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   لخصامل

  
  :حتدثت عن اجلانب التأصيلي لتفسري القرآن بالقرآن من حمورين 

 املوضوع متثل  خصصته للحديث عن مقدمات مهمة يف:احملور األول
وطريقة ، وتعريفه، أمهية املوضوع:  واشتمل على،نظريتأصيالً للجانب ال

آن  ما يطلب من املفسر يف تفسري القرو، ومصادره، وحجيته، الوصول إليه
  .بالقرآن 

لتفسري القرآن اجلانب التطبيقي وحتدثت فيه عن تأصيل : احملور الثاين
معتمد الربط بني و،  أقسام القرآن من جهة البيان: واشتمل على،بالقرآن
  . واليت بلغت تسعة عشر وجهاً أوجه تفسري القرآن بالقرآنو، اآليات

  :وقد خلصت إىل مجلة من النتائج والتوصيات هي 
 .ريف تفسري القرآن بالقرآن هو تعريف التفسري يقيد فيه فقط أن تع •
، خيتلف قوةً وضعفاً  لقرآن بالقرآن درجات وأنواع فهوأن تفسري ا •

 ،والكل يقدر بقدره، ومطابقة  ومقاربة ،  وظهوراً وخفاًء، وقرباً وبعداً 
فمىت استفدنا بيان آية من آية أخرى من أي وجه فهو داخل يف هذا 

 كما دلّ عليه صنيع من استعمل هذا الطريق من ، التفسريالنوع من
  .املفسرين 

أن هناك من أخطأ يف استعمال هذا الطريق كمن استدل به على  •
 .أو أراد به إنكار السنة، معتقد فاسد

واستكمال بقية جوانبه بالبحث ، الدعوة للتطبيق العملي للمصطلح •
 .ث والتحرير واليت أشرت إىل بعضها يف خامتة البح
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  املقـدمة
  

بواسطة أمني الوحي ، على سيد ولد عدنان ، مرتل الفرقان احلمد هللا 
حجة هللا على ، ومعجزة له باقية ، آية للرسول خالدة ، جربيل عليه السالم 

، كتاب ال تنقضي عجائبه،  عنه عمي ومن ضل، من اهتدى به هدي ، خلقه 
I�l�k: اهللا إىل تدبره فقالدعا ، يمةواملعاين العظ ،فيه األسرار البديعة

x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mH ]٨٢:النساء[.  
وتأمـل آيـات    ، ووسائله املوصلة إليه متعددة   ، وأبواب التدبر كثرية  

أول و،  والبحث عن تفسريها من القرآن نفسه هو من وسائل التدبر              القرآن
كان لبعض طرق التفسري نصيبا مـن جهـود         قد  لو ، طرق التفسري  طريق من 

يف و، يف تفسري التابعني    و،  علمية يف تفسري الصحابة      ئلفهناك رسا ،باحثني  ال
، سري القرآن بالقرآن    ف ت :طريقان مها   وبقي من هذه الطرق     ، التفسري اللغوي 

، ما  أن األوىل البدء    تفق معي   ي  القارئ الكرمي  ولعل، وتفسري القرآن بالسنة    
تفسري ل ىل بتناول اجلانب التأصيلي   تعافاستعنت اهللا    ،فهما املقدمان على غريمها   

، مبحـثني فجاء يف    ،)١(جوانبه بقية   لر من يكم  يساهللا ي ولعل ّ ، القرآن بالقرآن 
  :ا مإليك تفصيله

  مقدمات يف تفسري القرآن بالقرآن: املبحث األول

  : مطالب  ستةوفيه
  .بالقرآن أمهية تفسري القرآن :األولاملطلب 

                                                 
 من أحسن الكتابات يف هذا املوضوع ما طرحه الدكتور مساعد الطيار يف كتابه مقاالت يف علـوم                  )١(

 .وقد استفدت مما كتبه، )٢٧١ص( التفسري ويف كتابه شرح مقدمة يف أصول، )١٢٧ص(القرآن 
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 .تعريفه :الثاين ملطلبا
  .إليه طريقة الوصول :الثالثب املطل

 .حجيته :الرابع املطلب
 .مصادره : اخلامساملطلب 
  .بالقرآنما يطلب من املفسر يف تفسري القرآن : السادساملطلب
   لتفسري القرآن بالقرآن اجلانب التطبيقيتأصيل : املبحث الثاين 
  :مطالبثالثة وفيه 

 .أقسام القرآن من جهة البيان  :املطلب األول
 .معتمد الربط بني اآليات  :ملطلب الثاينا

  .أوجه تفسري القرآن بالقرآن  :املطلب الثالث
  . واهللا املوفق ،ن الشروع باملقصودوهذا أوا
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  املبحث األول
  مقدمات يف تفسري القرآن بالقرآن

   :مطالبستة وفيه  
  األول املطلب

  تفسري القرآن بالقرآنأمهية 
بحانه وتعاىل ببيان القرآن وتفصيله وإيضاحه ، دلّ على         لقد تكفّل اهللا س        

�����I���������h�g�f�e�d�c:قولـه تعـاىل     ذلك آيات كثرية منـها      

iH������������]وقولـه    ،]١٨٧من اآلية :البقرة :����Ij k l m nH 
I�sوقولـه   ،  ]١٩: القيامة  [������������I�Þ�Ý�Ü�ÛH: وقوله  ،  ]٢٢١من اآلية :البقرة[

�z�y�x�w�v�u�tH������������]   البيان  وهذا، ]١٠٥: األنعـام 
 يشهدو ،صلى اهللا عليه وسلم   فمنه بيان النيب     ،والوسائلر متعدد الطرق    املذكو

��������I�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�UH :تعاىلله قوله   
هد لـه قولـه     ـيـش و ،ة األنبياء ـرثوفهم  هل العلم   أبيان  منه  و ،]٤٤:النحل[
�����������I�������A�B��C���D���F�E��G��H������I�����J���K :اىلـعــت

L����V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�H ]١٨٧:آل عمران[.  
 أول طريق مـن طـرق       وهو ، جاء يف القران نفسه     ومن بيان القران ما       

فإن قال قائل فما أحسن طرق  "  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، تفسري القرآن 
 فمـا   ؛ ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن     يفصح الطرق   أ إن : فاجلواب ؛التفسري
 يف مكان فقد بسط     يف موضع آخر وما اختصر      يفنه قد فسر    إ مكان ف  يفأمجل  
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 .) ٢("القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسري    وتفسري  " :  وقال ابن القيم   ،)١("موضع آخر 
  :هذه األمهية إىل عدة أموروترجع 

ال شك أن أصدق تفسري لكتاب اهللا هو كالم اهللا؛ ألنه صادر من              :األول
  فإذا تـبني     ، وأهدافه ومقاصده من غريه   ى مبعانيه    أدر فقائل الكالم    ،املتكلم به   

ر الشنقيطي إمجاع العلماء    وقد ذك  ، مراد القرآن من القرآن فال يعدل عنه إىل غريه        
إذ ال أحـد  ، أشرف أنواع التفسري وأجلها تفسري كتاب اهللا بكتـاب اهللا        على أن   

   ) ٣(.أعلم مبعىن كالم  اهللا جل وعال من اهللا جل وعال 
 فهمـه    متوقـف   القرآن بل إن بعض  ، الشرعوذا معلوم يف اللغة والعرف      وه     

 كما قرر ذلك الشاطيب رمحه اهللا حيث قال مبيناً          ،بيان القرآن نفسه  الفهم التام على    
حىت إن كثرياً منه ال يفهم معناه حق        ،  يبني بعضه  - أي القرآن    -إن بعضه   : أمهيته

  . )٤(ى ضع أخرى أو سورة أخراالفهم إال بتفسري مو
 عدد إذ نقل عنه      هذا الطريق     صلى اهللا عليه وسلم        النيب لااستعم  :الثاين
إشارة منه صلى اهللا عليـه       ؛بعض اآليات بآيات أخرى    فيها   فسر ) ٥(من املرويات 
  . وتأصيله ،  صحة استعمال هذا الطريق من التفسريوسلم إىل 

واكتـسابه  لطريق  هلذا ا  صلى اهللا عليه وسلم   استعمال النيب    : الثالث
   ار عليه سلف األمة من الصحابةـلي جعله منهجاً تفسريياً سـاجلانب التأصي

                                                 

 . ٩٣ التفسري ص   أصولمقدمة يف )١(

  . ١٨٥التبيان يف أقسام القرآن ص  )٢(

 .)١/٣( أضواء البيان ) ٣(

 .بتصرف يسري ) ٣/٢٥٤( املوافقات ) ٤(

 .أيت أمثلة لذلك عند احلديث على مصادر تفسري القرآن بالقرآن تس) ٥(
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   ) ١(. ففي املنقول عنهم من أمثلته الشيء الكثري ؛والتابعني وأتباعهم
 وتتـابعوا   اعتمده املفسرون يف تفاسريهم   وبناًء على ما تقدم        :الرابع        

سـواًء  ، ظاهراً وبارزاً تفسري القرآن بالقرآن     فالناظر يف تفاسريهم  جيد       ،عليه
يامهم ذه املهمة مـن قبـل       أو بق ،  تلك الروايات املأثورة عن السلف     بنقل

  .   أنفسهم
 به يف   راملأمو بالقرآن باب من أبواب التدبر       نالقرآأن تفسري   : اخلامس

�����I�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k:مثــل قولــه تعــاىل

xH ]٨٢:النساء[.   
 ولذا ال   ،على أمهية هذا الطريق من طرق التفسري      وغريه يدل    ما تقدم ف       

، فالناظر يف   حلة إىل غريها إذا صح شيء من ذلك        االنتقال من هذه املر    ينبغي
 ، والعام واخلـاص   ،اإلطالق والتقييد و ، أن فيه اإلجياز واإلطناب    يدركالقرآن  

غمار التفسري أن يبدأ قبل     كان لزاماً على من أراد أن خيوض        ف ،واملبهم واملبين 
 ويقابل اآليـات    ،كل شيء يف مجع كل ما تكرر من ذكر احلادثة أو القصة           

 ويفهم مـا  ،وجزاً ليستعني مبا جاء مسهباً على معرفة ما جاء م        ؛بعضها ببعض 
ذا يكون قد فـسر القـرآن        و ... وهكذا ،مبهماً بواسطة ما جاء مبيناً    جاء  

فإن قال قائل فما أحسن  :م ابن تيمية بقولهرره شيخ اإلسال وهذا ما ق،بالقرآن
 ، ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن     يفصح الطرق   أ إن" : فاجلواب ؟طرق التفسري 
 فقد  ؛ وما اختصر من مكان    ، موضع آخر  يفنه قد فسر    إ ف ؛ مكان يففما أمجل   

ـ   فإا ؛ فعليك بالسنة  ؛ن أعياك ذلك  إ ف ، موضع آخر  يفبسط   رآن  شارحة للق
                                                 

 .عند احلديث على مصادر تفسري القرآن بالقرآنأيت أمثلة لذلك تس )١(
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 ملن إ ف ،نك تطلب تفسري القرآن منه    أوالغرض   ":أن قال  ىل إ "...وموضحة له   
 يف السنة رجعنا يف القرآن وال يف مل جند التفسري إذاوحينئذ .. .ده فمن السنةجت

  .)١(إىل آخر كالمه" ... أقوال الصحابة إىلذلك 
 وتقدميه ال يعين إمهال     ،املقدمفدل على أن تفسري القرآن بالقرآن هو        

  .بعضاًبل هذه الطرق يكمل بعضها ري سطرق التفبقية 
   الثايناملطلب

  تفسري القرآن بالقرآن تعريف
أهل العلم على استعمال هذا الطريق مـن طـرق التفـسري             لقد تتابع         

  بعـض بـل ويف ،  كتب التفسري أو كتب علوم القرآن سواًء يف واإلشارة إليه 
وذكر بعـض    ،ببيان صحته و  لكنهم اكتفوا باستعماله  ،   كتب أصول الفقه  

ذلك بب يف   ـولعل الس ،  أو حٍد له  دون وضع تعريف    ،  لهوالتمثيل  ،  أنواعه
  : أمرين يعود إىل - واهللا أعلم -

  .املقال وكما قيل باملثال يتضح ،التعريف بالتمثيل عن االكتفاء :ألولا
تفسري القرآن  أن    ووجه هذا االرتباط   ،ارتباطه مبصطلح التفسري   :الثاين   

لكـل عـن    فاكتفوا بتعريف ا  ، وجزء منه   ، ع من أنواع التفسري     بالقرآن نو 
فسري القـرآن   يتبني معىن ت  واتضح   مصطلح التفسري    فمىت تبني ، تعريف اجلزء 

 ليخرج بقية أنواع    ؛يق تقييده ذا النوع من التفسري     وذلك عن طر  ، بالقرآن  
فسريه وت، وتفسريه بأقوال السلف    ، التفسري ومصادره كتفسري القرآن بالسنة      

  .مبا ورد  يف لغة العرب 
                                                 

 . ٩٣ التفسري صأصولمقدمة يف  )١(
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 والتفسري قد ، التفسري  وملعرفة املراد ذا املصطلح ال بد من معرفة معىن          
 وممن عرفه ابـن جـزي      ، بتعريفاٍت كثريةٍ  فعرف ،اختلفت عبارات املعرفني له   

 ،)١( وغريهـم    والزرقـاين ، فني خمـتلفني  يوالزركشي بتعر ، نوأبو حيا ، الكليب
  .من املعىن اللغويريفات ما كان منطلقاً وأحسن هذه التع
ِر، وهـو  مأخوذٌ ِمن الفَـس : التفسري لغةنص ابن األعرايب على أن      وقد  

؛كلمةٌ واحـدةٌ   الفَاُء والسني والراءُ  "  :وقال ابن فارسٍ   ، )٢(الكَشف عن املغطَّى  
   .) ٣("تدلُّ على بياِن شيٍء ،  وإيضاحه 

 داخـالً يف    فما كانَ  ،القرآنآن هو بيان    وعلى هذا فتعريف تفسري القر    
  .التفسري وما مل يدخل فليس من ،التفسِريبياِن القرآِن الكرِمي فهو ِمن 

اصطالحاً  نعرف التفسري بالبيان فتعريف تفسري القرآن بالقرآن           ومبا أننا   
    .بيان القرآن بالقرآن  :هو
 ،وضـعفاً  قوةً    خيتلف فهولكن ينبغي أن نعلم أن البيان درجات وأنواع               

  كما سيتبني ذلك عند ذكـر      ،ومطابقة ومقاربة  ،  وظهوراً وخفاءً  ،وبعداًوقرباً  
البيـان   فـأعاله    ،أنواعه خمتلفة كـذلك   كما أن     ،بقدرهوالكل يقدر    ،األمثلة
  .البياننوع من أنواع   إذ هو،فيه لكنه غري حمصور ،اللفظي

                                                 

 ١(     الربهان يف علوم القرآن     ، )٢٦ / ١( ، تفسري أيب حيان      ) ٦ / ١( تفسري ابن جزي      : رانظ  )١(
فات وناقشها د   ذكر هذه التعري   ، ) ٣ / ٢(  رفان يف علوم القرآن     ، مناهل الع   ) ١٦٣ / ٢( و     )  ٣٣/ 
وخلص إىل أنّ احلَد املنطلق      ،وما بعدها  ٢١ ص   ميالتفسري اللغوي للقرآن الكر   : مساعد الطيار يف كتابه     . 

 .فراجعه إن شئت، من املعىن اللغوي هو الصواب
 . )٤٠٦ / ١٢( ذيب اللغة لألزهري : انظر ) ٢(
امع التفاسري للراغب األصـفهاين ص      مقدمة ج : ولالستزادة انظر    ) ٥٠٤ / ٤( معجم مقاييس اللغة     )٣(

 . )١٦٢ / ٢( والربهان يف علوم القرآن  ، ٤٧
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  أخرى  مىت استفدنا بيان آية من آية      ف ،طلق البيان  م  نامراد أن   واخلالصة      
ويدل عليه صنيع مـن     ، فهو داخل يف هذا النوع من التفسري         ؛من أي وجه  

إن شاء اهللا عنـد       كما سيتضح  ،من السلف واملفسرين  استخدم هذا الطريق    
ويبقى النظر والتأمل عند    ، قرآن  فنسمي ما تقدم تفسري قرآن ب     ،  ذكر أمثلة له  
  . التسمية واالستدالل وفرق بني، االستدالل به 

  

   الثالثاملطلب
  تفسري القرآن بالقرآن طريقة الوصول إىل 

   :نيطريقعند التأمل يظهر أن لتفسري القرآن بالقرآن 
   :صورتان  وله،الوحي :األولالطريق 
 قولـه   مثل صرحياً وواضحاً يف القرآن نفسه        ما جاء  :األوىلالصورة  

قطعاً املراد به   فالطارق هنا    ،]الطارق[������������IK�J�I�H�G�F�E�DH :تعاىل
I�D : هنا أن النجم الثاقب جواباً للسؤال عنه يف قولهفاملالحظ، النجم الثاقب

H�G�F�EH������������.  
IP�O�N U�T�S�R�Q �X�W�V :  أيضاً ومثله     

[�Z�YH������������] تفـسريها  فالقارعة ]القارعـة: I�X�W�V

Z�YHتعاىل جواباً لقوله���� :�IO�NH.  
، وسلم يف هذا الباب   ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه          :الصورة الثانية 

صلى اهللا عليه    أن القائل به هو النيب       باعتباروهو هنا من باب التفسري باملأثور       
                                 .                                 أيت أمثلة لذلك توس ،وسلم



  ٢١     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

ملفسر هذه اآلية تفسرها هذه     الرأي واالجتهاد فقول ا    : الثاينالطريق     
اآلية هو من قبيل االجتهاد مث خيضع هذا االجتهاد للنظر واملناقشة وال يشكل             

 تفسري القرآن بالقرآن من قبيل التفسري باملأثور  عد بعض املصنفني على ما قلت 
 التفـسري عملية  فذلك إمنا هو بالنظر إىل املفَسِر بِه وطريق وصوله إلينا ال إىل             

وجعل إحدامها مبينـة لألخـرى       بني اآليتني    عتمدة على الفهم واالجتهاد     امل
لك أنـه ال فـرق      وذا التفصيل يتضح    ، من قبيل التفسري بالرأي   والذي هو   

يـسميه  كما  - رباملأثون تفسري القرآن بالقرآن من قبيل التفسري    إقولنا  ني  ـب
وجيـوز  : قـال ا  بعض أهل العلم ومنهم على سبيل املثال شيخ اإلسالم حينم         

باتفاق املسلمني أن تفسر إحدى اآليتني بظاهر األخرى ويصرف الكالم عن           
ظاهره ؛ إذ ال حمذور يف ذلك عند أحد من أهل السنة وإن مسي تأويال وصرفا                
عن الظاهر فذلك لداللة القرآن عليه وملوافقة السنة والسلف عليه ؛ ألنه تفسري 

واحملذور إمنا هو صرف القرآن عن      . لرأي   له با  القرآن بالقرآن ؛ ليس تفسرياً    
ن إنـا   قول وبني - )١(مفحواه بغري داللة من اهللا ورسوله والسابقني كما تقد        

متجـه علـى    فكال الـرأيني     ؛تفسري القرآن بالقرآن من قبيل التفسري بالرأي      
  .واهللا أعلم  ،النظرين السابقني و،التفصيل السابق

  
  املطلب الرابع
  بالقرآنحجية تفسري القرآن 

  ح طرق ـأصري القرآن بالقرآن ـتفسإن  : قولنا يلزم منواملراد به هل
                                                 

 .)٢١ / ٦ (فتاوى ابن تيمية جمموع  )١(
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 والواقع خالف ذلك    ، فرمبا يفهم أحد من هذه العبارة ذلك       ، مطلقاً قبولهالتفسري  
 وال نرده مطلقاً بل له أحوال ترجـع إىل مـن قـام        ،إذ ال نقول حبجيته مطلقاً    

  :بالتفسري
  فهـو  ، وصح ذلك عنه   ،لم عليه وس  فإن كان املفسر هو النيب صلى اهللا      

�����I �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U:تعاىل قال ،ألنه وحي، حجة

^H������������]٤٤:النحل[.  
 ،وإن كان املفسر هو الصحايب فيجري عليه ما جيري يف حكم تفسري الصحايب            

 ألن تفـسري   ؛)١(فحكمه حكم تفسري التابعي      التابعي    إن كان املفسر هو    وكذا
  ولذا تصح خمالفة القائل به إذا صح        ،لتفسري وجزء منه  القرآن بالقرآن نوع من ا    

  : ومن أمثلة ذلك،طريق وعلى هذا صنيع من اعتمد هذا ال،دليل املخالفة
  قولـه  عند جماهد   تفسرييف تفسريه أورد    رمحه اهللا   الطربي  ابن جرير      

أن املراد بالسبيل طريق اخلري والشر معتمـداً        ب ]٢٠:عبس[������������I�q�p�oH:تعاىل
 ]٣:اإلنسان[IË�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅH:له تعاىل يف آية أخرىعلى قو

   وإمنا رجح، على تفسري القرآن بالقرآن جماهده بالرغم من اعتمادلكنه مل يرتض
 وأوىل التأويلني يف ذلـك       :قال قول ابن عباس املعتمد على سياق اآلية حيث         

  .مث الطريق، وهو اخلروج من بطن أمه يسره: عندي بالصواب قول من قال
  ة،ـاهر اآليـ، ألنه أشبههما بظ وإمنا قلنا ذلك أوىل التأويلني بالصواب

                                                 

بـن تيميـة    التفـسري ال   أصول   مقدمة يف : انظر يف حكم تفسري الصحايب وحكم تفسري التابعي       ) ١(
 ) ١١٨ /٤(م املوقعني البن القـيم      إعال ، )١٨٩/ ٢( ربهان يف علوم القرآن     ، ال  وما بعدها    ١٠٠ص

 جهود الشيخ ابن عثيمني وآراؤه يف التفسري وعلوم القرآن          : كتايب ، )١٩٥ / ٣( املوافقات للشاطيب     
 .وما بعدها ) ٢٣٨ص(



  ٢٣     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

 خلقه وتدبريه جسمه، وتـصريفه      ةوذلك أن اخلرب من اهللا قبلها وبعدها عن صف        
   .)١(إياه يف األحوال، فاألوىل أن يكون أوسط ذلك نظري ما قبله وما بعده

¨�©�I: ىل ذكره قتادة يف تفسري قوله تعا      ما: ومن األمثلة أيضا  

�±�°�¯�®�¬�«�ªH������������]يوجل الليل يف النـهار،     :  حيث قال  ]٣٧:يس
                                ) ٢( .ويوجل النهار يف الليل

مع ما بـني هـذين الفعلـني مـن        ، جعل االنسالخ مبعىن الولوج     ف
فلم يسلم ابن جرير لقتادة هـذا املعـىن          ،االختالف املؤدي الختالف املعىن     

من معىن سـلخ     هذا الذي قاله قتادة يف ذلك عندي       و :بعد إيراده حيث قال   
 بعيد ، وذلك أن إيالج الليل يف النهار، إمنا هو زيادة ما نقص              النهار من الليل  

من ساعات هذا يف ساعات اآلخر، وليس السلْخ من ذلـك يف شـيء، ألن               
ـ              لّ النهار يسلخ من الليل كله، وكذلك الليل من النهار كله، وليس يوجل ك

   .ها.الليل يف كلّ النهار، وال كلّ النهار يف كلّ الليل
وعلى هذا فليس كل من محل آية على أخرى يقبل قوله حبجة أنه 

 وإال فأهل البدع قد استعملوا هذا الطريق تقريراً ،تفسري للقرآن بالقرآن
�����I�¿�¾�½�¼�»H:فسروا قوله تعاىل املؤولة فأنت ترى ،لبدعتهم

����]١٠١:هود[����I�w�v�u�tH: جاء أمره استدالالً بقوله تعاىلراد بهاملأن  ]٢٢:الفجر[ �
                                                 

  .)٣٠/٥٥(تفسري ابن جرير )  ١(

ـ            ، ) ٢٣/٥(املرجع السابق   ) ٢( ج ويف  واللفظ الذي ذكره قتادة ورد يف آيات متعددة يف سـورة احل
وهذا هـو الـسبب يف      ، يف سورة آل عمران     " توجل  " وجاء بالتاء   ، سورة لقمان ويف سورة احلديد      
 .إشارة قتادة  إليها دون تعيينها 
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¾�¿�I�Å�Ä�Ã�Â�Á�À :تعاىلن اإلتيان يف قوله إ: وقوهلم

Ï�Î�Í�Ì� Ë�Ê�É�È�Ç�ÆH� �� �� �� بأنّ املراد ]٢١٠:البقرة[�
�I�½�¼�»�º�¹:مستشهدين بقوله تعاىلإتيانُ أَمِره  �̧¶�µ�´

¿¾H�]ن مستندهم واعتمادهم تفسري قرآن مع أغري مسلم وهذا  .]٣٣:النحل
 فيتوقف فيها ، تعاىل توقيفيةوذلك ملعارضته ملا تقرر بأن صفات اهللا، قرآنب

بعد  - يخ ابن عثيمني رمحه اهللا حيث قال وقد أشار إىل هذا الش،ما ورد على
اإلتيانَ إىل  اِرض ذلك أنّ اهللا قد يِضيفوال يع:" -هللا تعاىل اإلتيانثباته صفة إ
��I�z�y�xH:مثلَ قوله تعاىلمِره أ � �� � �� � �� � ��I:، ومثلَ قوله تعاىل]١:النحل[� ��½�¼�»

¿�¾H� �� �� �� ؛ موِر الغيب ؛ والصفات توقيفيةإنّ هذا ِمن أ:  نقولُألننا�]٣٣:النحل[�����
كونُ املراد به ؛ فاإلتيانُ الذي أضافه اهللا إىل نفِْسه يفنـتوقّف فيها على ما ورد

تيانُ الذي أضافه اهللا إىل أمِره يكونُ املراد به إتيانُ أِْمره ؛ ألنه ؛ واإلإتيانه بنفِْسه
ليس لنا أنْ نقولَ على اهللا ما ال نعلَم ؛ بلْ علينا أنْ نتوقّف ِفيما ورد على 

  .)١( حسِب ما ورد
  

  املطلب اخلامس
  مصادر تفسري القرآن بالقرآن

  :مصادر بالقرآن أربعة عند التأمل يظهر أن لتفسري القرآن         
  النبويالتفسري  :األولاملصدر 

  ذاـتعمل هـ فكان أحياناً يس،التفسري من الكثري �  عن النيب         لقد نقل
                                                 

 .)١٦ / ٣( تفسري سورة البقرة  )١(



  ٢٥     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

  مـصادر تفـسري    النوع أعلى  اوهذ، إليها أو يشري    ،أخرىالطريق فيفسر آية بآية     
   :أمثلتهالقرآن بالقرآن ومن 

I�B�A :نزلتملا : نه حيث قالرضي اهللا عحديث عبد اهللا بن مسعود  -١

�K�J�I�H�G�F�E�D�CH����]شق ذلـك علـى      ]٨٢:األنعام
  :�أينا ال يظلم نفسه؟ فقال رسول اهللا : ا وقالو، � أصحاب رسول اهللا

_�`�I�^�]�\��a : إمنا هو كما قال لقمان البنه      ،ليس هو كما تظنون    (( 

d�c�bH������������]١( .)) ]١٣:لقمان(  
 على الشرك ملقابلته باألميـان      اهاهنالظلم   � فحمل النيب : قال الزركشي    

   ) ٢( .واستأنس عليه بقول لقمان
وظاهر هذا أن اآلية اليت يف لقمان كانـت معلومـة           : وقال ابن حجر    

عندهم ولذلك نبههم عليها ، وحيتمل أن يكون نزوهلا وقع يف احلـال فتالهـا               
   ) ٣(  .معليهم مث نبهه

 ، بالـشرك  اهاهن عدم تفسريه الظلم     قد عاب الشوكاين على الزخمشري    لو
  :هذه اآلية  والعجب من صاحب الكشاف حيث يقول يف تفسري: حيث قال
وأىب تفسري الظلم بالكفر لفظ اللبس ، وهـو ال يـدري أن الـصادق                

   ) ٤(.املصدوق قد فسرها ذا ، وإذا جاء ر اهللا بطل ر معقل
                                                 

 ،ميـان  ورواه مسلم يف كتاب اإل     ،)١٩٣/ ٥(ومل يلبسوا إميام بظلم   : بابرواه البخاري يف كتاب تفسري القرآن        )١(
  .)١٩٧(برقم باب  ،)١/١١٤(صدق اإلميان وإخالصه : باب

  .)٢٠١/ ٢(الربهان يف علوم القران  )٢(

  .)١/١٢٢( فتح الباري ) ٣(

العاصي غري آمن من     ألنّ؛  ورده هذا التفسري النبوي تأويالً لآلية على أصول االعتزال        :  قلت ،)٢/١٣٥(فتح القدير   ) ٤(
  . للكافر يف ذلك عندهم اخللود يف النار فهو مساٍو
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احلمد هللا رب العاملني هي      (( :قال � حديث أيب سعيد بن املعلى أن النيب       -٢ 
  )١(.)) السبع املثاين والقران العظيم الذي أوتيته

®�¯�I�³�²�±�°  احلجر املكية  واحلديث تفسري آلية  

�´H ]بسورة الفاحتة ]٨٧:اِحلجر.  
د  أن املـرا   �  الـنيب  هذا نص صحيح من   : قال الشنقيطي رمحه اهللا   

 وبه تعلم أن قول من قال إـا         فاحتة الكتاب ،  : بالسبع املثاين والقرآن العظيم   
ومما . السبع الطوال غري صحيح ، إذ ال كالم ألحد معه صلى اهللا عليه وسلم               

 الطوال   وأن السبع  مكية، أن آية احلجر هذه      :القوليدل على عدم صحة ذلك      
    )٢(.والعلم عند اهللا تعاىل ،باملدينةما أنزلت إال 

مفـاتح   ((: �ال الـنيب    ق: لبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قا       حديث ع  -٣

I½�¾���¿�����À���Á���Â��Ã���Ä���Å�����Æ���Ç�����È : مخس مث قرأ   الغيب

É��Ê���Ë����Ì�����Í���Î���������Ï���Ñ�Ð��Ò����Ó�����Ô���Õ�������Ö��×�����Ø�ÙÚH����
  )٣( .))]٣٤:لقمان[

 مبفـاتح  �لقبت هذه اخلمسة يف كالم الـنيب         " : عاشورقال ابن    
   ����I��������¾��¿����À����Á����Â����Ã����Ä����H : تعاىلها قوله ـب رـوفس ، بـالغي

  ) ٤(". ]٥٩: األنعام[ 
                                                 

   .)١٤٦/ ٥(ما جاء يف فاحتة الكتاب : باب ،رواه البخاري يف كتاب تفسري القران) ١(
 

  .)١٧٦/ ٣(أضواء البيان ) ٢(

 ) .١٩٣/ ٥ (وعنده مفاتح الغيب : ، بابرواه البخاري يف كتاب التفسري )٣(

  .)١٠/١٩٨(البن عاشور التحرير والتنوير ) ٤(



  ٢٧     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

������������������I[�Z�YH  الـنيب  حديث النعمان بن بـشري عـن       -٤
 وذلـك أن    ، كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله        :اءبرضال :لقا��]٧:التكوير[

�� Ix�w�v�u ~�}�|�{�z�y :اهللا يقول 

¥�¤�£�¢�¡��§�¦H�������������]١(."]واقعةال ( � �
 ؛ وإن كان قلـيالً    ،ق هلذا الطري  صلى اهللا عليه وسلم   استعمال النيب   و   
  . أهم مصادر تفسري القرآن  منجيعله و، التأصيل العلميهسبيك
  تفسري الصحابة: الثايناملصدر  

  :أمثلته ومن ،وهم يف املرتبة الثانية ،الكثرينقل عنهم من ذلك 
  ]٧:التكـوير I�[�Z�YH������������] :نه قال ععن عمر بن اخلطاب رضي اهللا        -١
I�Ê�É�È : الرجالن يعمالن العمل فيدخالن به اجلنـة وقـال         امه: قال

ËH������������]قال ]٢٢:الصافات :ضراَءبم ه.  
I�Y: ما تقولون يف تفسري هذه اآلية     ": ويف رواية أن عمر قال للناس       

�[�ZH������������ ولكن هو الرجل يزوج نظريه من أهل اجلنة:  قال. فسكتوا؟ ،  
  .)٢("IË�Ê�É�È�H: والرجل يزوج نظريه من أهل النار، مث قرأ

                                                 

ورواه ابن أيب حامت يف تفسريه مسنداً كما أورده ابن كثري يف تفسريه             ،  ) ٦٩/ ٣٠( جرير    ابن  تفسري )١(
 وهذا احلديث ال    ،كالمها من طريق الوليد بن أيب ثور عن مساك بن حرب عن النعمان مرفوعاً             ) ٢٢٣/ ٧(

 ابن حجر بعد     قال . كما سيأيت بعد قليل    ،بل هو من قول عمر    ، يصح رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم         
، وقـصر  عه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلمرواه الوليد بن أيب ثور عن مساك بن حرب فرف  ": ذكره ألثر عمر  

، أخرجه ابن مردويه ، وأخرجه أيضا ، من وجه آخر عن             به فلم يذكر فيه عمر ، جعله من مسند النعمان         
 .)٩/٧٠٦(فتح الباري  ."الثوري كذلك ، واألول هو احملفوظ 

 =  حديث صحيح اإلسناد:وقال) ٢/٥٦٠( احلاكم يف مستدركه و،  ) ٦٩/ ٣٠( ابن جرير  تفسري)٢(
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وأوىل التـأويلني يف ذلـك      : قال ابن جرير بعد ذكره للقولني يف املسألة         
 وذلـك  ...بالصحة الذي تأوله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه للعلة اليت أعتل ا              

���������I�[�Z�YH  : وكذلك قولـه   ،الشك األمثال واألشكال يف اخلري والشر     
  .القرناء واألمثال يف اخلري والشرب
����I�I�H:تعاىلوله  ـعن احلسن بن علي رضي اهللا عنه أنه سئل عن ق           -٢

H ]الشاهد حممد مث قرأ   : فقال ]٣:الربوج I�~�}�|�{�z�y�x�w

�b�a�`�_H ]واملشهود يوم القيامة مث قرأ     ،]٤١:النساء I�w�v�u�t

�{�z�y�xH������������]١(."]١٠٣:هود (   
������������I�q�p�o�n�mH :يف تفـسري قولـه تعـاىل      أنه قال    عن ابن عباس   -٣
ــال: ]٢٥:النازعــات[ ــا األوىل فحــني ق ���������I�p�o�n�m�l�kH :أم
� ) ٢(."]٢٤:النازعات[������������I���k�j�iH :"وأما اآلخرة فحني قال ]٣٨:القصص[ �

� �نـق مـهر من استعمل هذا الطريـعباس رضي اهللا عنه هو أش وابن������� �
  ) ٣(.كثرياللك نقل عنه من ذفقد  ،الصحابة

  من آيـة نسخـما ن : " مسعت سعد بن أيب وقاص يقول:   عن القاسم قال-٤
                                                 

 : وانظـر  ،)٩/٧٠٦(إسناد متصل صحيح فتح البـاري       : وقال ابن حجر   ،ووافقه الذهيب ، ومل خيرجاه   = 
  . وال يصح كما تقدم ،وقد روي مرفوعاً، ) ٢٢٣/ ٧( تفسري ابن كثري

 ). ١٣٠ /٣٠( ابن جرير تفسري )١(

  . )٤١/ ٣٠(املرجع السابق  )٢(

 -١٨٦ -١٥٤ -٦٨(  انظر على سبيل املثال يف تفسري ابن جرير اجلزء األول الـصفحات التاليـة              )٣(
-١٧٨-١٣٠:( ويف اجلزء الثالثني الصفحات التاليـة       ) .٥٢٦-٥٢٤– ٤٩٠ -٣٥٤ – ٢٨٢ -٢٧٦
٣٠٨-٢٨٦-٢٥٩( . 



  ٢٩     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

 أو تنأو ننـسها    " فإن سعيد بن املسيب يقرؤها      : قلت له    ]١٠٦:البقرة   ["ها  س "
  :، قال اهللا    زل على املسيب وال على آل املسيب      ـإن القرآن مل ين   : فقال سعد   

I�§�¦�¥H������������]٦:األعلى  [I�w�z�y�xH������������]١(]٢٤:الكهف(.   
I�u�t :يف قوله تعاىلأنه قال عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  -٥

x� w� vH�]كاليت يف البقرة هي:]١١:غافرI�²�±�

�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³H������������]٢(." ]٢٨:البقرة ( ����
ولعلي أدع ذكر الرابط بني اآليات يف هذه األمثلة ليعمل فيها القارئ            

  .بحث أوجه تفسري القرآن بالقرآن ته ملاءبعد قرذهنه 
  الثالثةأتباعهم وهم يف املرتبة  التابعون و:الثالثاملصدر 

  :ني وأكتفي بذكر مثال،كثريال يءشالوقد ورد عنهم من ذلك 
   الرجل ":]١٤:املطفِّفني[��������������������������������I��r��q��p��o��n��m��l��k��j��iH:قولهقال جماهد يف  -١

مثل : نوب عليه قال جماهد حىت تغشى الذ،يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه
I�r�q�p�o�n�m�l�kاآلية اليت يف سورة البقرة 

�x�w�v�u�t�sH������������]٣(."]٨٠:البقرة ( � �
                                                 

:  وقال،)٢/٥٦٧(واحلاكم يف مستدركه ، )  ١/٥٥( يف تفسريه زاقروعبد ال) ١/٤٧٦( ابن جرير تفسري )١(
، واملقصود هنا املثـال     ، اختالف   ويف ألفاظه  .ووافقه الذهيب حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه        

واحملتسب يف تبيني وجوه شواذّ القـراءات البـن جـين           ، ) ١/٢٦٣(ولتحرير ذلك يراجع تفسري ابن كثري       
)١/١٠٣(      .      

  .)١/١٨٦( ابن جرير تفسري )٢(

 -٥٢٥ – ٢٤٤ – ١٨٦/ ١( ابـن جريـر       تفسري ا انظر أيض  ولالستزادة ،)٣٠/١٠٠(املرجع السابق     ) ٣(
٥٧١ -٥٢٦(. 
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: قـال  ]٣٧:فـاطر [����IÂ�Á�ÀH :أسـلم  قال عبد الرمحن بن زيد بن       -٢
 . ]٥٦:النجم [��������)١(����I�_�~�}�|�{Hالنيب، وقرأ: النذير

فلقد أكثـر مـن      ،املتقدمنيوهو أشهر من نقل عنه هذا النوع من            
   ) ٢(.الطريقاستعمال هذا 

  :احلصر على سبيل التمثيل ال اأيضوممن نقل عنه 
و احلــــسن  ، ) ٥(والــــضحاك ،) ٤(وعكرمــــة،  )٣(قتــــادة

ـ إس بـن  حممـد  و ، )٧(أنـس  بـن  الربيعو ، )٦(ريـالبص ، ) ٨(حاقــ
، ) ١١(د امللك بن جريج   ــوعب  ، ) ١٠(ةــو العالي ـوأب، )٩(ديــوالس

                                                 
 .)٢٢/١٤٢(تفسري ابن جرير ) ١(
 -٢٦١   -٢٥١ – ٢٤٩ -٢٤٣ -١٨٧ -١٢٢/ ١(  مناذج من تفسريه يف تفسري ابـن جريـر           :انظر) ٢(

 ٢٣ – ٢١ -٥/ ٣٠( ويف -)٥٦٩ – ٥٥٧ – ٤٠٧ – ٤٠٤ – ٣٧١ – ٢٨٨ – ٢٨٥ -٢٧٨ – ٢٦٥
– ٢٨٣ – ٢٧٩ – ٢٠١ – ١٧٤ – ١٦٦ – ١٤٩ -١١٦ – ٦٠ – ٥٥ – ٤٧ – ٣٩ – ٣٤ – 

٣٠٩( . 

 .تفسريه  هذه اإلحالة وما بعدها كلها عند ابن جرير يف) ٥٩٧ – ١١١ – ٣٤– ٣  / ٣٠:(انظر)  ٣(

  .)٥٢٥  – ٥٢١ -١٣١  / ٣٠ (:انظر )٤(

 ).١٨٦ / ا( ٣٠: انظر)٥(

  ). ٢٤٨-٣١ / ٣٠ ويف -٢٤٥ – ٤٨ / ١ : (انظر) ٦(

 ).٥٢٦ – ٢٤١ – ١٧٧ – ١١٥/ ١ ( : انظر)٧(

 ).٢٢٥/ ١: (  انظر)٨(

 ).٣٣١ -٢٨٦ – ٢٧٧-٢٣٥ – ٢٢٧/ ١: ( انظر)٩(

 ). ٢٤٤ – ٢٤١/ ١: ( انظر)١٠(

 ). ٢٧٦ -٢٥٠/ ١: (انظر )١١(
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ـ ،  ) ٣(و حممد بن كعب القرظي      ،  ) ٢(وعطاء  ، ) ١(عدس بن وقيس ، ) ٤(ليبـوالك
  ،) ٧(فيان الثوريـوس ، ) ٦(و صاحلـوأب، ) ٥(ر بن عطيةـومش

  .وغريهم ، )٨(وسفيان بن عيينة 
هـذا   يف اسـتعمال  وأتبـاعهم    للسلف من الصحابة والتابعني      ولقد كان 

  :أساليب فمنهاعدة الطريق 
  .ني اآليتني املفسرة واملفسرة النص على معتمد الربط ب -١
دون بيـان معتمـد الـربط    ،  االكتفاء بذكر اآلية املفسرة واآلية املفسرة   -٢

 . وهو األغلب يف صنيعهم ،بينهما
  .آية أكثر من إن كان هناكأحياناً النص على اسم السورة  -٣
 .اإلشارة إىل اآلية املفسرة دون ذكرها  -٤

  الطريقالتفسري الذين اعتمدوا هذا  املدونون يف :الرابعاملصدر 
 لكـن   ،ومكثر  تفسري اعتمد هذا الطريق فمن مقل        من كتب يف ال    الكثري
  :على طريقتنيكان ذلك قد و، وأكثر منه أشهر من اعتمده  نشري هنا إىل

  :ومن أشهرهم،  إفرادهنالتفسري دواالهتمام والعناية به ضمن  :األوىلالطريقة 
                                                 

 ).٥٢٠/ ١: ( انظر)١(

 ).٣٨٧/ ١: ( انظر)٢(

 ).٣٥٠ / ٣٠: (انظر) ٣(

 ).٦٨ / ٣٠: ( انظر)٤(

 ).٦٨ / ٣٠ : (انظر )٥(

  ).٥٢٥/ ١: ( انظر)٦(

 .٢٤٨ – ٢٣٩ – ٢٢٦ – ١٤٧ – ٩٩ -٧٨-٤٣: انظر تفسريه يف الصفحات التالية ) ٧(

   .٣٢٠ – ٣١٤ – ٣٠٧ -٢٩٣ -٢٥٣: انظر تفسريه يف الصفحات التالية  )٨(
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   .جامع البيان عن تفسري آي القرآنتفسري ابن جرير الطربي   -١
  :وكان تفسري القرآن بالقرآن فيه على نوعني 

 وقد تقدم أمثلة    ،الباب ما نقله من األحاديث واآلثار يف هذا         :األولالنوع  
  .لذلك

  :أمثلته ومن ،التفسري قيام ابن جرير نفسه بعملية :الثاينالنوع 
�����]٢٧:لبقـرة ا[������������I¤�£�¢�¡���~�}H :تعـاىل عند تفسريه لقولـه     

وقد بني  ، لرحما: لى قطعه يف هذه اآلية    والذي رغب اُهللا يف وصله وذم ع      :قال
I�v�u�t�s�r�q�p�o�n :ذلك يف كتابه، فقال تعاىل    

�wH   ]١( ]٢٢:حممد( .� �
  .تفسري ابن كثري املسمى تفسري القرآن العظيم -٢

 ،يع ابن جرير  منقول ومقول كصن   نوعنيوتفسري القرآن بالقرآن فيه على            
وهذا يتبني للناظر يف تفسريه من أول وهلة حىت قـل أن جتـد              واملقول أكثر   

   :أمثلته ومن ،تعاىلكقوله   وهو:عبارةصفحة ليس فيها 
  : لَ قا]٣:املائدة [������������ID�C�B�AH: عند تفسريه لقوله تعاىل   

   قاله]١٤٥من اآلية: األنعام[ I�z�y�xH: ، كقولِه يعين به املسفوح: والدم "
  .)٢("ابن عباٍس ، وسعيد بن جبري
    تفسري ابنالختصاراكر يف مقدمة عمدة التفسري ـولذا قال أمحد ش

                                                 

  .)١/١٨٥(تفسري ابن جرير ) ١(

  ) .٤٧٨ / ٢( تفسري ابن كثري  )٢(



  ٣٣     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

حافظت كل احملافظة على امليزة األوىل لتفسري ابن كثري امليزة اليت انفرد         ": كثري
 ا عن مجيع التفاسري اليت رأيناها وهي تفسري القرآن بالقرآن فلم أحذف شيئاً            

   )١(."مما قاله املؤلف اإلمام يف ذلك
وال غرابة يف ذلك إذا علمنا أن ابن كثري نص على أن تفسري القـرآن       

  ) ٢(. وذلك يف مقدمة تفسريه تبعاً لشيخه ابن تيمية،بالقرآن من منهجه
 إفراده بالتأليف حبيث يكون تفسري القرآن بالقرآن هو مقصد          :الثانيةالطريقة  
  : ومنهم ،كتابه

  : واسم كتابه ، بن صالح األمري الصنعاينراهيم بن حممد بن إمساعيل إب -١
   ) ٣( .مفاتيح الرضوان يف تفسري القرآن بالقرآن

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن      : الشنقيطي يف كتابه     حممد األمني    -٢
 مقدمة نافعة ذكر فيـه      وقد وضع وهو أشهر كتاب يف تفسري القرآن بالقرآن        

  . أنواع بيان القرآن بالقرآنلة من مج
  . تفسري القرآن بكالم الرمحن لثناء اهللا اهلندي -٣
  ، منشور يف   القرآن الكرمي، للدكتور ملفي الصاعدي ما اتصل به بيانه من -٤

  .)٤(جملة اجلامعة اإلسالمية

                                                 

 .)١٠ / ١(عمدة التفسري ) ١(

 . )١/٧(تفسري ابن كثري ) ٢(

 أجـزاٌء منـه يف اجلامعـة        توقد حقِّقَ ، فتح الرمحن يف تفسري القرآن بالقرآن       : ومنهم من مساه    ) ٣(
  .اإلسالمية باملدينة املنورة 

 

  .ه١٤٢٦  - ١٣١العدد  )٤(
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   :يهـتنب
 ألحد  " تفسري القرآن بالقرآن   يف والعرفان   اهلداية": هناك كتاب امسه    

 فيه كشف اآلية وألفاظها مبا ورد       طريقيت": وقد جاء يف مقدمته     ، صرين  املعا
فيكون من ذلك العلم بكل مواضع القرآن،       ،  موضوعها من اآليات والسور    يف

 يف ينطبق عليه ويؤيده من سنن اهللا ىف الكون ونظامه           الذيويكون القرآن هو    
تبقى اهلداية   املصحف ل  يفاالجتماع، وقد اخترت أن تكون على عدد اآليات         

 اختاره اهللا، وليمكن الباحث عن معىن اآلية أن يالحظ سياقها           الذيبالترتيب  
  ".فيقرأ ما سبقها وما حلقها من اآليات ليكون على علم تام وهداية واعظة

 أنه من الكتب اليت عنيت  تقدم من كالمه    والذي يظهر من عنوانه وما      
 منـاذج ميثل منوذجـاً مـن      بل هو   ، لكن الواقع خالف ذلك     ، ذا اجلانب   

وقد أراد به مؤلفه أن يهدر صلة السنة بالقرآن         ، االستغالل السيئ هلذا املصطلح     
وقد أحدث هذا التفـسري     ،  أن مرتلتها منه مرتلة املبين من املبين         يالكرمي، وينف 
، وقام رجال األزهر وقعدوا من أجله، مث أُلِّفـت          العلمي احمليط   يفضجة كربى   

 هذا الكتاب، مث لتحكم عليه مبا تـرى فيـه، مث     يفمن بعض العلماء لتنظر     جلنة  
رفعت اللّجنة تقريرها لشيخ األزهر إذ ذاك، وفيه تفنيد آلراء الرجل وحكم عليه             

أفَّاك خراص، اشتهى أن يعرف فلم ير وسيلة أهون عليه وأوىف بغرضه من              "بأنه  
عه، ليستفز الكثري من النـاس إىل        الدين بتحريف كالم اهللا عن مواض      يفاإلحلاد  
  . )١( الناسمث صودر الكتاب واختفى عن أعني  ".يد سريته شأنه وترديفاحلديث 

                                                 

ين وأمثاله كـثري مـن املغمـور      .  )٥٣٢/ ٢( حممد الذهيب    :كتوردلري واملفسرون ل  التفس :انظر) ١(
 .خالف تعرف : الباحثني عن الشهرة على قاعدة
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  سادساملطلب ال
  املفسر يف تفسري القرآن بالقرآنما يطلب من 

 من أراد أن يتعرض لتفسري القرآن الكرمي فإن لذلك شروطه العامـة           
يفسر القرآن  أراد أن   اصة فيمن    خ ا لكن هناك شروطً   ،تسمى شروط املفسر  و

  :بالقرآن فمنها
ملقابلة اآليات بعضها    ،واحدوحمور   ،واحد ما تكرر منه يف موضوع        مجع -١

  :طريقني  وهذا يكون بأحد،الصحيححىت يتكون لديه التفسري ببعض 
بـل إين   ،  وقراءته قراءة تـدبر    ،قلبعن ظهر    حفظ القرآن    :األول

  .قرآن من أهم طرق التدبر العمليةآن بالإن تفسري القر: أستطيع أن أقول
اليت تولت مجع اآليات املتناظرة سواء املعـاجم        كتب املعاجم   : الثاين  

واليت كان  ، أو املعاجم املوضوعية    ، اللفظية كاملعجم املفهرس أللفاظ القرآن      
ـ تفصيل آيات القرآن       : مثل ،مع فيها حبسب املواضيع وهي كثرية     اجل ول جل

كتاب تصنيف آيات القـرآن  حملمـد    :ومن أمشلها    ،ملونتيهالبوم ومستدركه   
  . إمساعيل 

 والغرض الذي سيقت له على وجه       ،ملعرفة املراد ا   النظر يف سياق اآلية      -٢
 أن اللغة العربية واسعة التعبري عن املراد بل هي أوسع اللغات، ذلك ، التحديد 

حد بأسـاليب متعـددة     فكان لدى العريب القدرة على التعبري عن املعىن الوا        
كما لديه القـدرة    ،وألفاظ خمتلفة حسب ما يقتضيه حال املخاطب والسامع         

فكان من الضروري ملن أراد أن  ، على التعميم عن املعاين املختلفة بلفظ واحد        
 ويعرف معناهـا حبـسب      ة،يفسر القرآن بالقرآن أن يعرف مدلول كل لفظ       
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د معناها بل إن معناها خيتلـف        حروفها احت  اتفقت فليست الكلمة إذا     ،سياقها
  : من وجهني وفائدة ذلكحبسب سياقها 

  . خيطئ املفسر بالتعميم أو التنظري   أن ال- 
 وما خـرج    ،مطرد معرفة األلفاظ واألساليب الواردة يف القرآن على معىن          - 

  .واألساليبمن أفراد هذه األلفاظ 
ون تفسريها وإيضاحها هو     إذ رمبا يك   ،أن يكون عارفاً بالقراءات املتواترة     -٣

 كما قرر ذلـك شـيخ       ، إذ كل قراءة مبثابة آية مستقلة      ،يف القراءة األخرى  
، فزيادةُ  د بينا أنَّ القراءتني كاآليتني    وق:" إذْ يقولُ    ،بن تيمية رمحه اهللا   اإلسالم ا 

أن حييط مبعاين اآليـات     يستطيع   ومبعرفة ذلك . )١( "القراءاِت كزيادِة اآليات  
  .)٢(اوأحكامه

وعلى كٍل فال يشترط للظاهر من تفسري القرآن بالقرآن ما يـشترط            
   .بيانه كما سيأيت ،يشترط للمنفصل  وال يشترط للمتصل منه ما،للخفي

  
  

I       I       I

                                                 

  ) .٤٠٠ / ١٣( جمموع فتاوى ابن تيمية  )١(

 . بتصرف ٤٥لكرمي أصوله وضوابطه ص تفسري القرآن ا:  انظر  )٢(
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  املبحث الثاين
   لتفسري القرآن بالقرآناجلانب التطبيقيتأصيل 

  : مطالب  ثالثةوفيه
  األولاملطلب 

  هة البيانأقسام القرآن من ج
  :من جهة البيان إىل قسمني الكرمي ينقسم القرآن 

 ،غريهحيتاج إىل بيان منه وال من        ال   بلفٍظ ،نفسهن يف    ما هو بي   :األولالقسم  
  .كثريوهو 

   :إما وبيانه ،ن يف نفسه فيحتاج إىل بيان ما ليس ببي:الثاينالقسم 
   . وهو موضوع البحث،القرآن نفسه يف  -
I�X�W�V�U�T : كما قال تعاىل،ألا موضوعة للبيانو يف السنة  أ-

�^�]�\�[�Z�YH���������  ]٤٤:النحل [. 

