات: 

 . [٩٩١النحل: ] ژ  ى  ى  ى  ىۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ژ فاألول كقوله تعاىل: 
 

 ٩١١آل عمران:  ]ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ والثاين: كقوله تعاىل: 

 . انتهى كالمه.  (74)فقوله: "فال حتسبنهم" تكرير لقوله: "ال حتسنب الذين" لُبعده عن املفعول الثاين[
وإظهار لألحكام وموعظة  (75)وإن وقع التكرار يف القصص فلفوائد منها: تثبيت فؤاده وتسليته صلى اهلل عليه وسلم

اآلية، هذا ملا وقع من  [ ٩٢١هود: ] ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ للمؤمنني وذكرى كما يف قوله تعاىل: 

                                                           

 من )ب( وهو الصواب إلهمام املعىن. ( زائدة67)
 .797ينظر: املطول: ص (68)
اآليات نفسها. بقال التفتازاين: "ومن نكتة التكرير زيادة التنبيه على ما ينبغي التهمة واإليقاظ عن سنة الغفلة؛ ليكمل تلقي الكالم بالقبول". وجاء  (69) 

 .797ينظر: املطول: ص
 إلهمام املعىن.( زائدة من )ب( وهو الصحيح 70)
 : "التوجع والتحسر".797يف املطول: ص (71)
 بن معن"يرثي  عباسية،وال األموية الدولتني عاصروا الذين الشعراء من البيت حلسني بن مطري، ويروى البن أيب حفصة، والصحيح حلسني بن مطري وهو (72) 

 القرب مناداة . قال األصفهاين: "كرر1/175وآدابه، للقريواين:  الشعر حماسن يف العمدةو ،116 - 115زائدة. ينظر: ديوان احلسني بن مطري: ص
 .660وحتسرا  ". ينظر: شرح ديوان احلماسة: ص توجعا  

 .795يف )أ( و )ب( "التذكر" وما أثبته من املطول: ص (73)
 .795 – 797ينظر: املطول: ص (74)
 .7/151ينظر: نظم الدرر، للبقاعي:  (75)
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كفار قريش ما وقع حيث قالوا وقالوا فقص اهلل تعاىل عليه ما ابتلى به األنبياء عليه وعليهم الصالة والسالم وكرر بعضها 
وائد وأحكام بآيات هلا ف تنزلملناسبات وفوائد وأحكام اقتضت ذلك؛ ألنه قد يقتضي احلال يف تكرار القصص أن 

لسبقها كاملقدمة لتلك الفوائد  (76)متعلقة هبا فتذكر القصة ]لربط تلك الفوائد واألحكام مبا قبلها فتكون القصة[
واألحكام الواقعة بعدها التالية هلا مع مغايرة يف بعض العبارات حِلَكم وإبداعات بيانا وتشريعا، كقصة هالك فرعون إذ 

موسى عليه الصالة والسالم قبلها، وكقصة ورود ماء مدين، وكررت أيضا قصص بين إسرائيل معه ذُكرت قصة سيدنا 
مع إجهادهم له، ولكن مع مغايرات يف العبارات اشتملت على بيان املعجزات وبدائع اآليات اليت  -عليه السالم-

ذلك من األسرار  وردِّه إىل أمه مما يف تذكر معها، وكذكر قصة والدته وتربيته وإبداع حكمة اهلل تعاىل يف قصة رضاعه
 اليت ال يعلمها إال امللك اجلبار جل وعال. 

وتكررت قصة موسى عليه السالم مع فرعون يف سوريت طه والنازعات وغريمها ملا اقتضى احلال إىل هتديد قريش، قيل: 
اآليات، [  ٩١ - ٩١النازعات: ] ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ی  ی  ی     ى  ىژ يا حممد صلى اهلل عليه وسلم: 

ففيه تعريض إىل أنه قد سبق لك ذلك احلديث ملا اقتضى هتديدهم بأن يصيبهم مثل ما أصاب من هو أعظم منهم قوة 
كررت؛ تسلية له عن تكذيبهم، فكان التكرار أبلغ من عدمه مع فوائد تذكر   (77)وأشد بأسا  أعيدت القصة لذلك، أو

 معه.  
 