�����I�|�{�z�y:قال تعـاىل   .لرتول القرآن بلغتهم  ، أو يف لغة العرب    -

~�}H��������]٢:يوسف[. 
   : على نوعنيوبيان القرآن للقرآن

  :كأن يكون ، خفياً أن يكون البيان :األولالنوع 
فهذا ] ٧٣: الزمر  [�I~�}�|�{�z�H :عاىل كقوله ت  :فيهمضمراً   -  

حـىت إذا جاءوهـا     :وتأويله  ، ال بد هلا من متام      " حىت  " حيتاج إىل بيان ألن     
  .جاءوها وفتحت أبواا 
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  : إما قد يومئ إىل حمذوف وهو و أ- 
I������������L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :تعاىل كقوله :متأخر – أ

�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�MH������������]مفإنه مل جيئ له جواب      ،   ]٢٢:رالز
فمن شرح اهللا  أ: تقديره   ����I N�M�LH:يف اللفظ لكن أومأ إليه قوله       

  . قلبه قساكمن  صدره لإلسالم
¸�I�¿�¾�½�¼�»�º�¹ :كقوله تعـاىل  :  وإما متقدم  -ب

Ã�Â�Á�ÀH������������]رمفإنه أومأ إىل ما قبلـه       ،  ]٩:الزI�t�s�r�q�p�

x�w�v�u�y��z��{��|��~�}���¡�����¢�£���©� �̈§�¦�¥�¤�

µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ªH������������] ـرمكأنه قال أهذا الذي هو     ]٨:الز
  .هكذا خري أم من هو قانت ؟ فأضمر املبتدأ 

  :  وهو أقسام ، يكون بيانه واضحاًأن: اينـالنوع الث
������������I�G�FH : كقولـه تعـاىل    :متـصالً البيان  أن يكون    :األولالقسم  

 IM�L�K�J�I: تفسريه  : لقرظيقال حممد بن كعب ا    ،  ]٢:اإلخالص[

�R�Q�P�O�NH������������]١( "]اإلخالص ( .   
ففــسر ، " ]الطـارق [IK�J�I�H�G�F�E�DH "  :وكقولـه 

   .)٢(الطارق بالنجم الثاقب
  :العاليةاس وأبوـقال ابن عب ]١٩:املعارج[����I�n�m�l�k�H:وكقوله

                                                 

 .)٣٤٦ / ٣٠(  تفسري ابن جرير وانظر ،)٢٠٠/ ٢(الربهان يف علوم القرآن  )١(

 .)١٤١ / ٣٠(تفسري ابن جرير ) ٢(
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  . ) ١(" ]املعارج[������������Iy�x�w�v�u�t�s�r�q�pH" :تفسريه
 أو يف    سواًء كان يف نفس السورة        منفصالً   البيانأن يكون    :ينالثاالقسم       

            .) ٢(سورة أخرى 
وسيأيت ،) ٣(مجلة منها وقد ذكر الزركشي    ، وأمثلة هذا النوع كثرية جدا           

  . منها يف أوجه تفسري القرآن بالقرآن يءذكر لش
  

   الثايناملطلب
  معتمد الربط بني اآليات

واملراد ، التوطئة ملبحث أوجه تفسري القرآن بالقرآن       هذا املطلب هو ك   
 فقول، لتلك أن هذه اآلية مفسرة      يرى   الذي جعل املفسر      والرابط   امللحظبه  

يف ذهنـه عالقـة     هذِه اآليةُ تفسر وتبني هذه اآليةَ ؛ البد وأن يكون           : املفسِر
العالقة من جهـة     وهذا   ، اآليِة املفسرة واآلية املفسرة      ورابطاً جعله يربط بني   

  :نوعني الظهور واخلفاء تنقسم إىل 
 يكاد يتفـق عليـه املفـسرون        ،وواضح معتمد ظاهر    :األولالنوع  

  .عناء ال حيتاج إىل مزيد ،لظهوره
  .وغريمهاما تقدم من تفسري الطارق والصمد :ذلكمثال 

 والدقة يف بيان ،ذهن الإعمال تاج إىل  معتمد خفي حي:اينـالثالنوع 
 ، إذ قد يتجاذب ذلك أكثر من وجه،خاصة فيما يروى عن السلف، هه وج

                                                 

 .)٢٠٠/ ١( الربهان يف علوم القرآن ،)٧٨ /٢٩(تفسري ابن جرير  )١(

 . بتصرف )٢٠٠/ ٢(الربهان يف علوم القرآن  )٢(

 .)٢٠٥/ ٢(املرجع السابق ) ٣(
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وعند التأمل يتبني ، يبدو عند أول وهلة ينبغي التأمل كثرياً فكم من معتمد ف
رمبا يتجاذب الناظر فيه أكثر وضح وأبني للمراد بل وألك معىن آخر هو ألصق 

   . معتمدمن 
من قبل املفسرين لح من جهة استعمال املصطتنقسم هذه العالقة كما 
  :كذلكإىل نوعني 

يف التعـبري عـن      دقيقـاً    الرابط بني اآليتني   أن يكون    :األولالنوع  
  .مصطلح تفسري القرآن بالقرآن 

فيدخل فيه املفسر   ،  التوسع يف استعمال هذا املصطلح       :اينـالنوع الث 
أو ،ومجع النظـائر القرآنيـة      ، اختارهبالقرآن على التفسري الذي     االستشهاد  

كثري ومستعمل عنـد     وهو، وما سوى ذلك    ،اآليات ذات املوضوع الواحد     
ما  وفيما يأيت من أوجه تفسري القرآن بالقرآن      ، املهتمني ذا اللون من التفسري      

 عجلى على مقدمـة الـشنقيطي يف     نظرة إن   بل، يبني هذا األمر ويوضحه     
  .تبني ذلك ، كتابه أضواء البيان 

لقـرآن بـالقرآن    أن تفسري ا  ما تقدم تقريره ب   ك  وهذا الصنيع يبني ل   
،   وظهـوراً وخفـاءً    ،وقرباً وبعداً ، ف قوةً وضعفاً    خيتل درجات وأنواع فهو  

 استفدنا بيان آية من آية أخرى فمىت ،والكل يقدر بقدره ،  ومقاربة ومطابقة 
 فنسمي ما تقدم تفـسري      ،داخل يف هذا النوع من التفسري       من أي وجه فهو     

  .ويبقى النظر والتأمل عند االستدالل به،  وال خنرجه منه ، بالقرآن القرآن 
من خالل التأمل فيما نقل عن املفسرين من السلف وغريهم جند أن            و   

  :كونيرة باآلية املفسرة من حيث اجلملة إما أن فساملاآلية عالقة هم يف معتمد
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أو   ،املعىنيف   اًتشا اللفظيف   اًتشا،  أو ،املوضـوع   يف اًأو تشا   يف  اًتـشا
  . احلكم

   :وهذا املعتمد  ينقسم إىل قسمني 
  . ملفسر فيه على معتمده يف الربط بني اآليتني   ما نص ا:األول  
 تـدل   فقط بعبارات  واالكتفاء   ،املعتمدما مل ينص املفسر فيه على        :اينـالث 

 .األكثر وهو ،باألخرىعلى تفسري إحدى اآليتني 
   .يف املطلب التايلان وسيأيت مزيد بي

  
  املطلب الثالث

  أوجه تفسري القرآن بالقرآن
ويسميها بعض ، وجه العالقة بني اآلية املفسرة واآلية املفسرة املراد ا   

إذ هـذا   ، وليس املراد هنا حصرها     ، العلماء باألنواع كالشنقيطي رمحه اهللا      
لكـن  ،   يف هذا الباب   حيتاج إىل استقراء تام ملا روي عن السلف واملفسرين        

 وقـد   ،ه هذا النوع من التفسري غالباً     دور علي  وما ي  ،حسيب أن أشري إىل أمهها    
  : ) ١(ممثالً هلاأذكرها  . عشر وجهاًتسعةحتصل يل منها 

ما جـاء مبـسوطاً يف      ـري ما جاء موجزاً يف موضع ب      ـتفس: ألولاالوجه  
  .رـآخ موضع
   ذلكيفإن أصح الطرق  :لهة بقو ابن تيمياإلسالمإليه شيخ وقد أشار 

                                                 

ومـدى  ،دون البحث يف حتريره     بإعطاء تصور عن األوجه املذكورة      ، املراد هنا هو مطلق املثال      ) ١(
 .فليتنبه ، قوة داللته فهذا باب آخر 
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  .)١( موضع آخريف مكان فقد بسط يف وما اختصر...أن يفسر القرآن بالقرآن 
فقد تنوعت أساليب القرآن     ،القرآن قصص   الوجه على هذا  أكثر ما ينطبق    و     

وما  ،فرعونو قصة موسى مع  ،وإبليس كقصة آدم ،والبسط اإلجيازبذكرها بني 
  :ومن أمثلته ، اهللا عن بين إسرائيلقصه

I�~�}�|�{�z�y :تعاىليف تفسريه قوله قال ابن كثري 

�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_

o� n� mH�] وهذه القصة مبسوطة يف سورة " :]٦٦-٦٥ :البقرة
�¢�I :األعراف، حيث يقول تعاىل ¡� �� ~� }� |� {

� �̄ ®� ¬� «� ª� ©� ¨� §� ¦� ¥� ¤� £

»� º� ¹� ¸� ¶� µ� ´� ³� ²� ±� °H ]١٦٣:األعراف[ 
  .)٢(القصة بكماهلا

  

   محل العام على اخلاص :الثاينالوجه  
  :ورد العموم يف القرآِن على ثالثِة أقسام 

 ما بقي عمومه ، وهو عزيز يف األحكاِم الفرعيِة ؛ كمـا قالـه          :القسم األول 
    ) ٣(.السيوطي
  .اخلصوص العام املراد به :ثاينـالالقسم 

                                                 

        .)٩٣ص( التفسري أصول  يفمقدمة) ١(

  . )٣٣١/ ١( تفسري ابن جرير: وانظر،)١/١٨٣(تفسريه ) ٢(

 روضـة النـاظر    :عريف العـام واخلـاص    وانظر يف ت    ) . ٦٨٣ / ٢( اإلتقان يف علوم القرآن      )٣(
 .)٢/٣٧٤(، إرشاد الفحول ) ٢/٤٤٨(روضة ، شرح خمتصر ال١٩٤ص
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 وأمثلته يف : ، قال السيوطي املراد هنا العام املخصوص ، وهو :القسم الثالث 
   ) ١(.القرآن كثرية جداً

تإما م صفَِصلواملخصنِصلُ ، ِصلٌ أو مِف، كاالستثناِء،فاملتوالوص 
    ) ٢(.، واملنفَِصلُ آيةٌ أخرى يف محٍل آخر، وبدِل البعِض ِمن الكُلِّوالشرِط، والغايِة

 وخالف يف ذلك ، الكتاِب بالكتاِبوقد ذهب اجلمهور إىل جواِز ختصيِص    
 ؛ وال يكونُ إال بالسنِة، ومتسكُوا بأنَّ التخصيص بيانٌ للمراِد باللفِظ،الظاهريةُ

  .]٤٤من اآلية: النحلI������\�[�Z�Y�XH������������]:لقولِه تعاىل
  عن ذلك وجياب: نَ النيبحصوِل� بأنَّ كَو عدم ناً ال يستلزميبم  
  )٣(.، والوقوع دليلٌ على اجلوازوقد وقع ذلك ؛  القرآِن نفِْسِهالبياِن يف

حىت يثبت إذ هو األصل  جيب العملُ بعموِم اللفِظ العام ذكره أنهومن املهم 
 ألنَّ العملَ بنصوِص الكتاِب والسنة واجب على مـا تقتضيِه ختصيصه؛

  .ذلكداللتها حىت يقوم دليلٌ على خالِف 
  :إما يف  يأيتوالتخصيص

  فهذا عام  ]٤:اءـالنس[����Iv�u�t�swH :كقوله تعاىل :ةـآخر اآلي -
�����IIII�{�z�y�x:يف البالغة والصغرية عاقلة أو جمنونة مث خص يف آخرها بقوله 

¢�¡���~�}�|HHHH افخصها بالعاقلة البالغة ألن من عداها عبارا 
  . ملغاة من العفو

                                                 

  ).٦٨٥ / ٢(  علوم القرآن اإلتقان يف )١(

  ) .    ١٦٢ / ٣( ، املوافقات للشاطيب  ) ٦٨٥ / ٢( اإلتقان يف علوم القرآن  )٢(

  )٥١٧ / ٢( إرشاد الفحول : انظر ) ٣(
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������������I�¢�¡���~§�¦�¥�¤�£H : كقولـه تعـاىل  وإما يف أوهلا  -
�I�²�±:لذي أعطاها الزوج مث قال بعد ذلك       فإن هذا خاص يف ا     ]٢٢٩:البقرة[

½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³H�       فهذا عام فيما أعطاها الزوج أو غريه
  . إذا كان ملكاً هلا 

فهذا عام يف مجيع     ]٣:املائدة[IC�B�AH : كقوله آية أخرى يف  وإما   -
فأباح الـصيد    ،]٤:املائـدة [ �I {�z�y�xH: اهللا بقوله  امليتات مث خصه  

   ) ١( .الذي ميوت يف فم اجلارح املعلم
  :أيضا ومن األمثلة 

ختصيص النيب صلى اهللا عليه وسلم الظلم بالشرك كما يف حديث عبد اهللا              - 
  . تقدم وقد ،بن مسعود رضي اهللا عنها
I�I�H�G�F�E�D�C�B�A :اهللا تعاىل   قول - 

�JH���] احلامـل  وخـصت  ، يف كل متوفاة   ة عامة فهذه اآلي  ]٢٣٤: رة  ـقـالب 
فعدا وضع   ، ]٤: سورة الطالق  [�����������I�Á�À�¿�¾�½�¼�����H :بقوله
�.)٢(وقد روى ذلك عن ابن عباس وابن شهاب ،احلمل �

� �

   املبني محل امل على :الثالثالوجه 
 أصح الطرق يف ذلك     :بقولهوقد نص على هذا الوجه شيخ اإلسالم        

فسبالقرآِن،نُ ر القرآـأنْ يِملَ يف مكـاٍن فإنه قد فُسيف موضـ فما أُج عـر  
                                                 

 .)٢٤١/ ٢(الربهان يف علوم القرآن : نص على ذلك الزركشي انظر ) ١(

 .)٥١٢/ ٢( ابن جرير :انظر تفسري )٢(



  ٤٥     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

  )١(. آخر
  اً لداود ــيف القرآن خالف وهو واقع ،جمل ما احتاج إىل بيان ـوامل    

  )٢(.الظاهري
العلماُء متِفقونَ على أنّ اْمل     :" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا        

  .)٣("رف ما فيِه ِمن اإلمجال ويع،يف القرآِن يفهم معناه
ـ          ": وقال أيضا  كـانَ يف اصـطالِح اَألِئم مِل واملطلِق والعامِة لفظُ ا
وإسحاق، وغريهم ؛ سواٌء ، ال يريدون بامِل         عبيد وأيب ، كالشافعي، وأمحد 

 ما   وأخطأ يف ذلك ، بل املُ      ،املتأخرين بعض  كما فسره به   ،يفهم معناه ما ال   
ـَانَ ظَاِهـره حقايكفي وحده يف العمِل به،ال    .)٤("وإنْ ك

 متعددة ، فمنه ما يكونُ إمجاله بـسبِب االشـتراِك           لإلجماِل أسباب و
 مرِجِع  اللفظي ، وِمنه ما يكونُ بسبِب احلذِْف ، وِمنه ما يكونُ بسبِب اختالفِ            

 ِمن األسباِب ِمما    كغري ذل  أو   الضمري ، أو غرابِة اللفِظ ، أو التقدمي والتأخري ،         
   ) ٥(.مذكور يف مظانه هو

                                                 

 . )٩٣(  التفسري ص  أصولمقدمة يف )١(

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علـم األصـول      و)  ٦٩٣ / ٢(إلتقان يف علوم القرآن     ا :انظر )٢(
 .)٥٦١/ ٢(للشوكاين 

  .)٤٠٩/ ١٧(موع فتاوى ابن تيمية جم )٣(
شرح خمتصر الروضـة     : ني  يف تعريف امل واملب   وانظر  ، ) ٣٩١ / ٧(جمموع فتاوى ابن تيمية      )٤(

اإلتقان يف علوم القرآن     ،    )١٥٩(  وجنة املناظر البن قدامة ص       ، روضة الناظر  ) ٦٤٧ / ٢(للطويف  
)٦٩٣ / ٢(.  
، إرشاد الفحـول    )٢/٦٩٣(، اإلتقان يف علوم القرآن      )٢/٢٢٩(الربهان يف علوم القرآن     :انظر   )٥(
)٢/٥٦٣. (  
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  :وبيان امل قد يقع 
I�h:  قولـه  بعد ]١٨٧من اآلية :البقرة[�I n�m H : قوله تعاىل  ، حنو متِصالًَ  -

l�k�j�iH.   
����I�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í: قوله تعاىل  حنو،  )١( وقد يقع منفصالً يف آية أخرى      -

×�Ö�Õ�ÔH�����]٢٣٠من اآلية :البقرة[   بعد قولـه : Iw�vH�] مـن  : البقـرة

انَ  فإا بينت أنّ املراد به الطالق الذي تملك الرجعةُ بعده ولوالها لك ]٢٢٩اآلية
  ) ٢(.تيِنالكلُّ منحِصراً يف الطلْق

  :عند السلفومن أمثلة هذا النوع 
 �IÛ�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐH: قوله تعاىليف تفسري

�I�G�F�E�D�C�B�A:هو قوله: وقتادة وابن زيد جماهدقال  ]٣٧:رةالبق[

�L�K�J�I�HH� � �� � �� � �� � م محلوا  هنا أفاملالحظ، ) ٣("]٢٣:األعراف[�
  . يف سورة األعراف املبين  على- وهو الكلمات -امل 

  

   الواضح محل املبهم على :الرابعالوجه 
  جمل ـفكل م،  بهم أعم من امل عموماً مطلقاًامل: نقيطيـقال الش

   .) ٤(وليس كل مبهم جممالً ،مبهم 

                                                 
  .كثر وهو األ )١(

   ) . ٦٩٤ / ٢(  اإلتقان يف علوم القرآن نص على ذلك السيوطي يف )٢(

  .)٢٣٤/ ٢(الربهان يف علوم القرآن  وملزيد من األمثلة يراجع ،)٢٤٥/ ١( تفسري ابن جرير :انظر )٣(

  .)١/٢٧( أضواء البيان) ٤(



  ٤٧     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

  :واملبهم يف القرآن على نوعني 
 تعيينه ال يعود    ألن، فنبقيه على إامه    ، مبهم مل يدل دليل على تعيينه        :األول

  .بفائدة على املكلفني 
 أو يف   ،هنـا سواء يف القرآن وهو املراد      ، ين يف مكاٍن آخر   ـ مبهم ب  :اينـالث

  :أمثلته ومن ،فيه ويعين ، فيحمل املبهم على الواضح،ةالسن
�I�Î�Í :تعاىل قوله - Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã

ÏH����]مت]١٠٦:التوبةاآلية األخرى  املرجون ألمر اهللا ووضحتها حيث أ
I�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :بقوله

�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M

`H������������]١١٨:التوبة[.  
 قال  .ة بأم الثالثة الذين خلفوا يف غزوة تبوك       ـآليفوضحت هذه ا  

  .) ١(وابن إسحاق، وقتادة ، ابن عباس  به
  

   املقيد محل املطلق على :اخلامس الوجه
، )٢( طلق به قيد امل ي ف ، ويف موضع آخر مقيدة    ،مطلقةأن تأيت آية     وهو   

  :ومن أمثلته
                                                 

 .وما بعدها  ) ١٢/ ١١( تفسري ابن جرير :انظر )١(

، شـرح    ) ٢٣٠ ( روضة الناظر ص  : اجعتها جتدها يف    املقيد شروط ينبغي مر   حلمل املطلق على    ) ٢(
 ، )٥٥٠ / ٢ (، إرشـاد الفحـول       ) ١٥٨(  الوصول ص    ، تقريب  ) ٦٣٩ / ٢( خمتصر الروضة   

 . ) ٤٤٦( أهل السنة واجلماعة ص ، معامل أصول الفقه عند  ) ٢٣١ ( مذكرة أصول الفقه ص
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����I�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Õ�Ô�Ó�Ò:األنفاليف سورة  قال اهللا تعاىل  -

Ø�×�ÖH� �� �� �� سورة األحزاب  وجاءت مقيدة يف ،مطلقة هكذا ]٧٥:األنفال[�
�«������I: قال تعاىل،باألميان º�¹� �̧¶�µ�´�³�²

¼H��������]٦:األحزاب[��.� �
 يفوهذه اآلية املقيدة تقضى على تلـك املطلقـة          : قال شيخ اإلسالم    

األولويـة  أن آية األنفال ذكر فيها         :ثالثها وعلل ذلك من ثالثة أوجه       .األنفال
 وهاتان اآليتان ،  دليل ثان فهي ،ابعد أن قطع املواالة بني املؤمنني والكافرين أيض

قـال    - )١(. ويكون هذا تفسري القرآن بـالقرآن   ، آية املواريث  يفتفسر املطلق   
 ،فلفظ الدم يف هذه اآلية مطلـق      ]٣:املائـدة   [���������ID�C�B�AH :تعاىل

I�y�x : يف قوله تعـاىل     األنعام ةوح يف سور  ويف موضع آخر جاء مقيداً باملسف     

�zH ]١٤٥من اآلية: األنعام[.  
 I�z�y�xH :يعين به املسفوح ، كقولِه      : والدم  :" قالَ ابن كثري  

  )٢(".قاله ابن عباٍس ، وسعيد بن جبري ]١٤٥من اآلية: األنعام[
  

   محل املتشابه على احملكم:السادسالوجه 
   :قسمنيقرآن إىل قسم اهللا تعاىل آيات ال

�:تعاىل وذلك يف قوله ،متشاة توآيا، الواضحة وهي اآليات ،حمكمةآيات 
Is�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�gH����]٧:آل عمران[�� 

                                                 

 .)٤٤٣ / ١٥(جمموع فتاوى ابن تيمية   )١(

 . )٤٧٨ / ٢( تفسري ابن كثري  )٢(



  ٤٩     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

 ، إىل احملكموذلك بردها ،يف اآليات املتشابه الواجب فعله  إىلسبحانهأشار و
ن قال اب، وأم الشيء مرجعه ، ������������I tq�p�oH:بقوله ،ومحلها عليه

قسم اهللا آياِت القرآِن إىل محكٍَم ومتشاِبٍه ، وأخرب عن احملكماِت "  :احلصار
�) ١( ."ها ترد املتشاات أنها أُم الكتاِب ، ألنه إلي �� �� �� �
فمن رد ما اشتبه عليه إىل الواضح منه، وحكم  ": وقال ابن كثري

س؛ وهلذا قال  ومن عكس انعك ،كمه على متشاه عنده، فقد اهتدىحم
�Iq�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�H :تعاىل � �� � �� � �� � أصله : أي�

  .)٢("الذي يرجع إليه عند االشتباه
  :ومن أمثلته 
I�Ä�Ã�Â�Á�À: قولـه تعـاىل     " : اجلصاص قال أبو بكر  

ÅH ]   متشابه الحتماله الوجهني اللـذين تأوهلمـا الـسلف          ]٢٣٧:البقـرة 
I�v�u�t�s :  وهو قوله تعاىل،، فوجب رده إىل احملكم)٣(عليهما

�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�wH������������]وقال تعاىل يف آية أخرى     ]٤:النساء  :�
I�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�R�Q�P�O�N�MH ]تعاىل وقال.]٢٠:النساء: I�£�¢�¡���~

°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤H������������]فهذه اآليات   .]٢٢٩:البقرة
                                                 

   ) . ٦٤٦ / ١( نقله السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن ) ١(

 .)٢/٦(تفسريه ) ٢(

 .د به الزوج أو املراد به الويل وهو أن املرا) ٣(
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 اآلية املتـشاة    د، فوجب ر  )١(حمكمة ال احتمال فيها لغري املعىن الذي اقتضته       
ألمر اهللا تعاىل الناس     ؛إليهاIÅ�Ä�Ã�Â�Á�ÀH :وهي قوله تعاىل  

  .)٢("برد املتشابه إىل احملكم
   :بيهـتن

������������I|�{�z�yH مثـال ذلـك    :لمتشابهممثالً ل قال النسفي   
فاالستواء يكون مبعىن اجللوس ومبعىن القدرة واالسـتيالء ، وال جيـوز             ]٥:طه[

I�V�U�T�S�R�Q: دليل احملكم وهو قوله   األول على اهللا تعاىل ب    
WH������������]١١:الشورى[�.� �

فنالحظ هنا نفيه االستواء على مذهب األشاعرة خمالفاً بذلك منـهج           
وهـذا  ، استدالالً بآية أخرى على طريقة تفسري القرآن بالقرآن       ، سلف األمة 

،  من أن تفسري القرآن بالقرآن ليس حبجة بإطالق          ؛مثال على ما قررته سابقاً    
  : من وجهني  على استدالل النسفي رمحه اهللالرد املوا

أن جعله االستواء من املتشابه بإطالق ال يسلم فمعناه معروف           :األول
  .وغريه ،  مالك رمحه اهللا اإلمامكما قرر ذلك 

 بدعوى   تعاىل،أنه فهم من هذه اآلية انتفاَء الصفاِت عن اهللا           :اينـالث
، وأعرض عن اآلياِت الكثرية الدالّة علـى ثبـوِت          أنّ ثبوا يستلزم املماثلةَ     

   .الصفاِت له، وأنّ إثبات أصِل املعىن ال يستلزم املماثلة

  

                                                 

 .وهو الزوج) ١(

 .)١٥٢/  ٢(أحكام القرآن للجصاص   )٢(



  ٥١     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

   تفسري األلفاظ الغريبة:السابع الوجه
   :صورتانوله    

  . تفسري اللفظة بلفظة أشهر منها يف آية أخرى:األوىل
لفظـة  فالـسجيل    ]٧٤:اِحلجر[������������I�Y�X�W�V�UH: مثاله

I�O  يف قوله تعاىل    أشهر ةبلفظهذا املعىن قد جاء يف آية أخرى        لكن  ،  ةغريب

�S�R�Q�PH������������]ل علـى أن    فد، وكال اآليتني يف قصة قوم لوط     ���������]٣٣:الذاريات
�.)١(وبه فسره السلف، السجيل املراد به الطني �

قرآن  مث يذكر ما يؤيد ذلك من ال        الغريبة   اللفظة بتفسرييقوم املفسر   أن  : الثانية  
   .وهو األكثر، 

������������Ii�h�gH :قوله تعاىل يف   قال عكرمة وقيس بن سعد       :مثاله
I�E�D :وجل  أما مسعت قول اهللا عز     ،تباعهايتبعونه حق   : قاال    ]١٢١:البقرة[

�FH ]اسـتناداً إىل    ، تبـاع البا ففسرا التالوة    .) ٢(إذا تبعها : قال   ]٢:الشمس
  .معناها يف اآلية األخرى  

ال بد من التوسع يف تفسري القرآن بـالقرآن يف          :  فرحات   أمحد. قال د 
جمال دراسة املفردات القرآنية، وعلى الرغم من اتفاق العلماء قدمياً وحديثاً على            
أن تفسري القرآن بالقرآن أعلى مراتب التفسري، ألنه تفسري صـاحب الكـالم             

 علـى   - دوداً، وبقي حم   ، إال أن هذا املصدر من التفسري مل يتوسع فيه          لكالمه
اً من خالل جتربيت أن باإلمكان ضـبط  ـد جازمـ وأعتق–كل ما كتب فيه  

                                                 

 . )١/٢٠ ( البيانأضواء، ) ١٢/٩٤(  تفسري ابن جرير:انظر) ١(

  .)٥٢٠/ ١(املرجع السابق ) ٢(
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 :ا املصدر ، وطبقاً لقولـه تعـاىل       كثري من معاين املفردات القرآنية اعتماداً على هذ       
I  مث إن Ý  ÞH ]ميكن  فقد تكفل اهللا ببيان القرآن بالقرآن ، كما        ]١٩: لقيامةا

يت أغفلتها املعاجم وكتب اللغة والتفسري من خالل        إدراك كثري من الفروق اللغوية ال     
  .)١(دراسة مقارنة الستعمال هذه املفردات يف السياقات القرآنية املتعددة

  

 فتذكر اآليات اليت فيها استعمال أن تكون الكلمة هلا أكثر من :الثامن الوجه 
   . هو املراد يف القرآن ال غريهاملعاينالكلمة ليدل على أن أحد هذه 

���������Iî�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�åH :تعـاىل  قولـه : ثالهم
لكن ، الغلبة باحلجة والبيان  ، إن املراد ذه الغلبة     : قال بعض العلماء     ]٢١:اادلة[

عند النظر يف هذه الكلمة واستعمال القرآن هلا وجدنا أن الغالـب يف القـرآن               
 ��������:����I~�}Hا الغلبة بالسيف والسنان كمـا يف قولـه   مراداً الغلبة استعمال

����I�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d: ولهـوق ]٢:الروم[

H]وقولــه]١٢:عمــران آل:����Ix�w�v�u�t�s�r�q�p�o����

y��z�������{��|����~�}���_�����`���a���b����c���d�������f�e�

j�i�h�gH]وعليه فيجب تفسري الغلبة يف اآليـة األوىل . ]٦٥:األنفال 

  .بذلك
   لكن ال جيوز ؛رهان فهو صحيحـة والبإمنا املراد الغلبة باحلج: ومن قال

�املعىن الغالب عن مراد اآلية ألنه مما ورد به القرآن إخراج
 )٢(  

                                                 

 .)٦٦ص (معاجم مفردات القرآن موازنات ومقترحات  )١(

  .)١٥/ ١ (أضواء البيان: انظر) ٢(



  ٥٣     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

    اجلمع بني ما يتوهم أنه خمتلف:التاسعالوجه 
 ]١:القـدر [������������I�E�D�C�B�AH :عن ابن عباس يف قوله تعاىل      :مثاله

 الدنيا فكـان مبوقـع      أنزل القرآن مجلة واحدة يف ليلة القدر إىل السماء        "  :قال
I�Â�Á: ، بعضه يف إثر بعض، مث قرأ      زله على رسوله  ـلنجوم فكان اهللا ين   ا

Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃH������������
  .)١("]٣٢:الفرقان[

 إذا دلت اآلية األوىل على      ،واختالفهفدفع ذا الكالم ما يتوهم تعارضه       
  .اًمفرق واآلية الثانية دلت على إنزاله ،مجلةإنزال القرآن 

�I�h:إنه قد وقع يف قليب الشك من قوله:  قال له رجل:آخرويف لفظ 

�m�l�k�j�iH� � �� � �� � �� � ��I�I: وقوله،]١٨٥:البقرة[� H�G�F

JKH� � �� � �� � �� � �I�E�D�C�B�AH :وقوله ]٣:الدخان[� � �� � �� � �� � ، وقد أنزل اهللا يف ]١:القدر[�
إمنا أنزل يف رمضان يف ليلة القدر وليلة : قال! شوال وذي القعدة وغريه

  .)٢(ة واحدةً، مث أنزل على مواقع النجوم رسال يف الشهور واألياممباركة مجل
  

   محل القراءات بعضها على بعض :العاشرالوجه 
��I���p��q��s�r��t��w�v�u��x��y���{�z : مثاله          �

|¡���~�}H����]  يف يطهرن قراءتان ]٢٢٢:البقرة:  
  . عنهن الدم حىت ينقطع:  بتخفيف الطاء وضم اهلاء ومعناها  :األوىل

                                                 

 .) ٢٥٩ / ٣٠( ابن جرير تفسري )١(

  .)١/٣٩( التفسري واملفسرون : ينظر وملزيد أمثلة هلذا الوجه،)٢/١٤٦(املرجع السابق ) ٢(
 



             أمحد الربيدي.  ددراسة تأصيلية                   :          تفسري القرآن بالقرآن                    ٥٤  

 

  
               

  .حىت يتطهرن بأن يغتسلن باملاء:  بتشديد الطاء واهلاء وفتحها واملعىن:انيةـالث
كثري، وابن عامر، وعاصم  قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن :قال الشوكاين 

والكـسائي،    وقرأ محـزة،   ،  حفص عنه بسكون الطاء، وضم اهلاء      يف رواية 
 وفتحها، وفـتح اهلـاء     يد الطاء تشدب» رنهيطَّ«: وعاصم يف رواية أيب بكر    

 والطهر انقطاع   ،)١(»ويتطهرن«: وابن مسعود ويف مصحف أيب،  . وتشديدها
  . االغتسال  :احليض، والتطهر

 فذهب اجلمهور إىل أن :وبسبب اختالف القراء اختلف أهل العلم
وقال حممد بن كعب . وطؤها لزوجها حىت تتطهر باملاء احلائض ال حيل

احلائض، وتيممت حيث ال ماء حلت  إذا طهرت:  بكريالقرظي، وحييـى بن
انقطاع الدم حيلها  إن: وقال جماهد، وعكرمة. لزوجها، وإن مل تغتسل

دمها  إن انقطع: وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وحممد. لزوجها، ولكن تتوضأ
بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل 

 وقد رجح ابن جرير ،حىت تغتسل، أو يدخل عليها، وقت الصالةجيز  العشر مل
إن اهللا سبحانه جعل للحلّ غايتني : واألوىل أن يقال .) ٢(دالطربي قراءة التشدي

انقطاع الدم، واألخرى التطهر منه، والغاية  امهإحدا: كما تقتضيه القراءتان
وقد دلّ أن . إليهااألوىل، فيجب املصري  األخرى مشتملة على زيادة على الغاية

فإن ذلك يفيد ����I ¡�£�¢H :ذلك الغاية األخرى هي املعتربة قوله تعاىل بعد
وقد تقرر أن القراءتني مبرتلة اآليتني،  ،أن املعترب التطهر، ال جمرد انقطاع الدم

                                                 
 .شاذة وهي قراءة ) ١(
 . )٣٨٥/ ٢( تفسري ابن جرير )٢(



  ٥٥     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

إحدامها على زيادة بالعمل بتلك  فكما أنه جيب اجلمع بني اآليتني املشتملة
� ��١ .ع بني القراءتنيالزيادة، كذلك جيب اجلم �� �� �� �

� �� �� �� �

  نسخ آية بآية أخرى  : احلادي عشرالوجه 
I�x�w�v�u�t :عن قتادة يف تفسري قوله تعـاىل   : مثاله  

z�yH������������]١٠٩:البقرة[.  
��Iq�p�o�n�m�r:فقالره  ـى اهللا بأم  ـ أت : الـق   

x�w�v�u�t�s������y������z���|�{���}����~���_�����a�`�

�b�g�f�e�d�c���i�h�H ]أي صغاراً ونقمة    ]٢٩:ةالتوب
  .هم فنسخت هذه اآلية ما كان قبلهامن

   I��~�}�|Hنـسختها   :  قـال  :ويف رواية عنه  
  ) ٢( ."]٥:التوبة[

������������Il�k�j�i�h�g�f�e�dmH :  يف قول اهللا:وعنه أيضا
مبكة قبل  Fكانوا يصلون حنو بيت املقدس ورسول اهللا : ، قال]١١٥:البقرة[
صلى حنو بيت املقدس ستة عشر �F اهللا جرة ، وبعد ما هاجر رسولاهل

�فنسخها اهللا يف آية أخرى. ، مث وجه بعد ذلك حنو الكعبة البيت احلرام شهرا

I�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l
                                                 

 .)١/٢٢٦(فتح القدير) ١(

 ألا قد وقتـت بوقـت       ؛منسوخةومن العلماء من يراها غري      ،  ) ٤٩٠ / ١( ابن جرير    تفسري )٢(
 . والغرض هنا املثال ، وغاية
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£�¢�¡���~�}� |�{H ]فنسخت هذه :  ، قال]١٤٤: البقرة
   .) ١(اآلية ما كان قبلها من أمر القبلة

���I�������������µ�´��¶���¸����¹ : تـعاىل ر يف قولهـال ابن عمـوق �

¼�»�ºH������������]٢(.نسختها آيةُ املرياث: ]١٨٠:البقرة(  
  

   تأكيد معىن يف آية قد يفهم منه خالفه:عشر الثاينالوجه 
�I�s�r�q�pH: ابن زيد يف قولهقال  :مثاله � �� � �� � �� � : ]٨:االنشقاق[�

ى الذي يعف :وبه ويتقبل حسناته، ويسر احلسابالذي يغفر ذن: احلساب اليسري
�I�g��f��eH:  وقرأ،عنه � �� � �� � �� � �]٢١:رعدال[� �����I�v�u�t�s: وقرأ ،�

`�_�~�}�|�{�z�y�x�wH������������]٣("]١٦:األحقاف (.    
 قال  فهمت عائشة رضي اهللا عنها خالف ما يف اآلية عندما وقد:قلت

I���p :أليس اهللا يقول   :فقالت ،))عذب قش احلساب من نو ((�F�Zالنيب  

�s�r�qH�  ،من نـوقش احلـساب     ،ائشةذلك العرض يا ع    (( :قال 
   )٤( .)) عذب

                                                 

 .)١/٥٠٢(املرجع السابق  ) ١(

 .)٢/١١٩(املرجع السابق  )٢(

 . )٣٠/١١٦( ابن جرير تفسري )٣(

وابن ، ) ٨١/ ٦(   سورة إذا السماء انشقت    ،رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب تفسري القرآن        )٤(
  .)١/٢٨٥( وانظر أيضا ، جرير يف املوضع املتقدم 



  ٥٧     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

  تفسري معىن آية بآية أخرى :عشر الثالثالوجه 
ق ـطري":  قال ]١٠:البلد[������������I�q�pH زيد يف تفسري قال ابن :مثاله       

�I�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅH  :وقـرأ قـول اهللا     ، اخلري والـشر  

  ) ١( ."]٣:اإلنسان[
I�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d :ومن أمثلته

�q�p�oH������������]لـو انـشقت    : أي": قال ابن كثري يف تفسريها       ]٤٢:النساء
والفـضيحة   م من اخلزي  ف، وما حيل    ـوبلعتهم، مما يرون من أهوال املوق     

ــوبيخ ــه ، والت  Ip�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fH: كقول

  ) ٢(. "]٤٠:النبأ[
إمنا متنوا هذا حني رأوا البهائم تـصري ترابـا          : وقيل": وقال القرطيب   

In�m�l�o :خملدون يف النار، وهذا معىن قوله تعـاىل       وعلموا أم   

pH")٣(.   
  

 الوارد يف القرآن على معىن       معرفة اللفظ أو األسلوب    :عشرالوجه الرابع   
  وتسمى الكليات، مطرد

���I�������O�N�P��Q�����R :يف تفسري قوله تعاىلقول ابن زيد :   فمثال اللفظ �

                                                 

وانظر ، والتصحيح من طبعة أخرى   ، وفيه قاطع طريق اخلري والشر     ) ٢٠١/ ٣٠( ابن جرير    تفسري )١(
 .البصري  عن احلسن) ٢٤٨/ ٣٠(يف عن عمر  و ) ٦٩ / ٣٠ ( أمثلة أخرى يف

 .)٢/٢٩٠(تفسريه ) ٢(

 .)٥/١٣٠(تفسريه ) ٣(
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SH������������]وقرأ ،والتزكي يف القرآن كله اإلسالم :  قال   ، تسلم  أن إىل: ]١٨:النازعات 
 :، وقـرأ  من أسلم : ال  ـق ]٧٦:طـه [������������I������ï�î�í�ìH :اىلـقول اهللا تع  

IJ KH]٣:عبس[   يسلم ، وقـرأ   : قال: I�]�\�[�ZH  ] أن ال   ]٧:عـبس 
  )١( .يسلم

�I�j�i:قول ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل       :األسلوبومثال  

�l�kH������������] ؛ ومل يكن الـذي أرادوا     ،يفعلون كادوا ال : يقول  ]٧١:البقـرة 
فإنه " لو" أو" كادوا"أو  " كاد"ألم أرادوا أن يذحبوها وكل شئ يف القرآن         

  )٢( .] ١٥: طه� I���W���VH  :يكون وهو مثل قوله ال
  

  مجع تفاصيل القصة القرآنية :  عشر اخلامسالوجه 
I�Z�Y�X�W�V�U : تعاىلهتفسري قولعند : مثاله

^�]�\�[H�]أوحى اهللا جل وعز إىل : ابن عباسقال  ]٥٠:البقرة
فسرى موسى ببين إسرائيل : قال.  إنكم متبعون، ليالًأسر بعباديموسى أن 

إلناث، وكان موسى يف ليال فاتبعهم فرعون يف ألف ألف حصان سوى ا
�I�Ë�Ê�É�È�Ç�Æهم فرعون قالـفلما عاين.ستمائة ألف Å

�Ì����H]هجموا على البحر، فالتفتوا فسرى موسى ببين إسرائيل حىت ،]الشعراء 
��I�²�±�°يا موسى: فإذا هم برهج دواب فرعون، فقالوا �̄®�¬

�¸�¶�µ�´�³H� � �� � �� � �� �  وهذا فرعون قد رِهقنا مبن هذا البحر أمامنا، ]١٢٩:األعراف[�
                                                 

 .)٣٩/ ٣٠( ابن جرير تفسري )١(

 .)٣٥٤/ ١(املرجع السابق  )٢(



  ٥٩     )      ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية              جملة معهد اإلمام
 

  
 
 

I�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º :قال !معه

Ä�ÃH]فأوحى اهللا جل ثناؤه إىل موسى : قال ]١٢٩:األعرافI�U

�X�W�VQH����]وأوحى إىل البحر أن امسع ملوسى وأطع إذا ، ]٦٣:الشعراء
 ال يدري من أي -له رعدة :  يعين-فبات البحر له أفكل : قال. ضربك

أمرت أن أضرب : مباذا أمرت؟ قال: فقال يوشع ملوسى: قال. جوانبه يضربه
فضرب موسى البحر بعصاه، فانفلق فكان فيه اثنا : قال. فاضربه: قال. البحر

   )١(".اخل...طريق كالطود العظيمعشر طريقا، كل 
   ، ولكنه بني ذلك مل يبني هنا كيفية فرق البحر م": وقال الشنقيطي
I�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R :يف مواضع أخر كقوله 

�_�^�]H� � �� � �� � �� � I�G�F�E�D�C�B�A: وقوله  ،]٦٣:الشعراء[�

R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HH������������]٧٧:طه[�.  
مل يـبني هنـا     ]٥٠:رةالبق����I �^�]�\�[�ZH��������]:تعاىل قوله   

Iá�à�â������������A : ولكنه بينها يف مواضع أخر كقوله      كيفية إغراقهم 
C�B��F�E�D����H�G�������I����K�J���L���N�M��O����Q�P����R

W�V�U�T�S��Y�X��[�Z��]�\��_�^������`���������c�b�a�������

d������i�h�g�f�e���j��������n�m�l�kH������������ ]هـ، وقول ]الشعراء:  
I�[�Z�Y�X�W�V�U�TH���������]قولهو .]٧٨:طه :Ih�g�f  

                                                 

عنـه  ويف    ) ١/٢٨٦(عن الـسدي ويف     )١/٢٧٧: (وانظر ايضا   ، ) ٢٧٦/ ١( ابن جرير    تفسري )١(
 .عن ابن زيد) ١/٢٨٨(
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�����l�k�j�iH ]وقوله،  ]٢٤:الدخان :I��h��H  انفالقه  على حالة   أي ساكنا
   )١( .حىت يدخلوا فيه ، إىل غري ذلك من اآليات

  

  مجع اآليات اليت تتحدث عن موضوع واحد :  عشر السادسالوجه       
 وهذا عام يف    ،القرآنيةك خاص يف القصة     وهذا الوجه أعم مما قبله فذا             
   .وغريهاالقصة 

 ]٣٢:غافر[������������I�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈH :يف تفسري قوله تعاىل   : مثاله
إذا كان يوم القيامة أمر اهللا السماء الدنيا بأهلها ونزل من فيها            ": الضحاكقال  

ة، مث  من املالئكة ، فأحاطوا باألرض ومن عليها، مث الثانية، مث الثالثة، مث الرابع            
ا دون صف، مث يـرتل امللـك        اخلامسة، مث السادسة، مث السابعة، فصفوا صفً      

 األعلى على جمنبته اليسرى جهنم، فإذا رآها أهل األرض ندوا فال يأتون قطراً            
من أقطار األرض إال وجدوا السبعة صفوف من املالئكة، فريجعون إىل املكان            

 ،]٣٢:غافر[ ��������IÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�H: فذلك قول اهللا   ،الذي كانوا فيه  
 ، ]٢٢:الفجر[������������I�����¾�½�¼�»���¿��������À����Ã�Â�Á��ÄH : هقول ذلكو
§���¦��}�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥I :وله ـوق

¬�«�ª�©�¨H������������] اهللا وذلك قـول   ،]٣٣ :الـرمحن: I�s�r�q�p

�tH ]٢(."]١٦:احلاقة(   
                                                 

 .)١/٦٥(تفسريه ) ١(

) ١١١/ ٣٠(عن ابن عباس و   ) ١/١٥٤ (: وانظر ،)١٨٦/ ٣٠( ويف   ،)٢٢/٦١( ابن جرير    تفسري )٢(
 .عن قتادة 
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عه أن يذكر يف القرآن أمر مث يذكر يف مكان آخر وقو:  عشر السابعالوجه 
  مكانه  زمانه  أو أو كيفيته أو
حيـث قـال    ]٤:قريش[������������I�T�S�RHعن ابن عباس قال      :مثاله

  )١( .]٣٥:إبراهيم[������������IZ�Y�X�W�VHإبراهيم عليه السالم 
 تجاب دعوة إبراهيم عليـه    ـري إىل أن اهللا تعاىل اس     ـفابن عباس يش     

حصول هـذا    وآية قريش تبني     ، فآية البقرة دعاء   ،منا آ تالسالم يف جعل البي   
الدعاء زماناا ومكان.  

  

  التفسري بالسياق:  عشر الثامنالوجه 
 أخرب عـن    ]١٢:البلد[������������Iz�y�x�w�Hعن قتادة يف تفسري     : مثاله  
   )٢(."������������I}�|�~�¡��H :اقتحامها فقال

�|�I:ه الكالم إىل هذا الوجه كان قوله       وإذا وج  :معلقاًقال ابن جرير    

�}�~¡��H تفسرياً لقوله: I�y�x�wz�H������������      كما قال جـل ثنـاؤه
I�v�u�t�sH������] مث قال ]١٠:القارعـة :I�y�xH�   مفسراً قولهI�p

�qH�������� ]٩:القارعة[.  
  

   )٣( .أمثلة هذا الوجهقد تقدم و
  

                                                 

 .عن ابن زيد  ) ٣٠٩ / ٣٠( وانظر ، )٣٠/٣٠٨( ابن جرير تفسري )١(

  .)٢٠٣/ ٣٠( ابن جرير تفسري )٢(

 . )٢٠٣/ ٢(  وبقيتها يف الربهان للزركشي،  البيان املتصلعنعند احلديث  )٣(
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أن خيتار املفسر قوالً يف اآلية سواء كان حنوياً أو بالغياً           :عشر  التاسع الوجه
   على آية أخرى استنادااً هيأو فق

I �j�i�h تفسريه لقولـه تعـاىل   دجرير عنبن قال ا  : ومن أمثلته 
t�s�r�q�p�o�n�m�l�kH�������� ]وقد زعـم   : ]٢٦:البقرة

ماذا أراد اهللا مبثل ال يعرفه كل : بعضهم أن ذلك خرب عن املنافقني كأم قالوا 
 : الكالم واخلرب عن اهللا فقال اهللا      استؤنف مث   ،أحد يضل به هذا ويهدي به هذا      

I t�s�r�q�pH��������،�������� سورة املدثر من قـول اهللا      وفيما يف �:�I �x
|�{�z�y��}��~����¥�¤�£�¢�¡����¦���ª�©�¨�§��«��¬���°�¯�®�

�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±H������������]ثرما ينبئ عن أنه يف سـورة البقـرة          ]٣١:املد
          )١(.كذلك مبتدأ 

�I�S�R�Q�P�O�N�M:يف تفسري قوله تعاىلوقال الشنقيطي 
Z�Y�X� W�V�U�TH�]خيفى أن الواو يف قوله ال ]٧:البقرة  :

IV�U�T�S�R�QH����� حمتملة يف احلرفني أن تكون عاطفة على ما
ومل يبني ذلك هنا، ولكن بني يف موضع آخر أن . ون استئنافية قبلها ، وأن تك

I�T: وأن قوله، IP�OH: معطوف على قوله�����IR�QH: قوله
UH رور خرب املبتدأ الذي هو استئنافواجلار وا ،IVH ،غ وسو

ولذلك جيب تقدمي . االبتداء بالنكرة فيه اعتمادها على اجلار وارور قبلها 
فتحصل أن اخلتم على ... هذا اخلرب ، ألنه هو الذي سوغ االبتداء باملبتدأ 

����I��A:تعاىل وذلك يف قوله األبصار، وأن الغشاوة على واألمساع،القلوب 
Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�BH� ��� ��� ���  ]٢٣:اجلاثية[��

                                                 

 .)١/١٨١( ابن جريرتفسري )١(
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 قوله تعاىل يف سورة قد يكون الطبع على األبصار أيضاً ، كما يف: فإن قيل
 ]١٠٨:النحل[����I{�z�y�x�w�v�u�tH: النحل
 هو الغشاوة :النحل أن الطبع على األبصار املذكور يف آية :فاجلواب. اآلية 

  )١(. والعلم عند اهللا تعاىلواجلاثية،املذكورة يف سورة البقرة 
ومن نظر وتأمل يف    عه من أوجه تفسري القرآن بالقرآن       هذا ما تيسر مج      

فمـا أمجـل أن     ،القرآن وكالم السلف واملفسرين رأى من ذلك شيئاً كثرياً          
ينبغي  لكن ؛يدرب اإلنسان نفسه على استخراج تفسري كالم اهللا من كالم اهللا

بني ليس محل امل على امل     " : الذهيبحممد  . دقال  ، التأين قبل اجلزم بالتفسري   
أو املطلق على املقيد أو العام على اخلاص أو إحدى القراء تني على األخـرى               

 وإمنا هو أمر يعرفـه أهـل     ،باألمر اهلني الذي يدخل حتت مقدور كل إنسان       
  )٢(." العلم والنظر خاصة

  
  

I       I       I 

                                                 

 / ٣٠ (–) ٢٠٩ / ٣٠(  تفسري ابن جرير   :وملزيد من األمثلة ينظر أيضا    ، ) ١/٤٠ (أضواء البيان  )١(
٣٣٢ (. 

 .)٤١/ ١(التفسري واملفسرون  )٢(
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  اخلاتـمة
  

وأوصي ، يه  أسأل اهللا أن يرزقين وإياكم تدبر كتابه والعمل مبا ف         اخلتام  يف  
  :مبا يلي 
وبيان منـهجهم يف    ، مجع مرويات السلف يف تفسري القرآن بالقرآن         -

  .كيفية استعماله
 خاصة ابن كثري    ،بالقرآنبيان منهج املفسرين املعتنني يف تفسري القرآن         -

 .رمحه اهللا
عتقـد  سواًء من استدل به على م     هذا الطريق   يف   أخطأ الرد على من     -

 . السنة إنكارأو أراد به، فاسد
، بالقرآن تعليماً وحتفيظـاً وتفـسرياً       من هنا أوجه الدعوة للمهتمني       -

 :لالهتمام بتفسري القرآن بالقرآن من خالل ما يلي
  .تقريبه للمتعلمنيولفت االنتباه إليه مع ، بيان أمهيته •
ومدارسـته يف   ،إقامة الدورات التدريبية  التطبيق العملي من خالل      •

 .جمالس حتفيظ القرآن 
  .هذا وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني     

  
  

I       I       I 
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  فهرس املصادر واملراجع
 

الطبعـة األوىل   ، البغا  مصطفى ٠تعليق د ، للسيوطي عبد الرمحن    ، اإلتقان يف علوم القرآن     •
 .مشقد_ دار ابن كثري ،  ه ١٤٠٧

 .بريوت، دار إحياء التراث،  قمحاوي  حممد: حتقيق،جلصاصا يب بكر ألأحكام القرآن  •
الطبعـة األوىل   ، حملمـد الـشوكاين      ، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول         •

 . مكة _ مكتبة نزار مصطفى الباز  ، ه١٤١٧

الطبعة ، رتبه حممد عبد السالم إبراهيم    ، البن قيم اجلوزية   ، إعالم املوقعني عن رب العاملني      •
 . بريوت _ ار الكتب العلمية د،  ه ١٤١١األوىل 

خرج أحاديثه وقدم له وعلق ، لإلمام بدر الدين حممد الزركشي  ، الربهان يف علوم القرآن  •
 .بريوت _ دار الكتب العلمية ، ه ١٤٠٨وىل الطبعة األ، عليه مصطفى عبد القادر عطا 

، عصام احلرسـتاين    حتقيق  ، حملمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية         ، التبيان يف أقسام القرآن     •
أضواء البيان يف إيـضاح     _ مؤسسة الرسالة    ، ه ١٤١٦الطبعة األوىل   ، ختريج حممد الزغلي    

 .القاهرة _ مكتبة ابن تيمية ، ه ١٤١٥، قيطي حملمد األمني الشن، القرآن بالقرآن 
 . الشركة التونسية للنشر، ن عاشورحملمد الطاهر ب ، التحرير والتنوير  •

دار ، حملمد بن جريـر الطـربي    ، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن       ( رتفسري ابن جري    •
 .بريوت _ الفكر 

الطبعـة  ،  حملمد بن أمحد بن جزي الكلـيب      ، )التسهيل لعلوم الترتيل    ( تفسري ابن جزي      •
 . نشر دار الكتاب العريب ، ه ١٣٩٣الثانية 

، عيل بن كثري القرشي الدمشقي     إمسا أليب الفداء ، )تفسري القرآن العظيم    ( تفسري ابن كثري    •
 .بريوت _ دار األندلس 

حتقيـق  ،  يوسف الشهري بايب حيان األندلسي     حملمد بن ، )البحر احمليط   ( تفسري أيب حيان      •
 . بريوت _ دار الكتب العلمية،   ه١٤١٣وىل الطبعة األ، عادل أمحد عبد املوجود ومجاعة 

 .الطبعة األوىل ، علي بن سليمان العبيد  ٠دلـ  ، تفسري القرآن الكرمي أصوله وضوابطه  •
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، لإلمام أبو عبد اهللا حممد األنصاري القرطيب         ، )اجلامع ألحكام القرآن    ( تفسري القرطيب     •
 .بريوت _ دار الكتب العلمية  ، ه١٤١٣الطبعة 

دار ابن ،   ه١٤٢٢الطبعة األوىل ، مساعد الطيار . لـ د ، التفسري اللغوي للقرآن الكرمي  •
  . الدمام–زي اجلو

سسة الشيخ حممد   طبع بإشراف مؤ  ، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني       ، تفسري سورة البقرة    •
 .الدمام _ دار ابن اجلوزي ،   ه١٤٢٣الطبعة األوىل صفر ،العثيمني اخلريية

 .الطبعة الثانية بدون بيانات ، حممد الذهيب .  دـ لالتفسري واملفسرون  •
املؤسسة ، عبد السالم هارون وآخرون    :حققه وقدم له  ،ألزهري أليب منصور ا   ذيب اللغة   •

 .املصرية العامة للتأليف والنشر 
، الرشد  ، أمحد الربيدي   .  د ،جهود الشيخ ابن عثيمني وآراؤه يف التفسري وعلوم القرآن          •

 .الرياض 
ة البن قدام ،  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل        روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه        •

دار الكتـاب   ،  ه١٤١٣الطبعة الثالثة   ، راجعه وأعد فهارسه سيف الدين الكاتب       ، املقدسي  
 . بريوت _ العريب 

،  التركـي    حتقيق عبد اهللا  ، لنجم الدين سليمان بن سعيد الطويف        ، شرح خمتصر الروضة    •
 .وزارة الشؤون اإلسالمية،  ه١٤١٩الطبعة الثانية 

دار ، الطبعة الثانية، بدر الدين جتني ٠أشرف عليه د، عيل حملمد بن إمسا ، صحيح البخاري  •
   .تونس_ سحنون 

 .  تونس- دار سحنون ،الطبعة الثانية، ؤاد عبد الباقيتعليق حممد ف ، صحيح مسلم  •
 .املنصورة ، دار الوفاء  ، ألمحد شاكرعمدة التفسري الختصار تفسري ابن كثري  •
 ،  ه١٤١٤الطبعة األوىل   ،  حجر العسقالين    البن ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري      •

 . بريوت _ دار الفكر 

عـامل  ، حملمد الشوكاين   ،  فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري           •
 .الكتب
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الطبعة ، حممدمجع وترتيب عبد الرمحن القاسم وساعده ابنه        ، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     •
 .باعة املصحف الشريف امللك فهد لطجممع،  ه١٤١٦

، حتقيق علي ناصف    ، لعثمان بن جين   ، احملتسب يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها        •
 .القاهرة _ إحياء التراث اإلسالمي ،  عبد احلليم النجار ٠د
  .  ه١٤١٥الطبعة األوىل، حملمد األمني الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر  •

، حتقيق مصطفى عطا ، للحاكم حممد بن عبد اهللا النيسابوري  ، يحنياملستدرك على الصح  •
 .بريوت _ دار الكتب العلمية ، هـ ١٤١١الطبعة األوىل 

عناية اململكة بالقرآن   ( حبث مقدم لندوة  ، )موازنات ومقترحات ( معاجم مفردات القرآن    •
 ) .ه ١٤٢١ وعلومه

الطبعـة األوىل ذو احلجـة   ، د اجليزاين  حملم ، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة        •
 . الدمام _ دار ابن اجلوزي  ،  ه١٤١٦

 . بريوت _ دار اجليل ، حتقيق عبد السالم حممد، بن فارس ألمحد ، معجم مقاييس اللغة  •

، أليب القاسم الراغب األصفهاين     ،  مع تفسري الفاحتة ومطالع البقرة       مقدمة جامع التفاسري    •
دار الدعوة   ،  ه١٤٠٥الطبعة األوىل   ،  أمحد فرحات    .د، لى حواشيه   حققه وقدم له وعلق ع    

 . الكويت _ 

الطبعـة  ، حتقيق عدنان زرزور  ، بن تيمية أمحد بن عبد احلليم     ال،  التفسري  يف أصول  مقدمة  •
 بريوت _دار القرآن الكرمي،الثالثة

 ،  ه١٤٠٨بعـة   الط، للشيخ حممد عبد العظيم الزرقاين       ، مناهل العرفان يف علوم القرآن      •
 . بريوت _ دار الفكر 

علق عليه السيد   ، أليب إبراهيم اللخمي الغرناطي الشاطيب       ، املوافقات يف أصول األحكام     •
  . بريوت_ دار الفكر ، سي نحممد اخلضر حسني التو
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  فهرس املوضوعات
  ١١.............................................................  .....................................................................امللخص

  ١٢.................................................................................................................................   املقدمة
  

  مقدمات يف تفسري القرآن بالقرآن: املبحث األول
  ١٤.........................................................................بالقرآن أمهية تفسري القرآن :األولطلب امل
 ١٧..........................................................................................................فهـتعري :الثاين ملطلبا

  ١٩.....................................................................................إليه طريقة الوصول :لثالثااملطلب 
 ٢٠...........................................................................................................حجيته : الرابعاملطلب

 ٢٣..................................................................................................... ادرهمص: املطلب اخلامس

  ٣٤.....................................بالقرآنما يطلب من املفسر يف تفسري القرآن  :املطلب السادس
  

  ن بالقرآنلتفسري القرآاجلانب التطبيقي تأصيل : املبحث الثاين 
 ٣٦.....................................................................أقسام القرآن من جهة البيان  :املطلب األول

 ٣٨.............................................................................معتمد الربط بني اآليات  :املطلب الثاين

  ٤٠.....................................................................أوجه تفسري القرآن بالقرآن  :املطلب الثالث
  ٦٣..............................................................................................................................  اخلاتـمة

  ٦٤................................................................................................... جعفهرس املصادر واملرا
  
  

I       I       I 





       ٧١)              ه ١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية         جملة معهد اإلمام
 

  

  

  
 
 

  





  مساعد الطيار .    تصحيح طريقة معاجلة تفسري السلف يف حبوث اإلعجاز العلمي           د       ٧٢ 

               

  

  

  

 

  امللخص
 يف تقرير إعجاز القرآن الكرمي إىل       ويتحدث هذا البحث إىل من ينح       

إبراز سبق القرآن إىل اإلخبار بأمر من األمور الكونية الطبيعية مل يكن معلوماً             
للجيل الذين نزل عليهم، وظهرت معرفته يف العصر احلديث، وهو ما عـرف         

إىل تفـسري الـسلف مـن       باإلعجاز العلمي للقرآن؛ مبيناً هلم لزوم الرجوع        
الصحابة والتابعني وأتباعهم ممن التزم الكتاب والسنة يف حبـوثهم ، وكيفيـة          

  .التعامل مع أقواهلم واختالفهم ، وضوابط ذلك
كما يبني البحث ضوابط قبول التفسري املعاصر آليات القرآن الكرمي،            

الف ما ثبت   وهي أن يكون صحيحاً يف ذاته بأن حتتمله اللغة العربية وأن ال خي            
ن حتتمله اآلية ، وأن ال يكون حبيث إذا قيل بـه مل       أيف الشريعة ثبوتاً قطعياً، و    

حتتمل اآلية قول السلف إن كانوا متفقني أو أي قول من أقواهلم إن كـانوا               
خمتلفني ، وأن ال جيزم قائله بأنه هو املراد باآلية وأن غريه من األقوال يف املراد                

واإلسـرائيليات   لى وجود اخلطأ يف تفسري آحاد السلف،      باآلية خطأ؛ منبهاً ع   
اليت حيتمل أن تكون كاذبة ، وأن ذلك ال يربر ترك الرجوع إىل تفسري السلف 
واإلعراض عنه ؛ ألن احلق ال ميكن أن خيرج عن جمموعهم،كما أن احلكـم              
باخلطأ على تفسري ما ال يتأتى لكل أحد، وال بد فيه من التأمل وإطالة النظر،               

  ...فلعل له وجهاً دقيقاً
كما نبه على أن ما زاده املتأخرون من وجوه املعاين ال يعين نقص علم   

 . السلف بالقرآن؛ ألن موجب ذلك مل يكن موجوداً يف عصرهم
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  ةـاملقدم

احلمد هللا الذي جعل كتابه الكرمي ال خيلق من كثرة الرد ، وأصـلي              
 ، أرسله اهللا رمحة للعاملني ، ومبلغا        وأسلم على أفضل اخللق حممد بن عبد اهللا       

للدين ، فأمتَّ اهللا به النعمة على العاملني ، مثَّ أثين بالصالة والسالم على آل بيته                
الطيبني الطاهرين ، وعلى صحبه الغر امليامني ، وعلى من تبعهم ، وسار على              

 قلـت   علنا ممن ـشرنا يف زمرم ، واج    ـوم الدين ، اللهم اح    ـجهم إىل ي  
��J��I�����H������G��F��E��D��C��B��A}��  : فيهم  

K���W��V���U��T��S��R��Q����P��O��N��M��Lz]١٠:احلشر[.  
  :أما بعد 

         ِل فإن كتاب اهللا تعاىل نزل بلسان عريب مبني ، وعمجيل الـسلف    ه 
، ومن  نه مل يقع هلم فيها الفهم الصحيح      جمتمعني ، فال ميكن أن يقال إن آية م        

إن آية مل يفهمها هؤالء ، فإنه قد زعم النقص يف البيان الرباين والنبوي               : قال
��z��y}��|���{��}��:يقول - سبحانه وتعاىل  -على حد سواء ، فاهللا      

��~z] ويقول ، ]٢:يوسـف :�{��z��y���x��w��v��uz�

���g��f��e��d��c�������b��az}���:ول  ـويق  ، ]٣:الزخرف[

ــرة[ ــول ]٢٤٢:البق ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÇ�������Ë��Ê��É��È}����:، ويق

��Í��Ìz] ويقول   ]١٧: احلديـد ، :�{m��l��kn���s��r����q������p����o��

��x��w��v���u��tz]ويقول   ]٨٢:النساء ،:��{���d���c��b��a

��g��f��ez]٢٤:حممد[{|��{���z�����y��x��w����v��u��t��sz�
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����f��e��d��c��bj���i���h��g�z}�:ويقول ،]٦٨: املؤمنون[

نـا   ، وغريها من اآليات اليت تدل على أن اهللا قد بـني كالمـه بيا           ]٢٩:ص[
��µ}�: عـاىل ه كما قال تر للناس فهم ، وأنه يس  واضحا ال لبس فيه وال إلغاز     

��¼��»���º�����¹���¸��¶z] وهذا التيسري ال ميكن أن يكون جليل       ،]٢٢:القمـر
إليه وجده كذلك منهم يال ، فمن سعى  جلميع األجدون جيل ، بل هو عام.  

  :مشكلة البحث 

إنه من خالل قراءيت فيما سطَّره بعض املعاصرين ممن اعتنوا بإبراز            -١
يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل ؛ رأيت أن اعتمادهم على املأثور ) اإلعجاز العلمي(

فتـراهم  عن السلف قليلٌ جدا ، وجلُّ اعتمادهم على كتب التفسري املتأخرة ،             
  .يان والشوكاين على أم هم السلفينسبون القول إىل القرطيب وأيب ح

وهؤالء العلماء الكرام وغريهم ال شك أم سلف لنا ، لكن مـصطلح             
السلف عند علماء الشريعة هلم زمن حمدود ، وليس كاإلطالق اللغوي الـذي             

، وعدم  يشمل كل من سبقك ، وقد كان يف فعل بعضهم قطع سلسلة التفسري              
  .الرجوع إىل أقوال السلف يف اآلية 

أن الذين ال يعتمدون قول الـسلف       وإن الراصد حلركة التفسري يعرف      
صلوا أصوالً عقليـة ، مث      لذين أ هم أهل البدع ا   ) الصحابة والتابعني وأتباعهم    (

حاكموا آيات القرآن عليها ، فما وافق أصوهلم من ظواهر القرآن قالوا به ، وما               
  .صوهلم أولوه لكي يوافقها خالف أ
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 باإلعجاز العلمي أن يكونوا كأولئك ، لذا        نياملعتنوحاشا املخلصني من    
كان حيسن باملتخصصني تنبيههم على هذا األمر ، لئال يقعوا يف حمذور وهم ال              

  .يشعرون 

يف هذا العصر الذي برز فيه سلطان العلوم الكونية والتجريبية سعى            -٢
ىل إبراز سبق القرآن إىل كثري من هذه املكتشفات املعاصرة ،           نفر من املسلمني إ   

  ا معرفة صحة مطابقة تلك القـضية يف             بعضهملكن تنقصه اآللة اليت يستطيع 
تلك العلوم لآلية اليت حيمل عليها ذلك التفسري احلادث ، كما أن املالحظ على              

، وإن ذكروه فإم  أم ال يعرفون قول السلف يف اآلية لكي ال يناقضوه بعضهم
ال يعرفون وجهه ، وال تراهم يفقهون مدلول قوهلم ؛ ألم ال يعرفون طرائـق               
هؤالء السلف الكرام يف التعبري عن التفسري ، ويف اختالفات التنوع عندهم ، فإذا 
رأوا خالف عبارة ظنوا أم خمتلفون ، وال تراهم يعرفون كيف يوفِّقون بـني              

  .أقواهلم 
رصون على الرجوع إىل معاجم اللغـة لبيـان بعـض           كما جتدهم حي  

املدلوالت اليت حيتاجوا ، وال تراهم يرجعون إىل حتريرات الـسلف يف هـذه              
  .األمور ، وهم أهل اللغة ، وهلم فيها السبق 

وملا كان األمر كذلك ، أردت أن أكتب يف هـذه احليثيـة ، ألبـني                
الكرمي على هذه الطريقة ؛ أبني      إلخواين الكرام ممن يسلكون بيان إعجاز القرآن        

هلم كيف ميكنهم التعامل مع أقوال السلف أثناء حبوثهم العلمية اليت يربطون ا             
املكتشفات املعاصرة بآيات القرآن لكي ال يقع عندهم رد ألقوال الـسلف أو             

  .نقض ألقواهلم بال علم 
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 تصحيح طريقة معاجلة تفسري السلف يف حبوث اإلعجاز        (وقد مسيته   
   .)العلمي

  :)١(مصطلحات البحث 

  :التفسري 

إن القرآن حيتوي على عدد من العلوم ، منها التفسري ، وقد وقع خالف           
   .بيان معاين القرآن الكرمي : - واهللا أعلم -يف تعريف التفسري ، وأوضحها 

ألن مدلول التفسري من جهة اللغة هو البيان ، واملراد من املفسر بيـان              
لعلوم األخرى اليت حيتوي عليها القرآن فإا ليست من التفـسري ؛            املعاين ، أما ا   

 من علوم القرآن ، لكنه ليس من التفسري ؛ ألنه ال يبىن على              - مثالً   -فعد اآلي   
معرفة عد اآلي فهم ملعىن آية من اآلية ، واملقصود أنه حيسن أن ننتبه إىل الفرق                

 وعلم التفسري الذي هو بيان معانيـه ،         بني علوم القرآن املرتبطة بسوره وآياته ،      
فكل ما له أثر يف بيان معانيه ، فهو من العلوم اليت ينبغي للمفسر االعتناء ـا                 

ليستطيع بيان معاين القرآن على الوجه املَرضي .  

  : السلف 

األصل اللغوي لكلمة السلف يدل على السبق والتقـدم ، فكـل مـا              
لغوي يشمل كل من سبقك من النـاس ،  تقدمك فهو سلف ، وهذا اإلطالق ال   

املفسر القرطيب من السلف ، فإن ذلك قول صحيح من حيـث            : لذا إذا قلت    

                                                 
سأسلك سبيل االختصار والتقرير هنا ؛ ألن هذا املقال ليس جماالً لتفصيل االختالف يف تعريـف                ) ١(

 .هذه املصطلحات 
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غري أن للعلماء اصطالحا خاصّا يف املراد بالسلف ، وقد اختلفوا يف حتديد . اللغة 
الفترة الزمنية اليت يقف عندها هذا املصطلح ، والغالب يف ذلك أم الـصحابة              

  . وأتباعهم ممن التزم الكتاب والسنة والتابعون
والسلف يف مصطلح املفسرين ال خيرج عن هذه الطبقات الثالث بداللة           

كتفسري الطربي وابـن    -ف  أنك إذا رجعت إىل التفاسري اليت مجعت مأثور السل        
وتراها تقـف   ما نِقل عن هذه الطبقات الثالث،        جتدها تعتمد على     -أيب حامت   

  .عني عند طبقة أتباع التاب
وِمن ثَم ، فإن مصطلح السلف عند الباحث هم أهل هـذه الطبقـات              

  .الثالث 

  :أصول التفسري 

هي األسس العلمية اليت يرجع إليها املفسر حال تفـسريه لكـالم اهللا             
  .وحتريره لالختالف يف التفسري 

  :  وإن من أهم مسائل هذا العلم ثالثة أمور كلية 
القـرآن والـسنة   ( ، وطرقه  ) ل والرأي   النق( مصادر التفسري    : األول

  ) .وأقوال السلف واللغة 
أنواعه ، وأسبابه ، وطرق     ( اإلمجاع يف التفسري ، االختالف فيه        : الثاين

  ) .املفسرين يف التعبري عنه 
  ) .قواعد الترجيح ( كيفية التعامل مع اختالف املفسرين  : الثالث
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وليس هذا جمال تقرير هذه     ،  )١(وتفصيل هذا يؤخذ من كتب هذا العلم        
  .املسائل برمتها ، وإن كانت ستأيت إشارات موجز لبعض مسائل هذا العلم 

  :اإلعجاز العلمي 

سـبق  : تكاد تتفق كلمة الباحثني يف اإلعجاز العلمي على أن املراد به            
القرآن إىل اإلخبار بأمور كانت غري معلومة للجيل الذين نزل عليهم القـرآن ،              

  .)٢(فتها يف هذا العصر املتأخر وظهرت معر

                                                 
  : تخصصة يف هذا العلم كتب املمن ال) ١(
  . مقدمة يف أصول التفسري ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية - ١
  . الفوز الكبري يف أصول التفسري ، للعالمة ويل اهللا الدهلوي - ٢
  . التكميل ألصول التأويل ، للمعلم احملقق عبد احلميد الفراهي - ٣

  :نوان ، ومن هذه الكتب يف هذا العلم وقد شارك املعاصرون يف الكتابة حتت هذا الع
  . أصول التفسري ومناهجه ، لألستاذ الدكتور فهد بن عبد الرمحن الرومي - ١
  . فصول يف أصول التفسري ، للدكتور مساعد بن سليمان الطيار - ٢
  .   التفسري أصوله وضوابطه ، لألستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد - ٣

  :موضوع من موضوعاته ، ومن ذلك كما أن هناك كتابة يف 
  . اختالف املفسرين أسبابه وآثاره ، لألستاذ الدكتور سعود الفنيسان - ١
  . قواعد الترجيح ، للدكتور حسني احلريب - ٢
  . أسباب اختالف املفسرين ، لألستاذ الدكتور حممد بن عبد الرمحن الشايع - ٣
 . قواعد التفسري ، للدكتور خالد السبت - ٤
  :  ينظر)٢(

  .رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة:  تأصيل اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة، نشر
  .  من آيات اإلعجاز العلمي يف القرآن، لألستاذ الدكتور زغلول النجار
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  :خطة البحث

  : ، وخامتة ولصثالثة فقسمت هذا البحث إىل مقدمة ، و 

  .ته اح، وذكرت فيها مشكلة البحث ومصطل ةـاملقدم  •

  تفسري السلف وكيفية التعامل معه أمهية : الفصل األول   •

  .أمهية تفسري السلف  : املبحث األول    

  .ة التعامل مع تفسري السلف كيفي : املبحث الثاين    

  .احتمال اآلية القرآنية للمعاين املتعددة  : املبحث الثالث   

  التفسري املعاصربول قضوابط : الفصل الثاين   •

  . أن يكون القول احلادث صحيحا يف ذاته:الضابط األول : املبحث األول   

  .ادث أن حتتمل اآلية القول احل: الضابط الثاين: املبحث الثاين   

  .أن ال يبطل قول السلف  :الضابط الثالث : املبحث الثالث   

  .ر معىن اآلية على التفسري احلادثأن ال يقص:الضابط الرابع: املبحث الرابع   

  اعتراضات على تفسري السلف :  الفصل الثالث  •

  .وجود اخلطأ يف تفسري آحاد السلف  : بحث األولامل    

   .وخمالفتها للقضايا العلمية املعاصرةائيليات اإلسر : املبحث الثاين    

 .هم النتائج والتوصيات أ ، وفيها ذكر مةـاخلات  •
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  الفصل األول 

  وكيفية التعامل معهالسلف تفسري أمهية  

  أمهية تفسري السلف: املبحث األول 
إن معرفة تفسري السلف أصل أصيل من أصول التفسري ، ومن تـرك             

ها ، فإنه سيصاب بنقص يف العلم ، وقـصور يف           أقواهلم ، أو ضعف نظره في     
  .)١(الوصول إىل احلق يف كثري من آيات القرآن 

 من استقرأ تاريخ السلف مع كتاب اهللا ؛ وجد متـام عنايتـهم              وإن
كتاب اهللا هـو    و! بكتاب اهللا حفظًا وتفسريا وتدبرا واستنباطًا ، كيف ال ؟         

 - مبجمـوعهم     -الـصحابة   خفي فهمه على    اه  ترلذا ال   العصمة والنجاة ،    
 ، فبقي عليهم منه شيء غامض  � من الرسول    اومل يستفصلو شيء من معانيه    

  .ال يعرفونه 
 يف   أقـواالً   احلال بالتابعني ، الذين هم أكثر طبقات الـسلف         ذاوك

، لقد سألوا عن التفسري ، واستفصلوا فيما غمض التفسري ، وعددهم فيه كثري     
طربي بـسنده عـن     ل ، ومن أشهرها ما رواه ال      عليهم ، وهلم يف ذلك أقوا     

، لكنها الروايـة عـن اهللا       واهللا ما من آية إال سألت عنها          «: ، قال   الشعيب
   .)٢( »تعاىل

                                                 
يه من الفضل ، ومن أنفس ما كُِتب           قد أشار بعض العلماء إىل أمهية معرفة علم السلف وما هلم ف           ) ١(

 .البن رجب احلنبلي ) فضل علم السلف ( يف ذلك كتاب 
  ).٨١ : ١( تفسري الطربي ، حتقيق معايل الدكتور عبد اهللا التركي ) ٢(
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                                                                          على ابن عباس    عرضت املصحف   «: وروى بسنده عن جماهد ، قال     
  .)١( » أوقفه عند كل آية وأسأله عنهارضات من فاحتته إىل خامتته ،ع ثالث

 أكثـر طبقـات     الذين كانوا يف أتباع التابعني    لك  كذبقي احلال   و 
ويف عصرهم  السلف تدوينا للتفسري ، ومجعا ملا روي عن الصحابة والتابعني ،            

 ، كمـا    يف التفسري وكان هلم  أقوال     ،  )٢(ظهر أول مدون كامٍل يف التفسري       
من استقرأ تفـسري    ، وهذا يعين أن     اختيارات من أقوال من سبقهم      كان هلم   

 ما فيها مـن     نما يتركون آية ال يتكلمون عنها ، ويبينو       السلف وجد أم قلَّ   
 أو  )٣( اتفقوا يف تفسريهم أم كان اختالفهم فيها اختالف تنوع         املعاين ، سواءٌ  

  .يل ، والتضاد يف تفسريهم قل)٤(تضاد اختالف 
 إمنا هو واضح ظاهر ال      ا تفسريه كما سيظهر للمستقرئ أن ما تركو     

حيتاج إىل بيان ، وأنَّ كثريا مما حبثه املتأخرون إمنا يتعلق مبسائل علمية خارجة              
عن حد التفسري الذي هو بيان معاين القرآن ، وحبث بعض هـذه املـسائل               

  . املتأخرين موجود يف تفاسري السلف ، لكنه توسع وزاد يف تفاسري
  يفاجتهاده ر املعاصر أن ـن ذكره هنا أن يعرف املفسـلكن مما حيس

                                                 
  ) .٨٥ : ١( تفسري الطربي حتقيق معايل الدكتور عبد اهللا التركي ) ١(

 .أعين تفسري مقاتل بن سليمان ) ٢(
تفسريهم للصراط املستقيم بأنه القرآن أو اإلسالم ، وهـو          ما حتتمله اآلية من أقوال ؛ ك      : التنوع  ) ٣(

  .حيتمل هذين األمرين احتماالً متنوعا ال متناقضا متضادا ، فلو قيل ما معا ألمكن ذلك 
مها القوالن اللذان إذا قيل بأحدمها يف اآلية سقط اآلخر ؛ كتفسري القرء بالطهر واحليض ، فـإذا                  ) ٤(

 ، وإذا قيل باحليض سقط الطهر ، إذ ال ميكن اجتماعهما يف زمـن واحـٍد                 قيل بالطهر سقط احليض   
  .األطهار واحليض معا بحبيث يطلب من املرأة أن تتربص 
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  :التفسري سيكون يف أمرين 
  .االختيار من أقوال املفسرين السابقني : األمر األول
ولكن حيرص على أن يكون      ،ىل ما قاله السلف   إاإلضافة  : األمر الثاين 

  .قواهلم مضيفًا ال ناقضا ومبطالً أل

 ��Z��Y��X��W��V��U�z]}مجلة يف املسألة هذه ومثال  
��F��E��D��C�����B��AG��K��J����I��H}������:من قوله تعاىل  
L�M����N������O����P��R���Q�����S��TW��V��U����[��Z��Y��X��\��

��_��^���]z]فهذه اجلملة واضحة املعىن من حيث        ]٧٣:احلج ، 
  وب ، ما هو ؟التفسري ، لكن املراد بيانه هو ذلك املسل

وإن يسلب الذباب اآلهلة واألوثان شيئا مما عليها  : واملتقدمون يقولون   
من طيب أو طعام وما أشبهه من شيء ال تقدر اآلهلة أن تستنقذ ذلك منـه ،                 

، )١(عبد اهللا بن عبـاس      : وقد ورد هذا املعىن عن مجاعة من السلف ؛ منهم           
ا املعىن سار املفسرون خلفًا ،       ، وعلى هذ   )٣(، وابن جريج    )٢(والسدي الكبري 

ومل يغفلوا عن بيان املثل املضروب الذي هو املقصود بضرب املثل ، ومن ذلك 
عن اآلهلة مبا أخرب     - جلَّ ثناؤه    -وإمنا أخرب   ...  « : )٣١٠: ت(ما قاله الطربي    

تقريعا منه بذلك عبدا من مشركي = عنها يف هذه اآلية من ضعفها ومهانتها 

                                                 
   ) .٣٠٩ ـ ٣٠٨ : ٥( ذكره ابن اجلوزي يف زاد املسري ، حتقيق حممد عبد الرمحن عبد اهللا ) ١(
   ) .٥٤٠ : ١٠(  حامت ذكره السيوطي يف الدر املنثور ، ونسبه إىل ابن أيب) ٢(
   ) .٣٠٨ : ٥( زاد املسري ) ٣(
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كيف جيعل مثل يف العبادة ويشرك فيها معي ما ال          : قول تعاىل ذكره    قريش ؛ ي  
وإن أخذ له الذباب فسلبه شيئًا عليه مل يقـدر أن           = قدرة له على خلق ذباب      

ميتنع منه ، وال ينتصر ، وأنا اخلالق ما يف السماوات و األرض ، ومالك مجيـع                 
 شك أنـه يف     إن فاعل ذلك ال   = ذلك ، واحمليي من أردت واملميت من أردت         

  .)١(  »جلهلغاية ا
نه إذا ابتلـع    أ ويف هذا العصر ظهر اكتشاف غريب يف الذباب ، وهو           

شيئًا من الطعام ، فإنه يتحول يف جوفه إىل مواد أخرى ال ميكن استرجاعها إىل               
  .)٢(مادا األولية 

 وهذا املعىن املذكور ينطبق على الوصف املذكور يف اآلية ، وهو قولـه            
، لكـن مـن الـذي ال         ��Z��Y��X��W��V��U�z]} :تعاىل

  يستطيع استنقاذه عند من يذهب إىل هذا التفسري ؟
ال يـستطيع النـاس ، فـإن        : ال يستطيع اآلهلة ، أو قال       : سواًء أقال   

الوصف صحيح منطبق على معىن اجلملة ، لكن السياق يف اآلهلة وليس يف الناس              
  .كما ترى 

ه احتمال ثاٍن مما حتتمله اآلية ، فإنه يصح         وهذا القول إذا قيل به على أن      
تفسري اآلية به على أنه مثال آخر من أمثلة ما ال يستطيعون استنقاذه مما يأخذه                

  .الذباب ، وليس مببطل لقول السلف 
                                                 

   ) .٢٠٣ : ١٧( احلليب : تفسري الطربي ، ط ) ١(

ليوسف احلاج أمحد ، نشر مكتبة ابن حجر         موسوعة اإلعجاز العلمي ،   : ينظر على سبيل املثال     ) ٢(
  ) .٥١٤: ص ( بدمشق 
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وتفسري السلف أوىل ألن ما قالوه ظاهر جلميع الناس يدركونه بـال            
 يره إال النادر من الناس ،       حاجة إىل خمتربات ، خبالفه القول املعاصر الذي مل        

وال يدركه متام اإلدراك إال القلة منهم ، فليس كل الناس عنـدهم خمتـربات               
  .ميكنهم أن يروا حتول مادة الطعام اليت يأكلها الذباب 

ميكن ومع هذا الترجيح يبقى ما قاله املعاصرون قوالً صحيحا حمتمالً           
أن تثق مبعرفة السلف وتفـسريهم  :  القاعدة السليمة يف ذلك نلكالقول به ،    

، مث تعـرف  ، وأم مل خيرجوا عن الفهم الصحيح يف تفسريهم جلميع القرآن   
  .ما ميكن ملن جاء بعدهم عمله من االختيار أو الزيادة املقبولة 

هو املنهج ملن أراد أن يزيد على تفسري السلف ،          التطبيقي  وهذا املثال   
ستنباطات ، فهو ال يترك ما قالوه ، وال جيمد          وأن يأيت جبديد من املعاين أو اال      

  .عنده فال يأيت جبديد 

  تفسري السلف  معكيفية التعامل: املبحث الثاين 

يلزمه أن يكون مـدركًا  ) اإلعجاز العلمي ( إن من ينحى إىل دراسة    
لكيفية التعامل مع أقوال السلف املتفقة واملختلفة ، ويكون عنده األداة القادرة           

  .يز بني األقوال ، والقادرة على الترجيح بينها إذا دعا إىل ذلك احلالعلى التمي

وهذا األصل يرتبط بأصول أخرى هي بالنسبة له مقدمات مهمـة ،            
اكتشافًا  أراد أن حيمل  وإىل أصول الحقة هي كالتتمة ، وباجلملة ، فالبد ملن           

ا بأصـول  أن يكون ملم على آية من اآليات ؛      فات املعاصرة   اكتشتلك اال من  
  .، وإال فإنه قد حيصل عنده خلل أو نقص يف بيانه التفسري 
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 أن يكون طبيبا حىت يلم      واحدوإذا كان أهل الطب ال يرضون ألي        
؛ إذا كـان    أهل العلوم األخرى    بأصول الطب ويدرسه دراسة وافية ، وكذا        

ذلك كذلك ، فأصول معرفة تفسري كالم اهللا أوىل بذلك ، فـال حيـق ألي                
أن يتعرض للتفسري ، وهو ال ميلك أدواته ، وهذه املسألة من اخلطـورة     مسلم  

 من الغياب مبكان عند بعض من يكتبون يف اإلعجاز          - أيضا   -مبكان ، وهي  
العلمي ، فتراهم يلوون أعناق النصوص ، وحيرفون كالم اهللا ليوافق ما يعرفونه 

ية ال تدل على ما     من علومهم الدنيوية ، واألمر ليس كذلك يف احلقيقة ، فاآل          
  . صواب - من حيث هي-ذهبوا إليه ، وإن كانت القضية اليت ذكروها 

  :وأعود بعد ذلك إىل أصل املسألة فأقول 

 إذا أقدم على التفسري وهو غري عامل        -كائنا من كان     -إن أي مفسر    
بطريقة التعامل مع تفسري السلف حال االتفاق وحال االختالف ، فإنه سيقع            

ه خلل بسبب نقص علمه يف هذا اال ، إال أن يكون ناقالً ال رأي               يف تفسري 
  .له ، وذا يكون خارجا عن أن يكون مفسرا 

وسأذكر مثاالً يحتذى يف هذه املسألة من خالل ما ذكـره بعـض             
  .املعاصرين يف بعض أمثلة اإلعجاز العلمي 

  :املثال األول 

  .]٣٠:النازعات[n��m��l��k��z}��:يف قوله تعاىل 
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  : )١(ورد عن السلف يف تفسري هذه اآلية قوالن 
  .بسطها ، وهو مروي عن قتادة والسدي وسفيان الثوري : األول 
إخراجه ماءها ومرعاه ، وهو مروي عن ابن عبـاس وابـن            : الثاين  

  .جريج وابن زيد 
وهذان االختالفان يعودان إىل قولني متغايرين غري متضادين ، وميكن          

 معىن دحو األرض ؛ ألن بسطها ال يعارض إخـراج مائهـا             اجتماعهما يف 
  .ومرعاها ، فكالمها حمتمل ، وإن كان األول أشهر 

، )٢(وذهب بعض املعاصرين إىل أن الدحو هنا مبعىن جعل األرض كُرةً 
وهذا املعىن له أصل يف اللغة ، وهو حقيقة كونية دلَّت عليه آيات قرآنية غري               

قد حتقق يف هذه القضية صحتها من جهـة اللغـة ،      هذه اآلية ، وذا يكون      
  .وصحتها من جهة الواقع 

  بالدحو كون األرض رادامللكن هذا ال يلزم من كوا كذلك أن يكون        
  . جعلها كُرةً : ؛ أي ) واألرض بعد ذلك كورها : ( ويكون املعىن   كُرةً ،

                                                 
، والـدر   ) ٩٦ ـ  ٩٥ : ٢٤(  اهللا التركي تنظر األقوال يف تفسري الطربي ، حتقيق الدكتور عبد) ١(

   ) .٢٣٤ : ١٥(  حتقيق الدكتور عبد اهللا التركي ،املنثور
القرآن يتجلى يف تكوين كوكب     ( ينظر مقال يف الشبكة العنكبوتية حتت عنوان اإلعجاز العلمي          ) ٢(

األفـالك  واملالحظ أن كروية األرض ، بل كل         . )www.ishraqa.com( لرتيه القميحا    ) األرض
، ن اخللف ممن عارض يف هذه املسألة       عند علماء السلف واخللف من املسلمني ، إال الرتر اليسري م           ةثابت

: ٦(،   ) ١٥٠: ٥( الفتـاوى   : إلسالم ابن تيمية يف عدد من كتبه، منـها        وقد أشار إىل ذلك شيخ ا     
  ) .٢٦٠ ، ١٣٧ : ص( ، الرد على املنطقيني  ) ٢١٢ : ٢( ، بيان تلبيس اجلهمية  )٥٨٦ - ٥٦٥
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 وكان معىن ثالثًـا غـري       ولو ذهب مفسر إىل هذا املعىن لكان له وجه ،              
 قد دلَّت على  ) دحاها  ( وذا تكون لفظة    . )١( ، وإن غايرمها   لألولني   مناقض

 وجعلـها منبـسطةً لِكبـِر       هذه املعاين الثالثة ، فاهللا سبحانه كور األرض ،        
، وأخرج منها املاء واملرعى ، فتجتمع هذه املعاين الثالثة يف وصـف             تكويرها

  . أي تناقض كما ترى األرض ، وليس بينها
ويف هذا املثال تالحظ أنَّ اختالف السلف كان على سبيل التنوع املتعدد                 

املعاين ، وأن املعاصرين زادوا تفسريا آخر يدخل يف التنوع أيضا ، ومل يكن يف 
  .اختالف السلف ما يشكل على إضافة قول جديد 

  :املثال الثاين      

��i��h��g���������������f��e����d��c}�:وله تعاىل ن ق الرتق والفتق م   تفسري     

l��k��jms��r�������q��p��o���n��tv��u��z]٣٠ :األنبياء[.  

  :ورد يف تفسري السلف للرتق والفتق يف هذه اآلية عدة أقوال     
األرض  كانتا ملتصقتني ففصل األرض عن السماء ، فجعل       : القول األول       

عطيـة   العلو ، وقد ذهب إىل هذا ابن عباس من رواية   يف األسفل والسماء يف     
  . )٢(العويف وعلي بن أيب طلحة ، وذهب إليه احلسن والضحاك وقتادة 

                                                 
مما حيسن التنبيه عليه أن بعض املعاصرين ممن هلم عناية باإلعجاز العلمي ال يذهبون ذه اآليـة إىل        ) ١(

هذا املعىن ، بل إن بعضهم يرد هذا املعىن ، واألمر يف ذلك واسع ، وإمنا أردت ضرب املثال ، وال يعين                      
 .ذلك أين أتبىن هذا القول 

   ) .٢٥٨ ـ ٢٥٥ : ١٦( وال يف تفسري الطربي ، حتقيق الدكتور عبد اهللا التركي تنظر هذه األق) ٢(
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أن السماء كانت مرتتقة طبقة ففتقها اهللا فجعلها سبع          : القول الثاين 
 وكذلك األرض كانت كذلك مرتتقة ففتقها فجعلها سبع أرضني ،       ، مساوات

  .د ، وأبو صاحل ، والسدي وذهب إىل هذا جماه
ا ال متطر ، واألرض كذلك      أن السماوات كانت رتقً    : القول الثالث 

 ففتق السماء باملطر األرض بالنبات ، وذهب إىل ذلك عكرمة            ، رتقا ال تنبت  
  .وعطية العويف وابن زيد 

أن السموات واألرض كانتا مظلمتني ففتقهما بالنهار ،  : القول الرابع
أخربنا عبـد   : حدثنا احلسن قال    :  ابن عباس ، قال الطربي       وهذه رواية عن  

خلـق  : أخربنا الثوري عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال           : الرزاق قال   
  .����������k��jl�z}: الليل قبل النهار ، مث قال 

 رمحهم  - فهذه أقوال أربعة من أقوال السلف ، وظاهر من اختالفهم         
  .جتهاده ، واعتمد على مدلول الرتق والفتق  أنَّ كل واحد منهم قال با-اهللا 

  .التضام وااللتحام : والرتق يف اللغة 
  .االنفصال واالنفتاح بني شيئني : والفتق 

��j }�... «: ، فقال ربي داللة الرتق والفتق يف اللغة      وقد بني الط  

k�z�� :  فالن  : ليس فيهما ثقب بل كانتا ملتصقتني ، يقال منه          : يقول قتر
إذا شده فهو يرتقُه رتقًا ورتوقًا ، ومن ذلك قيل للمرأة اليت فرجهـا              : تق  الفَ

  .رتقاء : ملتحم 
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: ووحد الرتق ، وهو من صفة السماء واألرض ، وقد جاء بعد قوله              
{j�z وم ، والفطر :  ألنه مصدر مثل  ؛ور ، والصالز.  

  .فصدعنامها وفرجنامها : يقول  ، lz}: وقوله 
 اختلف أهل التأويل يف معىن وصف اهللا السماوات واألرض بالرتق         مث  

» وكيف كان الرتق وبأي معىن فتق
)١(.  

وإذا أجريت أقوال املفسرين على معىن الرتق والفتق وجدت أقـواهلم          
نه ، فما من قول إال وفيه معىن الرتق والفتق سوى قول            عنه ، وتصدر    مخترج  

زم لفظ الرتق والفتق ، واستدالل علـى        ابن عباس األخري الذي هو تفسري بال      
خلق الظلمة قبل النور ؛ فكأنه ظهر له أن االلتصاق قرين الظلمة ، والفتـق               
قرين النور ، وهو النهار ، وعلى هذا ال يكون تفسريه هذا تفسريا للمفردة مبا               

  .هلا بالزمها يف هذا السياق  ، بل هو تفسرييدلُّ عليها من لغة العرب 

���������������f��e����d��cz}�هذه األقوال جتد أن الرؤية يف قوله        وعند تأمل   
  :حتتمل أمرين 
، هذا القول األول والثاين والرابع    ، وعلى   أن الرؤية مبعىن العلم    : األول

  .وهذا يعين أن االعتبار ذه اآلية يأيت عن طريق العلم االستداليل 
ث الذي فسر الرتق بعدم     أن الرؤية بصرية ، وعليه القول الثال      : الثاين  

إنزال املطر وبعدم إنبات النبات ، والفتق بإنزال املطر ، وبإنبات النبات ، وهذا 

                                                 
   ) .٢٥٥ ـ ٢٥٤ : ١٦( تفسري الطربي ، حتقيق الدكتور عبد اهللا التركي ) ١(
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مشاهد لكل واحد من الناس ، فهم يدركونه بأبصارهم ، وعلى هذا يكـون              
  .املراد العربة باآلية عن طريق البصر 

  : وهذا القول يعضده عدد من األدلة ، منها 

مشاهدا جلميع الناس خبالف غريه من األقوال اليت         كونه معلوما    -١
  .حتتاج إىل استدالل 

��s}��: أن هذا املعىن له نظري يف القرآن ، وذلك مثل قوله تعاىل            -٢

�����y��x��w���v����������u��tz] ـ  ]١٢ -١١: الطـارق £���}�:  عاىلـ،وقوله ت

±��°��¯��®��¬���«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��z]ـ  ٢٤: عبس  ،]٢٦ ـ
  .، مع األدلة األخرى املذكورة ووجود النظري يعزز كون هذا املعىن أرجح 

��o���n}�:أن السياق بعده يشري إىل صحته ، وهو قوله تعاىل          -٣        

s��r�������q��pz            وقد استدل على ترجيح هذا املعىن بالسياق عدد مـن ، 
نت السماوات  كا « : ، قال  )١٨٢:ت(، أذكر منهم عبد الرمحن بن زيد        العلماء  

رتقا ال ينزل منها مطر ، وكانت األرض رتقا ال خيرج منها نبات ، ففتقهما               
��lm}: اهللا ، فأنزل مطر السماء ، وشق األرض ، فأخرج نباا ، وقرأ              

s��r�������q��p��o���nt��v��u��z « .  
وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من    « : )٣١٠:ت(وقال الطربي 

 من  كانتا رتقا أومل ير الذين كفروا أن السماوات واألرض        : عىن ذلك   م: قال  
وإمنا قلنا ذلك أوىل     ،املطر والنبات ، ففتقنا السماء بالغيث ، واألرض بالنبات        
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على ذلك   s��r�������q��p��o���nz} :بالصواب يف ذلك ؛ لداللة قوله       
 والذي تقدمه   إال مل يعقب ذلك بوصف املاء ذه الصفة         - جل ثناؤه    -وأنه  

  .)١( » من ذكر أسبابه
ومع رجحان هذا املعىن على ما سواه يبقى لغريه احتمال الـصحة ،             

 حبيث لو قيل بأحدها سقط اآلخر ، وما         -كما ترى    -فاألقوال غري متناقضة    
  .دام األمر كذلك ، فإن هذه األقوال تكون يف مرتبة دون القول اَألوىل 

ملعتنني باإلعجاز العلمي إىل تفـسري       وقد ذهب مجع من املعاصرين ا     
 وهي نظرية من بني     ،)االنفجار الكوين العظيم    ( هذه اآلية مبا يسمى بنظرية      

، ومع كوا نظرية مل تثبت صحتها إىل         )٢(عدة نظريات يف نشأة هذا الكون       
 وهذا السبق القـرآين    «: يعتمدها فيقول بعض املعاصريند ، فإنك جتاليوم 

ق بعد الرتق جتعلنا نرتقي بنظرية االنفجار الكوين العظيم إىل مقـام          حبقيقة الفت 
احلقيقة ، ونكون هنا قد انتصرنا بالقرآن للعلم املكتسب ، وليس العكـس ،              

 )٣٠(والسبب يف جلوئنا إىل تلك النظرية حلسن فهم داللة اآلية القرآنية رقم             
  ن تتجاوز مرحلة التنظريمن سورة األنبياء هو أن العلوم املكتسبة ال ميكن هلا أ

  اـيف القضايا اليت ختضع حلس اإلنسان املباشر أو إدراكه املباشر من مثل قضاي

                                                 
   ) .٢٥٨ : ١٦( تفسري الطربي ، حتقيق الدكتور عبد اهللا التركي ) ١(
 ما كتبته الدكتورة سارة بنت عبد احملسن        كتب عن هذه النظريات عدد من الباحثني ، ومن ذلك         ) ٢(
 ، ومن هذه النظريات   )  وخلق اإلنسان بني العلم والقرآن     نشأة الكون (بن جلوي آل سعود يف كتاا       ا

  .نظرية االنفجار الكوين الكبري ، وفكرة الكون العمالق ، وفكرة الكون الذكي  : -كما ذكرا  -
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  .)١( » ...لق واإلفناء وإعادة اخللق اخل
القول األول ، وهو من قال بأن       ذه النظرية   وأقرب أقوال املفسرين هل   

  .السموات واألرض كانتا ملتزقتني ففتقهما إىل مساء وأرض 
 يعين أن القول ذه النظرية ـ على سبيل التفسري ـ إمنا هـو    وهذا

تفصيل مل هذا القول ، وليس قوالً حادثًا جديدا ، وإمنا اجلديد فيه هـذه               
  .التفاصيل اليت ال زالت يف طور النظرية 

وإذا صحت هذه النظرية فصارت مبثابة احلقيقة اليت ال خالف فيها ،            
املعاين املرادة ذه اجلملة من اآلية ، مـع بقـاء           فإنه ال ميتنع أن تكون أحد       

احتمال األقوال األخرى يف كوا مرادة كذلك ، لكن ال زال أقوى األقوال             
  .ما ذكرت ترجيحه 

وهذا األسلوب الذي ذكرت لك يف التعامل مع االختالف ناشئٌ عن           
، )اين  القرآنية لعدد من املع اآليةاحتمال( أصل مهم من أصول التفسري ، وهو 

من األصول اليت يلزم حتريرها وبياا ليستفيد منها مـن يـروم            األصل   اوهذ
 .البحث يف اإلعجاز العلمي ، لكي يكون حبثه على أصول علميـة صـحيحة               

فمعرفتهم له مهم للغاية ، وال ميكنهم االنفكاك عنه ؛ ألم قد يقعون يف ختطئة               

                                                 
وتفسري هذه اآلية    ) . ١٠٨ -١٠٧: ص  (  القرآن الكرمي     السماء يف  :من آيات اإلعجاز العلمي     ) ١(

العلمي الذين يفرقون بني مـصطلح      ذه النظرية يدخل يف باب التفسري العلمي عند املعتنني باإلعجاز           
 الذي جعلها    مؤلف الكتاب  ، خالفًا ملا ذهب إليه    ) اإلعجاز العلمي   ( ، ومصطلح   ) التفسري العلمي   (

ي بالدعوى اليت ذكرها ، واليت ميكن آلخرين أن يستخدموها يف غري هذه اآلية           من آيات اإلعجاز العلم   
  .من اآليات اليت تذكر بعض الغيبيات 
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هذا األصل ملا حصل منهم مثل       ، ولو أدركوا     أقوال صحيحة ، وهم ال يشعرون     
  .هذه التخطئة لبعض أقوال املفسرين 

  احتمال اآلية القرآنية للمعاين املتعددة: املبحث الثالث 

ما دمت قد ذكرت لك بعض األمثلة التفسريية ، وطريقة معاجلتها من            
جهة التفسري ، وكيفية احتمال األقوال احلادثة ، فيحسن أن أرجـع بـك إىل               

أن اآلية إذا احتملت أكثر مـن       نبثق منه هذه التطبيقات ، وهو       األصل الذي ت  
 ، وقد نص العلماء علـى     معىن صحيح ليس بينها تناقض جاز محل اآلية عليها        

  :يف مواطن كثرية ، وسأذكر لك بعض نصوص العلماء يف ذلك  هذه القاعدة

١- ١() ٢٩٤ : ت ( قال حممد بن نصر املروزي(: »   إسحاق ومسعت)٢( 
ـ  ـ ق : ]٥٩: النـساء  [Ð��Ï���Îz}��:قولُ يف قوِله ي ونَ ـد ميكـن أنْ يك
؛ )٤(راِء السرايا   ـلى أم ـ ، وع  )٣(لِْم  ـي العِ ـلى أول ـِة ع ـري اآلي ـفسـت

                                                 
حممد بن نصر ، أبو عبد اهللا املروزي ، اإلمام الفقيه ، رحل يف طلب العلم ، واستوطن مسرقند ،                    ) ١(

تـاريخ   ) . ٢٩٤( ه ، تويف سنة     أخذ عن إسحاق بن راهوية وغريه ، وأخذ عنه ابنه إمسـاعيل وغري           
   ) .  ٤٠ ـ ٣٣ : ١٤( ، سري أعالم النبالء  ) ٣١٨ ـ ٣١٥: ٣( بغداد 

 ) . ٢٣٨(  املروزي ، احلافظ احملدث ، له كتاب التفسري ، تـويف سـنة     هو إسحاق بن راهوية   ) ٢(
     ) .٨٦ ـ ٨٥ : ١( ، معجم املفسرين لعادل نويهض  ) ٣٥٥ ـ ٣٤٥ : ٦( تاريخ بغداد 

ابن عباس ، وإبراهيم النخعي، وأبو العالية ، وجماهد ، وبكر بن عبد اهللا املزين ، واحلسن،                  :قال به ) ٣(
 .وعطاء بن أيب رباح ، وعبد اهللا بن أيب جنيح ، ، وعطاء بن السائب ، واحلسن بن حممد بـن علـي                      

، وتفـسري ابن أيب  ) ١٨١ ـ  ١٧٩ : ٧( الدكتور عبد اهللا التركي : تفسري الطربي ، حتقيق : ينظر
   ) .٩٨٩ : ٣( أسعد الطيب : حامت ، حتقيق 

تفـسري  : ينظـر   . بن مهران ، والسدي ، وابن زيد أبو هريرة ، وابن عباس ، وميمون: قال به  ) ٤(
   ) .  ١٧٨ ـ ١٧٦ : ٧( شاكر : الطربي ، حتقيق 



  مساعد الطيار .    تصحيح طريقة معاجلة تفسري السلف يف حبوث اإلعجاز العلمي           د       ٩٤ 

               

  

  

  

 

وقـد   .ألنَّ اآليةَ الواحدةَ يفسرها العلماُء على أوجٍه ، وليس ذلك باختالفٍ          
 القرآِن اخـتالف إذا صـح القـولُ يف          ليس يف تفسريِ   :قالَ سفيانُ بن عيينةَ   

ِخال :وقالَ. )١(ذلك يٌء أظهرِسأيكونُ شاخلُن ؟فاً يف الظَّاهِر من  
  .)٢(هي بقر الوحِش: قالَ عبد اِهللا بن مسعوٍد 

 وقالَ علي :جوم٣(هي الن(.  
ظهـر  وكالمها واحد ؛ ألنَّ النجوم تخنس بالنهـاِر وت        : قالَ سفيانُ   

 وغِريها ، وإذا مل تـر       )٤(باللَّيِل، والوحِشيةُ إذا رأت إنسياً خنست يف الغيطانِ       
اً ظهرتإنسي.  