وقد يكون مقتضى احلال يف تكرار القصة ارتباطا بأحكام تذكر قبلها فتكون هي تذييال لتلك األحكام والفوائد أيضا،  
 مع إبليس عليه لعنة اهلل تعاىل وغريها من قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم.  -عليه السالم-كقصة آدم 

على هم ملعجزات األنبياء الكرام وابتالئهم وصرب عها إظهارا وقد يقتضي احلال يف تكرار القصة أحكاما وفوائد تذكر م
 البالء وغري ذلك، كقصة آدم مع إبليس، ونوح مع قومه، وإبراهيم مع منرود، ويونس مع قومه، وزكريا وحيىي ومرمي وعيسى 
وباقيهم عليهم الصالة والسالم مع اليهود وغريهم من القصص املشحونة بالفوائد واألحكام اليت ذكرت معها من االبتالء 
مع الصرب، واملعجزات مع التكذيب وغري ذلك حىت ال يكون يف صدره صلى اهلل عليه وسلم حرج مما ابتلي به، ولتطمئن 

 ولتظهر أحكام الشريعة والدين.   قلوب املؤمنني بذلك، ولتندفع شبه املنافقني،

                                                           

 ( سقطت من )ب(.76)
 يف )ب( وكررت.( 77)
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وإن وقع التكرار يف الكلمات واحلروف املتشابه ]كأوائل السور كقوله تعاىل: )حم، حم، حم، طس، طس، إىل غري 
مبراده به؛ ألسرار وأحكام  (79) لفظا ومعىن، املفوض علمه إىل اهلل تعاىل، فاهلل أعلم ]مبا[ (78)ذلك فهو من املتشابه[

ويف هذا القدر كفاية لذوي األلباب [  ٧آل عمران: ]ژ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ سبحانه وتعاىل حيث قال: وِحَكم يعلمها 
 .  (80)واهلل اعلم بالصواب

 :المصادر والمراجع
حممد بن  ، خري الدين بن حممود بنواملستعربني واملستشرقنياألعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 

 م. 1950، 5دار العلم للماليني، بريوت، ط ،هـ(1196الدمشقي )ت علي بن فارس الزركلي
هـ(، حتقيق: عبد 561األنساب، للسمعاين: عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، أبو سعد )ت

 م.1961 -هـ 1151، 1الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه، جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، ط
 
 

قابله وصححه حممد  هـ(،1199اشا البناين البغدادي )تإيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، إمساعيل ب
لبنان،  –شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، واملعلم رفعت بيلكه الكليسى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

 )د.ت(.
يب ن بن عمر، أبو املعايل، جالل الدين القزويين الشافعي، املعروف خبطاإليضاح يف علوم البالغة: حممد بن عبد الرمح

 ، )د.ت(.1بريوت، ط –هـ(، حتقيق: حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل 719دمشق )ت 

                                                           

 ( سقطت من )ب(.78)
 ( سقطت من )ب(.79)
اهلمام السيد حممد عمر  وىل( قال الناسخ يف هناية هذه الرسالة: "جنز االهمام من هذه الرسالة امليمونة املباركة املنسوبة لشيخ االسالم مقتدى اخلاص والعام امل80)

ليب تمل اهلل ته، وعّم نفعه تميع بريته، بقلم احلقري الغيب مصطفى بن حممد العرضي احلالغزي العامري املفيت الشافعي بدمشق الشام فسح اهلل يف مد
 هـ (ختمت خبري آمني. ويف نسخة )ب( قال الناسخ : "ختمت الرسالة امليمونة" ومل يصرح بامسه.     1169حمرم احلرام)  11أحواله، وِمن عثراته أقاله يف 
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(، حتقيق: حممد أيب 797الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي )املتوىف: 
م. وصورته دار 1957 -هـ 1176، 1لفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركائه، طا

 املعرفة، بريوت وبالرتقيم نفسه.
 م. 1009، 11البالغة فنوهنا وأفناهنا، د. فضل حسن عباس، دار النفائس، األردن، ط

، حتقيق: حممد خري هـ(579اسم بن ُقطُلوبغا السودوين )تتاج الرتاجم يف طبقات احلنفية، أبو الفداء زين الدين ق
 م. 1991-هـ 1711 ،1رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، ط

هـ(، حتقيق الدكتور عبد 791التلخيص مع املطول، التلخيص مع املطول، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ت ) 
 م.1007-هـ1715، 1لبنان، ط - احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت

هـ(، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء 170هتذيب اللغة: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )ت 
 م.1001، 1بريوت، ط –الرتاث العريب 
نشر: هـ(، 775عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء القرشي )تأبو حممد  يف طبقات احلنفية، اجلواهر املضية

  حممد كتب خانه، كراشي، )د.ت(.مري
هـ(، حتقيق: حممد هبجت البيطار، دار 1115حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر، الشيخ عبد الرزاق البيطار )ت

 م.1991 -هـ 1711، 1صادر، بريوت، ط
سالمية يف اإلفهرس خمطوطات، قام بإصداره مركز امللك فيصل، فهارس املخطوطات  -خزانة الرتاث: خزانة الرتاث 

املكتبات واخلزانات ومراكز املخطوطات يف العامل تشتمل على معلومات عن أماكن وجود املخطوطات وأرقام حفظها 
 يف املكتبات واخلزائن العاملية. الكتاب مرقم آليا يف املكتبة الشاملة.

 
 ديوان احلسني بن مطري، تمعه: د. حسني عطوان.

حممد آن، حتقيق: حممد خلف اهلل أمحد و للخطايب، وهي ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القر رسالة بيان إعجاز القرآن، 
 م. 1976، 1زغلول سالم، دار املعارف، مصر، ط

عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، شذرات الذهب، البن العماد احلنبلي:
  هـ.1706ط، حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، هـ(، حتقيق عبد القادر األرناؤو 1059احلنبلي)
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دار  ، حتقيق: غريد الشيخ،هـ( 711أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين )تشرح ديوان احلماسة: 
 م.1001 -هـ 1717، 1لبنان، ط –الكتب العلمية، بريوت 

هـ(، دار الكتب 511الفزاري القلقشندي مث القاهري )تصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، أمحد بن علي بن أمحد 
 العلمية، بريوت، )د.ت(.

هـ(، حتقيق: علي 195الصناعتني، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري )ت
 هـ. 1719حممد البجاوي وحممد أيب الفضل إبراهيم، املكتبة العنصرية، بريوت، 

هـ(، حتقيق: حممد حميي الدين  761سن الشعر وآدابه، أبو على احلسن بن رشيق القريواين األزدي )ت العمدة يف حما
 م. 1951 -هـ  1701، 5عبد احلميد، دار اجليل، ط

هـ(، حتقيق: د مهدي املخزومي، 170العني: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن هميم الفراهيدي البصري )ت
 ائي، دار ومكتبة اهلالل.د إبراهيم السامر 

فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، حممد َعْبد احَلّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسين 
، 1بريوت، ط –هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي 1151اإلدريسي، املعروف بعبد احلي الكتاين )ت 

 م.1950
ساب، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اللباب يف هتذيب األن

 هـ(، دار صادر، بريوت، )د.ت(.610اجلزري، عز الدين ابن األثري )ت
، حتقيق: أمحد احلويف، هـ(617ضياء الدين بن األثري، نصر اهلل بن حممد )تاملثل السائر يف ادب الكاتب والشاعر، 

 دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ت(.انة، بدوي طب
 

هـ(، حتقيق: حممد حمىي الدين عبد 515جممع األمثال، أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين النيسابوري )ت 
 بريوت، لبنان -دار املعرفة  احلميد،

هـ(، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب 791تاملطول شرح تلخيص املفتاح، سعد الدين بن عمر التفتازاين )
 م. 1011، 1العلمية، بريوت، ط
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معجم املؤلفني: معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة 
 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، مكتبة املثىن، بريوت، )د.ت(.1705الدمشقي )ت 

 م. 1007، 1ت البالغة وتطورها، د. أمحد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، طمعجم مصطلحا
هـ(، حتقيق: نعيم 616العلوم: يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارزمي احلنفي أبو يعقوب )تمفتاح 

 م. 1957 -هـ 1707، 1لبنان، ط –زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت 
 هـ(،555والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي )تنظم الدرر يف تناسب اآليات 

ت هـ(، حتقيق 606هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي التميمي الشافعي )ت
 هـ. 1007-هـ1717، 1اهلل حاجي مفيت أوغلي، دار صادر، بريوت، ط نصر

هـ(، 1199لبغدادي )تا للبغدادي: هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، إمساعيل باشا البناينهدية العارفني، 
، أعادت طبعه باألوفست دار إحياء الرتاث 1951طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول سنه 

 .لبنان –العريب بريوت 