  .فَكُلٌّ خنس: قالَ سفيانُ 
   أصحاِب رسوِل اِهللا         : قالَ إسحاق ذلك ما جاَء عن يف  �وتصديق 

  . عاريةُ املتاِع :  بعضهم الزكاةُ ، وقال:  ، يعين أنَّ بعضهم قالَ )٥(املاعوِن
  اِعـةُ املتـأعاله الزكاةُ ، وعاري:  ونُـاملاع: ةُ ـوقالَ عكرم: قالَ 

                                                 
سعد : به السنن ، حتقيق     أخرجه كذلك سعيد بن منصور عن سفيان ، ينظر قسم التفسري من كتا            ) ١(

   ) .  ٣١٢ : ٥( احلميد 
، ورواه كـذلك     ) ١٥٥ : ٢٤( ينظر قوله يف تفسري الطربي ، حتقيق الدكتور عبد اهللا التركي            ) ٢(

  .  أيب ميسرة ، وجابر بن زيد ، وجماهد ، وعبد اهللا بن وهب ، وإبراهيم النخعي : عن 
، ورواه   ) ١٥٣ ،   ١٥٢ : ٢٤( دكتور عبد اهللا التركـي      ينظر قوله يف تفسري الطربي ، حتقيق ال       ) ٣(

  .  بكر بن عبد اهللا ، وجماهد ، وقتادة ، وابن زيد : كذلك عن 
  ) . غوط ( القاموس احمليط ، مادة : ينظر . املطمئن من األرض : الغيطان ) ٤(
   .]٧: املاعون[�t��s��z}�:يف قوله تعاىل ) ٥(
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  .)١(منه 
   هذه املعاين ؛ فإذا مل توافِق الكلمةُ الكلمةَ          : قالَ إسحاق ِهلَ قوموج

 وذُِكر عنده االختالف يف حنـِو ما       -وقد قالَ احلسن    . هذا اختالف   : قالوا  
)٢(.إمنا أُِتي القوم من ِقبِل العجمِة : -وصفْنا ، فقالَ 

« 
 )٣(.     

ولعلَّ يف هذا املثاِل العزيِز ما يدلُّ على ظهوِر هذه املسألِة عند علماِء             
السلَِف ، وأم كانوا يعونها جيداً ، حيثُ جعلوا هذه احملتمالِت الواردةَ على             

رمقبولةً ، ومل ي صوها الند.  
 جتد عن بعـضهم قـولني  ؛ ولفهم السلف هلذه القاعدة وتعاملهم ا   

من ال يدرك هذه القاعـدة ،        -حيملها  ، وقد   متغايرين غري متضادين يف اآلية    
ليست كـذلك ،    هي  أا أقوال متناقضة ، و     على   -وال يفقه أصول التفسري     

 ل عزيز عن حرب   عرض بعض هذه األمثلة ، لكن أكتفي مبثا       جمال  وليس اال   
 z¼���½��¾}��:فقد ورد يف تفسري قوله تعاىل      ، )٦٤:ت( األمة ابن عباس  

حدثنا أيب حدثنا النفيلي حـدثنا       :ما رواه ابن أيب حامت ، قال       ]٤٥:العنكبـوت [
¼���½��}�: إمساعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس يف قولـه تعـاىل           

¾z ما ذكر اهللا عند:  ، قال   وجهانهلا   « :قالوذكر اهللا : مه ، قال  حر
                                                 

 ٦٦٥ : ٢٤( يف تفسري الطربي ، حتقيق الدكتور عبد اهللا التركي          ينظر يف أقوال السلف يف ذلك       ) ١(
- ٦٧٨  . (   
  » أهلكتهم العجمة «:سن البصري بأخصر من ذلك ، قال أخرج البخاري هذا القول عن احل) ٢(

   ) .   ٩٣ : ٥( ينظر التاريخ الكبري 
   ) .٨ ـ ٧: ص ( السنة ، حملمد بن نصر املروزي ) ٣(
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» إياكم أعظم من ذكركم إياه    
 ، فانظر ، كيف نص على وجهني متغايرين  )١( 

يف معىن اجلملة ؟ وما ذاك إال إلعمال هذه القاعدة اجلليلـة ، وهـي تعـدد      
  .فظ القرآين للّالصحيحة تمالت احمل

أال يفتح هذا بـاب الوقـوع يف التفـسريات الباطلـة          : فإن قلت   
   ؟مالت الفاسدةواحملت

إن هناك أصول علمية من سار عليها ، واجتهد يف حتقيقها           : فاجلواب  
فإنه يكون قد سار على الطريقة املثلى املرجوة ، فإن وصل إىل الـصواب ،               
فذلك عني املطلوب ، وإن مل يصل إىل الصواب كان خمطئًا مأجورا ، أما إذا               

، لذا ال ميكن االلتقـاء      ة الطريق   مل يعتمد هذه األصول ، فإنه خمالف من بداي        
  !معه ، فاخلطان سيكونان متوازيان ، وأنى هلما أن يلتقيا؟

واعلم أن كل من نقص علمه ، أو نقص اعتمـاده علـى املـصادر               
الصحيحة ، فإنه سيقع يف اخلطأ ال حمالة ، وليس مبعـذور إال إذا مل يـستطع        

علماء وطـالب علـم ، وال       التعلم ، ومل يكن إليه سبيل ، أما أن يكون بني            
حيرص على تعلم األسلوب الصحيح للتفسري ، فليس ذلك مبعذور ، بـل إن              
العتب عليه مضاعف ، لعدم حرصه على سلوك السبيل الصحيح لتفسري كالم            

  .، مع حرصه على الكالم فيه اهللا 

      ��M��L�����������K��J��Iz}�����: عند تفسِريه قولَ اِهللا تعاىل -٢

إالَّ " : -رضي اُهللا عنه     -فقوله  …  « : )١٣٩٣:ت( الشنقيطي   قالَ ]١٧:جـر احل[ 
                                                 

   ) . ٣٠٦٨ : ٩( أسعد حممد الطيب :  حامت ، حتقيق تفسري ابن أيب) ١(
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، يدلُّ على أنَّ فَهم كتاِب اِهللا تتجدد        )١( "فهماً يعطيه اهللا رجالً يف كتاِب اهللاِ      
به العلوم واملعارف اليت مل تكن عند عامِة الناِس ، وال مانع من محل اآليِة على               

فسرونَ ، وما ذكرناه أيضاً أنه يفْهم منها ، ِلما تقَرر عند العلمـاِء  ما محلها امل  
ِمن أنَّ اآليةَ إنْ كانت حتتملُ معاينَ كلُّها صحيح ، تعين حملُها على اجلميِع ،               

 يف  -اُهللا   رِحمـه    -كما حقَّقَه بأدلِتِه الشيخ تِقي الديِن أبو العباِس بن تيِميةَ           
)٢(رسالِتِه يف علوِم القرآِن 

« )٣(.   

٣-      عاشور بن مقدماِت تفـسِريِه      )١٣٩٣:ت( جعلَ الطَّاِهر مقدمةً من 
يف أنَّ املعاين اليت : املقدمةُ التاسعةُ « : خاصةً ذه القاعدِة ، وعنونَ هلا بقوِله 

                                                                   .)٤( »ادةً اتتحملُها جملُ القرآِن ، تعتبر مر

                                                 
  .هذا قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ) ١(
ومن التنازع املوجود عنهم ما يكـون  «  :يف مقدمة التفسري ، وهو قوله  لعلَّه يريد املوضع الذي) ٢(

يراد به الرامي ، ويـراد  ا يف اللفظ ؛ كلفظ قسورة الذي إما لكونه مشتركً  : اللفظ فيه حمتمال لألمرين     
ما لكونه متواطئا يف األصل لكن املـراد    إو .ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره       . به األسد   

 ، �����j��i��h��g��f���e��d��c��bz}�:  كالضمائر يف قولـه ،به أحد النوعني أو أحد الشيئني
  .وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك 

فاألول إما لكون اآلية    .  وقد ال جيوز ذلك      ،ثل هذا قد جيوز أن يراد به كل املعاين اليت قاهلا السلف           فم
نزلت مرتني ، فأريد ا هذا تارة ، وهذا تارة ، وإما لكون اللفظ املشترك جيوز أن يراد به معنيـاه إذ                      

وإما لكـون اللفـظ      . الكالم   قد جوز ذلك أكثر الفقهاء املالكية والشافعية واحلنبلية وكثري من أهل          
 فهذا النوع إذا صح فيه القوالن كان من الصنف          ،متواطئا فيكون عاما إذا مل يكن لتخصيصه موجب       

  . )٥١ ـ ٣٩: ص ( تور عدنان زرزور  مقدمة يف أصول التفسري ، البن تيمية ، حتقيق الدك» الثاين
   ) .١٢٤ : ٣( أضواء البيان ) ٣(
   ) .١٠٠: ص ( وقد حتدث عنها حىت ،  ) ٩٣ : ١( التحرير والتنوير ) ٤(
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 ولو ذهبت إىل سرد نصوص العلماء وتطبيقام يف هذه املسألة لطال          
  .فيه الغنية ملن أراد أن يتذكر املقام ، وما ذكرته 

وإذا جاز احتمال اآلية ألكثر من معىن ، فإمنا ذلـك ألن املفـسر ال               
 بأن هذا هو مـراد اهللا دون ذاك ؛ ألن           -  يف حال االحتمال   -تطيع اجلزم   يس

أدلة الترجيح قد تستوي يف نظره ، أو قد يرى أحد األقوال أقوى من اآلخر               
من غري إبطاله ، وإن أبطله فإمنا يبطله بالدالئل العلمية ، وليس ألنه خيـالف               

يكون القصور والنقص يف    قوله ، أو أنه ال يدرك وجه هذا القول ، فريده ، و            
  .رده وليس يف القول 

  
  

I       I       I  
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  الفصل الثاين 

   ضوابط قبول التفسري املعاصر

 ، فإن كل من يقول      ملا سبق بيان جواز احتمال اآلية ألقوال متعددة       
) اإلعجاز العلمي  أو( موما ، ويف التفسري العلمي    بقول جديد يف تفسري اآلية ع     

يدخل من هذا الباب ، وعليه أن يتبـع الـضوابط العلميـة             خصوصا ، فإنه    
، وستأيت هذه الضوابط يف املباحث      الصحيحة ملعرفة القول الصحيح من غريه       

  .اآلتية 

  املبحث األول

  .صحيحا يف ذاته املفسر به أن يكون القول : الضابط األول 

لقول إن كل قول يقال يف التفسري ميكن أن يعلم صحيحه من خطئه ، وا   
  :من وجوه الصحيح تعلم صحته 

أن تدلَّ عليه لغة العرب ، وذلك يف تفسري األلفاظ أو الـصيغ أو               -١
  .األساليب 

أو  ؛)١(وهذا يعين أن تفسري ألفاظ القرآن مبصطلحات علمية سابقة له           
 الحقة ال يصح البتة ؛ ألن ألفاظه عربية ، وتفسريها يؤخذ مـن            مصطلحات  

 القرآن ، ال من هذه املصطلحات ، كمن يفـسر لفـظ             لسان العرب ، ولغة   
                                                 

فصل املقال  : ممن حرص على ربط الشريعة بالفلسفة ابن رشد احلفيد ، ومن كتبه املتعلقة بذلك               ) ١(
مة والشريعة من االتصال ، وقد محل مجلة من مصطلحات الفالسفة املتقـدمني علـى               كفيما بني احل  

 .اإلسالم على ما جاء يف القرآن والسنة 
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}��|��{��~�������¡��¢��£��¤��¥��}��: قوله تعاىل  األقطار يف 

§��¦¨��¬�����«���ª��©��z]بأنه القطر اهلندسي ، وهـو       ]٣٣:الرمحن 
  .)١(اخلط اهلندسي املنصف للدائرة أو الشكل البيضاوي 

، وهو  )٢(هو الناحية واجلانب  بالضم ، و  القُطْرواألقطار يف اللغة مجع     
��º«��¼��½��}��:املراد بآية سورة الرمحن ، وكذا هو املراد يف قوله تعاىل            

��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿��¾z]١٤:األحزاب .[   
ومن أوضح األمثلة يف أثر هذه املصطلحات على تفسري ألفـاظ القـرآن             

 من كون الـشمس جنمـا ،        دِر ما ي  :العربية مبا اصطلح عليه علماء الفلك     
واألرض كوكبا ، وذلك ال جتده يف آية قرآنية ، وال سنة نبوية ، وال لغة                
عربية ، فالشمس جرم غري النجم ، واألرض جرم غري الكوكب ، والقمر             

  .جرم غري هذه كلها ، وإليك أدلة ذلك من القرآن 

\��}� : - يف قصة مناظرة إبراهيم لقومه عبدة النجـوم  -قال تعاىل  

a��`��_��^��]be��d��c��f��l��k��j���i��h��g��z] ٧٦:األنعام[ ،
ــال  ــاوق ��t���s��r��q��p��o��nu��|��{��z��y��x��w��v}� :فيه

��`������_��~��}z ]   وقال فيهـا    ]٧٧: األنعـام ، :�������{��d��c��b

                                                 
ألستاذ الدكتور الطبيب عادل حممد عبـاس ، نـشر مركـز            ل "وكان عرشه على املاء   ": ينظر  ) ١(

ة معتمـدة علـى املـصطلحات       ، وهذا الكتاب فيه تفسريات كثري      ) ٥١: ص  ( الدراسات املعرفية   
  .، مع إمهال املدلول اللغوي العريب ، فضال عن تفسري السلف أو االعتماد على السنة النبوية العلمية

  .من القاموس احمليط ، للفريوزآبادي  ) قطر ( مادة  : -على سبيل املثال  -ينظر ) ٢(
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j����i��h��g��f��ek��s��r�����q��p��o��n��m��l��z]األنعام: 

  .براهيم بني الكوكب والشمس والقمر  ، ففرق إ]٧٨

�¶��¸���µ��´��³���¹}� : -  يف قصة رؤيا يوسف    - وقال تعاىل 

���½��¼��»����º��Â��Á��À����¿��¾��z]ــف ــرق ]٤:يوس ، فف
  .يوسف بني الكواكب والشمس والقمر 

��z��y��x��w��v����u}��|��{���~��_��}��:وقال تعـاىل    

i��h���g��f�����e���d��c��b��a��`��k��j��l��m��n��
���p��orq��v��u��t��s��z]ففرق بني األرض والـشمس     ]٥٤:األعراف

  .والقمر والنجوم 

ــاىل     ــال تع ��n��m��l��k��j��io���p}�� :وق

r��qs���y��x��w��v��u��t��z] تعاىل   وقال ،]١٢:النحـل:�
�{��r��q�������p��o��n��m��l��k��j��i���h����g���f��e��d��c

v��u��t���s��w�����������x{��z��y������|��}c����b��a��`��_��~���

de��j��i��h��g�������f���z] ١٨:  احلج [.  
واألحاديث وآثار السلف وأقوال علماء اللغة يف التفريق بـني هـذه            
األجرام أكثر من أن تحصى ، فإذا جاء مفسر معاصر إىل مثل هذه اآليـات               

ض كوكبان ، فإنه يعترض عليه بأنَّ وزعم أن الشمس جنم ، أو أن القمر واألر
 كذلك ، ومل يرد يف مـوطن        الغة العرب فرقت بينه   أن  و،   االقرآن فرق بينه  
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التفسري ال من قريب وال من بعيد ، ومن ثَم فالتفسري            واحد ما يدل على هذا    
  .ذه املصطلحات املعاصرة هلذه األجرام ال يصلح 

فلك يف علمهم على هـذه      هل ميتنع أن يصطلح علماء ال     : فإن قلت   
  الفروق اليت مل تِجز محلها على كتاب اهللا ؟

ال ، ال ميتنع ، فاتفاقهم على هذا مصطلحا بينهم ال غبار            : فاجلواب  
عليه ، لكن أن حيملوا ألفاظ القرآن والسنة واللغة عليه فهذا هو احملذور ؛ ألنه               

  . يف علم الفلك مل يرد فيها ما يدل على صحة هذه اإلطالقات االصطالحية

  . أن ال خيالف مقطوعا به يف الشريعة - ٢
فإن ما ال يوافق الشريعة ال ميكن أن تدل عليه آيات القرآن حبـال ،               

بأا األطـوار    ،]١٤:نوح[ ��Y��X��Wz}��:وذلك كمن يفسر قوله تعاىل      
 خمالفة جلميـع الـشرائع      -  كما هو معلوم   -، ونظرية دارون    )١(الداروينية  

   .�ية اليت جتعل أصل اإلنسان أبانا آدم السماو
، وهذا   )٢(وكذا من يفسر العرش أو الكرسي بأحد الكواكب السيارة        

خمالف أيضا ملا ثبت يف الشريعة من كون هذه املخلوقات فوق الـسموات ،              
  .وأا أكرب منها بكثري 

                                                 
      ةتيينظر جريدة الغد ، على الشبكة العنكبو) ١(
       http://www.alghad.jo/?news 39985= 

: ص  (ينظر على سبيل املثال كتاب أسرار الكون يف القرآن للدكتور داود سـلمان الـسعدي                ) ٢(
  . ويف غريه من جوانب التفسري ،، وعلى هذا الكتاب مالحظات يف هذا اجلانب ) ١٩٠ -١٧٣
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  اينـاملبحث الث

  .احلادث أن حتتمل اآلية هذا القول : الضابط الثاين 

أن تدلَّ عليه بأي وجٍه من وجـوه        كن معرفة ذلك بطرق ، منها       ومي
مطابقةً أو تضمنا أو لزوما ، أو مثاالً ملعىن لفظ عام يف اآليـة ، أو                : الداللة  

جزًءا من معىن لفظ من األلفاظ ، أو غري ذلك من الدالالت الـيت يـذكرها                
  .العلماء من أصوليني وبالغيني ولغويني ومفسرين 

ضابط مهم للغاية ، إذ قد يصح القول من جهة وجـوده يف             وهذا ال 
اخلارج ، لكن يقع اخللل يف صحة ربطه باآلية ، وهذا جمال كبري لالختالف ،            
بل هو جمال حتقيق املناط يف كثري من القضايا اليت ثبتت صحتها مـن جهـة                

ال يصلح  الواقع ، لكن يقع التنازع يف كوا مرادة يف اآلية ، وهذا االختالف              
أن يكون حمطا لالنتقاص من األطراف املختلفة ، فإين رأيت بعض من يـدعو     
إىل تفسري كثٍري من اآليات القرآنية مبا ثبت من املكتشفات يف حبوث العلـوم              
التجريبية والكونية يتنقص اآلراء اليت يف اآلية ، ويطالب علماء الشريعة بـأن             

ِليهلم أن يقدموا التفسري املناسب ألهل هـذا         وا بالعلوم املعاصرة لكي يتسىن    م 
  .العصر ، وتلك دعوى غري الزمة 

احتمال تنازع الطرفني يف صحة محـل القـضية         وعيت قضية   رولو  
العلمية احلادثة على اآلية القرنية ، وأا جمال لالجتهاد ، وال يلزم التثريب ما              

صارت منـهجا ملـا     و ال يقع فيه حتريف يف كالم اهللا ؛ لو روعيت            األمردام  
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بينهم احملبة والتواد والرمحـة ،      ، بل تبقى    حصل تدابر وتشاح بني املتنازعني      
  .إن االختالف ال يفسد للود قضية : وقدميا قيل 

   :وأضرب لك مثاالً يف ذلك

 ورد فيهـا    ]٧٥:الواقعـة [ ����Ñ��Ð�������Ï��Îz}���:قوله تعاىل   
  :تفسريان للسلف 

أنزل القرآن على رسول اهللا     د بالنجوم جنوم القرآن ،      أن املرا  : األول
 متفرقة ، وقد ورد ذلك عن ابن عباس ، وعكرمة ، صلى اهللا عليه وسلم جنوماً

   .وجماهد

أن املراد بالنجوم جنوم السماء ، واختلف القائلون بكون املراد        : الثاين
  :ا جنوم السماء على عدة معاين

اقط النجوم ومطالعها ، واملـراد مواقـع        فال أقسم مبس  : املعىن األول   
طلوعها يف أول الليل ، ومواقع غروا يف آخر الليل ، وقد ورد عن جماهد ،                

  .وقتادة 
مبنازل النجوم ، واملراد ا املنازل املعروفة هلذه النجوم ،          : املعىن الثاين   

  .كالثور والسرطان واجلوزاء وغريها ، وقد ورد عن قتادة 
بانتثار النجوم عند قيام الساعة ، وقد ورد عن احلسن          : ث  املعىن  الثال  

  .البصري 
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وإذا تأملت هذه األقوال وجدا قد اختلفت يف املراد بـالنجوم ، مث             
  .اختلف القائلون بأا جنوم السماء يف املراد مبواقعها 

طلـوع الـنجم   ) مكـان  ( فأصحاب القول األول ذهبوا إىل موقع      
ب القول الثاين ، لكن حتديد املوقع اختلـف ،          وغروبه ، وكذا ذهب أصحا    

  .حيث ذهبوا إىل أماكنها يف بروجها 
أما القول الثالث ، فذهب إىل معىن السقوط ، فجعل املوقـع مبعـىن              

  .الوقوع 
وذهب بعض املعاصرين مبعىن اآلية إىل قضية من قضايا العلوم الكونية           

هذا القسم القرآين العظيم و «: بعض الفضالء ، قال  املعاصرة ، ومنه ما ذكره      
مبواقع النجوم يشري إىل سبق القرآن الكرمي باإلشارة إىل إحدى حقائق الكون            
املبهرة ، واليت مؤداها أنه نظرا لألبعاد الشاسعة اليت تفصل جنوم السماء عـن              

 ، ولكنـه يـرى      اًًأرضنا ، فإن اإلنسان على هذه األرض ال يرى النجوم أبد          
جوم مثَّ غادرت ، وفوق ذلك أن هذه املواقـع نـسبية ،             مواقع مرت ا الن   

وليست مطلقة ؛ ألن الضوء كأي صورة من صور املادة والطاقة ال يـستطيع             
أن يتحرك يف صفحة السماء إال يف خطوط منحنية ، وعني اإلنسان ال تـرى               
إال يف خطوط مستقيمة ، وعلى ذلك فإن الناظر إىل النجم من فوق سـطح               

 استقامة آخر نقط احنىن ضوءه إليها ، فريى موقعـا ومهيـا             األرض يراه على  
للنجم غري املوقع الذي انبثق منه ضوءه ، فنظرا الحنناء الـضوء يف صـفحة               

  .السماء فإن النجوم تبدو لنا يف مواقع ظاهرية غري مواقعها احلقيقية
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ليس هذا فقط ، بل إن الدراسات الفلكية احلديثة أثبتت أن جنومـا             
قد خبت أو تالشت منذ أزمنة بعيدة ، والضوء الذي ينبثق منها يف عدد              قدمية  

من املواقع اليت مرت ا ال يزال يتألأل يف ظلمة السماء يف كل ليلة من ليـايل                 
نجوم ، وليس   األرض إىل اليوم الراهن ، ومن هنا كان القسم القرآين مبواقع ال           

  .)١( »... بالنجوم ذاا 
 قال بأن النجوم هي جنوم السماء ، لكن يفارقه          وهذا القول يوافق من   

بأن النجوم مل يقع عليها قسم ، وإمنا وقع على مواقعها اخلالية منها ، وـذا                
     يـذهبون بتفـسري    ول السابق يف هذه احليثية ، فاملتقدمون        ـيكون خمالفًا للق  

 التفـسري   ، والذين نحو إىل   إىل أن القسم بالنجوم ومبواقعها      ) مواقع النجوم   (
، وعلى فرض صحة هذه     يذهبون إىل أن القسم باملواقع دون النجوم        املعاصر  
 Ñ��Ð�������Ï��Îz}� :فإن كوـا هـي املـرادة بقولـه     ،  القضية  

  :فيه نظر ؛ ألمور ]٧٥:الواقعة[

أن األقوال الثالثة قد ورد ما يشهد هلا من القرآن ، فمن ذهـب      -١
���à��ß���Þ��Ý}��:ه مثل قوله تعـاىل      إىل مطالع النجوم ومغارا يشهد ل     

��áz]٤٩:الطور[ .   
�:ه تعاىل ـإنه يشهد له مثل قول    ـومن قال إن املراد منازل النجوم ، ف       

�{��C��B��Az]على أحد األقوال يف تفسري اآلية]١:الربوج .  
  هـمثل قولومن قال بأن املراد سقوطها عند قيام الساعة ، فيشهد له 

                                                 
   ) .١٩٧ ـ ١٩٦: ص (  السماء يف القرآن :من آيات اإلعجاز العلمي ) ١(
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انصبت وسقطت ، وهـذا     :  ؛ أي    ]٢:التكـوير [��G��F��Ez}��:تعاىل  
  .أحد معاين االنكدار يف اآلية 

 أن اهللا ذكر النجوم يف غري ما آية ، واملراد ا تلك النجوم املتأللئة -٢
 ضية ، ولو كانـت هـذه        السماء ، ومل يشر يف آية منها إىل هذه الق          يف جو

��z{��~�����_��`��}�  :- ا قال اهللا عنـه    ـّ مل - فإن إبراهيم  القضية حقيقة، 

يكون وامهًا ، فهو مل ينظر إىل النجوم إال توهما ، وإمنا نظر             )١( ]٨٨: الصافات[
  !إىل مواقعها من حيث ال يدري 

وإذا رجعت إىل السنة وآثار السلف وأقوال الناس رأيتهم يعتمـدون            
ه إمنا رؤيتهم ما يرون من هذه النجوم ، وال ميكن أن يدور يف خلدهم أن ما يرون

هو مواقع النجوم ، واملوجود فيها إمنا هو صورة النجم ال حقيقته ، فذلك حمال               
مهم العلمية والعملية ، ومن ذلك ما اكلم به هؤالء ، ويبنون على ذلك أح     أن يس 
خطبنا ابن عباس يومـا بعـد   « : ده عن عبد اهللا بن شقيق قالمسلم بسنرواه 

عل النـاس يقولـون الـصالة       ، وج  النجومالعصر حىت غربت الشمس وبدت      
فقال .  الصالة الصالةَ    فجاءه رجل من بين متيم ال يفتر وال ينثين        : ، قال   الصالةَ

 بـني    مجع � رأيت رسول اهللا     : مث قال  ؟ أتعلمين بالسنة  ال أم لك     : ابن عباس 
 فحاك يف صدري من :قال عبد اهللا بن شقيق .الظهر والعصر واملغرب والعشاء   

  .)٢( » با هريرة ، فسألته ، فصدق مقالتهذلك شيء ، فأتيت أ
                                                 

وهو يـوهم   . إين مطعون   : ورد تفسري السلف هلذه اآلية بأنه رأى جنما طالعا يف السماء ، فقال              ) ١(
  .لنجم على حد زعمهم بتأثري النجوم ذا أنه قد أصابه ا

   ) .٧٠٥( صحيح مسلم ، برقم ) ٢(
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أن اهللا خاطب العرب مبا يعقلون ، والنجم عند العـرب مـا              -٣ 
س جنوما ،   يشاهدونه ، خالفًا ملا قيل يف هذا العلم املعاصر من كون ما نراه لي             

، وذا يكون القول ا خمالفًا للمنقول واملعقول بني الناس ، وإمنا مواقع النجوم
معون على أن ما يرونه يتألأل يف السماء إمنا هي النجوم ، بأي لفظ              والناس جم 

نطقوا به من لغام ، فهذه النجوم يروا ويعرفوا بأمسائها ومواقعها ويهتدون 
  .ا ، وليس من املقبول إنكار ما اتفق عليه الناس ذه السهولة 

ها إال   ال يـدرك   ذُكرت يف التفسري املعاصر   أن هذه القضية اليت      -٤
القليل من الناس ، وهم من كان عندهم من اآلالت اليت تقرب هلم ما بعد يف                
جو السماء فيدركون هذا بالنظر فيها ، ويف مثل هذه احلال فإن العمـدة يف               
قبول مثل هذه القضية العلمية إمنا هو العامل املسلم املطلع على ما اطلع عليـه               

      ا ، وغري املتخصصني يقبلون منهم مـا        املكتشفون هلا ، وهم كذلك قليل جد
يطرحونه ثقة م يف فهمهم وعلمهم ذه القضايا فحسب ، وليس عنـدهم             
إمكانية تصديق ذلك بالنظر كما هو احلال يف كون املقسم به النجـوم الـيت      

  .يروا تتألأل يف السماء 
املسائل اليت يطرحها املعتنون باإلعجاز العلمي تتصف بأن        وكثري من   

، بل مبعاجلة علمية معقَّدة     ى بسهوله   الطالع عليها حمدود ، وإدراكها ال يتأت      ا
  .من خالل اآلالت واملعامل املتطورة 

واملقصود أن القرآن الذي نزل للناس كافة ال ميكن أن يراد به بعض             
  .ما تدركه اخلاصة فقط 
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ٍر يف  جتعل القول ذا القول املعاصر حملَّ نظ      اليت ذكرا   وهذه الوجوه   
يف صحته يف   ليس  و ،أن يكون مرادا باآلية ، فاالعتراض هنا على ربطه باآلية         

  . ذاته 

  الث ـاملبحث الث

  .أن ال يبطل قول السلف: الضابط الثالث 

 القول املعاصر املبين علـى العلـوم الكونيـة أو            ال يكون  واملراد أن 
، ىل هذا املوضوعقد سبقت اإلشارة إ قول السلف بالكلية ، وقطًاسمالتجريبية 

  :وذكرت لك األصل األصيل يف هذا ، وهو مبين على أمور 
أن تعلم أن تفسري السلف شامل للقرآن كله ، وال ميكن أن             : األول

  .خيرج احلق عنهم ، أو خيفى عليهم فال يدركونه ، ويدركه املتأخرون 
واملعىن أن كل القرآن كان معلوما هلم بوجه من الوجوه الصحيحة ،            

ن ما زاده املتأخرون من الوجوه ال يعين نقص علمهم بالقرآن ؛ ألن موجب وأ
  .ذلك القول مل يكن موجودا يف عصرهم كي يقال جبهلهم به 

وعلى هذا فإنه ال يوجد يف القرآن ما مل يعلم السلف معناه ، وال ميتنع  
ا أن يظهر للمتأخرين وجوه صحيحة من التفسري ؛ جيوز القول ا واعتمادها م

  .دامت ال تناقض قول السلف 
، لـذا يقـع      لفرد منـهم     تأن العصمة موعهم ، وليس     : الثاين

االستدراك يف التفسري فيما بينهم ، فترى بعضهم خيطِّئ فهم اآلخر ، ويـرد              
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 من خطَّـأ منـهم ،     ةئ الواحد منهم عصمة ملا قُِبل ختط      عليه ، ولو كان لقول    
  .منهم والعصمة للواحد منهم مل يدعها  أحد 

، الصحيحة اليت حتتملها اآلية ممكنأن إضافة األقوال اجلديدة    : الثالث
  .وقد سبق بيان هذه املسألة 

؛ عاصر مسقطًا لقول السلف بالكليةلكن املشكلة هنا إذا كان القول امل
 على مر القرون حىت ظهر هذا       ا مل يفهم معناه   ألنه يلزم منه أن آية من اآليات      

املعاصر ، وهذا الالزم ظاهر البطالن ، وقد سبق نقل قـول             ف العلمي املكتش 
  .بعض املعتنني باإلعجاز وبيان ما يؤول إليه قوله من هذا الالزم 

  عـاملبحث الراب

  أن ال يقصر معىن اآلية على ما ظهر له من التفسري احلادث: الضابط الرابع 

د بيان  وهذا الضابط يشري إىل األسلوب التفسريي الذي حيسن مبن يري         
معىن جديد أن يسلكه ؛ ألن االقتصار على القول اجلديد اقتـصارا يـشعر              

  .بصحته وسقوط ما سبقه من األقوال يعترب خطأ يف طريقة التفسري 
وقد تأملت طريقة بعض الباحثني يف اإلعجاز العلمي ، فألفيتـها ال            

  :خترج عن األحوال اآلتية 
املكتشفات املعاصرة بآية    أن يقتصر على ما ظهر له من ربط        : األوىل

بني من حاله القبول أو     ت ، دون تعرض ألقوال املفسرين ، وهذا ال ي         اتمن اآلي 
  .الرفض ألقوال العلماء السابقني 
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قـوال العلمـاء الـسابقني ،       أل هأن ينص صراحة على رفض     : لثاينا
  .ويفرض ما يراه من املكتشفات املعاصرة تفسريا لآلية ، وال يرتضي غريه 

، ل حشد األقوال املذكورة يف اآلية    أن يذكر أقواهلم على سبي     : ثالثلا
دون التعريج على إمكانية قبوهلا من عدمه ، مثَّ يستطرد يف ذكر ما يراه تفسريا              

  .لآلية من املكتشفات املعاصرة 
، السلف ، وال على تفهمه ودرايتهوبعض هؤالء ال حيرص على تفسري 

ىل تفاسري املتأخرين وينقل أقواهلم ، حىت إنه ينقل بل أحسنهم حاالً من يرجع إ 
  .أقوال املعاصرين من املفسرين على أا أقوال املفسرين 

وال شك أن من يدرس التفسري على أصوله يعلم أن هذا األسلوب فيه             
تقصري ، لعدم الرجوع إىل تفسري الصحابة التابعني وأتباعهم أوالً ، مث النظر يف      

  .فسرين املتأخرين من وافقهم من امل
وإن التقصري يف معرفة علومهم وأحواهلم كائن فينا حنن املـسلمني يف            

  .جماالت متعددة ؛ كالتعبد والزهد واملتابعة وغريها 
مل تلزم بذكر أقوال السلف من املفسرين ، وعمل الباحث : فإن قلت 

  املعاصر يقوم على إثبات ارتباط ذلك املكتشف املعاصر باآلية ؟

إين أطالب بأكثر من ذكر أقواهلم ، وذلك بأن يتعـرف           : جلواب  فا
املعاصر على أقواهلم ويفهمها على وجهها ؛ لتتحصل له املعرفة مبرتبة القـول             

  :  احلادث على النحو اآليت 
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أن يكون قوله املعاصر مناقضا ملا اتفقوا عليه ، فيتوقـف يف            : األول  
 يسأل أهل العلم ليبينوا له صواب قوله        ربطه بني قوله واآلية ، وال يتعجل حىت       

من خطئه ، فال جيترئ على خمالفة اإلمجاع الذي هو أصل من أصول الدين ،               
فاألمة ال ميكن أن جتمع منذ سالف دهرها على خطأ ، مث يظهـر الـصواب                

  .لشخص يف الزمان املتأخر 
 يف  أن يعرف أقواهلم املختلفة ، ويتأمل قوله بينها ، هل يدخل           : الثاين

أحد األقوال ، فإن وجد قوله يندرج حتت قول من األقوال أدرجه حتته ، وبني    
  .ما زاد على ذلك القول من تفاصيل عنده 

 قوالً جديدا ، ال يدخل يف    -مع اختالفهم    -أن يكون قوله    : الثالث  
أحد هذه األقوال ، فينظر إىل صحته يف الواقع ، ومدى احتمال اآلية لـه ،                

  . سبيل اإلضافة فيقول به على
  أرأيت إن أبطل قولُه أحد األقوال املختلفة عن السلف ؟: فإن قلت 

إن وصل إىل إبطال قول ، فال أرى أن جيترئ على إبطاله            : فاجلواب  
ـ                ه إال بعد ظهور البينة اليت ال لبس فيها بأن ما قاله صواب صحيح تدل علي

  .ة ، والقول الذي أبطله خطأ حمض ال تدل عليه اآلياآلية
 قد أشرت إليه ، وهو أنه قد يكون القول الـذي            هنا ملحظ مهم  وٰه

يف ذاته ، لكن اخلطأ الذي يقع يف صحة داللة اآلية عليه ، فتراه ايقوله صحيح 
يتعسف يف محل اآلية عليه ، وجيعله تفسريا هلا ، وهو ليس كذلك ، إذ ال يلزم     
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 أن يوجد ما يشهد هلا      ةأن يكون كل قول صحيح يف هذه املكتشفات املعاصر        
  .من اآلية ، فتفسر به ، وهذا أمر مهم للغاية 

أما ما يقع من بعض احلريصني على ربط بعض املكتشفات العلميـة            
 فإن هذا   =باآليات ، وهذه املكتشفات ظَنية ظنا ضعيفًا ، أو إا خطأ حمض             

  . رده ورفضه الباحثون اجلادون يف اإلعجاز العلمي ال خيتلف يف
  
  

I       I       I  
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  الفصل الثالث

  لفـري السـتفسعلى ات ـاعتراض

قد يقع عند بعض املعتنني باإلعجاز اعتراض على هذه القضية مـن            
  :جهتني 

  .خيطئ ، فكيف أكون ملزما بقولهأن الواحد من السلف قد  : ألوىلا
ـ           : الثانية أمور أن يف تفسري السلف إسرائيليات ، وبعضها يتعلـق ب

  .كونية أو جتريبية قد ثبت خطؤها 
وإليك تفـصيلهما   وهاتان مسألتان من املهم دراستهما يف هذا املقام،         

  :يف املبحثني التاليني

  وجود اخلطأ يف تفسري آحاد السلف  : املبحث األول 

إن وقوع اخلطأ من الواحد منهم غري بعيد ، سواًء أكـان يف             : أقول  
 القضايا كما هي يف الواقع ، إذ قد يتكلمـون يف            التفسري ، أم يف معرفة هذه     

  .ذلك باجتهادهم ، أو مبا وصلهم من العلم املعاصر هلم 
لكن احلكم باخلطأ ال يتأتى لكل واحد ، والبد من التريـث حـال              
احلكم باخلطأ على تفسري ما ، وليس هناك ما مينع من التخطئة إذا ثبت وقوع               

ه أن بعض أقواهلم قد يكون هلا وجه جيهلـه          اخلطأ ، لكن الذي حيسن التنبه ل      
              املخطِّئ ، ولو محله على ذلك الوجه الذي ذكره الواحد من السلف لـصح

فمن ) توجيه أقوال السلف ( عنده ، وهذا باب يف أصول التفسري مهم ، وهو    
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تعلَّم طرائق توجيه أقواهلم وجد كثريا منها له وجه معترب ، وإن كـان غـري                
  . به يف هذا املقام ىالعلماء ، وألذكر لك مثاالً دراجح عند بعض 

ف الستحياء النساء مـن قولـه       فسري السل ـ ت )٣١٠:ت( ذكر الطربي 
ــاىل ��J��I����H��G��F��E��D��C��B��A}�� :تعـ

L��KM��S��R��Q���P��O��N��z]فأورد تعـبري    ،   ]٤٩:البقرة
ـ    مجهورهم عن ذلك بأم يبقون على قيد احلياة ، مث ذكر           ريج  قوالً البن ج

هم ، قالخيالف تعبريفقال مبا،وقد أنكر ذلك من قوهلم ابن جريج«  :ه تعبري  
حدثين حجاج : حدثنا احلسني بن داود قال : حدثنا به القاسم بن احلسن قال 

  . نساءكم يسترقون: قال ��L��K�z}: عن ابن جريج قوله 
������������������������������������������������������: يف قولـه     فحاد ابن جريج بقوله هذا عما قاله من ذكرنـا قولـه           

{L��K�z� :      إنه استحياء الصبايا األطفال إذ مل جيدهن يلزمهن اسم
 يسترقون ،   :�K�z}:نساء ، مث دخل فيما هو أعظم مما أنكر بتأويله           

وذلك تأويل غري موجود يف لغة عربية وال أعجمية ، وذلك أن االسـتحياء              
، وهو من عال من احلياة نظري االستبقاء من البقاء و االستسقاء من السقي استف

»  معىن االسترقاق مبعزل
)١(.  

 وجها يف التأويل ، وذهبت      )١٥٠:ت(ولو التمست لتفسري ابن جريج      
بالزمها ، وهو كون هؤالء الفتيات       �L��K�z}إىل أنه فسر مجلة     

                                                 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، للطربي ، حتقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركـي ،                   ) ١(

   ) .٦٥١ : ١( دار هجر : ط
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استطاعتهن للخدمة ، لكان وجهـا      الصغريات سيكن رقيقات حال ِكبِرهن و     
حسنا مليحا ، فيكون تفسري اجلمهور مبينا عن معىن اللفظ من جهة اللغـة ،               

 مبني عن الزم هذا االستحياء ، وهو االسترقاق ،          )١٥٠:ت(وتفسري ابن جريج    
              فإذا ذهبت بقوله هذا املذهب صار القوالن مقبولني ، وملا احتجـت إىل رد

 الـذي   )٣١٠:ت( كما ذهب إىل ذلك اإلمام الطربي        )١٥٠:ت(قول ابن جريج    
  . إىل التفسري اللفظي ، فأنكره عليه )١٥٠:ت(ذهب بقول ابن جريج 

ولو سار من يبحث يف اإلعجاز العلمي على هذا النموذج ، وحرص            
على تفهم قول السلف ، واجتهد يف ختريج أقواهلم ، وتعرف على طريقتهم يف 

من  (( نقُّص لعلمهم ، كما وقع يف كتاب      انتقاد أقواهلم ، والت   التفسري لسِلم من    
 فقد جاء يف هذا البحث ،))أوجه اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي يف عامل البحار

عبارات ما كان هلا أن تكون لو كان الباحث يتبع منهج االعتـداد بقـول               
ل العلمـي   السلف ، واحلرص على تفهم أقواهلم ، وخترجيها حبملها على احملم          

  : املناسب هلا ، ومما جاء يف هذا الكتاب ما يأيت 

¬���®��¯������}��: يف تعليقه على أقوال املفسرين يف قوله تعـاىل           -١

��¼��»�����º��¹��¸��¶��µ��´��³��²��±���°z]٥٣:الفرقان[ ،
 ؛ ألسرار اليت أحملت إليها اآليةومل يتيسر للمفسرين اإلحاطة بتفاصيل ا«  : قال
م، األ١( »أقواهلم يف تفسري معانيها اخلفيةوتعددت كانت غائبة عن مشاهد(.  

                                                 
از العلمـي للقـرآن     من أوجه اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي يف عامل البحار ، نشر هيئة اإلعج            ) ١(

   ) .١٧: ص (  رابطة العامل اإلسالمي :الكرمي والسنة 
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ابن اجلـوزي وأيب الـسعود والبيـضاوي        : مث ذكر أقوال املفسرين   
فتأمل كيف عجز البشر   « :طاوي جوهري وغريهم ، مث قالوالشنقيطي وطن

زخ  ذكر أن الرب   عن إدراك تفاصيل ما قرره القرآن الكرمي ، فمن املفسرين من          
  .  ) حاجز من األرض (أرضا أو يبسا 

هو حـاجز ال     (:  حتديده وتفصيله ، فقال    زه عن ومنهم من أعلن عج   
 فيه ما يفوق إدراك     � ، وهذا يبني لنا أن العلم الذي أوتيه حممد           )يراه أحد   

  . ، وبعد عصره بقرون �العقل البشري يف عصر الرسول 
 بعض املفسرين إىل محلها     وكذا األمر يف احلجر احملجور ، فقد ذهب       

» ...لبشري طوال القرون املاضية على ااز ، وذلك بسبب نقص العلم ا
)١(.  

مث ذكر ما توصل إليه الباحثون املعاصرون يف عامل البحار يف مـسألة             
فانظر كيف حارت العقول الكبرية عـدة  «  : واحلجر احملجور، مث قالالربزخ
يف فهم الدقائق واألسرار ، وكيف جـاء         - بعد نزول القرآن الكرمي      -قرون  

`����d��c��b����������a}��:العلم مبينا لتلك األسرار ، وصـدق اهللا القائـل           

e z]ر املعىن بعد أن كان قلقًا  وانظر كيف استق]٩٣: النمل... «
)٢(.  

ومؤدى هذا الكالم أن املفسرين السابقني مل يهتدوا إىل معرفة معـىن            
  . مل يظهر إال يف هذا العصر -كما هو  -ا هذه اآلية ، وأن معناه

                                                 
من أوجه اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي يف عامل البحار ، نشر هيئة اإلعجاز العلمـي للقـرآن                 ) ١(

   ) .٢١ ـ ٢٠: ص (  رابطة العامل اإلسالمي  :الكرمي والسنة

 عامل البحار ، نشر هيئة اإلعجاز العلمـي للقـرآن           من أوجه اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي يف      ) ٢(
   ) .٣١: ص ( رابطة العامل اإلسالمي : الكرمي والسنة 
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أن هذا من عدم فهم أصول التفسري ، وتقرير صحة مـا             وال خيفاك 
ناء علم آخر عليه ، وليس االعتـراض        بذهب إليه املفسرون من السلف ، مث        

  .عليه كما هو احلال يف هذا املثال 
مل الذي توصل إىل هذه النتيجة يف فهم معىن اآليـة           الكرمي  والباحث  

يبني للقارئ عدم تطابق ما ذكره املفسرون مع معىن اآلية بأي وجـه مـن               
الوجوه ، بل راح يفند أقواهلم باجلملة ، مث يبين أن ما توصـل إليـه العلـم                  
احلديث هو التفسري الصحيح لآلية ، وما قاله املفسرون ال خيرج عن أن يكون        

 عندهم من العلم احلديث     مباتهم  نوعا من الربزخ واحلجر احملجور ، لكن قناع       
م قول املفسرين ، وعن التنبـه       عن تفه  - من حيث ال يشعرون      -قد تردهم   

  .طابقة قوهلم ملعىن اآلية مل

  :واألسلوب الصحيح يف مثل هذا املثال 

، الصحيح الذي قـالوا بـه        أن يفهم قول املفسرين على وجهه        -١
  .جور وذلك بتطابق ما قالوه مع معىن الربزخ واحلجر احمل

 أن يتأدب يف العبارات معهم ، وال يؤتى  بعبارات تشعر بالتصغري -٢
  .لعلمهم وفهمهم 

 أو خيتار   - إن كان قوالً واحدا      - أن يجعل ما فهموه صحيحا       -٣
الباحث من أقواهلم املختلفة املعىن الذي يظهر له أنه صحيح ، وال يرمي كل              

  . توصل إليه العلم احلديث  ويتركها ألجل ما،ما عندهم من األقوال
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 أن جيعل ما توصل إليه إضافة فحسب ، وهـي إضـافة قابلـة               -٤
  .للصواب واخلطأ ، وال يصلح اجلزم ا كما هو احلال يف مثل هذا املثال 

  اإلسرائيليات وخمالفتها للقضايا العلمية املعاصرة  :بحث الثاينامل

ترب أصالً مهما من    إن معرفة كيفية تعامل السلف مع اإلسرائيليات يع       
أصول التفسري ؛ ألن القارئ يف التفسري سيمر ا ال حمالة ، لكن هذا املقـام                

، لذا سأكتفي بذكر بعض األمثلة ونقاشها        ليس مقام التفصيل يف هذه املسألة       
  .نقاشا علميا 

هل كل ما ورد من أخبار يف أسفار  بين إسـرائيل            : لو سأل سائل    
  خطأ حمض ؟

ال ، بل فيها ما هـو صـواب ،   : أن اجلواب من أي عاقل ال شك ب  
  .وفيها ما هو خطأ 

هل عندنا ميزان يرشدنا إىل معرفة الصواب مـن         : ولو سأل سائل    
  اخلطأ يف هذه األخبار ؟

  :فاجلواب فيه تفصيل 
أما بعض األمور ، فعندنا ميزان ، وهو شـرع اهللا ، إذ ال ميكـن أن         

ئع كتحرمي الكذب ، والسرقة والزىن ، وغريها        خيتلف األنبياء يف أصول الشرا    
من األصول التشريعية يف األوامر والنواهي ، فإذا وجدناهم قد نسبوا إىل نيب             
من األنبياء إباحة شيء من هذا أو استباحته علمنا أنه خطأ حمض ، وكـذب               

  .مفترى 
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واآلثار النبوية قد دلت على شيء من األمثلة يف هذا ، وهذه القضية             
  .مة ال حتتاج إىل تفصيل معلو

وأما بعض األمور من األخبار فإا تتأرجح بني الصدق والكـذب ،            
وال ميكن اجلزم ذا أو بذاك ، لذا جاء اإلرشاد النبوي ناسخا للنـهي عـن                

  :التحديث عن بين إسرائيل ، ومن هذه األحاديث 

 �أن النيب    : �عن عبد اهللا بن عمرو         روى البخاري بسنده     -١
 بين إسرائيل وال حرج ، ومن كذب      وحدثوا عن بلغوا عين ولو آية ،     ((  :قال

  .)١( )) متعمدا فليتبوأ مقعده من النارعلي 

كـان أهـل    : قـال  � وروى البخاري بسنده عن أيب هريرة     -٢
الكتاب يقرؤون التوراة بالعربانية ويفسروا بالعربية ألهل اإلسالم ، فقـال           

��U��T��U��T��U��T��U��T}�}�}�}�����: وقولوا وال تكذبوهم أهل الكتاب ال تصدقوا (( : �رسول اهللا 

��X��W���V��X��W���V��X��W���V��X��W���Vzzzz ٢( )) اآلية(.  

 أخربه � روى أمحد بسنده عن بن أيب منلة أن أبا منلة األنصاري         -٣
 يـا   : جاءه رجل من اليهود ، فقـال       �بينا هو جالس عند رسول اهللا       : أنه  

  ، هل تتكلم هذه اجلنازة ؟حممد
   .)) اهللا أعلم (( : �قال رسول اهللا 

                                                 
   ) .٣٢٧٤( رواه البخاري برقم ) ١(
   . )٤٢١٥( رواه البخاري برقم ) ٢(



       ١٢١)              ه ١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية         جملة معهد اإلمام
 

  

  

  
 
 

إذا  ((  :�أنا أشهد أا تتكلم ، فقال رسـول اهللا           :قال اليهودي   
آمنا باهللا وكتبه   :  وال تكذبوهم ، وقولوا      فال تصدقوهم حدثكم أهل الكتاب    

  .)١( )) ورسله ، فإن كان حقا مل تكذبوهم ، وإن كان باطال مل تصدقوهم
ائيل وهذه األحاديث تبني بوضوح طريقة التعامل مع مرويات بين إسر         

  .فيما ال ميكن اجلزم بصحته أو كذبه 
ِلم لَم تذكر ضابط العقل هنا ؟ أليس العقل ضـابطًا يف            : فإن قلت   

  معرفة الصدق من الكذب ؟
العقل قرينة يف معرفة الصدق من الكذب ، لكن هناك بعض           : فأقول  

األمور اليت ختتلف فيها العقول من جهة القبول وعدمه ، كما أن هناك غرائب      
 ، ولوال حكايته هلا ملا قبلتها العقول ، فدلَّ على أن العقل             �كاها الرسول   ح

ليس ضابطًا مطلقًا ؛ ألنه قد يأيت يف بعض هذه املرويات ما تستغربه العقول ال 
ما حتيله العقول ، وليس من الصواب ردها لعدم مالءمتها لعقلـك ؛ إذ قـد                

  . ، وسيأيت ذكر مثال لذلك تتخرج عند عقل غريك على ختريج معقول مقبول
  :ولكي ال خيرج املوضوع عن مداره أقول 

إن السلف ملا حكوا هذه اإلسرائيليات انطلقوا من هذه األحاديث اليت 
جتيز التحديث عن بين إسرائيل ، وتأمر بالتوقف يف التصديق والتكذيب ؛ إال             

ـ               ه ال يـصلح    إذا كان هناك بينة ظاهرة واضحة ال لبس فيها ، ومن ثَم ، فإن
التثريب عليهم بوجود إسرائيليات يف تفاسريهم ، بعـد التجـويز النبـوي             

                                                 
   ) .١٣٦ : ٤( مسند اإلمام أمحد ) ١(
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 بأمتـه ،    �للتحديث بأخبار بين إسرائيل ، وهل سنكون أشفق من الرسول           
  !فنمنع ذلك ؟

وسأذكر مثاالً من التفاسري اليت نقلها السلف من بـين إسـرائيل ،              
   .وأناقش إحالة العقل أو إمكانيته ملثل هذا اخلرب

 ورد عن بعـض     ]١: ق[��D��C��BAz}��:يف تفسري قوله تعاىل     
  .يط جبميع األرض يقال له جبل قافجبل حمأنه :  �Az}�السلف يف تفسري

وهذا اخلرب غريب جدا ، وقد استنكره بعض األئمة ؛ كـابن كـثري              
  ،)٢(، بل ذكره من دون ذكر قائله كعادته  الطربي سنده، ومل ي)١(الدمشقي 

                                                 
رائيل اليت أخذها عنهم بعـض       إس  من خرافات بين   - واهللا أعلم    -وكأن هذا    « :قال ابن كثري    ) ١(

؛ ملا رأى من جواز الرواية عنهم مما ال يصدق وال يكذب ، وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من                   الناس
 اختالق بعض زنادقتهم ، يلبسون به على الناس أمر دينهم ، كما افترى يف هذه األمة مع جاللة قـدر           

ما بالعهد من قدم ، فكيف بأمة بين إسرائيل مـع            ، و  �علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النيب       
 وتبديل ن وحتريف علمائهم الكلم عن مواضعه ، وشرم اخلمور  ن وقلة احلفاظ النقاد فيهم    ،طول املدى 

 فيما  )) وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج      ((: لشارع الرواية عنهم يف قوله     وإمنا أباح ا   .كتب اهللا وآياته  
فليس من  ا حتيله العقول ، وحيكم فيه بالبطالن ، ويغلب على الظنون كذبه ،              ، فأما فيم  قد جيوزه العقل  

  . )٣٢٨٥: ٧( حممد إبراهيم البنا ، حتقيق الدكتور تفسري القرآن العظيم .»هذا القبيل واهللا أعلم 
وال ريب أن هذا احلرف املقطَّع من جنس احلروف األخرى ، والصحيح يف تفسريها أا حروف ال                    

ا ، وهلا مغزى ، وهو اإلشارة إىل التحدي واإلعجاز ، وهذا الترجيح ال ينفي اخلرب املـذكور ؛         معىن هل 
، فـاألمران منفـصالن ،       Az}� :ألنه يثبت وجود جبل ، مث جيعل هذا اجلبل تفسريا لقوله تعاىل           

  .Az}�: فالقول بثبوت اجلبل ـ لو ثبت ـ ال يلزم منه أن يكون تفسريا لقوله تعاىل
بن عبد احملسن التركـي ،      امع البيان عن تأويل آي القرآن ، للطربي ، حتقيق الدكتور عبد اهللا              ج) ٢(

   ) .٤٠١ : ٢١( دار هجر : ط
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  .ندما تعرضه على عقلك كما ترىه ع وحمل

  لكن هل يستحيل عقالً وجود مثل هذا اجلبل ؟
ال  : - ممن سبقنا ، ومل يدرك صور األرض من الفـضاء         - لو قال قائل    

، وقد  املتعلقة باألرض وأحواهلا    يلزم أن يكون اإلنسان أدرك مجيع التفاصيل        
رف كنهه ، ويكون    يكون هذا اجلبل موجودا لكن مل يدركه اإلنسان ، ومل يع          

مما أخربت به بعض األنبياء ، فبقي مكتوبا عند بين إسرائيل ، فيبقـى األمـر                
  .حمتمالً للتصديق والتكذيب ، وليس مما حتيله العقول 

مما يشهد لوجود أشياء يف هذا الكون ال يدركها اإلنـسان ، مـع              و
أن رسول  ما رواه مسلم وغريه عن عبد اهللا بن عمرو          = ا   �إخبار الرسول   

وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ،            ((:   قال  �اهللا  
ووقت صالة املغرب . ووقت العصر ما مل تصفر الشمس . ما مل حيضر العصر 
ووقـت  . ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط        . ما مل يغب الشفق     

الـشمس ،   صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس ، فإذا طلعت             
  .)١( )) قرين شيطانفأمسك عن الصالة ، فإا تطلع بني 
من جهـة    ، وليس كخرب جبل قاف       �وهذا اخلرب صحيح عن النيب      

قد اخرب خبربه الصادق عن أمر       �لكن املراد أن الرسول     ،  القبول والتصديق   

                                                 
 ، وال ميكن االعتراض     �وهناك أمثلة كونية غريها ذكرها الرسول        ) . ٦١٢( رواه مسلم برقم    ) ١(

 ، مثل سجود الشمس حتت العرش ،        عليها بسبب عدم وقوف البحوث الكونية املعاصرة على كيفيتها        
  .وغريها من األخبار النبوية الصحيحة 
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غريب ال يدركه الناس بأبصارهم ، وعدم إدراكهم له ال ينقضه ، فكـذلك              
  . تمل أن يكون كقرين الشيطان جبل قاف حي

  : ولو استشهد بأمرين يف هذه املسألة ، فقال 
 اليت تأمر بأن ال نصدق مرويات بين إسرائيل         �أحاديث النيب   : األول

  .وال نكذا ، وأنا أراه من هذا اجلنس 
  .ن جنس هذا اخلرب من حيث الغرابةوجود أحاديث صحيحة م :الثاين

 قول صحيح ، وال ميكن - التحليل العلمية  من جهة-قوله  )١(فإن = 
  .أن يخطَّأ بدعوى عدم قبول العقل هلا 

 جـاب  وقـد    -فإذا وِجد من يقول ذا من السابقني ، فإننا اليوم           
  لكن ال ،  ميكننا أن ننكره باحلس -فلم يظهر هلم جبل قاف  الفضاء الباحثون

  ء ، فهل وقفوا على قرينتابعوا حركة الشمس يف السمالقد : جيوز لنا أن نقول
  الشيطان هذه ؟

يصلح لتكـذيب اخلـرب     ال  عدم وقوف البحوث الكونية املعاصرة      و
   .�الصادق عن املعصوم 

أن اإلعذار للسلف مطلب حيسن أن نتأدب بـه   : واملقصود من ذلك    
األخذ من بـين     م مة    قمع أسالفنا ، وفيما بيننا ، كما حيسن أن ال نلص          

ـ   اإلعراض عن تفـسريهم ، أو        على ذلك    ، مث نبين  إسرائيل   ضعف القـول ب
                                                 

 .يف الصفحة السابقة  " ...لو قال قائل : " هذا جواب ) ١(
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، وليس هو املنهج الصحيح ، بل الصواب أن يتعرف على مناهجهم            تفسريهم
يف تلقُّف هذه األخبار اإلسرائيلية ، وكيفية التعامل معها بناًء علـى املنـهج              

  .النبوي الواضح من األحاديث اليت ذكرا لك 
   ؟، ويصحح التفسري ايعتمدهاإن وجدنا بعض السلف : فإن قلت

على فرض ذلك ، فنحن عندنا املنهج النبوي الصحيح ، ولسنا : فأقول
ملزمني بغريه من أقوال كائن من كان ، فلو وقع ذلك ، فهنالك يقـع الـرد       

  .واالعتراض إذا كان له جمال 
لكن املالحظ على مجهور املعاصرين الذين درسوا اإلسـرائيليات أو          

ملقاالت أن احلكم عندهم سابق ، وهو رد هذه اإلسـرائيليات ،            كتبوا فيها ا  
والتشنيع على املفسرين الذين ذكروها ، حىت صاروا يعدون ذكرها أو اإلكثار   
منها من عيوب التفاسري ، بل زعم بعضهم أا من أسباب ضـعف التفـسري           

 منه ،   املأثور عن السلف ، وذهب بعضهم إىل الدفاع عن التفسري برد الدخيل           
بطبع كتب التفسري بعضهم ومن هذا الدخيل عندهم اإلسرائيليات ، بل طالب 

من جديد بعد حذف اإلسرائيليات منها ، وهذا املنهج الذي سلكوه لـيس             
بصواب ، وليس هو السبيل الذي سار عليه العلماء سلفًا وخلفًـا يف هـذا               

   .املوضوع ، ونقاش ذلك ليس هذا حمله ، وهو أمر يطول تقريره
 فإنَّ ورود بعض التفاسري عنهم مما تلقفوه من بين إسـرائيل ال    وبعد ، 

مشاحة يف رده إذا ثبت ثبوتا يقينيا خطؤه ، وليس على من نقله منهم تثريب               
   .أو مالمة ، فاإلنسان يتكلم على حسب ما ورده من العلم 
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هذه تشديدا يف مسألة اإلعجاز     مقاليت  إن رأى بعض من يطلع على       و
فإنه مـن بـاب     تشديد  إن وِجد   العلمي ، فإين أذكِّرهم بأن األمر خطري ، و        
 أن يقـول يف كـالم اهللا        مسلم لالذب عن كتاب اهللا تعاىل ، فال جيوز لك        

، وال هو عارف بالتفسري وأصوله     وهو ليس من أهل العلم،     ا يقول، وتفسريه م 
�:هللا ، كما قال تعاىل      لم من الكبائر اليت حرمها ا     ـفإن القول على اهللا بغري ع     

�{��a��`��_��~��}�������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p

��l�����k��j��i��h��g��f��e�������d��c����bz]والتفسري قول على    ،]٣٣:األعراف
هذا ما قاله اهللا ، لذا عظَّم بعـض         : اهللا ؛ ألن من فسر كالمه ، فكأنه يقول          

اتقـوا    «:)١(، وتورعوا فيه ، ومن ذلك قول مسروقالسلف جانب التفسري 
 »ري ، فإمنا هو الرواية عن اهللالتفس

  وهو التورع  - ،وقد كان ذلك املذهب)٢( 
 ، والـذين    )٣( بارزا يف علماء التابعني من أهل املدينة والكوفة          -يف التفسري   

ه قبل أن   ملو أن يدرسوا هذا املذهب ، ويتأ      يريدون تفسري كالم اهللا حباجة إىل     
  .يلجوا إىل التفسري 

 اجلادين يف حبث اإلعجاز العلمي  يطالب         بعض وإن من العجيب أن   
املتكلمني فيه بأن ال يتكلموا فيما ال حيسنون من العلم ، فال يبيحون للطبيب              

                                                 
األجدع ، تتلمذ على عائشة وصحب ابن مسعود ، وأفاد منه ، وهو أحـد كبـار                 بن  مسروق  ) ١(

   ).٦٣:٤(سري أعالم النبالء : ، ينظر٦٣، تويف عام تالميذه
  .وزارة األوقاف املغربية:أمحد اخلياطي،نشر: ، حتقيق٨٤٩برقم  أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن) ٢(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، للطربي ، حتقيق الدكتور عبد اهللا بن عبـد احملـسن                  : ينظر  ) ٣(

   ) .٨١ ـ ٧٨ : ١( دار هجر : التركي ، ط 



       ١٢٧)              ه ١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية         جملة معهد اإلمام
 

  

  

  
 
 

، وال  ن الفلك ليبني وجوه اإلعجاز فيهـا      أن يتكلم يف اآليات اليت تتحدث ع      
 آيات الطب ليبني اإلعجاز فيها ، ويـأمرون         يبيحون للمهندس أن يتكلم يف    

 يطالبون بالتعامل - مع كل أسف -ى كثريا منهم رتباحترام التخصص ، وال 
ن علم التفسري علم سهل ميسور      أمع التفسري وأصوله مبثل هذه املطالبة ، وك       

يستطيعه كل مثقف ، وكل متخصص يف العلوم التجريبية والكونية ، وحنـن             
ت ممن هم متخصـصون يف علـم        لل يف فهم بعض اآليا    نرى كيف يقع اخل   

  !؟ فكيف احلال ؤالء ؟الشريعة، وليسوا من أهل التفسري
وهـو مل    ه تفسري آيات  شرع أحد يف   ي حقوق كتاب اهللا أن ال    من   إن

يعـرف  مل  يتقن التعامل مع اختالف املفسرين ، و      ومل   ،   هتعلم أصول تفسري  ي
  .كيف يقوم بتفسري اآليات بعد ذلك 

باب احلديث   ال يفهم أين أدعو إىل إقفال        أنأرجو  : أقول  :  وأخريا   
فمالحظايت على ما هو مطروح ال يعين عدم قناعيت به          عن اإلعجاز العلمي ،     

مجلة وتفصيالً ، بل يف الساحة من احلديث عنه خري كثري ، وأمتىن أن ال يعتب                
دورهم ألظهر مـا    علي إخواين من املعتنني باإلعجاز العلمي ، وأن تتسع ص         

ين أدعو إىل تصحيح املـسار يف حبـوث          يف هذه املسألة ؛ أل     صوابأنه  أرى  
اإلعجاز العلمي للتوافق مع املنهج التفسريي الصحيح ، فإن كان كـذلك ،             
فتلك منة وفضل من اهللا ، وإن كان غري ذلك ، فمن تقصريي ، ومن نزغات                

   .الشيطان ، أعيذ نفسي وإخواين من نزغاته 
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  مةـاخلات

بعد هذه السطور اليت أرجو أن أكون وفِّقت فيها للقول الـصواب ،             
إن موضوع اإلعجاز العلمي موضوع طويـل ، وهـو حباجـة إىل             : أقول  

مناقشات تأصيلية ؛ ألنه ميس بيان كالم اهللا ، إذ من حيمل ما جد من العلوم                
 وال شك أن هذا فيه      هذا مراد اهللا ذه اآلية ،     : على كتاب اهللا ، فإنه يقول       

  .خطر عظيم ، حيسن باملسلم الوقوف عنده طويالً قبل احلكم بذلك 

  :ومن النتائج والتوصيات اليت ميكن تسجيلها 

إنه من خالل قراءيت وحضوري أو مسـاعي لـبعض مـؤمترات        -١
اإلعجاز أرى أن احلاجة ماسة لعقد لقاء تأصيلي ملسألة اإلعجاز العلمـي ،             

، وحترر فيها أراء املعاصرين    ـ  كالشاطيب ـ العلماء السابقني    ش فيها أقوال  تناق
وانتفع به    هلذا املوضوع الذي شرق وغرب،     ويكون بني يدينا حبوث تأصيلية    

  . فئام من الناس 

 إن حاجة من يتكلم يف اإلعجاز العلمي من غري املتخصصني يف            -٢
ر هذه القضايا املوجودة الشريعة إىل تعلم أصول التفسري أهم من أن يتعلم املفس

، لكن املراد   ها إلي ذا أن املفسر املعاصر ال حيتاج     يف العلم املعاصر ، وال يعين ه      
أن املوازنة يف األمهية تدل على حاجة من يريد بيان اإلعجاز ال من يريد بيان               

  .معاين القرآن 
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 أن حنرص على التوازن والواقعية يف طـرح اإلعجـاز العلمـي             -٣
علقة به ، فال جنعله كل شيء ، وأنه السبيل األمثل للدعوة ، وال              والقضايا املت 

  .  من أن يكون سبيال من سبل الدعوة إىل اهللا - كذلك -خنليه 
وأختم قويل باحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والـسالم علـى اآلل             

  . الطيبني ، وعلى الصحابة الكرام الغر امليامني ، وعلى التابعني إىل يوم الدين 
  
  

I       I       I  
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  مراجع البحث

ي ، نـشر دار احلـرف العـريب         ، للدكتور داود سليمان السعد     أسرار الكون يف القرآن    -١
  .م ١٩٩٧ / ه١٤١٧، الطبعة األوىل ببريوت

، حملمد األمني بن حممد املختار ، نشر دار اإلفتـاء           أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن        -٢
   . ه١٤٠٣بالسعودية ، 

  . دار الكتاب العريب ببريوت، اخلطيب البغدادي ،  ، أليب بكر أمحد بن ثابتخ بغدادتاري -٣

  . ، للبخاري ، نشر دار الباز التاريخ الكبري -٤

   .م١٩٨٤ ، للطاهر بن عاشور ، نشر الدار التونسية ، التحرير والتنوير -٥

يق أسعد حممد الطيب ، نشر مكتبة نزار      ، البن أيب حامت الرازي ، حتق       تفسري القرآن العظيم   -٦
  .م١٩٩٧ / ه١٤١٧مصطفى الباز ، مكة املكرمة ، الطبعة األوىل 

البن كثري ، حتقيق الدكتور حممد إبراهيم البنـا ، نـشر دار القبلـة          تفسري القرآن العظيم     -٧
  .م ١٩٩٨ / ه١٤١٩ومؤسسة علوم القرآن ودار ابن حزم ، الطبعة األوىل 

 ، إلمام املفسرين حممد بن جرير الطربي ، حتقيق الدكتور  عن تأويل آي القرآن    جامع البيان  -٨
 والدراسات العربية واإلسالمية عبد اهللا بن عبد احملسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث

  .م٢٠٠١/  ه١٤٢٢الطبعة األوىل ،

 احملسن التركي بالتعاون مع      ، حتقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد       الدر املنثور يف التفسري املأثور     -٩
  .م ٢٠٠٣/  ه١٤٢٤مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ، الطبعة األوىل 

    ، أليب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي ، حتقيق حممـد بـن              زاد املسري يف  علم التفسري      -١٠
  .م ١٩٨٧/  ه١٤٠٧عبد الرمحن عبد اهللا ، نشر دار الفكر ، الطبعة األوىل 

، ١احلميد ، نشر دار الصميعي ، ط      سعد  : حتقيق  ) قسم التفسري    (سنن سعيد بن منصور    -١١
   .ه١٤١٤
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، حملمد بن نصر املروزي ، حتقيق سامل بن أمحد السلفي ، نشر مؤسسة الكتـب                السنة   -١٢
  .ه١٤٠٨الثقافية ، الطبعة األوىل 

   .ه١٤٠٢ ، ٢سة الرسالة  ، ط ، للذهيب ، حتقيق مجاعة ، نشر مؤسسري أعالم النبالء -١٣

مصطفى ديب البغا لكتاب ، نشر دار ابن كثري ، اليمامة           . د:  ، حتقيق    صحيح البخاري  -١٤
  .م ١٩٨٧ – ه١٤٠٧ببريوت الطبعة الثالثة ، 

   .بريوت بدار إحياء التراث العريب ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلم -١٥

ـ   : قيق   ، أليب عبيد ، حت     فضائل القرآن  -١٦ اوجي ، دار الكتـب العلميـة       وهيب سليمان غ
   .ه١٤١١ ، ١، ط ببريوت

  .م ١٩٧٨/  ه١٤٠٧ ،  ٢ط، ، للفريوزآبادي، نشر مؤسسة الرسالةالقاموس احمليط -١٧

 .ه١٤٠٣ ٤ط، بريوت باملكتب اإلسالمي ، لإلمام أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد -١٨

  .ه١٤٠٩ ، ٣ر مؤسسة نويهض للثقافة ، ط ، لعادل نويهض ، نشمعجم املفسرين -١٩

 ، البن تيمية ، حتقيق الدكتور عدنان زرزور ، نشر دار القرآن             مقدمة يف أصول التفسري    -٢٠
  .م ١٩٧٩/  ه١٣٩٩الكرمي ببريوت ، الطبعة الثالثة 

 ، لألستاذ الدكتور زغلول النجار ،       السماء يف القرآن الكرمي    : من آيات اإلعجاز العلمي    -٢١
  .م ٢٠٠٤ / ه١٤٢٥ املعرفة ببريوت ، الطبعة األوىل دار

 الشيخ عبـد    : ، شارك يف إعداده    من أوجه اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي يف عامل البحار         -٢٢
ايد الزنداين واألستاذ حممد إبراهيم السمرة والدكتور دركا برسادا راو ، نشر هيئة اإلعجاز              

  .بطة العلم اإلسالمي مبكة املكرمةلراالعلمي للقرآن الكرمي والسنة التابع 

 ، للدكتورة سارة بنت عبد احملـسن بـن          نشأة الكون وخلق اإلنسان بني العلم والقرآن       -٢٣
  .م ١٩٩٨/  ه١٤١٩جلوي آل سعود ، الطبعة األوىل 

 ، لألستاذ الدكتور عادل حممد عباس ، نشر مركـز الدراسـات             وكان عرشه على املاء    -٢٤
  .م ١٩٩٩ / ه١٤٢٠األوىل املعرفية ، الطبعة 
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  صـامللخ
  

يتحدث هذا البحث عن التوجيهات النحوية لقـراءة أيب الـسمال           
، وهو قارئ وسم بالفصاحة، وممن يستشهد بكالمهم،        )ه١٦٠ت  (العدوي  

وقراءته وإن كانت شاذة سندا، فإن علماء القراءات والتفسري والنحو وجدوا           
ماء له القراءة   هلا وجها من العربية، بل إن بعضها يفوق يف جودته وترجيح العل           

السبعية، وقد مت اختيار قراءته ألا تشتمل على ظواهر ختالف أحيانا قواعـد             
   .- مثالً -النحاة املطردة، وترسم ظواهر كلية كرفع االسم املشغول عنه 

وقد اختص البحث بتتبع القراءة اليت فيها ظواهر حنوية أو عالقتـها               
لباحث كل قراءته خلرج البحث يف      بالنحو أقرب كحروف املعاين، ولو تتبع ا      

  . جملد ضخم وعمل كبري
 باإلضافة إىل   –ومما شجع الباحث على االهتمام ذا القارئ وقراءته         

 قراًء كباراً منهم أيب بن كعب وعبـد اهللا بـن مـسعود              ق واف  أنه –ما تقدم   
  .والكسائي واحلسن البصري وابن حميصن واألعمش

الدراسة استجالء عالقة قراءته بلغة وقد حاول الباحث من خالل هذه    
كما انتهى إىل تلخيص ألبرز املالمح الـيت حواهـا          . قومه وعالقتها بلغة متيم   

 .البحث
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  ةـاملقدم
  

       إن من أفضل األعمال اليت ينبغي أن يشتغل ا الباحثون ويتسابق فيها            
وال ، رهوالغوص يف حبره الذي ال يدرك غو      ، املتسابقون البحث يف كتاب اهللا    

  .وال تنقضي عجائبه، تنفد درره
 تعد أوثـق    ـ املتواترة والشاذة    -       ومما ال شك فيه أن القراءات القرآنية        

  .النصوص اليت حيتج ا يف جمال اللغة من مجيع نواحيها
جلمـع  ) ه١٦٠ت  ( العدوي   السمال       لذا وقع اختياري على قراءة أيب       

  :إىل ذلك أمور منهاودفعين ، توجيهاا النحوية
، متجهاً إىل القراءات الـسبعية     - يف الغالب    -أن االهتمام بالقراءات كان      )١

الهتمام، ال سيما يف تتبع     ومل حتظ القراءات الشاذة وقراؤها بالقدر نفسه من ا        
فيها، فوجهـت   ) حنوية، وصرفية، وصوتية  (واستجالء الظواهر اللغوية    قرائها،  

 .وجهي شطر هذه القراءة

قة بعض قراءاته لقراءة املشهورين كقراءة أيب بن كعـب واحلـسن            مواف )٢
 .- كما سيأيت توضيحه -وتفرده بقراءات أخرى ، البصري وابن عباس

وقد مجعت ما   ، كثرة قراءاته وتنوع الظواهر بني النحوية والتصريفية فيها        )٣
وجهها املعربون والعلمـاء بتوجيهـات حنويـة        ، يزيد على تسعني موضعاً له    

ولكن اقتصرت يف هذا البحث على التوجيهات النحوية اليت تربو          ، يةوتصريف
على أربعني موضعاً، على أمل أن يسعفين الوقت فأمتم ببحث آخر التوجيهات            

 .- إن شاء اهللا -التصريفية 
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أن بعض قراءاته عول عليها النحويون يف صياغة قاعدة حنوية أو تقوية  )٤
فقد جعلها ، )كلّ(برفع  ]٤٩:القمر [ ß��Þ��â��á��àz}�كما يف قراءة ، رأي

 .)١(اختارهورد ا على من ،  أقوى من النصبابن جين

إنه إمـام يف     ":، يتجلى ذلك من قول اهلذيل      )٢(وسم العلماء له بالفصاحة    )٥
كاد خيرجه أحد الباحثني    بل  . ين أن له مكانة علية بني القراء      مما يع  )٣( "العربية

فيقـول    الشاذة إىل القراءات املتواترة،    اءاتاملعاصرين من دائرة أصحاب القر    
أصـحاب القـراءات     مـع    السمالوأكثر علماء القراءات يضعون أبا      :" عنه

ي زيـد األنـصار    وهو القارئ األعرايب والذي أخذ عنه أبو       - الشاذة، ولكنه 
ال يتوجه إليه النقد بسهولة، ومن مثَّ فالبد من  -الكثري من اختياره يف القراءات 

 وجيري مع التعبري ، قراءته، والنظر يف معناها على الوجه الذي جتيزه العربيةتقبل
  .)٤("عن أغراض القرآن الكرمي

 الـسمال        وأود اإلشارة هنا إىل أن صعوبات واجهتين يف مجع قراءة أيب            
 أن أتتبعها   وقد تطلب هذا مين   ، اليت تفرقت يف ثنايا كتب القراءات والتفاسري      

، إال أن    جلمعها وتـصنفيها   ؛ -  املطبوعة واملخطوطة  -املختلفة  يف مصادرها   
ـ ، السمالهذا مل يرق يف عسره إىل ما عانيته يف البحث عن ترمجة أليب               د فق

  - اجلزريكابن  -ومن ذكره من أصحاا     ،خال أكثر كتب التراجم من ذكره     
  .لترمجةولكين استعنت اهللا حىت تيسر يل ما ذكرته يف ا. ذكره يف سطرين فقط

                                                 
  .٢/٣٥٠ احملتسب )١(
 .١/٢٥٧انظر معاين القرآن لألخفش ) ٢(

   ).ه١٦٠حوادث  (٥٧٦تاريخ اإلسالم ) ٣(

 .٢٢٣ -٢٢٢ ص األعراب الرواة) ٤(
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امسه :  يتناول السمال       وقد اقتضى منهج هذا البحث أن أقدم تعريفاً بأيب          
ونسبه ووالدته ونشأته والرواة الذين أخذ عنهم أو أخذوا عنـه، مث مكانتـه              

  .العلمية فمتوفاه
ن فيه فائدة وأن له باملوضوع      أرى أ  -      كما اقتضى أن أتطرق باختصار      

  .راءات الشاذة وموقف النحاة منهاللحديث عن الق - صلة
       وبعد ذلك عرضت قراءته وتوجيهاا النحوية مقتصراً على ذلك مرجئاً          

  . - إن شاء اهللا -احلديث عن القراءات ذات التوجيه الصريف لبحث الحق 
       كما التزمت يف ترتيب هذه احلروف ترتيب سور القرآن؛ ملا فيه مـن             

، سيما والعمل مرتبط بالقرآن ويتنـاول آياتـه        ة ال سهولة ملن يرغب اإلفاد   
وتالفياً إلشعار القارئ بأن البحث نثار من املوضوعات الصغرية اليت ال رابط            

وال جيمعها تصور وال تفضي إىل نتيجة ، ومل أختل عن هذا املنـهج إال               ، بينها
ـ حينما تتناظر القراءات فأمجعها يف أول ذكر هلا ، أو مع اآلية الـيت                ف توق

 إلشكال اآلية عليهم معىن أو إعرابـاً كمـا يف   عندها العلماء أكثر من غريها  
  . وجلأت إىل ذلك تالفياً لتكرار اآليات والعنوانات. اآليات اليت فيها اشتغال

       هذا ومل يقف عملي عند مجع التوجيهات لكل قراءة وسـردها بـل             
والترجيح والتضعيف  ،  منها والتقريب بني املتباعد  ، حاولت التوفيق بني اآلراء   

  .وغري ذلك مما يقتضيه منهج البحث العلمي مىت تيسر يل ذلك
 إىل أنين ذكرت أمساء القراء الذين شـاركوا     - اـ هن -        وحري أن أشري  

وإمنا كان  ، د يف كل ما قرأ به     ألدلل على أنه مل ينفر    ،  أو شاركهم  السمالأبا  
ني يف تتبع بعض الظواهر والتوجيهات عـن        مما يفيد الدارس  ، شائعاً يف القراء  
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كما أنين ذكرت القراءات األخرى لآلية حمل الـشاهد وذكـرت           ، أولئك القراء 
  .بل وقدمتها على قراءته يف الذكر، توجيهاا باختصار إمتاماً للفائدة

 أمام نظر القارئ    السمال      وإنين إذ أضع جممل التخرجيات النحوية ملا قرأ به أبو           
، رمي آلمل أن أجد العذر فيما يلحق هذه احملاولة من قصور أو زلـل أو خلـل                الك

سائالً اهللا أن يدخر يل أجر هذا البحـث         ، فحسيب أنين بذلت جهدي لتدارك ذلك     
  .وهو املوفق للصواب

  
  
  

I       I       I 
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  السمالالتعريف بأيب : أوالً
  :امسه ونسبه وكنيته

، أيب مغيث بن هـالل بـن أيب قَعنـب العـدوي           هو قَعنب بن هالل بن             
  .وهو مشتهر ا يف كتب القراءات والنحو،السماليكىن بأيب .)١(املقرئ،البصري

شـواذ  : "       مل يرد يف امسه خالف إال ما ذكر يف الصفحة األوىل من خمطوطة            
من تعليقات ليست من الكتـاب، فيهـا        ، للكرماين" القراءة واختالف املصاحف  

أبو "جاء فيها أنه    ، السمالمنهم أبو   ، يفات باألعالم الوارد ذكرهم يف املخطوط     تعر
كمـا  –حتريـف   " بأيب الـسماك  "وتكنيته  " السماك قنعب بن أيب قنعب العدوي     

فهي أيضاً من قبيل التحريف ملخالفته للمشهور يف        ، ، وكذا تسميته بقنعب   -سيأيت
  .والشتهار قَعنب، كتب الترمجة
  احملدث الذي ،التبس امسه عند بعض احملققني بقعنب التميمي الكويف       كما 

  .)٢(روى عن علقمة بن مرثد وأيب عبيدة بن عبداهللا بن مسعود وسفيان بن عيينة
للذهيب؛ ألنه أحال على " تاريخ اإلسالم"       وهذا اللبس وقع فيه حمقق كتاب 

  .)٣( لقعنب البصريمواطن ترمجة قعنب الكويف يف كتب التراجم وهو يترجم
  الشديد:  فمعناه)٤(بفتح القاف وسكون العني وفتح النون"  قَعنب "       أما 

                                                 
وغايـة  ، ٢/٢٦٥، وبغية الوعاة    ) ه١٦٠حوادث   (٥٧٦الم للذهيب تاريخ اإلس : انظر ترمجته يف  ) ١(

  .٤٤١واالختالف بني القراءات، ٧/٣٨١وتاج العروس ، ٢/٢٧النهاية 
، ٨/٣٣٢وذيب التهذيب   ، ٢٧/٢٠١والتاريخ الكبري ، ٧/١٤٨اجلرح والتعديل : انظر ترمجته يف  ) ٢(

 .٩/٢٣الثقات 

 ).ه١٦٠حوادث  (٥٧٦ تاريخ اإلسالم انظر، عمر عبد السالم تدمري.احملقق هو د )٣(

، ومن الكتـب    "القعنب كجعفر : "١/٤٣٦ بط من قول الزبيدي يف تاج العروس      أفدت هذا الض   )٤(
    =، ٩/٢٣الثقات البن حبان ، ٢/١٢٧انظر تقريب التهذيب ، اليت ترمجت لقعنب الكويف التميمي
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  .)١(ويطلق على األسد والثعلب الذكر، الصلب من كل شيء
وما ورد يف صدر ، )٢(فلم خيالف فيها إال الذهيب" السمالأبو "       أما كنيته 

". أبو الـسماك  "إذ جعاله بالكاف    ، ا آنفاً املشار إليه " شواذ القراءة "خمطوطة  
وأستطيع أن أجزم   . )٣(حيان يف موضع واحد يف االرتشاف      وكذلك ذكره أبو  

أن ما صدرت به املخطوطة حتريف يكثر مثله يف الكتابة؛ وذلك ملخالفته ملـا              
  .ذكر يف ثناياها أكثر من ستني مرة بالالم، وكذا ما ذكر يف االرتشاف

وال يستبعد أن يكـون     . مجة يف كتاب الذهيب كلها بالكاف            إال أن التر  
، خطأ من احملقق أو ومهاً منه أو من ناسخ املخطوط األصلي أو خطأ طباعيـاً              

  :وال أظن كنيته بالكاف أمراً حمتمالً ألمرين
بالالم يف كتب التفسري والقراءات وإعـراب       " السمالبأيب  " اشتهاره   : أوهلما

  . اليت ترمجت له غري كتاب الذهيب املذكوروالكتب، القرآن والنحو
بفتح الـسني وتـشديد املـيم    : "ضبط ابن اجلزري للكنية حيث قال    : ثانيهما
  . )٥( وكذا ترمجة الزبيدي له يف فصل السني باب الالم)٤("وبالالم

نسبة إىل عدي بن عبد مناة بن أُد بن طاخبة بن إلياس بـن              : والعدوي  
  .)٦(ن وجذمية ومنهم الشاعر املشهور ذو الرمةمضر، الذي من أبنائه ملكا

                                                 
  .٢٣/٦٢٤ذيب الكمال =  
 ).قَعنب(مادة . ١/٤٣٦تاج العروس ، ١/١١٩انظر القاموس احمليط  )١(

  ).ه١٦٠حوادث  (٥٧٦ تاريخ اإلسالم للذهيب )٢(
)٢/٦٤٠ )٣.  

  .٢/٢٧غاية النهاية ) ٤(
  .٧/٣٨١ تاج العروس) ٥(
 .٤/١٦٧ ، األنساب٣٢٣، واية األرب ٢٠٠-١٩٨انظر مجهرة األنساب ) ٦(
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       وبنو عدي ومتيم ال جيمعهما على عمود النسب جد واحد ينسبون إليه            
ولعل هذا يفسر لنا بعض     .)١(ولكن يلتقون يف أُد بن طاخبة بن إلياس بن مضر         

كمـا سنـشري إليـه يف       -وفيها موافقة للغة بين متيم      الظواهـر اليت قرأ ا،   
  .-موضعه

  

  :والدته ونشأته
ولكن أرجح  ،        مل تشر املصادر اليت ترمجته إىل تاريخ والدته وال مكاا         

ملا يشار إىل أنه كـان معاصـراً        ، أن تكون يف العقد األخري من القرن األول       
وملا تذكره املصادر من أنه كان علمـاً        . )٢(وكان يقدم عليه  ، للخليل بن أمحد  

 وكان  ه١٣٢د بن مروان بن احلكم املتوىف سنة        بارزاً يف عصر مروان بن حمم     
  . )٢ (يعطيه العطايا فيتصدق ا

ولكن يبدو أنه عـاش يف      ،        ومل تذكر املصادر مكان والدته وال نشأته      
وال ميكن احلكم بأنـه ولـد يف        ". البصري"فقيل  ، البصرة وهلذا نسب إليها   

 ومل  ،املدينة املنـورة  وهو مولود يف    ،  البصرة ألن احلسن البصري ينسب إليها     
  .يستقر يف البصرة إال بعد عشرين عاماً من والدته

  

  :الرواة الذين أخذ عنهم وأخذوا عنه
    السمالقد أسند قراءة أيب" الكامل"نقل ابن اجلزري أن اهلذيل يف كتابه       

                                                 
، ومعجم القبائـل    ٤/١٦٧ب  ، واألنسا ٣٢٣، واية األرب    ٢٠٩-٢٠٦ انظر مجهرة األنساب  ) ١ (

 .١/١٢٧ العربية

 ).ه١٦٠حوادث  (٥٧٦ انظر تاريخ اإلسالم للذهيب) ٢(



   عبد اهللا السلمي .                    التوجيهات النحوية لقراءة أيب السمال العدوي                 د١٤٤ 
 

  
  

  

مث قال  ، )١(مسرة عن عمر    عن هشام الرببري عن عباد ابن راشد عن احلسن عن         
  . ومل يزد على ذلك، )٢(هذا سند ال يصحو: معقباً

      أما الذين رووا عنه قراءته فلم تذكر املصادر إال أبا زيـد سـعيد بـن أوس                 
 مل  السمالويشري أبو حامت السجستاين إىل أن أبا        . )٢( ه٢١٥األنصاري املتويف سنة    

  .)٣(وإمنا أخذت القراءة عنه يف الصالة، يقرئ الناس
  

  :علمه ومكانته
قـال  : قال اهلذيل ، بل قدم عليهم  ،  بالعلم بني معاصريه   السمالشتهر أبو   ا   

، ونقل الـذهيب    )٤("السمالطفت العرب كلها فلم أر فيها أعلم من أيب          : "أبو زيد 
، بل نقل عن حممد بـن حيـىي         )٤("إنه إمام يف العربية   : "عن بعض العلماء قوهلم فيه    

 وقــال . )٤("ه يقدم على اخلليل ابن أمحد      يف زمان  السمالكان أبو   : "القطعي قوله 
وهذه األقوال جتلي مكانته العلمية بـني       . )٥(" فصيحاً السمالكان أبو   " :األخفش

  .معاصريه وعند من ترمجوا له
 بالزهد والورع والعزوف عن الدنيا واإلكثار من        السمال       كما اشتهر أبو    

 يقطـع   السمالكان أبو   : "جستاينالعبادة واالنقطاع للصالة، قال أبو حامت الس      
قرئ الناس بل أخـذت عنـه يف        ومل ي ، ليله قياماً حىت أخذت عنه هذه القراءة      

                                                 
 .٢/٢٧ انظر غاية النهاية) ١(

وذُِكر ،١/٢٠٧ووفيات األعيان   ،٣٧٣ومجهرة أنساب العرب    ،١٧٣انظر ترمجته يف نزهة االلباء      ) ٢ (
،تـاج  ٢/٢٧غايـة النهايـة     ،٢/٢٦٥ة  وبغية الوعا ،٥٧٦تاريخ اإلسالم   : السمال يف  أنه روى عن أيب   

  .٤٤١،االختالف بني القراءات ٧/٣٨١العروس 
 ).ه١٦٠حوادث  (٥٧٦ تاريخ اإلسالم ) ٣(

  ).ه١٦٠حوادث  (٥٧٦ تاريخ اإلسالم) ٤(
  .١/٢٥٧ معاين القرآن ) ٥(
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 ومما يدل على زهده يف الدنيا ما نقله الذهيب عن           )١("وكان صواماً قواماً  الصالة،  
 ألف دينار فو اهللا ما ترك منـها         السمالأعطى مروان بن حممد أبا      : أيب زيد قال  

  .)٢("ال تصدق احبة إ
  

  :متوفاه
       كما أن املصادر مل تذكر مكان والدته وال تارخيها مل تذكر أيضاً مكـان         

، كما هو احلال مع األعالم املشهورين     ، وفاته وال تارخياً حمدداً هلا باليوم والشهر        
فالسيوطي نص على أنه  ،ومل يرد تاريخ وفاته إال يف مصدرين من مصادر الترمجة

  .)٤(وجعل الذهيب وفاته من حوادث ذلك العام. )٣( ه١٦٠سنة تويف 
  
  
  

I       I       I  

                                                 
  .١/٢٥٧ معاين القرآن ) ١(
 ).ه١٦٠حوادث  (٥٧٧ تاريخ اإلسالم) ٢(

 .٢/٢٦٥ بغية الوعاة) ٣(

  ).ه١٦٠حوادث  (٥٧٦ تاريخ اإلسالم) ٤(
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  القراءات الشاذة وموقف النحاة منها: ثانياً
بكسر الشني وضمها يف املضارع شـذاً       ، مصدر شذ يشذ  :        الشذوذ لغة 

الشني والـذال  : قال ابن فارس. )١(انفرد عن اجلمهور وندر، فهو شاذ   : وشذوذاً
وشذاذ الناس  . شذ الشيء يِشذُّ شذوذاً   : يقال، صل يدل على االنفراد واملفارقة    أ

  .)٢(الذين يكونون يف القوم وليسوا من قبائلهم وال منازهلم
وميكن تلخيصه ،        أما الشذوذ يف علم القراءات فمحل اختالف بني علمائها

  :يف ثالثة آراء
وهذا الذي سار عليه عدد مـن       ،  أن الشذوذ هو خمالفة رسم املصحف      :األول

  .)٤( ووافقهم شيخ اإلسالم ابن تيمية)٣(علماء القراءات
  .)٥(وهذا رأي السيوطي،  أن الشذوذ هو عدم صحة السند:الثاين

 أن الشذوذ هو اخلروج عن القراءات السبع اليت مجعت يف كتاب ابـن              :الثالث
فسماه أهل زماننـا    وضرباً تعدى ذلك    : "قال ابن جين  ، "السبعة"جماهد املسمى   

أي خارجاً عن قراءة القراء السبعة، إال أنه مع خروجه عنها نازع بالثقـة       ، شاذاً
 حمفوف بالروايات من أمامه وورائه، ولعله أو كثرياً منـه مـساٍو يف            ، إىل قرائه 

ولكن غرضنا منه أن نرى وجـه مـا يـسمى اآلن            .. الفصاحة للمجتمع عليه  
  .)٦("شاذاً

                                                 
 .٣/٤٩٤انظر لسان العرب  )١(

 .٣/١٨٠معجم مقاييس اللغة  )٢(

 .١/١٦١انظر القراءات وأثرها يف التفسري  )٣(

  .١٠القراءات الشاذة وتوجيهها يف لغة العرب ص، ٣٩٤-١٣/٣٩٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )٤(
 .١/٢١٦،٢١٥االتقان  )٥(
  .١/١٠٣،١٠٢احملتسب  )٦(
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نحويني من االستشهاد ا فلست بصدد االستعراض املوسع               أما موقف ال  
  :أم على قسمني -ز  بإجيا-ولكن حسيب أن أبني ، لذلك

  :على حد قول أيب عمرو الداين، ها ورأى أا سنة متبعةـم احتج بـ       قس
وأئمة القراء ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة واألقيس "

والرواية إذا ثبتت عندهم    .  بل على األثبت يف األثر واألصح يف النقل        ،يف العربية 
  )١(".مل يردها قياس عربية وال فشٍو

 كـان   – عند النحـاة     -       وهذا موقف علمي منهجي؛ ألن النظر للقراءة        
وجعلها : "قال أحد الباحثني ، ينصب على أا نص كبقية النصوص اليت حيتج ا

من مصادر احتجاجهم إىل جانب القـراءات املـشهورة         بعض النحاة مصدراً    
بـت  وهذا املنهج جنده عند سيبويه الذي كـان يث         )٢( "العرب والشعر وأقوال 

 ]٤٩:القمر [ ß��Þ��â��á��àz}� :وأما قوله تعاىل:"بالقراءة الشاذة قاعدة فيقول
) ودوأما مث  ( زيداً ضربته وهو عريب كثري، وقد قرأ بعضهم       : فإمنا هو على قوله     

فالقراءة أصل للقاعـدة ولـيس      )٣(."؛ ألن القراءة السنة   إال أن القراءة ال ختالف    
  .العكس

كما يبدو من قوله يف إحدى القـراءات        ،        كما جند هذا املنهج عند الفراء     
  .)٤("ولست أشتهي أن أخالف الكتاب: "الشاذة
  وردها وابتعد، م آخر من النحاة تشدد يف قبول القراءات الشاذةـوقس        

                                                 
 .١/١٠النشر يف القراءات العشر ) ١(

 .١١٥موقف النحاة من القراءات القرآنية الشاذة وأثرها يف النحو العريب جملة جامعة حلب ) ٢(

  .١/١٤٨الكتاب ) ٣(
 . ٢/١٨٣معاين القرآن ) ٤(
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  دـإين أم الواح:  إذ نقل عنه أنه قال،  ومن هؤالء أبو عمرو بن العالء، عنها
   بل جتاوز بعضهم إىل الطعن)١(.الشاذ إذا كان على خالف ما جاءت به العامة

  وكان من مثرة القياس النحوي أن طعن بعض النحاة: "قال أحد الباحثني، فيها
  .)٢(.." ملقاييسهم ضيقاً واتساعاًعلى طائفة من القراءات تبعاً

 هو اتباع - ال سيما بعد القرن الثالث -       ولكن الذي يغلب على النحويني 
، التزموا فيه باملقيـاس النحـوي     "وهو الوقوف منها موقفاً حنوياً      ، القسم األول 

 رفض قراءة أيب جعفر     )ه٣١٠(فالزجاج  ". فقبلوا ما وافقهم وردوا ما تأىب عليهم      
ومثله فعل ، )٣(ورماها باللحن ، ]١٤:اجلاثية [ ��N���������M��L��K���Jz}�دين امل

وهـذا هـو    .  وغريهم )ه٣٧٧( ، وأبو علي الفارسي      )ه٣٣٧(أبو جعفر النحاس    
موقفهم مع كل النصوص اليت وصلتهم بعد التقعيد املبين على استقراء نـاقص ،        

حويني وكـذا النـصوص     وال أدل على ذلك من اآليات اليت خالفت قواعد الن         
  . الشعرية والنثرية الكثرية

  

  
I       I       I  

                                                 
  .٤نظر شواذ القراءة واختالف املصاحف قا) ١(
  .١٢٢ ، ١٢١ جملة حلب –موقف النحاة من القراءات القرآنية الشاذة ) ٢(
  .٣/١٢٨إعراب القرآن  ) ٣(
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  السمالالتوجيهات النحوية لقراءات أيب : ثالثاً
  

  :حتويل صيغة الفعل من املبين للمعلوم للمبين للمجهول
 من قراءات حول فيها املـبين للمعلـوم للمـبين           السمالمما جاء عن أيب     

قرأ  ]١٠٠:البقرة[���ª��©��¨��z»��¬§}��:قوله تعاىل  :للمجهول
، مفعول ثـان  ) عهداً(و، وتكون الواو فاعالً  ، بالبناء للفاعل ) عاهدوا(عامة القراء   

: وهلذا قـال ابـن جـين   . )١(عاهدوا اهللا عهداً: والتقدير، واملفعول األول حمذوف  
 فعهداً على مذهب اجلماعة كان مفعـوالً    ، على معىن أعطوا عهداً   ) عاهدوا عهداً "(
)  عهـداً (ال يتعدى إىل مفعولني ، ونـصب        ) عاهد( وعلى كل حال فـ     . )٢("به

املـصدر ،   أنه مفعول مطلق ناب فيه اسم املصدر مناب         : أحدمها  : على وجهني   
وعـدم  مفعـوالً بـه     ) عهداً(أعطى فيكون   معىن  ) عاهد(على تضمني   : وثانيهما  

  . التضمني أوىل 
) عهدوا عهـداً  : "(قال ابن جين يف توجيهها    . )٣()اعِهدو (السمال       وقرأ أبو   

كأنه أشبه جبريان املصدر على فعله؛ ألن عهدت عهداً أشبه يف العادة من عاهدت              
  .)٤(" هو منصوب نصب املصدرالسمالعلى قراءة أيب ) عهداً(و... عهداً

  ا قراءةوذكر أبو حيان أ. )٥(بالواو) عوهدوا( أنه قرأ السمالونقل عن أيب        

                                                 
  .٢/٢٦،٢٥الدر املصون ، ١/٣٠٠االكشاف ، ١/١٨٤، احملتسب ٨انظر خمتصر ابن خالويه ) ١(
  .١/١٨٤احملتسب ) ٢(
وبال عزٍو يف   ، ٢٩شواذ القراءة واختالف املصاحف ق    ، ١/١٨٤وردت معزوة له وحده يف احملتسب       ) ٣(

  .٢/٢٦الدر املصون ، ١/٣٠٠ عزو يف الكشاف وبال، ١/٣٢٤البحر احمليط 
 .٢/٢٦الدر املصون ، ١/٣٢٤وانظر البحر احمليط ، ١/١٨٤احملتسب ) ٤(

 .٢٩وردت معزوة إليه يف شواذ القراءة واختالف املصاحف، ق) ٥(
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 قـال ، ويكون الفعل مبنيـاً للمفعـول     . )١(احلسن البصري وأيب رجاء العطاردي    
وقال بعضهم عـن    ،  )٢("والواو بدل من األلف   ، على ما مل يسم فاعله    : " العكربي

  .)٣("إا خمالفة لرسم املصحف: "هذه القراءة
  .)٤(أثبتها ابن خالويه والعكربي) عهدوا: (وهناك قراءة ثالثة 

  

 به يف حتويل صيغة الفعل من املبين للمعلوم للمبين للمجهول ا قرأومم

���o}� :فيصبح املفعول نائباً عن الفاعل قوله تعاىل �n��m��l��k��j�� �i

r��q��p z�] ن(فالقراءة املشهورة ] ١٠٩:البقرةيب٥(فاعالً) احلق(ويكون ) ت(.  
ومل أجد من وجهها، . )٦(ببناء الفعل للمجهول) بين (السمالوقرأ أبو   

من فاعل إىل نائب عن الفاعل ) احلق(إذ حتول ، ولعل ذلك عائد إىل وضوحها
مفعوالً، مث حذف الفاعل وأقيم ) احلق(ويكون الفاعل هو اهللا سبحانه وتعاىل، و

    .املفعول به مقامه
     

الفاعل إىل نائب ومما حول فيه املبين للمعلوم للمبين للمجهول وحتول 

بفتح الياء وكسر ) يِفر(قرأ العامة  ]٣٤:عبس [ ��Ð��Ï��Î���Í��Ìz}�: ل قوله تعاىلفاع
 وحده السمالوقرأ أبو . فاعالً) املرء(وعليها يكون ) فر(وهو مضارع من ، الفاء

                                                 
  .٢/٢٦، الدر املصون ١/٣٠٠، وبال عزو يف الكشاف ١/٣٢٤انظر البحر احمليط ) ١(
 .١/١٩٠شواذ إعراب القراءات ال) ٢(

 .١/١٤٠إحتاف فضالء البشر ) ٣(

  .١/١٩٠ ، إعراب القراءات الشواذ ٨خمتصر ابن خالويه  ص) ٤(

  .١/١٩٩انظر إعراب القراءات الشواذ ) ٥(
ويف حاشية إعراب القـراءات الـشواذ       ، ٣٠عزيت إليه يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ق       ) ٦(
١/١٩٩. 
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)فَرحينئٍذ نائب فاعل، أي يدفع إىل ) املرء(ويصبح . )١(بضم الياء وفتح الفاء) ي
 وموقعهما التأخري - هنا -وقدمت ذكر اآليتني .هري راغب فيالفرار وهو غ

  .حبسب املنهج ملناسبتها لآلية اليت قبلها
  

ومما جاء عكس ذلك فقرئ فيه الفعل املبين للمجهول مبنياً للمعلوم 

���D}� :قوله تعاىل فتغري االسم الواقع بعده تبعاً لتغري القراءة �C� �B� �A

EF� �J��I� �H� �G��z� ]بالبناء ) قُِطع(هور القراء الفعل  قرأ مج]٤٥:األنعام
  .)٢(حينئٍذ بالرفع على أنه نائب عن الفاعل) دابر(للمجهول، و

. )٣()دابـر (ونصب  ) قَطَع(بفتح القاف يف    ) فَقَطَع دابر  (السمالوقرأ أبو          
  .)٤(وشاركه يف القراءة يزيد بن قطيب وأبو الربهسم وعكرمة

 ماٍض مبين للفاعل، والفاعل ضمري مستتر فعل) قطع(أن :         وتوجيهها
قـال . مفعـول به حينئٍذ ) دابـر(و، عائد على اهللا سبحـانه وتعـاىل

إىل ) أخذناهم(وفيـه التفات إذ هو خروج من تكلٍّم يف قوله : "السمني 
  .)٥("غيبة

  

ومما حتولت فيه الصيغة للفعل من املبين للمجهول إىل املـبين للمعلـوم               

��X��W��V��U��T��S��R��Q}�: قوله تعـاىل  ده على الفاعلية    ورفع ما بع  
                                                 

 .٢٦٠قراءة واختالف املصاحف قوردت معزوة إليه يف شواذ ال) ١(

  .٤/٦٣٥الدر املصون ، ٤/١٣٢١انظر البحر احمليط ) ٢(
 .٧٥وردت معزوة إليه يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ق) ٣(

 يف البحـر احملـيط      – وحده   –وعزيت لعكرمة   ، ٧٥انظر شواذ القراءة واختالف املصاحف ق     ) ٤(
  .٤/٦٣٥الدر املصون ، ٤/١٣١
 .٤/١٣١ ، وانظر البحر احمليط ٤/٦٣٥ الدر املصون) ٥(
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���Yz] لُ( قرأ العامة ]٦٦:طهيخوهـو فعـل   . )١(م الياء األوىل وفتح الثانيةـبض) ي
خييل : يف حمل رفع نائب فاعل، والتقدير     ) أا تسعى ( مبين للمجهول، وعليه تكون   

  .)٢(إليه سعيها

بالتـاء  ) تخيـل (ي وعيسى الثقفـي            وقرأ ابن ذكون واحلسن البصر    
وقد وجهت على أن الفعـل مـسند إىل         . )٣(مضمومة والياء مشددة مفتوحة   
بدل اشتمال من ذلك الضمري، أو      ) أا تسعى (ضمري احلبال والعصي، وتكون     

وأنث الفعـل   ) أا تسعى (ذات سعي، أو أن الفعل مسند إىل        : أا حال أي  
  .)٤(تخيلُ إليه سعيها: ، والتقديرلتضمن ما بعد أن لفظ التأنيث 

 فقد عزى إليه ابن خالويه أنه قرأ مبا قرأ به ابن ذكوان             السمال       أما أبو   
. )٥(بضم التاء وفتح اخلاء وفتح اليـاء مـشددة        : واحلسن البصري سابقاً أي   

  .وتوجيهها كما تقدم
   ال السمقرأ أبو: "ال السمنيبفتح التاء والياء، ق) تخيل(       وعزي إليه أنه قرأ 

                                                 
، البحـر   ٢/١٠١، الكـشف عـن وجـوه القـراءات          ٢/٣٤٨انظر إعراب القرآن للنحاس     ) ١(

 .٨/٧٢، الدر املصون ٦/٢٥٩احمليط

مـشكل إعـراب القـرآن        ، ٢/٣٤٨، إعراب القرآن للنحاس     ٢/١٨٦انظر معاين القرآن للفراء     ) ٢(
  .٢/٨٩٦التبيان ، ٢/٤٦٨
، البحـر احملـيط     ٢/١٠١، الكـشف    ٢/٤٦٨ ذكوان يف مشكل إعراب القـرآن        وردت البن ) ٣(
، وللحسن وحده يف إعراب القرآن      ٢/٩٩ وللحسن والثقفي يف احملتسب      ٨/٧٢، الدر املصون    ٦/٢٥٩

 .٢/٣٤٨للنحاس 

، ٢/٥٤٤، الكـشاف    ٢/١٠١الكشف  ، ٢/٩٩احملتسب  ، ٢/٣٤٨انظر إعراب القرآن للنحاس     ) ٤(
 .٨/٧٣،٧٢الدر املصون ، ٦/٢٥٩البحر احمليط 

 .ومل أطلع على عزوها له عند غريه، ٨٨املختصر ص) ٥(



   ١٥٣)             ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية           جملة معهد اإلمام
 

  
  

  

  .)١("بفتح التاء والياء مبنياً للفاعل) تخيل(
 تتخيل، مث حذفت إحدى التـائني كقولـه       : وتوجيهها على أن األصل   

ويكون الفعل مسنداً إىل ضمري احلبال والعصي  ]٤:القدر [ �T�U�z}: تعاىل
يف موضع  ) ختيل: "(اءوقال الفر . )٢(بدل اشتمال من ذلك الضمري    ) أا تسعى (و

: فإذا ألقيت الباء نصبت، كما تقـول      ... نصب؛ ألن املعىن تتخيل بالسعي هلم     
  )٣(.."أردت بأن أقوم، ومعناه أردت القيام

:  يف اآلية، قال   السمالونقل السمني عن ابن جبارة اهلذيل قراءة ثالثة أليب                 
فالفعل ، بضم التاء وكسر الياء   ) لتخي (السمالنقل ابن جبارة اهلذيل قراءة أيب       "

  .)٤("مفعول، أي تخيل احلبال سعيها) أا تسعى(مسند لضمري احلبال، و 
. )٥(وهذه القراءة عزيت إىل احلسن البصري وعيـسى الثقفـي                

كما سيتم  - يغلب اتفاقهما يف كثري من القراءات   السمالواحلسن البصري وأبو    
 فيها صيغة الفعـل مجعـاً    مت هذه اآليات اليت تتحول    وقد - حقاالتنبيه عليه ال  

  .للنظائر
  

  :"الواو"أو " بل"مبعىن " أو"

  رأ ـق ]١٠٠:البقرة [���ª��©��¨��§ z»��¬�����} :        قال تعاىل

                                                 
كمـا تقـدمت    –عزيت أليب السماك وأحسبه حتريفاً      ٦/٢٥٩ويف البحر   ، ٨/٧٣الدر املصون   ) ١(

 .-اإلشارة إليه

  .٨/٧٣الدر املصون ، ٦/٢٥٩البحر احمليط، ٢/٨٩٦انظر التبيان ) ٢(
  .٢/١٨٦معاين القرآن ) ٣(
 .-كما يف اهلامش-أ /٢١٨نقله عن الكامل ق ، ٨/٧٣در املصون ال) ٤(

 .٢/٨٩٦وهي بال عزو يف التبيان يف إعراب القرآن ، ٨/٧٣انظر الدر املصون ) ٥(
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واختلف النحاة يف توجيهها على أقـوال       . )١()أوكلما(اجلمهور بتحريك الواو يف     
   :خالصتها

 )٢(وهذا مذهب سيبويه وأكثر البصريني    ، ة لالستفهام واهلمز، أن الواو واو عطف     •
ويوافقهم الزخمشري إال أنه يقدر بني اهلمزة وحـرف العطـف حمـذوفاً يقـدره               

 .)٣("أكفروا باآليات وكلما عاهدوا"بـ

قـال  . )٤(وحركت الـواو تـسهيالً     ،العاطفة" أو"وذهب الكسائي إىل أا      •
 .)٥("وال قياس هلذا القول:"مكي

قال أبو حيان عـن  . )٦( إىل أن اهلمزة لالستفهام والواو زائدة    وذهب األخفش  •
مث قـال عـن رأي      ، وكال القـولني ضـعيف    : "رأي الكسائي واألخفش  

  . )٧("وهو الصحيح: البصريني
       ومثت أمر ينبغي التنبيه عليه وهو أن اهلمزة على رأي البصريني مقدمة من             

  .)٨(ا صدر الكالم قدمتولكن ألن هل، تأخري واألصل تقدم الواو عليها
                                                 

  .١/٣٢٣البحر احمليط ، ١/١٩٠إعراب القراءات الشواذ ، ١/١٨٣انظر احملتسب ) ١(
الـدر املـصون    ، ١/٣٢٣احمليط  البحر  ، ١/١٠٥مشكل إعراب القرآن    ، ٣/١٨٨انظر الكتاب   ) ٢(
 .مبعىن الواو وسيأيت بيانه) أو(ووجه البصريون بذلك لعدم جتويزهم جميء ، ٢/٢٤

 .١/٣٠٠الكشاف ) ٣(

الدر ، ١/٣٢٣البحر احمليط ، ١/١٠٥مشكل إعراب القرآن  ، ١/٣٠٣انظر إعراب القرآن للنحاس   ) ٤(
  .٢/٢٤املصون

  .١/١٠٦مشكل إعراب القرآن ) ٥(
  ، ١/١٠٥مشكل إعراب القرآن ، ١/٣٠٣وانظر إعراب القرآن للنحاس ، ٣٢٦آن صمعاين القر) ٦(

  .٢/٢٤الدر املصون ، ١/٣٢٣البحر احمليط 
 .١/٣٢٣البحر احمليط ) ٧(

 .١/٣٢٣انظر البحر احمليط ) ٨(
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  . ومل تعز القراءة لغريه. )١(بسكون الواو) أو كلما (السمال       وقرأ أبو 
 :أما توجيهها فعلى ما يأيت

�¢��}�: يف قوله تعاىل) الفاسقون(واملعطوف عليه ، العاطفة" أو"أا  )١ �¡

¤£¥�z� قال ذا الزخمشري، وقدره مبعىن إال الذين  ]٩٩:البقرة[ �
  .)٢ (وا أو نقضوافسق

وال : "أي لإلضراب ، قال أبو الفتح بن جين، )بل(أا العاطفة ولكن مبعىن  )٢
... هذه على أا يف األصل حرف عطف) أو(جيوز أن يكون سكون الواو يف 

وإمنا يسكن بعدها ما خيلط ، من قبل أن واو العطف مل تسكن يف موضع علمناه
أحدمها أا يف أول : ن من موضعنيوال تسك، معها فيكونان كاحلرف الواحد

أا هنا وإن اعتمدت على مهزة االستفهام : الكلمة والساكن ال يبدأ به واآلخر
" أو"فإذا كان كذلك كانت ، واملفتوح ال يسكن استخفافاً، قبلها فإا مفتوحة
" أم"للتـرك والتحـول مبرتلة ) بل(إال أن معناها معىن ، هذه حرفاً واحداً

وما يكفر ا إال الفاسقون،بل كلما عاهد عهداً نبذه فريقاً :"فكأنه قالاملنقطعة،
 . ومها مبعىن واحد هنا" أم"و " بل"مبعىن " أو"فهو يرى أن . )٣("منهم

فـالكوفيون  ، املنقطعة حمل خالف بني العلمـاء     " أم"مبعىن  " أو"وجميء     
أمـا  . )٤(جيوزون ذلك، ووافقهم أبو علي الفارسي وابن برهـان والعكـربي          

                                                 
  البحر احمليط ،١/٣٠٠الكشاف ، ٨خمتصر ابن خالويه ص،١/١٨٣وردت معزوة إليه يف احملتسب ) ١(
  .٢/٢٥الدر املصون ، ١/٦٤املغين ، ٢٢٩ الداين اجلىن، ١/٣٢٣
  .١/١٣٥ ، وانظر تفسري أيب السعود ١/٣٠٠الكشاف ) ٢(
 .١/١٨٣احملتسب ) ٣(

      = ، ٧٩معاين احلروف للرماين ص ، ١/٧٢معاين القرآن : انظر رأي الكوفيني ومن وافقهم يف ) ٤(
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:  حنو،أن تقع بعد نفي أو ي وأن يعاد العامل      : البصريون فأجازوا ذلك بشرطني   
 .)١(ما قام زيد أو ما قام حممد

 .)٢(وتلتقي حينئٍذ مع قراءة اجلمهور،مبعىن الواوعاطفة أيضاً ولكن ) أو(أن  )٣

ون فالكوفي، بني البصريني والكوفيني  ل خالف   واو حم مبعىن ال  )أو( يءوجم   
 ، ومعناها حينئذ اجلمع     )٣(ووامبعىن ال ) أو( يء األخفش واجلرمي يرون جم    تبعهمو

  .)٤(ومنع ذلك البصريون. املطلق
       ويظهر يل أن التوجيه على ما قال به الكوفيون سائغ مقبول؛ ألنه معضد 

لغة العرب وخباصة ولشيوع اإلنابة يف ، )٥(بكثرة األدلة السماعية اليت استدلوا ا
كما هو معلوم عند -إن كان لعلماء البصرة رأي خمالف و، اجلربني حروف
؛ وألن عدم املوافقة على رأي الكوفيني يستلزم تكلفاً يف التأويل،  - املختصني

  :لتوجيه قوله تعاىل وبعداً يف املعىن املراد من اآلية، كما فعل البصريون يف تكلفهم
{°���¯��®��¬��«��ªz ] ا للشك : فلما قالوا]١٤٧:الصافاتواهللا-إ   

                                                 
البحـر  ، ٢/٦٤٠االرتشاف  ، ١/١٩٠ إعراب القراءات الشواذ  ، ٢/٤٧٨االنصاف  ، ١/١٨٣احملتسب  = 

   .٥/٢٤٨مهع اهلوامع ، ١/٦٤املغين ، ٢٢٩اجلىن الداين  ، ١/٣٢٤احمليط 
 .١/٦٤املغين، ٢٢٩اجلىن الداين ، ٢/٦٤٠االرتشاف ، ٢/٤٧٨، االنصاف ٣/٣٨٨انظر الكتاب) ١(

 .٤/٢٥الدر املصون ، ١/٣٢٤انظر البحر احمليط ) ٢(

 .٥/٢٤٨اهلمع،١/٦٤املغين،٢/٦٤١االرتشاف،١/٤٧٨اإلنصاف،٧٩انظر معاين احلروف للرماين) ٣(

 .انظر املصادر السابقة) ٤(

  لح ـها أو أنت يف العني أمـ وصورتن الشمس يف رونق الضحى         بدت مثل قر:   واليت منها ) ٥(
�����ª��z»��¬��®��¯���°}:يف قوله تعاىل  ) بل(مبعىن  " أو"ـ   ل ١/٧٢ومنها توجيه الفراء يف معانيه      

 ، الدر املـصون     ٢/٤٧٨، اإلنصاف   ١/١٨٣، احملتسب   ٢/٤٥٨، اخلصائص   ١/٧٢انظر معاين القرآن    . 
يف القرآن ولغة العرب بغري اإلضراب قليل، بل        " أو"وكثرة األدلة السماعية هنا ال تعين أن جميء         . ١/١٦٧

  .هو أكثر من جميئها لإلضراب
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  .)١(وا يتكلفونبدؤ - مرته عنه
  

  :اإلبدال من االسم الظاهر املعطوف على الضمري املنصوب
 ]٦٨:آل عمران[ µºz¶¸³²�¹´}: تعاىلقال  

إلشارة املعطوف بدل من اسم ا) النيب( وتوجيهه أن .)٢(بالرفع) النيب(قرأ العامة 
 .)٣(شارة أو عطف بيانأو أنه نعت السم اإل) للذين(وهو) إن(على خرب

وتوجيههـا أن   . )٥(ومل تعز لغريه  . )٤(بالنصب) النيب (السمال       وقرأ أبو   
، أي واتبعوا هذا الـنيب    ) اتبعوه(عطف على اهلاء الواقعة مفعوالً به يف        ) هذا(

بدالً من ) النيب(ويكون . )٦(أن النيب قد اتبعه غريه كما حصل إلبراهيم: واملعىن
ألن االسـم   ، وقد يكون عطف بيـان    ، رة املعطوف على منصوب   اسم اإلشا 

  .احمللى بأل الواقع بعد اإلشارة يعرب بدالً أو عطف بيان
  

  :نصب مجع املؤنث السامل بالفتحة

   )فانِفروا(قرأ العامة ، ]٧١:النساء[���o��n��m��l��kz}���:قال تعاىل       
 .)٧(أنه حالبالكسر منوناً على ) ثباٍت(و، بكسر الفاء فيهما

                                                 
 .عدها وما ب١/٤٧٨اإلنصاف ، ٢/٤٦١انظر اخلصائص ) ١(

  .٣/٢٤٣الدر املصون ، ١/٤٣٦الكشاف ، ١/٣٤١انظر إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
  .١/٢٧٠التبيان يف إعراب القرآن ، ١/١٦٢انظر هذه التوجيهات يف إعراب مشكل القرآن ) ٣(
  .٥٠شواذ القراءة واختالف املصاحف ق، ٢١عزيت إليه وحده يف خمتصر ابن خالويه ص) ٤(
الكـشاف  ، ١/١٦٢مشكل إعـراب القـرآن   ، ١/٣٤١عراب القرآن للنحاس وردت بال عزو يف إ   )٥(
  .٣/٢٦٣ ، الدر املصون ٢/٤٨٨البحر ، ١/٢٧٠التبيان يف إعراب القرآن ، ١/٤٣٦
  .ورد هذا التوجيه يف املصادر السابقة  )٦(
التبيان يف إعـراب القـرآن      ، ١/٢٠٢مشكل إعراب القرآن    ، ١/٤٣٣انظر إعراب القرآن للنحاس     ) ٧(
١/٣٧١. 



   عبد اهللا السلمي .                    التوجيهات النحوية لقراءة أيب السمال العدوي                 د١٥٨ 
 

  
  

  

 يف  )١(بضم الفـاء فيهمـا    ) فانفُروا( وجماهد واألعمش    السمال       وقرأ أبو   
  .)٢(نفَر ينِفر وينفُر بكسر الفاء وضمها: يقال، املوضعني وهي لغة
ومل أجد مـن    . )٣(منصوباً بالفتحة منوناً  ) ثباتاً( وحده   السمال         وقرأ أبو   

  .)٤(" يقرأ فيما علمت إال بكسر التاءومل: "بل قال أبو حيان، وجهها
ولكن ،        وكسر تاء مجع املؤنث السامل يف حال النصب هو اللغة الفصيحة          

  :قال الشاعر. نقل عن بعض العرب ما ميكن أن توجه به هذه القراءة
  )٥(       فلما اجتالها باُألياِم تحيزت            ثُباتاً عليها ذلُّها واكتئاا

كما يعضد توجيه النصب بالفتحة جلمع املذكر السامل ما حكى الكسائي         
شـاذة فيهـا     وقد وردت قراءة أخرى    )٦("مسعت لغاَم : "عن العرب من قوهلم   

. )٧( ]٥٧:النحل[ ��Z��Y��Xz}� :نصب جلمع املؤنث بالفتحة يف قوله تعاىل
، عمرو أليب خيرة  أيب  واحملفوظ يف هذا قول     : "ومنه ما ذكره ابن جين حينما قال      

الن ، هيهات أبـا خـرية    :  -بنصب التاء    - استأصل اهللا عرقاتهم  : وقد قال 
  .)٨("وأصحابنا ال يرون فتح هذه التاء يف موضع النصب: مث قال... جلدك

                                                 
 .٣/٢٩٠البحر احمليط ،٦٣ذ القراءة واختالف املصاحف، قشوا، ٢٧انظر خمتصر ابن خالويه ص) ١(
  ".نفر"انظر تاج العروس مادة ) ٢(
  .٦٣وردت معزوة له يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ق) ٣(
 .٣/٢٩٠البحر احمليط ) ٤(
  رصف املباين ، ٥/٤شرح املفصل ، ١/٧٩ديوان اهلذليني : وقد ورد يف، القائل أبو ذؤيب اهلذيل) ٥(
 .٤/٢٧الدر املصون ، ٢٤١ 

 .١/٦٧اهلمع ، ٤/٢٧الدر املصون ، ٥/٤شرح املفصل ، ٣/٣٠٤انظر اخلصائص ) ٦(

 . من غري عزو٤/٢٧وانظر الدر املصون ،  النحل٥٧اآلية ) ٧(

 .٣/٣٠٤اخلصائص ) ٨(
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فأكثرهم جيوزونه ،  مشهور       وجواز نصب هذا اجلمع بالفتحة مذهب كويف
فالقراءة حينئذ توجـه  . )١(عتل كلغة وثُبة فقطوهشام الضرير جييزه يف امل    مطلقاً،  

وهي توافق مذهباً من مذاهب النحويني، أما إعراا        ، على أا لغة لبعض العرب    
  .-وقد تقدم  -بالكسر أو الفتح فهو على أا حال يف القراءتني 

  

  :حذف عامل املفعول املطلق

�}�: قال تعاىل     �a�� �̀�_����~��}���|{��zz ]قرأ العامة  ]١٨:يوسف
��"برفع  � � |{��z")ا على حذف املبتدأ أو على حذف اخلرب. )٢وتوجيهها أ ،

وعلى ، أو فشأين صرب مجيل، فصربي صرب مجيل: فيكون التقدير على األول
  .)٣(فصرب مجيل أمثل من غريه: الثاين

 وعيسى بـن عمـر      وهو موافق أليب  . )٤()فصرباً مجيالً  (السمال       وقرأ أبو   
  .)٥(وعبد اهللا بن مسعودونقلت عن الكسائي 

أصـرب  : والتقـدير ، وتوجيه القراءة على أنه مفعول مطلق لفعل حمـذوف               
أصرب أنـا صـرباً،     ، وخترجيها على املصدر اخلربي     : "وقال السمني احلليب  . )٦(صرباً

 وهذه قراءة ضعيفة، إذا خرجت هذا التخريج، فإن سيبويه ال ينقاس ذلك عنده إال             
                                                 

 .١/٦٧انظر اهلمع ) ١(

  ، ٥/٢٨٩البحر احمليط ، ٢/٧٢٦التبيان يف إعراب القرآن ، ١٩/١٥١انظر اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
  .٦/٤٥٨الدر املصون 

  .٢/٣٩اهلمع ، ٦/٤٥٨الدر املصون ، ١/٣١١شرح اللمع لالصفهاين ، ٢/٧٢٦انظر التبيان ) ٣(
  .١١٧وردت معزوة له يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ق) ٤(
الكشاف ، ٢/١٢٩إعراب القرآن للنحاس    ، ٦٣ابن خالويه   ، خمتصر   ٢/٣٩انظر معاين القرآن للفراء     ) ٥(
  .٦/٤٥٨الدر املصون ، ٥/٢٨٩البحر احمليط ، ٢/٣٠٨
  .١/٦٩٠إعراب القراءات الشواذ ، ٢/١٢٩انظر إعراب القرآن للنحاس ) ٦(
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: أن يعقوب رجع وأمر نفسه، فكأنـه قـال        : يف الطلب، فاألوىل أن جيعل التقدير     
  .)١("اصربي يا نفس صرباً

وجيـوز  ":وجود هذه القراءة فقـال يف اآليـة       وأنكر مكي بن أيب طالب        
  )٢("فأنا أصرب صرباً: النصب ومل يقرأ به على املصدر، على تقدير
ومـن  : "ل احملذوف خرباً أو طلباً، قال            واحلق أن سيبويه أجاز تقدير العام     

فإمنا ينتصب على إضمار الفعـل،      ... محداً وشكراً ال كفراً وعجباً    : ذلك قولك 
أعجـب  : أمحد اهللا محداً وأشكر اهللا شـكراً، وكأنـك قلـت          : كأنك قلت 

  . )٣(..."عجباً
  

  :لة مرتلة املصدرمرتّ" حاشاً"

" حاش هللا"قرأ العامة  ]٣١:سفيو[  ��Z��Y��X��Wz]��\��}� :قال تعاىل       
وحجتهم أا مكتوبة يف املصاحف بغـري ألـف،         : "قال أبو زرعة  . )٤(بغري ألف 

حكى أبو عبيد عن الكسائي أا يف مصحف عبد اهللا كذلك، وأصل الكلمـة              
 وعزاها ابن جـين البـن     . )٦(باأللف) وقلن حاشا (، وقرأ أبو عمرو     )٥("التربئة

   إثبات األلف هو األصل، ومن حذفها: "النحاسقال . )٧(مسعود وأيب بن كعب

                                                 
  .٦/٤٥٨الدر املصون ) ١(
 .١/٣٨٢مشكل إعراب القرآن ) ٢(

 .١/٣١٩،٣١٨الكتاب ) ٣(

  .٢/٦٧١اإلقناع ، ١/٣٨٥مشكل إعراب القرآن ، ٢/١٠الكشف ، ٢/١٢،١١انظر احملتسب ) ٤(
  .٣٥٩حجة القراءات ص) ٥(
 .٣٥٩حجة القراءات ، ٢/٦٧١اإلقناع ، ٢/١٠الكشف ) ٦(

 .٢/١١احملتسب ) ٧(
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   .)١("جعل الالم اليت بعدها عوضاً منها
وعزاهـا  . )٢(باأللف منونـة   ) حاشاً هللا ( - وحده - السمال       وقرأ أبو   

ظهر ومل أجدها معزوة إليه يف كتب القراءات وي       . )٣(املرادي إىل أيب بن كعب    
ذكر القراءة يف نص أخذه مـن شـرح         ألنه  أنه أخطأ النقل عن ابن مالك ؛        

وهذه القراءة وجهها العلماء على     . السمالوابن مالك عزاها أليب     ،)٤(التسهيل
: فهي حنو قولك  :"اسم مرتل مرتلة املصدر، منهم الزخمشري قال        ) حاشاً(أن  

على هذا تكون مرتلة مرتلة املصدر يف النصب ال يف          " فحاشا" ،   )٥("سقياً لك 
  . اقاملاهية واالشتق

يف اآلية ليست حرفاً وال فعـالً       ) حاشاً: "(       ومنهم السمني حيث قال     
تنــزيهاً هللا وبـراءة     : وإمنا هي اسم مصدر بدل من اللفظ بفعله، كأنه قيل         

يعين  -منصوباً، ولكنهم ) حاشاً هللا ( السمالويدل عليه قراءة أيب     : مث قال ... له
  )٦(."لونه يف الوقف أبدلوا التنوين ألفاً كما يبد- العامة
قـال  ) حاشـا (الً على امسية جعلها النحاة دلي  - هنا  - السمالوقراءة أيب          
أعـين أن يكـون      -وقد جيوز يف بعض املصادر أن يستعمل اسـتعمالني          ":الرضي

من ) حاشا( ورويد زيداً، وجيوز أن يكون       ،رويد زيد :  حنو -مصدراً أو اسم فعل     
                                                 

  .٢/١٠وانظر الكشف ، ٢/١٣٨إعراب القرآن ) ١(
  الدر  ،٥/٣٠٣يط البحر احمل ،٢/٣١٧الكشاف ،٦٣وردت معزوة إليه يف خمتصر ابن خالويه ص) ٢(

 .٦/٤٨٤املصون 

  .٥٦١اجلىن الداين، ) ٣(
)٢/٣٠٨ )٤.  

  .٢/٣١٧الكشاف ) ٥(
 .٦/٤٨٤الدر املصون ) ٦(
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) حاشـاً هللا  (زيٍد مصدراً مضافاً بدليل القراءة الـشاذة        هذا الباب، فيكون حاشا     
  )١(..."منوناً

واألوىل أنه مع الالم اسم يئه معهـا منونـاً، كقـراءة أيب             : "       مث قال 
وهو  - إنه مصدر مبعىن تنـزيهاً هللا، كما قالوا يف سبحان اهللا         : فنقول،السمال

والصحيح أا اسم منتـصب     : " وقال ابن مالك     )٢(.."سبحاناً  -مبعىن حاشاً   
تنـزيهاً هللا، ويؤيـد    : انتصاب املصدر، الواقع بدالً من اللفظ بالفعل، فكأنه         

  .)٣("السمالهذا قراءة أيب 
  

  :)أف(اسم الفعل 

�}� :قال تعاىل   �¡�� ��� �~� �}� �|� �{� �z� � �y� �x� �wz� � 

معىن  - راجحعلى ال -وهو اسم فعل مضارع ،)أف( ألفعالأمساء ا من ]٢٣:اإلسراء[
وذهب بعض النحاة الذين ال يثبتون اسم الفعل املضارع إىل أنه اسم ، "أتضجر"

  .)٤(فعل ماض مبعىن تضجرت
       وقد كثرت القراءات فيها وتعددت اللغات، حىت أوصـلها بعـضهم إىل      

 فقد قرأ ،السمالوالذي يعنينا هنا هو القراءات السبعية وقراءة أيب    . )٥(أربعني لغة 

                                                 
 .٢/٧٧٥شرح الكافية ) ١(
  .٢/٧٧٥شرح الكافية ) ٢(
 .٢/٣٠٨شرح التسهيل ، ) ٣(

ه ابن احلاجـب  من املثبتني السم الفعل املضارع ابن مالك وابن يعيش وابن هشام ومن املنكرين ل           ) ٤(
 ٤/٨٣أوضح املسالك   ،١/٢٩٠ ٢شرح الكافية للرضي ق   ،٤/٣٨انظر املسألة يف شرح املفصل    ،والرضي

  .٣/١٩٧شرح األمشوين 
 .٧/٣٤١الدر املصون ، ٣/٢٠٤انظر االرتشاف ) ٥(
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فع وحفص بالكسر والتنوين، وقرأ ابن كثري وابن عامر بالفتح دون تنـوين،             نا
والكسر فيها اللتقاء الساكنني : "قال النحاس. )١(وقرأ الباقون بالكسر دون تنوين

... " والتنوين ألنه نكرة فرقاً بينه وبني املعرفة، وأصل الساكنني إذا التقيا الكسر           
، قال أبـو    )٢("خفيف والتضعيف ثقيل  " ن الفتح إ: "مث قال موجهاً القراءة الثانية    

وإمنا بين على الفتح اللتقاء الساكنني، والفتح مع التضعيف حسن خلفة           : "زرعة
أما القراءة الثالثة فجعل النحاس حذف التنوين ألنـه         .)٣("الفتحة وثقل التضعيف  

  .)٤(معرفة،والكسر اللتقاء الساكنني
 التنوين يف األصوات الناقصة على حرفني       إمنا حيتاج إىل  : "       وقال أبو زرعة  

  .)٥("على ثالثة أحرف فما حاجتنا إىل التنوين" أف"و، مثل مٍه وصه
أما توجيهها فقـد قـال      . )٦(مضمومة غري منونة  ) أف (السمال       وقرأ أبو   

بقولك مد ورد، إذ كانت على ثالثة أحرف، ويدل على          " أف"شبهت  : "الفراء
ما علمك أهلك إال    : ويقال... أف لك : فيقول، بعض العرب قد رفعها   ذلك أن   

مض والضم بغري تنوين على : "ويقول النحاس.   فهي إذن لغة للعرب)٧("ومض  

                                                 
إعراب القـرآن للنحـاس       ، ٢/٦١٠معاين القرآن لألخفش    ، ٢/١٢١معاين القرآن للفراء    : انظر) ١(
 .٣٩٩حجة القراءات ، ٢/٤٤الكشف عن وجوه القراءات ، ٢/٦٢تسب احمل، ٢/٢٣٧

 .٢/٢٣٨إعراب القرآن ) ٢(

 .٣٩٩حجة القراءات ) ٣(

  .٢/٢٣٨إعراب القرآن ) ٤(
 .٣٩٩حجة القراءات ) ٥(

شواذ القراءة واختالف املـصاحف             ، ٢/٦٢احملتسب  ، ٧٦عزيت له وحده يف خمتصر ابن خالويه        ) ٦(
 .٧/٣٤٢صون الدر امل، ١٣٦ق

  .٢/١٢١معاين القرآن ) ٧(
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  .)٢("والضم إتباع كمنذ: " ، وقال الزخمشري)١("رد: االتباع كما يقال
فمن كـسر   : "ة بقوله        وقد خلص العكربي توجيه القراءات املشهورة يف اآلي       

فبناء على األصل ومن فتح طلب التخفيف، ومن ضم أتبع، ومن نون أراد التنكري،              
  .)٣("ومن مل ينون أراد التعريف

  

   :ما ينوب عن املصدر يف االنتصاب على املفعول املطلق
قرأ  ]٢٩:الكهف[ ���d��c��befl��k���j��i��h��g��z} : تعاىلقال

أما كسر الالم فعلـى األصـل يف التقـاء      . )٤()احلق(ع  ورف) قل(العامة بكسر الم    
  :وأما رفع احلق فعلى ثالثة أوجه. )٥(الساكنني

 .أنه خرب ملبتدأ حمذوف )١

أي جاء احلق، وهو خيالف املواضع اليت ، أنه فاعل لفعل مقدر دل عليه السياق )٢
 .)٦(جيوز فيها حذف الفعل

  . )٧("من ربكم"أنه مبتدأ وخربه  )٣
  .)٨()احلق(بضم الالم ونصب ) وقلُ احلق (لالسماوقرأ أبو 

                                                 
 .٢/٢٣٨إعراب القرآن ) ١(

 .٢/٤٤٤الكشاف ) ٢(

 .٢/٨١٨التبيان يف إعراب القرآن ) ٣(

 .٧/٤٧٦الدر املصون ، ٦/١٢٠انظر البحر احمليط ) ٤(

  .٢٥٩التسهيل ص، ١/٣٨الكشف ، ٣/١٧٤انظر املقتضب ) ٥(
  .١/٢٧٣ شرح التصريح ،٢/٥٩٢انظرها مفصلة يف شرح الكافية الشافية ) ٦(
  .٧/٤٧٦انظر الدر املصون ) ٧(
الـدر  ، ٦/١٢٠البحر احمليط ،١٤٠وردت معزوة إليه وحده يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ق         ) ٨(

 .٧/٤٧٧املصون 
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وإتباع الضم ظاهرة تشيع ، )١(       وقد وجه ضم الالم على اإلتباع حلركة القاف
 مسع فُعل إال ما: فقد حكى األخفش عن عيسى بن عمر أنه قال، يف كالم العرب
 أتبعوا أحد فلما اطرد هذا وحنوه لكثرة استعماله: "قال ابن جين. )٢(ومسعنا فيه فُعل
  .)٣("الصوتني اآلخر

: قـال الـسمني   ، )٤(فخرج على أنه صفة ملصدر حمذوف     ) احلق(أما نصب          
، فتنصبه معرفـة كمـا تنـصبه نكـرة        ، والفعل يدل على مصدره وإن مل يذكر      "

وحذف املصدر وإحالل صفته مكانه وارد يف أكثـر     . )٣("فقل القول احلق  :وتقديره
مـن  (هذا التخريج ال يتجه؛ ألنه ال يالئم ما يف اآليـة            وأرى أن   . )٥(كالم العرب 

يف هذه القراءة مفعوالً للقول، وإعمال القول       ) احلق(، والذي أراه أن جيعل      ) ربكم
  .لغة مشهورة لبعض العرب 

  
  

  :املصدر املؤكد ملضمون اجلملة

وقرأ أبو عمرو ، ]٤٤:الكهف[ ���È����Ç��Æ��ÊÉÍ��Ì���Ëz} :قال تعاىل       
  ويرد عليها ) والية(أا صفة لـ : وهلا توجيهات منها، )٦(بالرفع) احلق(لكسائي وا

  ومنها أا خرب مبتدأ حمذوف أي. خمالفة الوصف للموصوف يف التذكري والتأنيث 
                                                 

   .٦/١٢٠انظر البحر احمليط ) ١(
  .١١٤الظواهر اللغوية يف قراءة احلسن ص، ٢/٢٠٨انظر البحر احمليط ) ٢(
   .١/١١١احملتسب ) ٣(

  .٧/٤٧٧انظر الدر املصون ) ٤(
حاشـية الـصبان علـى      ، ٢/٢١٣أوضـح املـسالك     ، ١/٣٥٠ ١انظر شـرح الكافيـة ق     ) ٥(

 .٢/١١٣األمشوين

،         ٤١٩، حجة القـراءات     ٢/٦٣، الكشف   ٢/٢٧٨، إعراب القرآن للنحاس     ٣٩٢انظر السبعة   ) ٦(
  .٣٨٩اإلقناع 
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ر على ـبالكس) احلق(وقرأ اجلمهور . )١()هو خري( هو احلق أو مبتدأ خربه قوله 
  .)٢()هللا(أنه نعت 

بالنصب وشاركه أبو حيوة وزيد بن علي وعمرو ) احلق (السمالأبو        وقرأ 
مفعول مطلق مؤكد ملـضمون     ) احلق(وتوجيهها أن   . )٣(بن عبيد وابن أيب عبلة    ا

على معىن حقـاً    ) احلق(ولو نصبت   : "قال الفراء . هذا لك حقاً  : اجلملة كقوهلم 
  .)٤(كان صواباً

فأجازوا جميء املصدر مؤكداً ملـضمون             وهذا التوجيه نص عليه العلماء      
هذا باب ما ينتصب من : "قال سيبويه، فيحذف عامله وجوباً حينئٍذ، اجلملة قبله

وهذا زيـد احلـق ال      ، هذا عبد اهللا حقاً   : وذلك قولك ، املصادر توكيداً ملا قبله   
  .)٥("وهذا زيد غري ما نقول، الباطل

وهلـذا جعلـها    ،د النحاة فهذه إذن قراءة متوافقة مع لغة العرب وقواع         
  أما تعليقه فصاحة القراءة بأن عمرو بن عبيد .)٦(الزخمشري قراءة حسنة فصيحة

   كما نبه عليه-ه االعتزايل ـ فذلك جلنوح-وهو أفصح الناس  -هو من قرأ ا 
                                                 

، مـشكل إعـراب    ٢/٢٧٨عـراب القـرآن للنحـاس       ، إ ٢/١٤٥انظر معاين القرآن للفـراء      ) ١(
 .٢/٦٣، الكشف ١/٤٤٢القرآن

  .٢/٦٣، الكشف ٢/٢٧٨، إعراب القرآن للنحاس ٣٩٢انظر السبعة ) ٢(
ولزيد بن علي وأيب حيوة وعمرو بن عبيد        ، ١٤٦،١٤٥وردت معزوة هلم مجيعاً يف حتفة األقران        ) ٣(

وبال عزو يف معاين القـرآن      ، ٢/٤٨٦لكشاف  ، ولعمرو بن عبيد وحده يف ا      ٧/٥٠٠يف الدر املصون    
 .٢/٢٧٨إعراب القرآن للنحاس ، ٢/١٤٦للفراء 

، الـدر      ٦/١٣١، البحر احملـيط     ٢/٢٧٨، وانظر إعراب القرآن للنحاس      ٢/١٤٦معاين القرآن   ) ٤(
  .٧/٥٠٠املصون 

  .٢/٢٢٣ وانظر أوضح املسالك ١/٣٧٨الكتاب ) ٥(
 .٢/٤٨٦الكشاف ) ٦(
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  . ؛ ألن عمراً كان معتزلياً)١( -بعضهم 
 ويرى العكربي أن النصب على أنه نعت مقطوع جيء بـه إلفـادة              
  .وهذا التوجيه أوىل عندي وأقرب؛ ألنه ال حيتاج إىل تقدير. )٢(التعظيم

  

  :من الصرف" طوى"منع 

قـراءات  ) طوى( يف ]١٢:طـه [ ��Æ��Å��Ä��Ãz}�:         قال تعاىل
وقرأ بـاقي  ، بضم الطاء مع التنوين وعزيت للكوفيني وابن عامر       ) طُوى(منها  

سن البصري وأبو حيوة وابن حميصن وقرأ احل، السبعة بضم الطاء من غري تنوين
ووجهت القراءة األوىل على أنه علم علـى        . )٣(واألعمش بكسر الطاء منوناً   

 ووجهت القراءة الثانية على تقديره بالبقعة والعلمية فهو        .)٤(الوادي مصروف 
. )٥(كعمر معـدول عـن عـامر      ) طاٍو(ممنوع من الصرف أو أنه معدول عن      

  ن ـونقل عن احلس. )٦(أنه اسم مكان مذكر نكرةووجهت القراءة الثالثة على 

                                                 
  .١٤٦صحتفة األقران ) ١(
  .٢/٢٠إعراب القراءات الشواذ ) ٢(

  ، إعراب القراءات ٢/٩٦، الكشف ٢/٣٣٣، إعراب القرآن للنحاس ٨٧انظر خمتصر ابن خالويه ) ٣(
  .٨/١٦، الدر املصون ٦/٢٣١، البحر احمليط ٤٥١، حجة القراءات ٢/٦٦الشواذ 

، ٤٥١حجة القـراءات ص   ،  ٢/٣٣٣لنحاس  إعراب القرآن ل  ، ٢/١٧٥انظر معاين القرآن للفراء     ) ٤(
  .٢/٩٦الكشف 

  ، الدر املصون٢/٢٣١، البحر احمليط ٤٥١حجة القراءات ، ٢/٣٣٣انظر إعراب القرآن للنحاس ) ٥(
٨/١٦. 

 .٨/١٦، الدر املصون ٦/٢٣١، البحر احمليط ٢/١٧٥معاين القرآن للفراء ) ٦(
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  ل طوى ِثنى نونَـمن جع: " قال النحاس، أنه جعله مبعىن الثِّنى بالكسر والقصر
  .)٢()املقّدس(ويكون حينئٍذ مصدراً منصوباً بلفظ ، )١("ال غري

وشاركه . )٣(بكسر الطاء مقصوراً من غري تنوين     ) ِطوى (السمال       وقرأ أبو   
إما أن جتعل امساً مع مالحظة      : وتوجيهها على أمرين  . )٤( زيد عن أيب عمرو    أبو

، أن جتعـل صـفة    وإما  . اعتبار البقعة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث       
الـصرف  (وأجاز الفراء الـوجهني      - وهنا جاء املنع     -فيجوز الصرف واملنع    

فإن كان امساً   ، البقعةومن كسر ومل ينون فباعتبار      : "، وقال السمني  )٥() وعدمه
: اه أن   والـذي أر  . )٦("فهو نظري عنب، وإن كان صفة فهو نظري ِعدى وسِِِِوى         

، وهو أمـر معـروف ؛       )٧(-كما قال العكربي    -ِطوى اسم علم على الوادي      
ولذلك ال يعرب صفة ؛ ألن املعىن ال يصح أوالً ، وثانياً ألن طوى اسم وألمساء                

 بدل من الوادي ، فمن نون جعلـه مـصروفاً ،            ال يوصف ا ، وعليه إعرابه     
وينبغي أن يكون هذا هو األصل ، ومن مل ينون منعه مـن الـصرف للعلميـة          

لغتان فيه أو العلميـة      والكسر والتأنيث سواء ضم الطاء أو كسرها ؛ ألن الضم        
بسوى وعدى فتـشبيهه     -بالكسر   -أما تشبيه  ِطوى     . لضم فقط   والعدل يف ا  

  .  يف اإلعراب ما يف الوزن ال
                                                 

  .٢/٣٣٣إعراب القرآن ) ١(
  .٨/١٦الدر املصون ) ٢(
 .١٥٠ه يف شواذ القراءة واختالف املصاحف قوردت معزوة إلي) ٣(

 .٨/١٧الدر املصون ، ٦/٢٣١البحر احمليط ، ١٥٠انظر شواذ القراءة واختالف املصاحف ق) ٤(

 .٢/١٧٥انظر معاين القرآن ) ٥(

 .٢/٨٨٦ومثله يف التبيان ، ٨/١٧انظر الدر املصون ) ٦(

 .٢/١١٩التبيان يف إعراب القرآن ) ٧(
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  :اسم فعل" مساس"

������������º��¹��¸��¶��µ��´��³��²���± z«}� :قال تعاىل         ]٩٧:طه[
وهي حينئٍذ مصدر من    . )١()ِمساس(قرأ عامة القراء بكسر امليم وفتح السني يف         

) ال(وهو اسم : قلت.)٢(أي ماسسته مساساً وضاربته ضراباً وقاتلته قتاالً، )اعلفَ(
  :فية للجنس كقول الشاعرالنا

  )٣( ولكن سرياً يف عراض املواكب         ا القتال ال قتال لديـكم  فأم     
وشاركه . )٤(بفتح امليم وكسر السني الثانية    ) ال مساسِ  (السمال       وقرأ أبو   

  .)٥(يف القراءة احلسن البصري وأبو حيوة وابن أيب عبلة
ففجـار  : " يرى أنه معدول عن املصدر، قـال       فسيبويه:         وأما توجيهها 
أنـت ال   : وكذلك عدلت عليه مساس ، والعرب تقول      ... معدول عن الفجرة  

 ووافقه يف أا معدولـة عـن املـصدر          )٦("مساس ومعناه ال متسين وال أمسك     
 معدولة عن فعـل أمـر  ) مساِس(ويرى آخرون أن . )٨( وابن عطية )٧(الزخمشري

                                                 
البحـر احملـيط    ، ٢/٩٠٢التبيـان   ، ٢/١٠٠احملتسب  ، ٢/١٩٠آن للفراء   انظر معاين القر  ) ١(
  .٨/٩٥الدر املصون  ،٦/٢٧٥
  .٨/٩٥الدر املصون ، ٦/٢٧٥البحر احمليط ، ٢/١٠٠انظر احملتسب ) ٢(
شـرح املفـصل    ، ٢/٦٩والبيـت ورد يف املقتـضب       ، القائل احلارث بن خالد بن العاص     ) ٣(
 .٢/٣٠٤ ١شرح الكافية ق،٧/١٣٤

 .٨/٩٥الدر املصون ، ٦/٢٧٥يت إليه يف البحر احمليط عز) ٤(

 .٨/٩٥الدر املصون ، ٦/٢٧٥البحر احمليط ، ٢/١٠٠انظر احملتسب ) ٥(

 .٣/٢٧٥الكتاب ) ٦(

 .٢/٥٥١الكشاف ) ٧(

 .١١/١٠٢احملرر الوجيز ) ٨(
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)سمثـل نـزال    :  وقال أبو عبيدة   )١()."نزال ونظار (مثل  : "، قال الفراء  ) م
  .)٢(ودراك

إذا : مسعت حممد بن يزيد يقول: "       وعلل النحاس البناء على الكسر بقوله
اعتل الشيء من ثالث جهات وجب أن يبىن وإذا اعتل من جهتني وجب أن              

ها اعتل في " فمساس ودراك "ال يصرف؛ ألنه ليس بعد ترك الصرف إال البناء،          
أنه معدول، ومنها أنه مؤنث وأنه معرفة، فلما وجب         : من ثالث جهات منها   

البناء فيها وكانت األلف قبل السني ساكنة كسرت السني اللتقاء الـساكنني،            
النافية للجنس  ) ال( واستشكل ابن جين دخول      )٣(..."اضرب الرجل : "كما يقال 

نظر؛ وذلـك أن    ) ساِسال م (يف قراءة من قرأ     : "عليه، مث أجاب عن ذلك فقال     
للنكرة النافية  ) ال(كرتال ودراك وحذار، وليس هذا الضرب مما تدخل         ) مساس(

ال أمسك، وال   : نفي للفعل، كقولك  ) سال مسا : (إذاً يف قوله  ) ال(فـ... عليه،  
مساس كدراك ونزال، فقال ال مـساس،  : أقرب منك، فكأنه حكاية قول لقائل    

 وختريج ابن جين هذا أسلم من ختاريج الذين سبقوه؛          )٤(..."مساِس: أي ال أقول  
اليت كان األصل فيها البناء     ) مساس(ألنه ال يلتفت إىل معىن اآلية، ويعلل كسر         

  .لى أا اسم ال النافية للجنس وأن الكسر على احلكايةعلى الفتح ع
  

  :حتويل الفعل إىل اسم فاعل

  ]١١:احلج[�����u��t�|�{�z�y�x�w�v��z}���������:قال تعاىل      
                                                 

 .٢/١٩٠معاين القرآن ) ١(

 .٢/٢٧جماز القرآن ) ٢(

  .٢/٣٥٨إعراب القرآن ) ٣(
  .٢/١٠٠احملتسب ) ٤(
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فعل ماٍض موقعه اإلعرايب إما : أا وتوجيهها على .)١()خِسر(قرأ العامة 
  .)٢()انقلب(لبدلية من وأما ا) انقلب(االستئناف وإما احلالية من فاعل 

وشاركه . )٣(اعلـبصيغة اسم الف  ) خاسر الدنيا ( قعنب   السمال       وقرأ أبو   
  د بن قيس وعبد الرمحن بن هرمز األعرج وابن حميصن ـد ومحيـجماه

  .)٤( وابن مهران وابن مقسم والزعفراين وابن أيب إسحاق وغريهمواجلحدري
انقلب على  : والتقدير،)انقلب(حال من   ) خاسر(ة على أن           وتوجيه القراء 

واحلالية أحد التوجيهات اليت خرجت عليها قـراءة العامـة،          .)٥(وجهه خاسراً 
وذكر عن محيد أنـه قـرأ       : "فالقراءتان تلتقيان يف املعىن، مما جعل الفراء يقول       

  .)٦("وكل صواب، واملعىن واحد) خاسر الدنيا(
  

  :"أنْ"بعد ونصبه " إنْ"رفع الفعل املضارع بعد 

�V��U�T�S}�:        قال تعاىل �R�Q�P�Oz�] يقرأ ] ٦٥:احلج
وفتح العني، ويكون املضارع منصوباً ) أنْ(بفتح مهزة ) أن تقع(عامة القراء 

أنه يف حمل جر حبرف جر : أحدها: بأن الناصبة، وذكروا يف إعرابه ثالثة أوجه

                                                 
  .٨/٢٣٧الدر املصون ، ٦/٣٥٥البحر احمليط ، ٢/٩٣٤التبيان ، ٢/١١٨انظر احملتسب ) ١(
  .انظر املصادر السابقة) ٢(
 .٢/١١٨وهامش احملتسب ، ٦/٣٥٥عزيت له يف البحر ) ٣(

، البحـر   ٢/١١٨، احملتسب   ٢/٣٩٢إعراب القرآن للنحاس    ، ٢/٢١٧انظر معاين القرآن للفراء     ) ٤(
  .٨/٢٣٨ الدر املصون ،٦/٣٥٥احمليط 

البحر ، ٢/٩٣٤التبيان  ، ٣/٧،الكشاف  ٢/١١٨، احملتسب   ٢/٣٩٢انظر إعراب القرآن للنحاس     ) ٥(
  .٨/٢٣٨، الدر املصون ٦/٣٥٥احمليط 

  .٢/٢١٧معاين القرآن ) ٦(
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بدل اشتمال، ) السماء(أا بدل من :الثاين. من أن تقع: حمذوف ، تقديره
  .)١(كراهة أن تقع: أا مفعول ألجله، والتقدير: الثالث

ومل أجد  ، بكسر اهلمزة ورفع العني   ) إنْ تقع ( وحده   السمالوقرأ أبو     
  .)٢(من ذكر هذه القراءة إال الكرماين فقط

نافيـة  ) إنْ( يل أن           وكذلك مل يوجهها أحد من املعربني، والذي يظهر       
: قال أبو حيان  . حينئٍذ مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم     ) تقع(و) ما(مبعىن  

الداخلة على اجلملـة اإلمسيـة   ) إنْ(وأما الكوفيون فنقل عنهم ابن مالك أن     "
ونقـل غـريه عـن      . النافية) إنْ(وعلى اجلملة الفعلية من ناسخ وغريه هي        

 كما قـال    -إن دخلت على األمساء كانت املخففة من الثقيلة         : الكسائي قال 
يف اآلية مثلها يف قوله ) إنْ(و.)٣()"ما(أو على األفعال كانت مبعىن  -البصريون 

إن (  وتكون مجلـة   .]٤٠:فاطر[���z�y�x�wz}�|�{�������~�}��:تعاىل
حينئٍذ مجلة مستقلة،وهذا هو األظهر فيها، ورمبا جاز محلها على احلالية) تقع .  

  

  :)هيهات(حركة اسم الفعل 

قرأ مجهور القراء بفتح  ]٣٦:املؤمنون[ ���ª�����©�¨�§z}� :ل تعاىلقا       
وهو اسم فعل مبين على الفتح إما يف حمل نصب، . )٤(غري منون) هيهات(التاء يف 

                                                 
 .٨/٣٠٣،٣٠٢، الدر املصون ٦/٣٦٧،البحر احمليط ٢/٤١٠انظر إعراب القرآن للنحاس ) ١(

  .خ/١٦٥اختالف املصاحف ق شواذ القراءة و) ٢(
  .١٨٩وانظر رصف املباين ص، ٢/١٥١االرتشاف ) ٣(
البحر ، ٢/٥٠٢مشكل إعراب القرآن    ، ٢/١٣٤، احملتسب   ٢/٤١٨انظر إعراب القرآن للنحاس     ) ٤(

  .٦/٤٠٤احمليط 
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بعداً بعداً، أو يف موضع رفع على االبتداء واجلملة بعـده خـرب،             : كأنك قلت 
  .)١(مبعىن بعد ال موضع له من اإلعراب: وقيل
بالكسر منوناً، وخرج على أنه مجع ) هيهاٍت هيهاٍت( وقرأ عيسى بن عمر       

وخّرج على  ). هيهاتاً(وقرأ أبو عمرو يف رواية عنه       . )٢(مؤنث كبيضة وبيضات  
بالرفع والتنوين، على أا اسـم      ) هيهات هيهات (وقرئت  . )٣(أنه قصد التنكري  

أو أنه  . خربه) ملا توعدون (معرب فيه معىن البعد وليس اسم فعل، فهو مبتدأ و           
  .)٤()قبلُ وبعد(ضمه ضمة بناء مث اعتقد فيه التنكري فلحقه التنوين،أي شبهه بـ 

وشاركه يف هذه   . )٥(بالضم بال تنوين  ) هيهات هيهات  (السمال       وقرأ أبو   
  .)٦(القراءة أبو حيوة
   .)٧(أن الضم ضم بناء تشبيهاً هلا بقبل وبعد:        وتوجيهها

بضم التاء األوىل   ) هيهات هيهاتِ ( أيضاً أنه قرأ     السمال       ونقل عن أيب    
وهي قراءة خمالفة إلمجاع املعربني على      ، ومل أجد من وجهها   . )٨(وكسر الثانية 

                                                 
  .٨/٣٣٨الدر املصون ، ٢/٩٥٤التبيان ، ٢/٥٠٢مشكل إعراب القرآن ، ٢/١٣٤انظر احملتسب ) ١(
  .٢/١٣٤، احملتسب ٢/٤١٨إعراب القرآن للنحاس انظر ) ٢(
البحر ، ٢/٥٠٢مشكل إعراب القرآن    ، ٢/١٣٤، احملتسب   ٢/٤١٨انظر إعراب القرآن للنحاس     ) ٣(

 .٨/٣٣٨الدر املصون ، ٦/٤٠٤احمليط 

  .٢/١٥٦إعراب القراءات الشواذ ، ١/١٣٥انظر احملتسب ) ٤(
 .٨/٣٣٨، الدر املصون ١٦٧قعزيت إليه يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ) ٥(

  .٨/٣٣٨انظر الدر املصون ) ٦(
  .٢/١٥٦إعراب القراءات الشواذ ، ٢/٩٥٤انظر التبيان يف إعراب القرآن ) ٧(
وعزاها أبو حيان أليب الـسماك      ، ١٦٧ذكرت له وحده يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ق        ) ٨(
  .السمال واملقصود أبو، لكنية وذكرت سابقاً أنه ال يوجد علم من القراء ذه ا٦/٤٠٤
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ولعله بىن االمسني، األول منهما بين علـى الـضم   . )١(أن الثانية توكيد لألوىل   
  .)٢()نزاِل( بـ) هيهاِت(ي شبه والثاين على الكسر، ال سيما أن العكرب

فبعد أن ) هيهات(       وقد وجدت للرضي رأياً خمالفاً ملا يذكره املعربون يف        
: وهذا كله وهم وختمني، بل ال مانع أن نقول        : "ذكر بعض األوجه فيها قال    

، وال منع أيضاً من كوا يف       )كوكب(التاء واأللف فيهما زائدتان، فهي مثل       
فتح التاء  : ونقول) هيهيِة(ال مفردة، مع زيادة التاء فقط، وأصلها        مجيع األحو 

على األكثر؛ نظراً إىل أصله حني كان مفعوالً مطلقاً، وكسرت للـساكنني؛            
ألن أصل التاء السكون، وأما الضم فللتنبيه بقوة احلركة على قوة معىن البعد             

إنّ هـذه   : نْ يقال وأبعد عن التكلف والتعسف أ    . )٣("ما أبعده : فيه، إذ معناه  
لغات للعرب يف هذه الكلمة، وأبو حيان ذكر أن فيها حنواً من أربعني لغـة،               

، وقال الفريوزابادي أن فيها واحداً ومخـسني        )٤(إن العرب تلعبت ا   : ويقال
 وما ينسب إليه غرابة، ميكن السمالوجلّي هنا أن يف بعض قراءات أيب . )٥(لغة

 أا لغة قومه بين عدي الذين اشتهروا يف كتـب           أو) جند(إرجاعها إىل بيئته    
  .اللغة بالغريب، وشعر ذي الرمة خري شاهد على ذلك

  
  

                                                 
 .٣/٢٠٧، االرتشاف ٢/٩٥٤انظر التبيان ) ١(

  .٢/١٥٦إعراب القراءات الشواذ ) ٢(
 .١٢/٣١٧،٣١٦شرح الكافية ق) ٣(

  . وقال إنه ذكر ذلك يف التكميل لشرح التسهيل٦/٤٠٥انظر البحر احمليط ) ٤(
 ) . هيه:مادة(القاموس احمليط ) ٥(
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  :نصب االسم السابق يف باب االشتغال

��R���Q�P���O������N�M�L�K...z}��  :قال تعاىل قـرأ  ] ٢:النور[�
وخـربه  مبتدأ ) الزانية(وخرجها سيبويه على أنّ    . )١()الزانية(السبعة بالرفع يف    

يف الفرائض الزانية والزاين، أو الزانيـة والـزاين يف          : "والتقدير: حمذوف قال 
وخرجها آخرون على أن الرفع على      . وجعل فاجلدوا مستأنفة  ، )٢("الفرائض
  .  )٣(ودخلت الفاء لشبه املبتدأ بالشرط، واخلرب مجلة األمر، االبتداء

خرب املبتدأ، وهي مـسألة           وهذا التوجيه يصبح مشكال بدخول الفاء يف        
  .)٤(خالفية بني النحاة
وهو يشارك ذه القراءة    ، )٥( بالنصب )الزانيةَ والزاين (  السمال       وقرأ أبو   

عيسى الثقفي وحيىي بن يعمر وعمرو بن فائد وأبا جعفر وشيبة وأبـا رزيـن              
  .)٦(العقيلي وأبا اجلوزاء وابن أيب عبلة

افقة لقاعدة النحاة من أن االسم السابق يترجح               وقراءة النصب هي املو   
وقد قرأ النـاس    : "وهلذا قال سيبويه  . )٧(نصبه إذا كان الفعل الواقع بعده طلباً      

                                                 
 .٦/٤٢٧لبحر احمليط ا، ٣/٤٧انظر الكشاف  )١(

  .١/١٤٣الكتاب  )٢(
  .٨/٣٧٩الدر املصون ، ٢/٢٤٤انظر معاين القرآن للفراء ) ٣(
، ١/٣٢٨شـرح التـسهيل     ، ٢٧، املفصل   ٢٤٦االزهية  ، ٣/١٩٥املقتضب  : انظر اخلالف يف  ) ٤(

  .٥٩-٢/٥٦اهلمع ، ٣/١٣٩تعليق الفرائد ، ١٦٥-٢/١٦٣أوضح املسالك 
  .٦/٤٢٧ط عزيت له يف البحر احملي) ٥(
الـدر  ، ٦/٤٢٧البحر احمليط   ، ٢/١٧١،١٧٠إعراب القراءات الشواذ    ، ٢/١٤٣انظر احملتسب   ) ٦(

  .٨/٣٧٩املصون 
 .٢/١٦٣انظر أوضح املسالك ) ٧(
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 وهو يف العربية على ما ذكرت لك من         )الزانيةَ والزاينَ ( و)١()السارق والسارقةَ (
  .)٢("القوة، ولكن أبت العامة إال القراءة بالرفع

  فعالً حمذوفاً يفسره الفعل املذكور ،) الزانية(لناصب حينئٍذ لـ        ويكون ا
وجلي أن القراءة الشاذة هنا أرجح من قراءة العامة         .)٣(اجلدوا الزانية والزاين  : أي

وفق قواعد النحاة وأقيستهم، وإال ملا جعـل سيبويه الوجه يف كـالم العـرب              
  .النصب ، ولكن القراءة سنة متبعة

  

  :عند تغري صيغة الفعل املفعول به حال

قـرأ العامـة    ]٧٨:القصص [ �Zz]���\�[�^�}� :قال تعاىل       
  .نائب فاعل حينئٍذ) ارمون(و.)٤(بالياء ورفع الفعل والبناء للمجهول) يسألُ(

. )٥(بالتاء وجزم الفعل والبنـاء للمجهـول      ) وال تسألْ (       وقرأ أبو جعفر    
  . بالرفع) ارمون(و

هم ارمون،  : على تقدير ) ارمون(ورفع  : "ل العكربي يف توجيه القراءة           قا
  .)٦("ارمني صح يف القياس على أنه جمرور بدالً من ضمري اجلماعة: ولو قال

                                                 
 . املائدة٣٨من اآلية ) ١(

  .١/١٤٤الكتاب ) ٢(
الشواذ ، إعراب القراءات    ٣/٤٧الكشاف  ، ٢/١٤٣، احملتسب   ٢/١٤٤انظر معاين القرآن للفراء     ) ٣(
  .٢/٩٦٤التبيان، ٢/١٧٠
  .٦٩٦،٦٩٥/ ٦الدر املصون ، ٧/١٣٤البحر احمليط ، ٢/٢٦٧انظر إعراب القراءات الشواذ ) ٤(
نصباً ومل يشر إىل قراءة     ) ارمني(انظر املصادر السابقة إال أن العكربي مل يعزها وجعل أبو حيان            ) ٥(

 .البناء للمجهول

  .٢/٢٦٧إعراب القراءات الشواذ ) ٦(
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) ارمـون (و، بالتاء املفتوحة واجلـزم   ) وال تسألْ  (السمال       وقرأ أبو   
  .)٢(بن سريين و أيب العاليةوهذه القراءة عزيت أيضاً إىل ا. )١(بالرفع

فعل مضارع مبين للمعلوم جمزوم     ) تسأل(و  ، ناهية) ال(أن  :        وتوجيهها
ال جيـوز ذلـك حـىت تنـصب         : "ونقل عن ابن أيب إسحاق قوله     ). ال(بـ
ه شيء،  هذا هو الظاهر إال أنه مل يبلغين في       : قال صاحب اللوامح  .")٣()ارمني(

أن يكون خرب : أحدمها:  فيحتمل وجهني -رمون  أي ا-فإن تركاه مرفوعاً 
بدل من أصل اهلـاء واملـيم يف        : أي هم ارمون، وثانيهما    -مبتدأ حمذوف   

ورفع : "قـال الكرماين. )٤(ألن أصـلها الرفع وإن كانت جمـرورة     ) ذنوم(
 وابـن سـريين وأيب      السمال قال السمني عن قراءة أيب       )٥(."بعيد) ارمون(

وهذا تعسف كثري، وال ينبغي أن يقرأ ابـن         : "توجيه صاحب اللوامح  العالية و 
. )٦("بالياء فقط، وإمنا ترك نقلـها لظهـوره       ) ارمني(سريين وأبو العالية إال     

التنصيص على وجوب نـصب     " وإمنا ترك نقلها لظهوره   : "ولعله يريد بقوله    
 أرجحه هـو    والذي.أي مل ينقل عمن سبق؛ ألنه أمر توجبه القاعدة        . ارمني

على أنه خرب ملبتدأ حمذوف ؛ وذلـك ألن  ) ارمون(التوجيه األول وهو محل    
بعيد جداً ؛ ألنه ينظر إىل أن هـذا         ) ذنوم(التخريج على البدلية من اهلاء يف       

                                                 
 .١٨٦وردت معزوة إليه يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ق) ١(

  .٨/٦٩٥، الدر املصون ٧/١٣٤البحر ، ١٦٨انظر شواذ القراءة واختالف املصاحف ق) ٢(
 .٨/٦٩٥الدر املصون ) ٣(

 .٨/٦٩٦الدر املصون ، ٧/١٣٤البحر احمليط ،٢/٢٦٧ورد هذا النقل يف إعراب القراءات الشواذ ) ٤(

  .١٨٦لقراءة واختالف املصاحف قشواذ ا) ٥(
 .٨/٦٩٦الدر املصون ) ٦(



   عبد اهللا السلمي .                    التوجيهات النحوية لقراءة أيب السمال العدوي                 د١٧٨ 
 

  
  

  

من إضافة املصدر إىل فاعله ولو صح مثله لفتح باباً كبرياً للحن ، ولـن يعـدم                
  . ، ومل تنضبط للعربية قاعدة حينئٍذيلالحن من حيمل حلنه على وجه حنوا

لحينـها، ويف   وما ذكر هنا من توجيه للقراءة هو حماولة للهروب من ت          
ما ميكن أن يقال من أن العامل غـري           -إن صحت    -كل األحوال هي تؤيد     

ج كالمهم على   مطرد العمل ، وإمنا كان كثريه ، والدليل على ذلك كثرة خرو           
عمدوا إىل كل مـا       -السيما البصريني    -نحويني  ولكن ال  ما يقتضيه العامل ،   

مقتضى العامل فحاولوا رده إليـه بالتقدير املتمحـل ، والتــأويل           خرج عن   
  .أخرج تقديرهم الكالم عن سياق املعىن  املتكلف ، ورمبا

  

   :السمالومن نظري هذا مما قرأ به أبو 
 يف هذه  ]١٨:فـاطر [��������º�¹�¸��¶z«�¼�½�¾�¿�}�� :قوله تعاىل   

اآلية حتويل للصيغة الفعلية من املبين للمفعول إىل املبين للفاعل، فقد قرأ العامـة              
 السمالوقرأ أبو   . )١(حينئذ نائب عن الفاعل   ) شيء(بالبناء للمفعول و  ) يحمل(
وشـاركه  . )٢(بالنـصب ) شيئا(بفتح التاء وكسر امليم مبنياً للفاعل، و      ) تحِملْ(

  .)٢(طلحة ورويت عن الكسائي
أما توجيهها فعلى أن الفعل أصبح مسنداً إىل الفاعل، ويكون الفاعـل              

: ،ويكون التقـدير  )تدع(حينئٍذ ضمري النفس احملذوفة اليت جعلت مفعولة للفعل         
  هـإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفساً إىل محلها ال حتمل تلك النفس املدعوة من"

   فهي صفة قامت مقام) مثقلة(وهو والضمري يف رأيي عائد إىل مذكور . )٣("شيئاً
                                                 

 .٩/٢٢٢، الدر املصون٧/٣٠٨انظر البحر احمليط ) ١(

 .٩/٢٢٢، الدر املصون ٧/٣٠٨وردت معزوة إليه يف البحر احمليط) ٢(

 .٩/٢٢٢انظر الدر املصون ) ٣(
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  ).نفس(موصوفها، وهو 
  

  :وعدم نيته ) قبل وبعد(حذف ما تضاف إليه 

 )قبل(قرأ العامة بضم  ]٤:الروم [z¯�°�����±��³�²´����}� :قال تعاىل  
  . )١() بعد(و

  .)٢(على أما مبنيان على الضم لقطعهما من اإلضافة 
وشـاركه  . )٣(بـاجلر منونـاً   ) ٍدمن قبٍل ومن بع    (السمالوقرأ أبو     

 وإمنا  السمالونقـل عن بعضهم أنـه ليس أبا       . )٤(اجلحدري وعون العقيلي  
. )٥(ابن السماك عثمـان بن أمحـد بن عبـد اهللا السماك وهو من القـراء            

 ألن  السمالواالمسان متقاربان والتحريف فيهما ممكن، ولكن الراحج أنه أبو          
د علـم   وال يوج ) ٦(- عند بعضهم    -ه أبو السماك    اآلخر عزيت إليه على أن    

ميكن أن يكون قد وقع يف رواية من          - هنا    -يكىن ذا، على أن التحريف      
أبو السماك لقرب صورة النون من الواو ، كما يقـع التحريـف يف              : قال  

  . لشبه صوريت الالم والكافالسمال

                                                 
، التبيـان   ٢/٢١٤، الكشاف   ٢/٥٥٨، مشكل إعراب القرآن     ٢/٣٢١انظر معاين القرآن للفراء   ) ١(
 .٩/٣١، الدر املصون ٢/١٠٣٦

  .٩/٣١، الدر املصون ٢/١٠٣٦انظر التبيان ) ٢(
  .٧/١٦٢وردت معزوة إليه يف البحر احمليط ) ٣(
  .٧/١٦٢املصدر السابق ) ٤(
وفعل مثله حمقق كتاب شفاء العليل يف       ، ٧٣جاء ذلك يف كتاب ترشيح العلل يف شرح اجلمل ص         ) ٥(

  .٢/٧١٤هامشه 
  .٢/٧١٤ش شفاء العليل هام) ٦(
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   .)١(ثرياً دون عزووعلى كل حال فالقراءة ترد يف كتب النحو ك         
حذف منهما املضاف إليه ومل ينو لفظه وال         )قبٍل وبعدٍ ( وتوجيهها هو أن  

، )٢(وجاءا منونني لزوال ما يعارض التنوين لفظاً وتقـديراً        ، معناه فأصبحا معربني    
  :  فهما نظري قول الشاعر

  )٣(    أكاد أغص باملاء الفرات  فساغ يل الشراب وكنت قبالً    

مسع عن العرب، قال    ) قبل وبعد (ضاف إليه وعدم نيته يف      وحذف امل   
ولو اطلقتهما بالعربية فنونت وفيهما معىن اإلضـافة فخفـضت يف           : "الفراء

اخلفض ونونت يف النصب والرفع كان صواباً، قد مسع ذلك من العرب وجاء             
  . مث ذكر شواهد على ذلك)٤(..."يف أشعارها

  

  :قطع النعت

��i��h��l��k�����j���nm��s��r��q��p��o}��: قال تعاىل  
t z]قرأ عامة القراء ومنهم ابـن كـثري وأبـو عمـرو وعاصـم              ]٣:سبأ
  .)٥()عامل(جبر

                                                 
 .٣/١٩٢اهلمع ، ٢/٧١٤شفاء العليل ، ٣/١٥٦أوضح املسالك ، ١/٦٩ ٢انظر شرح الكافية ق) ١(

  .٩/٣١الدر املصون ، ٧/١٦٢، البحر احمليط ٢/١٠٣٦التبيان ، ٢/٢١٤انظر الكشاف ) ٢(
، شـرح   ٧٣، ترشيح العلـل ص    ٢/٣٢٠ورد ذكره يف معاين القرآن      ، البيت لعبد اهللا بن يعرب    ) ٣(

اهلمـع  ، ٢/٥٠شرح التصريح   ، ٢/٧١٤شفاء العليل   ، ٣/١٥٦أوضح املسالك   ، ١١/٦٩الكافية ق 
٣/١٩٢.  
  .٢/٣٢٠معاين القرآن ) ٤(

 ٢/٢٠١،الكـشف ٢/٦٥٥،إعراب القرآن للنحاس٥٢٦،السبعة٢/٣٥١انظر معاين القرآن للفراء    ) ٥(
 .٢٥٧، البحر احمليط ٥٨١حجة القراءات ص
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. احلمد هللا عامل الغيب   : واملعىن) هللا(أنه صفة : أحدها: وله ثالثة أوجه  
بدل من الـرب يف     :ثالثها).قل بلى وريب  (أنه صفة للرب يف قوله تعاىل     : ثانيها
  . )١()وريب(قوله 

وهو موافق لنـافع وابـن عـامر        . )٢(بالرفع) عاملُ (السمالوقرأ أبو     
 ،وعزاهـا   )٤(وعزاها الفراء ألهـل احلجـاز     . )٣(ورويس وسالم واجلحدري  

  . ، ولعل املراد بأهل املدينة هنا نافع)٥(النحاس ألهل املدينة
فالرفع على القطع عن الوصفية واالستئناف باملـدح ،         : أما توجيهها     
هو عاملُ، أو أنه مبتدأ واخلرب ما بعده، أي    : خرباً ملبتدأ حمذوف والتقدير   فيكون  

والوجه األخري نقل . )٦(عامل هو: ال يعزب، أو أنه مبتدأ خربه حمذوف والتقدير
وميكن يل أن أبني البعد من خالل       . )٧("فيه بعد " وقال عنه السمني     ،عن احلويف 

ملذكور صراحة يف اآلية ، فالكالم كله أن الذي يالئم املقام اإلخبار عن الرب ا
مث األصل يف الوصـف أن      . ، وال اإلخبار عنه     ) عامل(متجه إليه ، وليس إىل      

صفة للرب ، والصفة    ) عامل(يكون خرباً ال مبتدأ ، مث إن املتبادر من املعىن أن            

                                                 
 . ٧/٢٥٧، البحر احمليط ٥٨١ ص انظر حجة القراءات) ١(

 .٧/٢٥٧عزيت إليه يف البحر احمليط ) ٢(

 .٩/١٤٨، الدر املصون ٧/٢٥٧، البحر احمليط٥٨١،حجة القراءات ٢/٢٠١انظر الكشف ) ٣(

 .٢/٢٥١معاين القرآن ) ٤(

 .٢/٦٥٥إعراب القرآن ) ٥(
حجة القراءات  ، ٢/٢٠١الكشف  ، ٢/٦٥٥إعراب القرآن للنحاس    ، ٢/٢٥١انظر معاين القرآن     )٦(

 .٧/٢٥٧البحر احمليط ، ٥٨١

  .٩/١٤٨الدر املصون ) ٧(
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والصريورة إىل خالف األصل حتتاج إىل       قطعت عن املوصوف كانت خرباً ،        إذا
  . مسوغ 

مع  - ح واألقوى من حيث الصناعة النحوية     ـه الثاين هو األرج   ـ       والتوجي
وذلك ألنه ال حيتاج إىل تقدير حمذوف، وحسنه تقدم جواب           -جواز اآلخرين   

أما مـن   . )٢( ، مث إنه الرأي الذي عليه النحاة       )١( - كما قال النحاس   -القسم  
مها باألخرى  اربط اجلملتني إحد  حيث املعىن فاإلعراب األول هو األرجح؛ ألنه ي       

  .خبالف اإلعراب الثاين
  

  :كسر االسم اللتقاء الساكنني أو حبرف قسم مقدر
 قرأ العامة بسكون النون ]٢-١:يس[ z\�[�^�_�}� :قال تعاىل       

وقرأ عيسى بن عمر وابن أيب إسحاق بفتح        . )٣(، وهلا توجيهات متعددة   )ٰيس(يف  
أنه حرك بالفتح اللتقاء الساكنني، وفتح من أجـل         : وفيه أوجه منها  . )٤(النون

اتل : الياء، أو أنه منصوب على حذف حرف القسم، أو أنه على إضمار فعل أي
حبرف قـسم   ياسني، أو أنه مبين على الفتح ختفيفاً كأين وكيف، أو أنه جمرور             

وجيـوز أن     أن وجيوز: "قال سيبويه . )٤(حمذوف ممنوع الصرف للعلمية والتأنيث    
  ماء غريـن ياسني وصاد امسني غري متمكنني فيلزمان الفتح كما لزمت األسيكو

                                                 
  .٢/٦٥٥إعراب القرآن ) ١(
  .٢/٣٥١معاين القرآن للفراء ، ١١٠انظر اجلمل املنسوب للخليل ص) ٢(
مـشكل  ، ٢/٢٤٨، احملتـسب    ٢/٧٠٧إعراب القرآن للنحاس    ، ٢/٣٧١انظر معاين القرآن للفراء     ) ٣(

  .٩/٢٤٣الدر املصون ، ٧/٣٢٣البحر احمليط ، ٢/٣٥٤عراب القراءات الشواذ إ، ٢/٥٩٨إعراب القرآن 
مـشكل  ، ٢/٢٤٨، احملتـسب    ٢/٧٠٧إعراب القرآن للنحاس    ، ٢/٣٧١انظر معاين القرآن للفراء     ) ٤(

  .٩/٢٤٣الدر املصون ، ٧/٣٢٣البحر احمليط ، ٢/٣٥٤إعراب القراءات الشواذ ، ٢/٥٩٨إعراب القرآن 
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  .)١(..."املتمكنة احلركات حنو كيف وأين
       وقرأ الكليب بضم النون إما اللتقاء الساكنني أو أنه خرب ملبتدأ حمذوف أي             

يـا  : هذه ياسني، أو أن ياسني مأخوذة من إنسان، وهو منادى، كأنـه قيـل             
  .)٢(إنسان

وشاركه يف القراءة ابـن أيب     . )٣(بكسر النون ) يـاسِني (السمال       وقرأ أبو   
جري ال أفعل ذلك، : ولو خفض كما خفض:"أما توجيهها فقال الفراء.)٤(إسحاق

علـى أصـل التقـاء      : " وقال العكـربي   )٤()..."جري(خفضت ملكان الياء يف     
 كما ذكـر ذلـك املـربد         والكسر هو األصل يف التقاء الساكنني      )٥("الساكنني

  .)٦(وعلله
إن الكسرة لإلعراب وإن االسم جمـرور حبـرف قـسم           :        وقال آخرون 

  إنه ضعيف جداً؛ إذ لو كان كذلك: "وقال العكربي عن هذا التوجيه. )٧(مقدر
  هو جائز عند : وقال أبو حيان. )٨( ونفى السمني جواز اإلعراب أيضاً)٧(" لنون

                                                 
 .٣/٢٥٨الكتاب ) ١(

، ٧/٣٢٣البحر احمليط   ، ٢/٣٥٤إعراب القراءات الشواذ    ، ٣/٣١٣الكشاف  ، ٢/٢٤٨انظر احملتسب   ) ٢(
  .٩/٢٤٤الدر املصون 

شواذ القراءة واختالف املصاحف    ، ٢/٢٤٨احملتسب  ، ١٢٤وردت معزوة إليه يف خمتصر ابن خالويه        ) ٣(
وهو خمـالف ملـا عليـه       ، ك للسما ٧/٣٢٣وعزاها أبو حيان يف البحر      ، ٩/٢٤٥الدر املصون   ، ١٢٦ق

  .املصادر، ويظهر أنه حتريف يف النسخة املطبوعة؛ وإال لنبه عليه السمني احلليب
 .٢/٣٧١معاين القرآن ) ٤(

 .٢/٥٩٩ وانظر مشكل إعراب القرآن ٢/٣٥٥إعراب القراءات الشواذ ) ٥(

  .٣/١٧٤املقتضب ) ٦(
 .٢/٣٥٥انظر إعراب القراءات الشواذ ) ٧(

  .٩/٢٤٥، الدر املصون ٢/٣٥٥القراءات الشواذ انظر إعراب ) ٨(
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  . )١(الكوفيني
الذي أرجحه أنه كسر على األصل يف التقاء الساكنني؛ ألنـه حمـل                    و

  .إمجاع بني العلماء الذين وجهوا القراءة، وألن اإلعراب يقتضي تقديراً وحذفاً
  

 :حركة ياء املتكلم املقترنة بالفعل
ــاىل         ــال تع �µ�´�³�²�±�°�������¯�®�¬�«�ª}� :ق

�º���¹�¸�¶z] يردين(ملتكلم من   قرأ اجلمهور حبذف ياء ا     ]٢٣:يـس (
، وذلك اللتقاء الساكنني واالكتفاء بالكسرة، وحذفها هـذا         )٢(اليت بعد النون  

  .)٣(خاص بدرج الكالم
وعزيت إىل طلحة بـن     . )٤(بفتح ياء املتكلم  ) يردينَ (السمالوقرأ أبو     

  .)٦(، وعزاها بعضهم إىل أيب جعفر)٥(طلحة السلماين: مصرف وقيل
  .)٧(هو على أن األصل يف هذه الياء الفتح فأبقي عليهأما توجيهها ف        
  .)٨( وإسكاا سواء- هنا -وجعل النحاس فتح ياء املتكلم         

                                                 
 .٤/٢٣٣اهلمع ، ٢/٤٧٨ واخلالف يف االرتشاف ٧/٢٢٣البحر احمليط ) ١(

  .٧/٣٢٩البحر احمليط ، ٢/٧١٦انظر إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
  .٢/٧١٦انظر إعراب القرآن للنحاس ) ٣(
 ٧/٣٢٩البحر احملـيط    :  إليه يف    ومل تعز ، ٢/٣٦٠وردت معزوة إليه يف إعراب القراءات الشواذ        ) ٤(

 .٣/٣١٩الكشاف 

  .٩/٢٥٥الدر املصون ، ٧/٣٢٩البحر احمليط ، ١٢٥انظر خمتصر ابن خالويه ص) ٥(
  .٢٦٥البذور الزاهرة ص) ٦(
  .٢/٣٦٠انظر إعراب القراءات الشواذ ) ٧(
  .٢/٧١٦إعراب القرآن ) ٨(
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بفتح الياء يعين إن يوردين ) إن يردين( ويرى الزخمشري وأبو السعود أن        
 رأي يف  - لمواهللا أع  -هذا  ":قال أبو حيان  . له مورداً للضراء  أي جيع ،)١(ضراء

كتب القراءات بفتح الياء فتوهم أا ياء املضارعة فجعل الفعل متعدياً باليـاء             
والذي يف كتب القراءات الشواذ أا ياء اإلضـافة     : مث قال ... املعدية كاهلمزة 

  .)٢("احملذوفة خطاً ونطقاً اللتقاء الساكنني
  

  :حتويل املتعدي إىل الزم وتغري إعراب ما بعده

قرأ  ]٧٠:يس[ �Í�Ì�Ë�Ð�Ï�Î�Ò�Ñz}:        قال تعاىل 
) لَينِذر (بالتاء على اخلطاب، وقرأ الباقون من السبعة) لتنِذر(نافع وابن عامر 
صلى اهللا عليه  -عل رافعاً لضمري يعود على النيب ويكون الفبالياء على الغيبة،

  .مفعول به) من(ويف القراءتني . )٣(أو يعود على القرآن الكرمي - وسلم
نائب ) من(و. )٤(بالبناء للمجهول ) لينذَر(    وقرأ ابن السميفع واجلحدري       

  .فاعل
ووافقه ابـن الـسميفع     . )٥(بفتح الياء والذال  ) ِلينذَر (السمالوقرأ أبو     
) علم(بكسر الذال مبعىن    ) نِذر(فعلى أا من    : أما توجيهها ، يف رواية  )٦(اليماين

                                                 
  .٧/١٦٤تفسري أيب السعود ، ٣/٣١٩الكشاف  )١(
  .٧/٣٢٩يط البحر احمل )٢(
التبيـان  ، ٦٠٣، حجة القـراءات     ٢/٧٣٣إعراب القرآن للنحاس    ، ٥٤انظر القراءة يف السبعة      )٣(
 .٩/٢٨٥، الدر املصون ٧/٣٤٦البحر احمليط ، ٢/١٠٨٥
 .٩/٢٨٥، الدر املصون ٧/٣٤٦، البحر احمليط ٢/٧٣٣انظر إعراب القرآن للنحاس  )٤(

 .٩/٢٨٥، الدر املصون ٧/٣٤٦البحر احمليط ، ١٢٦ه وردت معزوة إليه يف خمتصر ابن خالوي) ٥(

  .٧/١٧٨تفسري أيب السعود ، ٩/٢٨٥، الدر املصون ٧/٣٤٦انظر البحر احمليط ) ٦(
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نِذرت بالقوم أنذر، إذا علمت ـم       : "ال النحاس ق. )١(نِذر به أي علمه   : يقال
  .)٢("فاستعددت هلم

 رافعاً لضمري يعود    وهذه القراءة تلتقي مع قراءة العامة ويكون الفعل فيها               
هذا هو . يف حمل نصب مفعول به) من(و - صلى اهللا عليه وسلم -على الرسول 

اً وال يتعدى ملفعوله إال حبرف      أصبح الزم ) نِذر(ظاهر التوجيه فيها، لكن الفعل      
على الرفع حمالً على الفاعلية مع أا جمرورة يف         ) من(وعلى هذا قد حتمل     ، اجلر

وفيه بعد من . يعلم مبن كان حياً: أي، لينذَر مبن كان حياً: التقدير وكأن التقدير
أن جنعل    - من وجهة نظري     -واألقرب للصواب   . حيث املعىن املراد من اآلية    

)نليعلم من كان حياً: (يف حمل رفع فاعل، ويكون املعىن ) م.(  

  

  :�"أل"إعمال اسم الفاعل ارد من 

   ة حبذفـامـرأ العـق  )٣(��� ]٣٨:لصافات[������zz}�|�{�}�� :ال تعاىلـق
  .)٤(باإلضافة) العذاب(وجر ) ذائقو(النون من 
  ووافقه يف . )٥(صبحبذف النون والن) لذائقو العذاب (السمالوقرأ أبو   

                                                 
 .٧/١٧٨تفسري أيب السعود ، ٩/٢٨٥، الدر املصون ٧/٣٤٦انظر البحر احمليط ) ١(

 .٧/٣٤٦البحر احمليط ، ٢/٧٣٣إعراب القرآن ) ٢(

 نظائرها ومل أذكرها يف موضعها بني األنفال ويوسف عند احلديث عن قوله           مجعت مع هذه اآلية     ) ٣(
 ألن آيات الصافات قرأها أبو السمال بأكثر مـن         ؛]٣:التوبة[ x�w�v�u��tz}� :تعاىل

قراءة وأكثر العلماء من احلديث عنها؛ فدفعاً للتكرار مجعت معها نظائرها وإن كان موضعها التقدمي،               
 .قدمة هذا البحثوقد نبهت على ذلك يف م

 .٢/٧٤٧انظر إعراب القرآن للنحاس ) ٤(

 = ٢/١٢٣تسب،احمل١٢٧،خمتصر ابن خالويه ١/٢٥٧وردت معزوة إليه يف معاين القرآن لألخفش ) ٥(
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  .)١(هذه القراءة أبان بن تغلب
أما توجيهها فمعلوم أن النحاة يشترطون إلعمال اسم الفاعل املثىن أو             

��:كقوله تعاىل   " أل"اموع مجع مذكٍر سامل أن حتذف نونـه ويقتـرن بـ          
{�������Ñ��Ò�ÓÔ������Õ�z]  و ـ الذي حتذف نونه ل]١٦٢: النساء  

  هذان: إن حذفت نونه ومل يقترن بأل وجبت اإلضافة حنو قصدت إضافته ، ف
  .)٢(ضاربا زيد وهؤالء ضاربو عمر

أجريت النون جمرى التنـوين يف احلـذف اللتقـاء          : أما هنا فقالوا    
 ]٢-١:اإلخالص [�DE�G�F�z}�: الساكنني ،فهي نظري قوله تعاىل

  )٤( ... )٣(ليال       وال ذاكر اهللا إال قته غري مستعتب     ـ        فألفي
 x�w�v�u��tz}� : قوله تعاىل  السمال    ومثل هذه اآلية قرأ أبو      

وتوجه مبا ذكـر يف     . )٥()اهللا(بنصب لفظ اجلاللة    ، وقرأ أبو السمال      ]٣:التوبة[

                                                 
، ٢/١٠٣٧،البسيط يف شرح اجلمل     ٢/٢٧٨،إعراب القراءات الشواذ    ٢/٥٣٩سر صناعة اإلعراب    = 

  .٩/٣٠٢، الدر املصون٧/٣٥٨البحر احمليط 
 .٩/٣٠٢، الدر املصون٧/٣٥٨انظر البحر احمليط ) ١(

،أوضح املـسالك   ٢/١٠٣٧،البسيط يف شرح اجلمل     ٢٠٤، إصالح اخللل    ١/١٨٧انظر الكتاب   ) ٢(
٣/٢٢٥. 

شـرح املفـصل   ،١/٢٥٧معـاين القـرآن لألخفـش    ،١٢٣البيت أليب األسود يف ديوانـه ص      ) ٣(
 .٤٩رصف املباين ،٩/٢٣٤

البحر احملـيط   ، ٢/٧٤٧إعراب القرآن للنحاس    ، ١/٢٥٧قرآن لألخفش   انظر التوجيه يف معاين ال    ) ٤(
  .٩/٣٠٢الدر املصون ، ٧/٣٥٨
وبال عزو يف إعراب القرآن     ، ٢/٥٣٨سر الصناعة   ، ١/٢٥٧عزيت إليه يف معاين القرآن لألخفش       ) ٥(

 .٦/٦الدر املصون ، ٥/٥البحر احمليط ، ٢/٤للنحاس 
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، " أل"على مـا فيـه      " أل"اآلية السابقة، إال أن ابن جين محل ما جرد من           
هه يف كونه ال يتعرف باإلضافة كما       ، وأنه أشب  واحلمل عليه يف نصب ما بعده     

فهذا يكاد يكون : "ال يتعرف ذلك بدخول أل ؛ لكون اإلضافة لفظية ، فقال 
) معجزي(حلناً، ألنه ليست معه الم التعريف املشاة للذي وحنوه، غري أنه شبه             

هذه ال تتعرف بإضافتها إىل اسم      ) معجزي(باملعجزي وسوغ له ذلك علمه بأن       
فكمـا  ) املقيمي الصالة (ا ال يتعرف ا ما فيه األلف والالم وهو          اهللا تعاىل كم  

  )١()... "غري معجزي اهللا(كذلك شبه به ) املقيمي الصالة(جاز النصب يف 
ويروي ابن جين رواية تشري إىل أن اآليتني يف قراءة النصب ميكن أن توجها                     

 مبرتلـة   -عنـد النحـويني      - على إرادة التنوين؛ ألن النون يف مجع املذكر السامل        
  .]٤٠:يس[ �Ð��Ï�����Î��Í z}�: التنوين يف املفرد ، مستدالً بقوله تعاىل 

مسعت عمارة بـن عقيـل      : أخربنا أبو علي عن أيب بكر عن أيب العباس قال         :" قال
أريـد  : فقـال  ما تريد؟  :فقلت له ،  )النهار(بنصب  ) وال الليل سابق النهار    (:يقرأ

 النهار لو قلته لكان أوزن، أي أقـوى       : ؟ قال  فهال قلته :  فقلت ،]تنوينبال[ سابق
  .وهذه الرواية ال تبعد عن حذف التنوين اللتقاء الساكنني .)٢("وأقيس

: وحكم بعض العلماء على أيب السمال باللحن يف قراءته ،قال أبـو زيـد               
إنكـم  (� : ، وهو قوله وكان أبو السمال يقرأ حرفاً يلحن فيه بعد أن كان فصيحاً        "

األليم ٣(."بالنصب) العذاب(يقرأ ���������) لذائقو العذاب(  

                                                 
 .٢/١٢٣احملتسب ) ١(

 .١/١٢٥ اخلصائص ،٥٣٩/ ٢سر صناعة اإلعراب ،٢/١٢٣ انظر احملتسب) ٢(

 عزى القول أليب علـي الفارسـي،        ٢/٣٧٨،ويف إعراب القراءات الشواذ   ١/١٥٠انظر اإليضاح ) ٣(
 .٢/١٠٣٧واحلق أنه ناقل له فقط، البسيط يف شرح اجلمل 
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وهو " :وحكم العكربي على أيب السمال بالسهو يف هذه القراءة،قال          
ألن اسم الفاعل حتذف منه النون وينصب إذا كان فيه األلف            سهو من قارئه؛  

  . )١("والالم
السمال عنـد   وحكْم أيب زيد والعكربي خيالفه وصف األخفش أليب           

هذه القراءة بأنه فصيح، وأن حذف النون ونصب ما بعد اسم الفاعل جائز إال 
ورد السمني احلليب على العكربي بأنه ليس بـسهو مث           .)٢(أنه يف الشعر أمثل   

����ª���������©z}��:وأمجع القراء على اجلر يف قوله تعـاىل        :قلت .)٣(وجه اآلية 

�Þ}���]١:املائدة [ j�i�hz}����]١٢:السجدة [ ��F�Ez}� ]٣:الدخان[

�ßz������ ]ولكن لو ورد حلمل على ما ومل أجد من نقل فيها غري ذلك، ]٢٧:القمر
  .ذكر

  : يعضدها غري البيت السابق قول اآلخرالسمال       وقراءة أيب 
  )٤(ن به         حابسو األنفس عن سود الطمعـامِيـح مبـا ضـومس

  :وكذا قول قيس بن اخلطيم 
  )٥(يأتيهم من ورائنا نطـف        الرية ـاحلافظو عورة العش       

  هاـد النحاة مما جعلهم يعدونـية على خمالفتها لقواعـوإن كانت القراءة باق

                                                 
 .٩/٣٠٢، وانظر الدر املصون ٢/١٠٨٩التبيان ) ١(

 .١/٢٥٧معاين القرآن ) ٢(

 .٩/٣٠٢ملصون الدر ا) ٣(

احملتسب ،  وفيها باجلر على القياس    ١٩٤انظر املفضليات ص  : القائل سويد بن أيب كاهل اليشكري     ) ٤(
 .١/١٤٤شفاء العليل ، ٢/١٢٣

 .١/١٦٨، مهع اهلوامع ٤/١٤٥، املقتضب ١/١٨٦، الكتاب ١٧٢انظر ملحقات الديوان ) ٥(
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  .)١(حلناً
ويف كل األحوال فالشواهد ال ضرورة فيها، إذ ميكن النصب واخلفـض،              

 بالنصب فإن قواعد النحاة     وإذا صحت القراءة وصحت الرواية يف الشواهد الشعرية       
حينئذ إما مبنية على استقراء ناقص وإما أا مقتصرة على األفصح دون الـصحيح،      

  .وإن مل يشتهر
 قرأ آية الصافات قراءة أخـرى       السمالإىل أن أبا     -  هنا -       وجدير أن أشري    

ن أ: وتوجيههـا  )٢()العـذاب (بتنوين القاف مفردة ونصب     ) لذائق العذاب (وهي  
 ذائق العذاب،   أو لَجمع ، إنكم لفريق : مجع أي صفة ملوصوف حمذوف اسم     ) ذائق(

قياس اللغة يف اسـم   ونصب العذاب جاء على     . )٣(ليتطابق االسم واخلرب يف اجلمعية    
هذا يضرب  : هذا ضارب زيداً غداً، فمعناه وعمله مثل      : "الفاعل املنون، قال سيبويه   

)٤(..."زيداً غداً
  

  

   :كمها اإلعرايبنوعها وح) ص(
بسكون ) صاد(قرأ اجلمهور  ]١:ص[ ��������AB�C�D�E�����z}: قال تعاىل

 وقرأ ابـن أيب   . )٥(الدال على أنه حرف من حروف التهجي يف أوائل السور         
  بالقسم وجرإسحاق بكسر الدال مع التنوين، وذلك إما على أنه اسم للسورة 

                                                 
  .٢/١٠٨٣صرح بذلك ابن أيب الربيع يف البسيط يف شرح اجلمل ) ١(
  .٩/٣٠٢الدر املصون ، ٢٠٥وردت القراءة معزوة إليه يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ق) ٢(
 .٩/٣٠٢انظر الدر املصون ) ٣(

  .١/١٦٤الكتاب ) ٤(
، إعراب القرآن للنحاس    ٢/٢٧٦، احملتسب   ٢/٣٩٦معاين القرآن للفراء    ، ٣/٢٦٥انظر الكتاب   ) ٥(
 .٩/٣٤٣الدر املصون ، ٢/٦٢٢مشكل إعراب القرآن ، ٢/٧٧٩
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  .)١( مثل صٍه ومٍهاحملذوف وإما أنه نون كما تنون أمساء الفعل
بالضم من غري  ) صاد(       وقرأ احلسن البصري وابن السميفع وهارون األعور        

ومنـع الـصرف للعلميـة      ، تنوين على أنه خرب ملبتدأ حمذوف، أي هذه صاد        
  .)٢(والتأنيث

       وقرأ عيسى بن عمر بالفتح على أا حركة بناء أو على اجلر حبرف قسم              
اتـل  (لصرف أو على أنه مفعول به لفعـل مـضمر أي      مقدر وهو ممنوع من ا    

٣()صاد(.  
وشاركه أيب بن كعب واحلسن     . )٤(بكسر الدال ) صاِد (السمال       وقرأ أبو   

  .)٥(البصري وابن أيب إسحاق ونصر بن عاصم وابن أيب عبلة
أنه فعل أمر من صادى يصادي إذا عارض،        :        أما توجيهها فعلى وجوه، منها    

: وقال ابن جـين   . )٦(ض بالقرآن عملك، وتكون الواو على هذا مبعىن الباء        أي عار 
قال أبو علي هو فاعل من الصدى وهو ما يعارض الصوت يف األماكن اخلالية من               "

  . )٧("وليس فيه أكثر من جعل الواو مبعىن الباء يف غري القسم، األجسام الصلبة
                                                 

انظر املصادر السابقة، وتوجيهه على أنه حرف األصل فيه البناء على السكون، مث نون بالكـسر                ) ١(
  . كما نون نظريه يف البناء

  .٧/٣٨٣البحر احمليط ، ٢/٢٧٦انظر احملتسب ) ٢(
 .٩/٣٤٤الدر املصون ، ٧/٣٨٣البحر احمليط ، ٢/٢٧٦انظر احملتسب ) ٣(

، شواذ القراءة واخـتالف املـصاحف       ٧/٣٨٣، البحر احمليط    ١٢٩ خمتصر ابن خالويه     عزيت إليه يف  ) ٤(
 .٩/٣٤٣، الدر املصون ٤/٤١٩، فتح القدير ٢١٩ق

 .٩/٣٤٣الدر املصون ، ٧/٣٨٣البحر احمليط ، ٢/٢٧٦انظر احملتسب ) ٥(

ـ  ٢/٦٢٢مشكل إعراب القـرآن     ، ٢/٢٧٦احملتسب  ،٢/٧٧٩انظر إعراب القرآن للنحاس     ) ٦( راب ، إع
  .٩/٣٤٣،  الدر املصون ٧/٣٨٣البحر احمليط ، ٢/٣٨٦القراءات الشواذ 

    .٢/٢٧٦احملتسب ) ٧(
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 األلـف والـصاد؛ألن   واملقـصود  .)١(أن الكسر اللتقاء الساكنني   :ومنها
  . فكسرت الدال اللتقاء الساكنني يف الوصل) صاد(األصل
      ]١:القلـم  [ �����������zy�{�z}:منها قولـه تعــاىل ، وهلذه اآلية نظـائر كثرية       

 واألوىل فيها مجيعاً أن تكون حروفاً كـسرت اللتقـاء   ]١: ق[ ������BA�C�z}و
  .الساكنني نطقاً

  

         ":الت "حكم االسم بعد
قـرأ   ]٣:ص[ ������������N������O�P�Q�R�S�T�U�V�W�z} :قـال تعـاىل    

   )نيـح(ر ـ وعيسى بن عمالسمالو ـرأ أبـوق، )٢()نيـح(هور بنصب ـاجلم
  .)٣(بالرفع

، )لـيس (العاملة عمل   ) الت(       ووجهت قراءة العامة على حذف اسم       
ا أوضح التوجيهات فيها، وقيـل      وهذ. )٤(والت احلني حني مناص   : والتقدير

عاملة ) الت( وعيسى بن عمر، فعلى أن       السمالأما توجيه قراءة أيب      .)٥(غريه
                                                 

، إعـراب   ٢/٢٧٦احملتسب  ، ٢/٧٧٩، إعراب القرآن للنحاس     ٢/٣٩٦انظر معاين القرآن للفراء     ) ١(
 . ٩/٣٤٣،  الدر املصون ٧/٣٨٣البحر احمليط ، ٢/٣٨٦القراءات الشواذ 

 .٩/٣٤٧انظر الدر املصون ) ٢(

، البحـر  ٢١٩، شواذ القراءة واختالف املـصاحف ق   ١١٢وردت معزوة يف خمتصر ابن خالويه       ) ٣(
، تأويل مشكل القرآن    ٢/٦٧٠معاين القرآن لألخفش    ، ١/٥٨، وبال عزو يف الكتاب      ٧/٣٨٣احمليط  
والِت ( أن قراءة عيسى بـن عمـر         ٧/٣٨٤، ونقل أبو حيان يف البحر       ٩/٣٤٧، الدر املصون    ٥٢٩
  .إن فيها متحالً: بكسر التاء وجر النون وذكر توجيهات هلا، قال) حِني

تأويـل  ، ٢/٦٧٠معاين القرآن لألخفـش     ، ٢/٣٩٧، معاين القرآن للفراء     ١/٥٨انظر الكتاب   ) ٤(
  .٥٢٩مشكل القرآن 

  .٣٥٢-٩/٣٤٧انظرها مفصلة يف الدر املصون ) ٥(
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وزعموا : "قال سيبويه . واخلرب حمذوف ) الت(اسم  ) حني(فتكون  ) ليس(عمل  
وهي قليلة كما قال بعضهم يف قول سعد بن ) والت حني مناص(أن بعضهم قرأ 

  : مالك
  )١( عن نرياـا               فأنا ابن قيس ال براحرـ       من ف

        )٢(."يف هذا املوضع يف الرفع) الت(، فهي مبرتلة )ليس(جعلها مبرتلة        
وقدر الزخمشري ، )٥(والعكربي )٤(وابن قتيبة )٣(وهذا التوجيه جرى عليه األخفش

  .)٦(" لهوالت حني مناص حاصالً: والرفع على: "اخلرب احملذوف، فقال
 عن األخفش أا ال تعمـل شـيئاً،         )٨( والسيوطي )٧(         ونقل ابن السراج  

  .حينئٍذ مبتدأ حمذوف اخلرب، أي وال حني مناص كائن هلم) حني(فتكون 
بل االسم الذي بعدها إن كان مرفوعاً فمبتدأ أو منصوباً          : "       قال السيوطي 

  .)٢("فعلى إضمار فعل
 )٩(ألخفش يف املسألة أكثر من رأي، والذي يف معاين القـرآن                 ويبدو أن ل  

 )لـيس  (بـ) الت(فشبهوا  ) والت حني مناص  : "(بويه، قال ـة سي ـقـمواف

                                                 
 .٢/١١٩اهلمع ،٩/٣٤٨لدر املصونا،٢/١٠٩٧التبيان،١/٣٢٣األمايل الشجرية،١/٥٨الكتاب) ١(

  .١/٥٨الكتاب ) ٢(
  .٢/٦٧٠معاين القرآن ) ٣(
 .٥٢٩تأويل مشكل القرآن ) ٤(

 .٢/١٠٩٧التبيان ) ٥(

 .٧/٢١٤ومثله فعل أبو السعود يف تفسريه ، ٣/٣٥٩الكشاف ) ٦(

  .٧/٣٨٣، وكذا أبو حيان يف البحر احمليط ١/١١٢األصول ) ٧(
 .٢/١٢٣اهلمع ) ٨(

)٢/٦٧٠) ٩ .  
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، ورفع بعضهم   ) حني(إال مع   ) الت(وأضمروا فيها اسم الفاعل، وال تكون       
ليس أحد، وأضمر   : كأنه قال ) ليس(فجعله يف قوله مثل     ) والت حني مناص  (

  .)١( أما قوله بعدم العمل فنقل يف التعليقات على كتاب سيبويه،"اخلرب
 ومل أجـد مـن    . )٢()الت( أنه قرأ بضم التاء يف       السمالونقل عن أيب           
وذهـب  : "قـال ، )٣("حتفة األقران"عن توجيه ضم التاء إال الرعيين يف  حتدث  

  ."يف لغة) رب(مبنية على الضم مثل منذ و) الت(أن  بعضهم إىل
  

   :احتمال االسم ألوجه اإلعراب الثالثة
قــرأ  ]٤٦:الــذاريات[������º�¹�¸¼À��¿�¾�½��z«�}: قــال تعــاىل   

  .)٥(، والباقون بنصبها)قوم(وأبو عمرو جبر امليم يف  )٤(األخوان
  .)٦( وابن مقسم وأبو عمرو يف رواية األصمعي بالرفعالسمال       وقرأ أبو 

 عن توجيه قراءيت اجلر والنصب، وذكروا للجـر                وقد حتدث املعربون  
  ومـن  السمالوهو قراءة أيب     -أما الرفع   . )٧(أربعة أوجه وللنصب ستة أوجه    

                                                 
  . حاشية١/٥٨الكتاب ) ١(
  .٧/٣٨٤، البحر احمليط ١١٢انظر خمتصر ابن خالويه ) ٢(
  .٧٠ص) ٣(
  .مها محزة والكسائي) ٤(
الكشف ،   وعزاها لألعمش وأصحابه    ٣/٨٨، معاين القرآن للفراء     ٦٠٩انظر السبعة البن جماهد     ) ٥(
، الـدر املـصون     ٨/١٤١ ، البحر احمليط  ١٧/٥٢، اجلامع ألحكام القرآن     ٢/٧٧٢، اإلقناع   ٢/١٨٩

١٠/٥٦. 

  .١٧٧، حتفة األقران ص١٠/٥٦، الدر املصون ٨/١٤١وردت معزوة يف البحر  )٦(
 .١٧٧حتفة األقران ص، ١٠/٥٦الدر املصون ، ٢/١٨٩انظرها مفصلة يف الكشف  )٧(
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بـالرفع  : "فلم يتحدث عن توجيهها إال قلة ، منهم العكربي الذي قال     -معه  
  .)١("أهلكوا: على االبتداء واخلرب ما بعده، أو على تقدير

لرفع فعلى االبتداء واخلرب مقدر، أي أهلكنـاهم،        وأما ا : "وقال السمني   
جيوز  وال) إم كانوا قوماً فاسقني   : ( واخلرب ما بعده، يعين قوله    : وقال أبو البقاء  

 وما قاله السمني    )٢(."؛ إذ الظرف ناقص ال خيرب به      )من قبل (أن يكون مراده    
  .)٣(ذكره قبله شيخه أبو حيان

على غري ما ذكر، ولكن تقدير اخلرب عند أيب                وجلي أا ال ميكن أن حتمل       
ـ    عليهـا  يف باب االشتغال، ويسلط   ) قوم(يدخل  ) أهلكناهم( حيان والسمني ب

والواو يف قراءة الرفع    . احتماالت جديدة، وهلذا فتقدير العكربي أوىل وأسلم      
وعلى كل حال فاالحتمـاالت كلـها       . والكالم منقطع عما قبله   ، استئنافية

إن يف هذا األسلوب تدل على      ) إم(ها أقوى من بعض فـ      صحيحة لكن بعض  
التعليل ، فينبغي أن يكون املعلل حمذوفاً ؛ ألنه مل يذكر ، ومعىن الكالم أهلكناهم 

  ... ألم كانوا

  

  :ترك تنوين االسم املصروف

قرأ العامـة   ]٣٤:الطور[ �S�T�U�V�W��������X��z}: قال تعاىل
  .)٥(حينئٍذ صفة له) همثل( ويكون )٤()حديث(بتنوين 

                                                 
  .٢/١١٨٢التبيان يف إعراب القرآن  )١(
 .١٧٧وانظر حتفة األقران ص، ١٠/٥٧الدر املصون ) ٢(

  .٨/١٤١لبحر احمليط ا) ٣(

  .١٠/٧٧الدر املصون ، ٤/٢٥انظر الكشاف ) ٤(
  .١٠/٧٧، الدر املصون ٨/١٥٢البحر احمليط ) ٥(
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وشاركه . )١(باإلضافة وحذف التنوين  ) حبديِث مثلهِ  (السمال       وقرأ أبو   
  .)٢(يف هذه القراءة اجلحدري

مضـاف إىل موصوف حمـذوف قامت     ) حديث(       ووجهت القراءة بأن    
حبديــث رجـل مثلـه،      : والتقدير. الصفة مقامه فأخذت حكمه وهو اجلر     

على  وأما .صلى اهللا عليه وسلـم    عائـداً إىل النيب  ) مثله( ون الضمري يف  ويكـ
 )٤(واستـدل ابن جـين   . )٣(قراءة العـامة فالضمري عائـد على القرآن الكرمي      

 الـسمال على عود الضمري على النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف قـراءة أيب                
������Q���P�O��NM�L�Kz}� :واجلحدري باآلية اليت قبل هذه وهي قوله تعاىل       

 .]٣٣:الطور[

  مكن على هذه القراءة أن يعود الضمري على القرآن كما يعودـوي:         قلت
حبديث كتاب  "فإذا قدرنا املوصوف احملذوف     ،  على النيب صلى اهللا عليه وسلم     

صلى اهللا   -رجل مثله فهو النيب     : وإذا قدرنا فهو للقرآن ،    " ذكر مثله "أو  " مثله
 ه أن كل االحتماالت ال تنـساق مـع املعـىن؛ ألن      والذي أرا .  -عليه وسلم   

��L��M�N} :املتحدى به القرآن الكرمي وليس شيئاًَ آخر، كما قال تعـاىل          

O�P�Q�R�S�T�U�V��W�X�Y�z���� ]ــراء ــدي ، ]٨٨:اإلس والتح
ال معىن له، وال معىن  - صلى اهللا عليه وسلم -باإلتيان حبديث مثل حديث النيب 

                                                 
، وبال عزو يف الكشاف     ١٠/٧٧، الدر املصون    ٢/١٥٢وردت القراءة معزوة إليه يف البحر احمليط        ) ١(
٤/٢٥. 

  .١٠/٧٧املصون ، الدر ٢/١٥٢البحر احمليط ، ٢/٣٤٢عزيت إليه يف احملتسب ) ٢(
 .١٠/٧٧، الدر املصون ٤/٢٥، الكشاف ٢/٣٤٢انظر احملتسب ) ٣(

 .٢/٣٤٢احملتسب ) ٤(
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؛ ألن املراد اإلتيان مبثل الكتـاب يف نظمـه   ) اب مثله حبديث كت(أيضاً لتقدير  
واألقرب أن حتمل القراءة على أن التنوين ترك ألجـل التخفيـف،            . وإعجازه

 ولكن لعله لغة لقوم من العـرب قـرأ ـا        ،صحيح أن ذلك موضعه الضرورة    
  .القارئان

  
  :املكسورة ) إن(فتح مهزة 

��å�æ} :قال تعاىل         �ç�èz� ]قرأ العامة بفتح اهلمزة، ]٤٢:النجم 
  .)١(وكذلك كل اآليات اليت حلقت ا

 ووافقه أبان بن تغلـب وابـن      . )٢(بكسر اهلمزة ) إنّ (السمالوقرأ أبو          
 )إنّ(ومهـزة   ، وتوجيهها على أا مستأنفة   .)٢( السميفع اليماين، وابن أيب عبلة    
 ر على االستئناف كـان    بالكس) إن(ولو قرئ   : "تكسر يف االبتداء، قال الفراء    

   ريـار عليه من جاء بعده كالزخمشري والعكبـوما قاله هو ما س )٣( " صواباً
  .)٤(والسمني احلليب

  

  :جواز الوجهني يف االسم املشغول عنه مع رجحان النصب

قرأ العامـة بنـصب    ]٢٤:القمر[ �����������Â�Ã��Ä�Å�Æ�z} :قال تعاىل
  . )٥()بشراً(

                                                 
  .٨/١٦٨، البحر احمليط ٤/٣٤، الكشاف ٢/١٠١انظر معاين القرآن للفراء  )١(
، الـدر املـصون     ١٣١، شـواذ القـراءة ق     ٢/٥٢٤وردت معزوة يف إعراب القراءات الشواذ        )٢(

١٠/١٠٥.  
 .٢/١٠١قرآن معاين ال) ٣(

  .١٠/١٠٥، الدر املصون ٢/٥٢٤، إعراب القراءات الشواذ ٤/٣٤الكشاف ) ٤(
 .١٠/١٨٣، الدر املصون ٢/١١٩٤، التبيان ٤/٣٩، الكشاف ٢/١٨٠معاين القرآن لألخفش ) ٥(
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: قال سـيبويه  ، جح عند النحاة لتقدم أداة هي بالفعل أوىل              وهذا هو الرا  
ففي كل هذا   ...  ا قتلت أخاه  وأزيداً مررت به وأعمر   ، اهللا ضربته  أعبد: تقول"

فإذا أوقعت عليه الفعـل أو      .. قد أضمرت بني األلف واالسم فعالً هذا تفسريه       
  .)١("على شيء من سببه نصبته

  .)٢()واحد(و ) بشر(بالرفع لـ) نا واحدأبشر م (السمال       وقرأ أبو 
  .)٣(       وعزاها القرطيب إليه وذكر معه أبا األشهب وابن السميفع اليماين

  :فعلى أمرين) بشر(أما توجيه الرفع يف 
 .)٤(خرب) نتبعه(أنه مبتدأ، ومجلة  )١

عنـدي  ) بشر: "(أنه مرفوع بفعل حمذوف يدل عليه املذكور، قال ابن جين        )٢
: فكأنه قال، ]٢٥:القمـر [ ����Í�Î���Ï��Ð�Ñ�z} دل عليه قولهمرفوع بفعل ي

أيتبع : هو على إضمار فعل، أي    :  وقال العكربي  )٥("أينبأ أو يبعث بشر منا؟    
 .)٦(أو يطاع

  .سواء أكان مبتدأ أم كان فاعالً) بشر(بالرفع فصفة لـ ) واحد(       أما 
ائية، ألـا ال حتتـاج إىل       بالرفع االبتد ) بشر(       والذي أرجحه يف إعراب     

تقدير، ولكن لعل الذي دفع بعض العلماء إىل تقدير فعل هو مهزة االسـتفهام؛              
                                                 

  .٢/١٦٥، أوضح املسالك ٢/٧٦، وانظر املقتضب ١/١٠٢الكتاب ) ١(
، شـواذ القـراءة     ٢/٣٤٨، احملتسب   ١٤٨ خالويه   وردت معزوة له وحده يف خمتصر شواذ ابن       ) ٢(

  .١٠/١٣٩، الدر املصون ٨/١٧٩، البحر احمليط ٢٣٣واختالف املصاحف ق
  .١٧/١٣٧اجلامع ألحكام القرآن ) ٣(
 .١٠/١٣٩، الدر املصون ٤/٣٩الكشاف ) ٤(

 .٢/٣٤٨احملتسب ) ٥(

 .٢/٥٣١إعراب القراءات الشواذ ) ٦(
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على أن من العلماء من يوجب الرفع بعد االستفهام         . )١(ألن الغالب أن يليها فعل    
  .)٢(إذا كان االستفهام عن االسم

) بـشر (مع رفع   وهي نصبه   ) واحد(       ونقل السمني احلليب قراءة أخرى يف       
 أيضاً فيما نقل ابن خالويه وأبو       السمالوقرأ أبو   : "، قال السمالوعزاها إىل أيب    

  .)٣()..."واحداً(ونصب ) بشر(الفضل وابن عطية برفع 
  .)٤(السمالوهي قراءة نص ابن جين على أا أليب : قلت  
  :أما توجيهها فلها توجيهان  
أينبأ بشر كائن منا؟ والناصب : أي) امن( أنه حال من الضمري يف :أوهلما  

  .)٥(زيد يف الدار جالساً: هلذه احلال الظرف، كقولك
  .)٦(أي نتبعه واحداً منفرداً ال ناصر له، )نتبعه( أنه حال من الضمري يف:ثانيهما   
  

  :رفع االسم املشغول عنه املترجح نصبه

. )٧()كل(قرأ عامة القراء بنصب ]٤٩:القمر[ �Þ�ß�������������à�á�â�������z}:قال تعاىل      
وتوجيهه بأن النصب بفعل حمذوف يفسره الفعل املذكور، ورجح بعضهم هذه           

                                                 
 .٢/١٦٥أوضح املسالك  )١(

  .٢/١٦٥ابن الطراوة، انظر أوضح املسالك هو  )٢(
وما نقله عن ابن خالويه ليس يف خمتصر الشواذ، وقد نبه إىل ذلك احملقق              . ١٠/١٣٩الدر املصون   ) ٣(

  .وتأكدت مما قال فلم أجد غريه
  .٢/٣٤٨احملتسب ) ٤(
 .٢/٣٤٩املصدر السابق ) ٥(

  .ج أليب الفضل الرازي وعزي التخري١٠/١٣٩، الدر املصون ٢/٣٤٩انظر احملتسب ) ٦(
  .١٠/١٤٦، الدر املصون ٢/١١٩٦، التبيان يف إعراب القرآن ١/١٤٨انظر الكتاب ) ٧(
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وذلك ألن الصفة ال تعمل يف املوصوف،       ، القراءة ألن النصب يرفع توهم الصفة     
) كـل (ونِقل عن الرماين توجيه غريب لنصب       . )١(وما ال يعمل ال يفسر عامالً     

  .)٢()إن (وهو أنه بدل من اسم
وعزيت إىل أيب رجاء وأيب حيوة وأيب       . )٣()كلُّ( برفع   السمال       وقرأ أبو   

  .)٤(العالية وقتادة وعمرو بن عبيد
ـ ) خلقناه(       وتوجيه قراءة الرفع على االبتداء، ومجلة        أو ) كـل ( نعت ل

لـو  و، وهذا التخريج ال يوافق معىن اآلية     . )٥(خرب املبتدأ ) بقدر(و) شيء( لـ
يف حاجة إىل الوصف    ) شيء(كل شيٍء خملوٍق بقدر، وليس      : صح لكان معناها  

بعد شيء فضول ؛ ألن كـل  " خملوق"إذ كل شيء هو خملوق، واملراد أن كلمة   
شيء هو خملوق فال فائدة يف ذكر أنه خملوق ؛ ألنه حتصيل حاصل ، إمنا الـذي                 

. ينكرونه هـو التقـدير      حيتاج إىل أن يذكر ألن الكافرين كانوا ال يعرفونه أو           
خـرباً،  ) خلقناه(والتخريج الذي يالئم املعىن هو ما ذهب إليه بعضهم من جعل  

  .)٦(كل خملوق خملوق بقدر: والتقدير
 جاءت على غري -مع أا قراءة العامة  - ويرى سيبويه أن قراءة النصب 

   أن القراءة الإال : " ولكنه قال" زيداً ضربته: " الراجح، وجعل اآلية نظري قوهلم
                                                 

  .٢/١٧٠أوضح املسالك ، ٣/١٠٩االرتشاف ، ٢١/٥٥٢انظر شرح الكافية ق ) ١(
  ".إنه فاسد: " وقال٢/٥٦٦نقلها األصفهاين يف شرح اللمع ) ٢(
، شواذ القراءة واخـتالف     ١٤٨ خمتصر ابن خالويه ص   ،  ٢/٣٥٠احملتسب  : عزيت له وحده يف   ) ٣(

  .١٠/١٤٦، الدر املصون ٨/١٨٣، البحر ٢٣٣املصاحف ق
  .١٧/١٤٧، اجلامع ألحكام القرآن ٢٧/٦١انظر جامع البيان ) ٤(
  .١٠/١٤٦، الدر املصون ٢/١١٩٦انظر التبيان يف إعراب القرآن  )٥(
  .٢/٥٥٣ ١انظر شرح الكافية ق )٦(
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  )١(."ختالف، ألن القراءة السنة
 جاءت على الراجح من قواعد اللغة، وهلـذا         -هنا   - السمال       وقراءة أيب   

  .)٢(جعلها ابن جين أقوى من قراءة النصب، ورد على املربد الذي اختار النصب
) قناهخل(       والذي يتراءى يل أن الذي رجح النصب هو أن الرفع جيعل مجلة 

 قـال    - )٣(ص على ذلك كثريون   ـكما ن  -صفة يف أحد االحتمالني السابقني      
وجعلُها صفة يدل على أن اهللا مل       ) ٤("من صفة الشيء  ) خلقناه(فجعل  : "األخفش

احتمال   وهذا مذهب املعتزلة، وأما على     ، وإمنا خلق اخلري فقط    ،خيلق كل شيء  
 وهذا مـذهب    ، اخلري والشر  :ء فيدل على أن اهللا خلق كل شي       ،أن اجلملة خرب  

  .أهل السنة
       وتالفياً هلذه االحتماالت ودفعاً هلا ترجح النصب مع أنه حيتاج إىل تقدير،            
ولعل ابن جين حينما قوى القراءة الشاذة نظر إىل الصناعة النحوية ومل ينظر إىل              

  . املعىن
ا اليت ال يترتب على      ديدنه الرفع يف هذه اآلية ويف نظريا       السمال       وأبو  

��i�j�k}:  يف قولـه سـبحانه     )٥(فقد قرأ به  . الرفع فيها فساد للمعىن   

lz�� ]ــراء ــاىل  ]١٢:اإلس ــه تع ��n��o��p�q�r�s z} :وقول

                                                 
 .١/١٤٨الكتاب  )١(

  .   ٢/٣٥٠احملتسب ) ٢(
 .١٧٠ ، ٢/١٦٩انظر أوضح املسالك  )٣(

 .٢/٧٠٠معاين القرآن  )٤(
، الدر  ١٣٦شواذ القراءة واختالف املصاحف ق    ، ٧٥عزيت القراءة إليه يف خمتصر ابن خالويه ص       ) ٥(

  .٩/٢٥٠املصون 
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وقولـه   ]١٢:يـس [ �¹�º�»�¼�½�����¾�z}: وقوله جل ثناؤه]١٣:اإلسراء[
مع رجحان النصب يف ذلك؛ ألن  ]٢٩:النبـأ [ �À�Á��Â�Ã�z} :تعاىل

فترجح النصب للتناسب   ) أما(االسم معطوف على مجلة فعلية غري مسبوقة بـ         
��Â} : لقوله تعاىل السمالويدخل حتت هذا العنوان قراءة أيب    . )١(بني اجلمل 

Ã�Ä����Å�Æ����������Ç��������������������������������������������������������������������������������������������������È�������É�Ê�Ë�z��)٤٨ - ٤٧  :الـذاريات [  )٢ [، 
بالنصب وذلك على االشـتغال ، أي   ���Èz}��و ��Âz}�فاجلمهور قرءوا 

 بـالرفع،على   السمالوقرأها أبو   )٣(.بنينا السماء بنيناها، وفرشنا األرض فرشناها     
وأرجح ؛ ألن به يتحقق عطف مجلة  والنصب أوىل )٤(أما مبتدأ وما بعدمها خرب

  . فعلية على أخرى فعلية
 السمالولعل األمر الذي ميكن أن نعلل به ظاهرة تغليب الرفع عند أيب             

مع أننا مسلمني مسبقاً بأن القارئ يقرأ       . هو أنه األصل وهو ال حيتاج إىل تقدير       
  .ما انتهى إليه بالنقل فقط بغض النظر عن التوجيه اللغوي

  

  : اجلملة ذات الوجهني يف االسم املشغول عنهمراعاة
 v����w���y����z���{����|���}��z}��������: عاىلـال تـق

رأ ـق ]١٠:الرمحن  [ ��m�l�k���z}� : بحانهـال سـوق ] ٧-٦:الرمحن[
  .  )٥(بالنصب) األرض(و) اءـالسم(امة ـالع

                                                 
  .٢/١٦٨انظر أوضح املسالك ) ١(
  .ضعها مجعاً للنظائر الذاريات ، وأخرا عن مو٤٨-٤٧اآليتان ) ٢(
 .١٠/٥٨انظر الدر املصون ) ٣(

 .١٠/٥٨ ، الدر املصون ٨/١٤٢وشاركه يف القراءة جماهد وابن مقسم ، انظر البحث احمليط ) ٤(

  .١٠/١٥٨، الدر املصون ٨/١٩٠البحر احمليط ، ٢/٣٥٢انظر احملتسب ) ٥(
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ن حيـث  والقراءتان متساويتان م .)١( وحده برفعهما  السمالوقرأ أبو   
فقراءة النصب عطف على    . )٢(الصناعة؛ ألن العطف على مجلة ذات وجهني      

قام زيد وعمراً : ، حنو قوهلم) ورفع السماء رفعها(ويقدر بـ ) يسجدان(مجلة 
على قراءة العامـة رد علـى أيب   ) السماء(ويف نصب : "قال ابن جين  . ضربته

: لى أن يكون تقديره   زيد ضربته وعمراً كلمته ع    : احلسن يف امتناعه أن يقول    
مجلة ذات موضع   ) ضربته(ألن قولك   : كلمت عمراً، عطفاً على ضربته، قال     

ال موضـع هلـا؛     ) وكلمت عمراً : (من اإلعراب لكوا خرب املبتدأ، وقولك     
فال يعطف مجلـة غـري ذات   : وليست خرباً عن زيد خللوها من ضمريه، قال   

ـ . )٣(.."موضع على مجلة ذات موضع   وز عنـده مـا منعـه    أما سيبويه فيج
إن محلت الكـالم    . عمرو لقيته وزيد كلمته   : وذلك قولك : "األخفش، قال 

   ،)٤("عمرو لقيته وزيداً كلمته: وإن محلته على اآلخر قلت، على األول
إن كان العطف   : وهذان الرأيان من أربعة آراء ذكرها أبو حيان، ثالثها        

   .)٥(العطف بثم جاز وإال فالإن كان :بالواو أو الفاء جازت وإال فال، والرابع
وجعل العكربي النصب أوىل من الرفع، مث جعل النصب إمـا علـى             

  l}���� :وإما على مجلة فعلية كربى وهي مجلة، ) يسجدان(اجلملة الصغرى 

                                                 
، شواذ القـراءة واخـتالف   ٢/٣٥٢، احملتسب ١٤٨وردت معزوة إليه يف خمتصر ابن خالويه ص  ) ١(

  .١٠/١٥٨، الدر املصون ٨/١٩٠، البحر احمليط ٢٣٤املصاحف ق
  .٣/١١٠، االرتشاف ١١/٥٤٤، شرح الكافية ق١/٩١انظر الكتاب ) ٢(
 .١/٥٥٤ ١، وانظر شرح الكافية ق٢/٣٥٢احملتسب ) ٣(

 .١/٩١الكتاب ) ٤(

  .٣/١١٠انظر االرتشاف ) ٥(
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mz�]١(يف أول السورة ]٣:الرمحن(.� �

 )السماء( بالرفع فلمراعاة اجلملة الكربى و       السمال       أما توجيه قراءة أيب     
مبتدأ، واجلملة بعدها خرب، وإذا كان العكربي جعل النصب أوىل من الرفـع             

الرفع هنا أظهر على قـراءة      : فقد جعل ابن جين الرفع أظهر من النصب، قال        
وذلك أنه صرفه إىل االبتداء؛ ألنه عطفه على اجلملة الكبرية اليت هي            ، اجلماعة

اجلملة مركبة من مبتدأ    فكما أن هذه    ) والنجم والشجر يسجدان  : (قوله تعاىل 
  .)٢(..."مجلة من مبتدأ و خرب) والسماء رفعها(وخرب فكذلك 

        وجلي أن القراءتني متساويتان من حيث القوة؛ ألن ما علل به ابن جين 
 بالرفع يقابله ما علل به العكربي من أن قراءة النـصب            السمالقوة قراءة أيب    

كما أن القول بـأن الرفـع ال   ) سانخلق اإلن(ميكن محلها على العطف على    
حيتاج إىل تقدير فهو أوىل يقابله أن اجلملة الفعلية أقرب إىل املعطوف فهـي              

وحصول التشاكل بني اجلملتني يتحقق على القراءتني، مع أن النصب           .)٣(أوىل
قراءة متواترة، والرفع قراءة شاذة، إال أنه ينبغي أن أشري إىل وجاهة قـول أيب               

وموافقـة قـراءة أيب     ،وانسياقه مع مقتضى املعىن    - السابق -شاحلسن األخف 
من إعراب وتقدير واحتمال يقال عن      ) السماء(وما يقال عن    .  لذلك السمال

  .يف اآلية الثانية) األرض(
  

                                                 
  .٢/١١٩٧التبيان يف إعراب القرآن ) ١(
 .٢/٣٥١احملتسب ) ٢(

 .١١/٥٥٤انظر شرح الكافية ق) ٣(
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  ) :مل(حمل ) ملا(إحالل 

ـ          ــال تعـ ــد[ ������z¡�¢�£�¤�¥�¦�}:اىلق ــرأ ]١٦:احلدي ق
وـا قـرأ احلـسن     .)٢()أملا (السمالوقرأ أبو   ،اهر وتوجيهها ظ  )١()أمل(اجلمهور
  .)٣(البصري

فصارت ) ما(زيد عليها   ) مل) (ملا(أصل  : "أما توجيهها فقال ابن جين    
قام زيد، فيقـول ايـب      : تقول. نفي فعل ) مل(و. قد كان كذا  : نفياً لقوله 

زاد ) قـد (ملا يقم، ملا زاد يف االثبات : قد قام، قلت: مل يقم، فإن قال  : بالنفي
أما املعىن . حدث هلا معىن ولفظ   ) ما(مع  ) مل(، إال أم ملا ركبوا      )ما(يف النفي   

ملا قمت قام زيـد، أي وقـت        : فإا صارت يف بعض املواضع ظرفاً، فقالوا      
: قيامك قام زيد، وأما اللفظ فألا جاز أن يقف عليها دون جمزومها كقولك            

         )٤("مل جيزجئت ومل : جئت وملا، أي وملا جتيء، ولو قلت
ويفصّلون ذلـك يف    " ملا"و" مل"والنحاة يكثرون من احلديث عن الفرق بني        

وهناك قراءة أخرى يف اآلية أذكرها هنا للمناسبة، فقد قرأ العامـة            . )٥(كتبهم
  ، أي حان وقرب، على أنه جمزوم حبذف حرف العلة من أىن يأين) يأن(الفعل 

                                                 
، الدر املـصون    ٨/٢٢٢، البحر احمليط    ٢/٥٦٢إعراب القراءات الشواذ    ، ٢/٣٦٣انظر احملتسب   ) ١(

١٠/٢٤٦.  
  .١٠/٢٤٦، الدر املصون ٥/١٧٢، فتح القدير ٨/٢٢٢عزيت إليه يف البحر احمليط ) ٢(
، الـدر   ٨/٢٢٢، البحر احمليط    ١٥٢، خمتصر ابن خالويه     ٢/٢٦٣وردت معزوة إليه يف احملتسب      ) ٣(

  .١/٢٤٦املصون 
  .٢/٢٦٣احملتسب ) ٤(
اجلىن الداين  ، ٣٥١،٣٥٠رصف املباين   ، ٢/٥٤٥،٥٤٤، االرتشاف   ٨/١٠٩انظر شرح املفصل    ) ٥(

  .١/٢٧٨، املغىن ٥٩٢
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  .)١(فهي مثل رمى يرمي
  .)٣(وشاركه احلسن البصري. )٢(بسكون النون) يِئن (السمالأ أبو        وقر

. )٤(فعل مضارع من آن مبعىن حان، مثل باع يبيع        ) يئن(أن  :        وتوجيهها
آن يئني وأىن يأين وحان حيني ونال ينال وأنال ينيـل مبعـىن             : "قال النحاس 

فيئن . )٦(ومل حين آن يئني ومل يئن مثل حان حيني        : "  وقال العكربي  )٥("واحد
  .فعل مضارع جمزوم بالسكون وحذف ما قبل آخره اللتقاء الساكنني

  
   :املفعول املطلق املؤكد

قرأ العامـة برفـع      ]١٣:احلاقة[�c����b���a�`�_�^�z}:    قال تعاىل      
: ، قال النحـاس   )٨(نائب فاعل ) نفخة(وذلك على أن    . )٧()واحدة(و  ) نفخة(
  )٩(."عه، ولو كان غري منعوت كان منصوباً ال غريملا نعت املصدر حسن رف"

  .)١٠(       وكل العلماء ينصون على أن إنابة املصدر تصح إذا كان منعوتاً

                                                 
  .١٠/٢٤٦، الدر املصون ٨/٢٢٢، البحر احمليط ٢/٥٦٣انظر إعراب القراءات الشواذ ) ١(
  .٢٣٨عزيت له يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ق) ٢(
 .١٠/٢٤٦، الدر املصون ٨/٢٢٢، البحر احمليط ٣/٣٥٩عزيت إليه يف إعراب القرآن للنحاس ) ٣(

  .١٠/٢٤٦، الدر املصون ٨/٢٢٢انظر البحر احمليط ) ٤(
 .٣/٣٥٩إعراب القرآن  )٥(

 .٢/٥٦٣إعراب القراءات الشواذ  )٦(
 .٨/٣٢٢لبحر احمليط انظر ا )٧(

 .١٠/٤٢٨، الدر املصون ٢/١١٤١، أوضح املسالك ٨١انظر كتاب اجلمل للزجاجي ص )٨(

 .٣/٤٩٨إعراب القرآن  )٩(

  .٢/١٤١، أوضح املسالك ٨١، اجلمل ٤/٥٣انظر املقتضب  )١٠(
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ووجهها العلماء علـى أن     . )١(بنصبهما) نفخةً واحدةً  (السمال       وقرأ أبو   
ل على أا مفعـو   ) نفخة(نائب عن الفاعل، ونصب     ) يف الصور (اجلار وارور   

وهذا النصب مع بناء الفعـل للمجهـول        . )٢(تابع مبني للعدد  ) واحدة(مطلق و 
ضِرب بزيد ضرب شديد، رفعت الضرب ملـا        : وتقول: "جائز، قال الزجاجي  

مقـام  ) بزيد(ضرب بزيد ضرباً شديداً على أن تقيم        : خفضت زيداً، ولو قلت   
..  أحـسن الفاعل جاز لك ما فسرت لك، ولكن الرفع يف املصدر إذا نعـت              

  )٣(."والنصب جائز
للمعلوم ونصب ) نفخ( أيضاً أنه قرأ اآلية ببناء الفعل السمال       ونقل عن أيب 

) نفخـة (وتوجيه هذه القراءة على أن الفاعل ضمري مستتر، و          . )٤(نفخة واحدة 
  .)٥(توكيد له) واحدة(مفعول مطلق، و

  

  :حذف عامل املصدر

، )تنـزيل(قرأ عامة القراء  ،]٤٣:احلاقـة  [   �������s�r�qt���z}:  قال تعاىل      
  .)٦(هو تنـزيل: بالرفع، وذلك على أنه خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير

                                                 
، البحر احملـيط  ١٨/٢٦٤، اجلامع ألحكام القرآن  ٤/١٥١وردت معزوة إليه وحده يف الكشاف       ) ١(
  .١٠/٤٢٨، الدر املصون ٨/٣٢٣
 .١٠/٤٢٨، الدر املصون ٨/٣٢٣، البحر ٢/١٢٣٧، التبيان ٤/١٥١انظر الكشاف ) ٢(

 .٨١،٨٠كتاب اجلمل ص)٣(

، وبال عزو يف إعراب القـراءات       ٢٤٨وردت معزوة إليه يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ق        ) ٤(
  .٢/٦١٣الشواذ 

  .٢/٦١٣انظر إعراب القراءات الشواذ ) ٥(
  .١٠/٤٤٢، الدر املصون ٤/١٥٤، الكشاف ٢/٧٥٥انظر مشكل إعراب القرآن ) ٦(
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  لى أن ـووجهت ع. )١(صبـبالن) تنـزيالً(رداً ـ منفالـالسمو ـ وقرأ أب
ونصب املصدر . )٢(تنـزيالًنزل : حذوف، والتقديرـمصدر لفعل م ) تنـزيالً(

كان له فعل انتصب به، وإن      ائز لقرينة لفظية أو معنوية، فإن       حمذوف ج بعامل  
 .)٣(مل يكن له فعل قدر من معناه

��C} :يف قوله تعـاىل   ) تنـزيل( أنه نصب    السمال       ومل ينقل عن أيب     

D�E�F�G��H�I�J����z��� ]وال يف قوله سبحانه ]٢:السجدة {�i�j�����

k���z���� ]ابن عامر وحفـص ومحـزة   ( القراء السبعة كما نصبها بعض ]٥:يس
  .)٤()والكسائي

  

  :إعراب ضمري الفصل مبتدأ
� :قال تعاىل        {r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�gz�
) وـه(على أنه مفعول ثاٍن، و.  )٥(بالنصب)  خرياً (قرأ العامة ] ٢٠:املزمل[

 وإما بدل كما قال. )٦(حينئٍذ إما تأكيد للمفعول األول وإما ضمري فصل

                                                 
   ، ٢٤٩ ، شواذ القراءة واختالف املصاحف ق ٤/١٥٤ه يف الكشاف ـوردت معزوة إلي) ١(

  .١٠/٤٤٢، الدر املصون ٨/٣٢٩حمليط البحر ا
  .انظر املصادر السابقة )٢(
  .٢/٢٠٦انظر االرتشاف  )٣(
  .٩/٢٤٦الدر املصون ، ٢/٢١٤انظر الكشف  )٤(
، ٢/١٢٤٨، التبيان يف إعراب القـرآن       ٤/١٧٩، الكشاف   ٢/٧١٩انظر معاين القرآن لألخفش      )٥(

  .١٠/٥٣١، الدر املصون ٩/٥٣، تفسري أيب السعود ٥/٣٢٢، فتح القدير ٨/٣٦٧البحر احمليط 
، الدر املصون   ٨/٣٦٧، البحر احمليط    ٢/١٢٤٨، التبيان يف إعراب القرآن      ٤/١٧٩انظر الكشاف    )٦(

١٠/٥٣١.  
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إنه ال يلزم أن يطابق ما قبله يف : "وإن كان قد خطأه السمني قائالً، )١(العكربي
         )٢(".إياه: اإلعراب فيقال

ووجهت هذه . )٣(بالرفع) خري( وابن السميفع اليماين السمالوقرأ أبو 
خرب، واجلملة حينئٍذ مفعول ثان ) خري(مبتدأ و ) هو(القراءة على أن 

  .)٤()جتدوه(لـ
وهذا التوجيه للقراءة هو ما نقله سيبويه عن كثري من العرب، بـل ذكـر                      

ال ) هـو (واعلـم أن  : "املسوغ الذي جعل ما بعد الفصل ليس معرفة صرحية، قال  
يصلح أن يكون فصالً، حىت يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه املعرفة، مما طال ومل                

و خري منك ومثلك، وأفـضل منـك        تدخله األلف والالم، فضارع زيداً وعمراً حن      
وقـد جعـل   : مث قال... فال يكون ما بعدها إال معرفة أو ما ضارعها .. وشر منك 

وأخواا يف هذا الباب مبرتلة اسم مبتدأ وما بعده مـبين           ) هو(ناس كثري من العرب     
 هو خري منك، وحـدثنا     أظن زيداً : فمن ذلك أنه بلغنا أن رؤبة كان يقول       ... عليه

  ]٧٦:الزخـرف [)٥(�������O�P�Q��R��������S�T�z} ساً كثرياً يقرءوا  عيسى أن نا  
  :وقال الشاعر

                                                 
  .٢/١٢٤٨التبيان يف إعراب القرآن ) ١(
 .١٠/٥٣١الدر املصون ) ٢(

، إعـراب  ٤/١٧٩، الكشاف ١٦٤وردت القراءة معزوة أليب السمال يف خمتصر الشواذ البن خالويه       ) ٣(
ملصون ، الدر ا  ٨/٣٦٧، البحر احمليط    ٢٥٢، شواذ القراءة واختالف املصاحف ق     ٢/٦٣٧القراءات الشواذ   

١٠/٥٣١. 

، ٨/٣٦٧، البحر احملـيط     ٤/١٧٩، الكشاف   ٢/٧١٩معاين القرآن لألخفش    : انظر هذا التوجيه يف   ) ٤(
  .٥/٣٢٢، فتح القدير ٩/٥٣، تفسري أيب السعود ١٠/٥٣١الدر املصون 

 الزخرف وهي قراءة عبداهللا بن أيب إسحاق وأيب زيد األنصاري، انظر شواذ ابن خالويه               ٧٦اآلية   )٥(
  .٩/٦٠٦، الدر املصون ٨/٢٧ البحر احمليط ،١٣٦
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  .)٢(...")١( وكنت عليها باملال أنت أقدري على لبىن وأنت تركتها     تبك
والدليل على أن . والناس من العرب الذين عناهم سيبويه هم بنو متيم

¤�¥�¦�}�:  قوله تعاىلهذه لغة بين متيم ما نقله أبو حيان عن اجلرمي يف

��´���� �³��²�±�°�¯���� �®�¬�«��� � �ª�©���¨��§z ]قال] ٦:سبأ :
 عبلة  فصل، وابن أيب) هو(بالنصب مفعوالً ثانياً لريى و) احلق(قرأ اجلمهور "

 خربه واجلملة يف موضع املفعول الثاين لريى،) احلق(مبتدأ و) هو(بالرفع، جعل 
 وجعل ابن )٣("ند غريهم مبتدأ، قاله اجلرميوهي لغة متيم جيعلون ما هو فصل ع

جيوز يف : "هشام لغة متيم هذه أضعف اللغات اجلائزة يف ضمري الفصل فقال
الفصل وهو أرجحها واالبتداء وهو أضعفها، وخيتص :  املنفصل ثالثة أوجهالضمري

اءة والذي يؤيد صحة نسبة هذه اللغة إىل متيم أيضاً قر:  قلت)٤(."بلغة متيم والتوكيد
 ا، وهو يلتقي م نسباً كما أشرنا يف التعريف به، وعدي مساكنون السمالأيب 

  . لنيب متيم يف الدار وأبناء عمومة يف النسب ، وهذا مدعاة للتوافق يف اللغة 
  : )إما(فتح مهزة 

قرأ العامة  ]٣:اإلنسان [ �Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë����������z} :قال تعاىل
   .)٥()إما(بكسر مهزة 

                                                 
، البحـر  ٣/١١٢، شرح املفصل ٤/١٠٥، املقتضب ٢/٣٥٣ورد يف الكتاب ، البيت لقيس بن ذريح   ) ١(

  .١٠/٥٣١، ٤/٥١٨، الدر املصون ٨/٢٧احمليط 
 .٢/٢٩٣،٢٩٢الكتاب ) ٢(

 .٧/٢٥٩البحر احمليط ) ٣(

 .١/٢٤١، مهع اهلوامع ١٠/٥٣١ون ، الدر املص١٥٤وانظر النوادر ص. ٢/٦١٤املغين ) ٤(

، ٨/٣٩٤، البحر احملـيط     ٢/٧٨٢، مشكل إعراب القرآن     ٣/٥٧٢انظر إعراب القرآن للنحاس     ) ٥(
  .١٠/٥٩٥الدر املصون 
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إـا عاطفـة مرادفـة      : ختلفوا يف أصلها وعملها ، فمنهم من قـال        وا
  . )٢(وذهب أبو علي الفارسي وابن كيسان إىل أا غري عاطفة،)١()أو(ـل

، وهـو مـذهب     )مـا (الشرطية زيـدت عليهـا      ) إنْ(ونقل بعضهم أا           
 وهذا القـول ظـاهره    : "قال النحاس . )٤(وما يفهم من كالم سيبويه    ،  )٣(الكوفيني

اليت للشرط ال تقع على األمساء، وليس يف اآلية إما شكر، إمنا فيها             ) إنْ(خطأ، ألن   
  .)٥("شاكراً، فهذان امسان وال جيازى باألمساء  عند أحد من النحويني

وإمنـا  : "والراجح أا العاطفة كما ذهب إىل ذلك الصيمري حينما قـال                 
ى ما ألجله جيء ا، ودخلت الـواو        األوىل لتؤذن أن الكالم مبين عل     ) إما(دخلت  
وال يصح أن تكون الواو عاطفة للكالم؛       ... الثانية لتنبئ بأا هي األوىل    ) إما(على  

ليس كذلك بل   ) إما(ألنه فاسد، ألن الواو مشركة لفظاً ومعىن و الكالم الذي فيه            
ق وأنه ظـاهر  احل"وقال املالقي عن هذا القول إنه  ،)٦("على املخالفة من جهة املعىن  

ويـرجح هـذا أن األصـل        :قلت. )٧("مذهب سيبويه، ومذهب األئمة املتأخرين    
  .)٨(البساطة ال التركيب،وهذا ما أشار إليه أبو حيان

                                                 
، املغين ٥٢٩، اجلىن الداين   ١٤٨، األزهية   ١٨٣، رصف املباين    ٣/٢٨، املقتضب   ١/٢٦٦الكتاب  ) ١(
١/٥٩.  
 .١/٥٩، املغين ١٨٣ املباين ، رصف٢٨٩انظر اإليضاح العضدي ) ٢(

، االرتـشاف   ٢/٧٨٢، مشكل إعـراب القـرآن       ٣/٢١٤،  ١/٣٨٩انظر معاين القرآن للفراء     ) ٣(
٢/٦٤١. 

  .١/٢٦٧،٢٦٦الكتاب ) ٤(
 .١/٥٧٢إعراب القرآن ) ٥(

 .١/١٣٩التبصرة والتذكرة ) ٦(

 .١٨٤،١٨٣رصف املباين ) ٧(

 .٢/٦٤٣االرتشاف ) ٨(
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وشاركه يف القراءة   .)١(بفتح اهلمزة يف املوضعني   ) أما (السمال       وقرأ أبو   
  .)٢(أبو العجاج كثري بن عبد اهللا السلمي

  : لى أوجهأما توجيهها فع
، ومـن   )٣( أا العاطفة، وفتح مهزا لغة لبعض العرب حكاها أبو زيد          :األول

       :شواهدها قوله
  )٤(وأما صبا جنح الظالم هبوب     ة ـا مشـالٌ عريتنفّـحها أم          

مع إبدال امليم األوىل ياء      -  أي اهلمزة  -ويدل على ذلك أيضاً فتحها    
      :كما يف قول اآلخر

  )٥( أميا إىل جنـة أميا إىل نـارليتما أمنـا شالت نعامتها     يا 
وهي قراءة حسنة   : "التفصيلية، وجواا مقدر، قال الزخمشري    ) أما(أا  : الثاين
ومل : " قال السمني  )٦("أما شاكراً فبتوفيقنا وأما كافراً فبسوء اختياره      : واملعىن

  .)٧("يذكر هذا غريه

                                                 
، ٨/٣٩٤، البحر احملـيط     ٤/١٩٥، الكشاف   ١٦٦صر ابن خالويه ص   وردت معزوة إليه يف خمت    ) ١(

 .١٠/٥٩٥الدر املصون 

  .١٠/٥٩٥، الدر املصون ٨/٣٩٤انظر البحر احمليط ) ٢(
 .١٠/٥٩٥، الدر املصون ٨/٣٩٤، البحر احمليط ١٦٦انظر خمتصر ابن خالويه ) ٣(

، الدر  ٨/٣٩٤، البحر احمليط    ١٨٤ين  ، رصف املبا  ١/٢٣١املقرب  : القائل أبو القمقام، انظر البيت يف     ) ٤(
 .١٠/٥٩٥املصون 

، الدر املـصون    ٥٣٣، اجلىن الداين    ١٨٥يعزى لسعد بن قرط وقيل لألحوص، ورد يف رصف املباين           ) ٥(
١٠/٥٩٥.  
  .٩/٧١، ومثله فعل أبو السعود يف تفسريه ٤/١٩٤الكشاف ) ٦(
 .١/٦٠يف املغين  واحلق أن ابن هشام ذكر هذا التوجيه ١٠/٥٩٦الدر املصون ) ٧(



   ٢١٣)             ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية           جملة معهد اإلمام
 

  
  

  

: أما زيد فمنطلق، والتقـدير : ستعملة للشرط، فهي نظري قوهلمامل) أما( أا  :الثالث
وهذا التوجيه يلتقي مـع   . )١(أما أحدمها فخلق شكورا، وحذف اعتماداً على املعىن       

قـال بعـض     : "التوجيه الثاين إال أن التفصيل قد ال يكون مراداً، قال املـرادي           
  .)٢("يد فمنطلقزأما :  إا قد ترد حيث ال تفصيل فيه كقولك:  النحويني
  هديناه: ، والتقدير)كان(بدل من ) ما(الناصبة للفعل، و) أنْ( أن تكون :الرابع

  :ويشهد هلا قول الشاعر. )٣(السبيل ألنْ كان شاكراً أو ألن كان كفورا
عب٤(أبا خراشة أما أنت ذا نفر         فإن قومي مل تأكلهم الض(  

  .)٥(إمنا هي للتوكيدو) كان(عوضاً عن ) ما(وسيبويه ال جيعل 
؛ ألا نقلت عن العـرب، ولـورود        )إما(       والذي يترجح عندي أا لغة يف       

الشواهد اليت تعضدها، وألن التوجيهات األخرى يترتب عليها إما تقدير حمـذوف            
من بسيطة إىل مركبة كمـا يف       ) إما(كما يف التوجيهني الثاين والثالث، وإما حتويل        

دم معنا أن األصل هو البساطة وال يلجأ إىل تقدير التركيـب إال             التوجيه الرابع وتق  
  .مبسوغ واضح ودليل بني

  

  ):إنّ(حذف الالم من خرب 

  قرأ العامة بكسر اهلمزة] ١١:العاديات[ ������J�I�H�G�F�z} :قال تعاىل    

                                                 
  .٢/٦٥٢انظر هذا التوجيه يف إعراب القراءات الشواذ ) ١(
  .٥٢٢اجلىن الداين ص) ٢(
 .٢/٦٥٢انظر إعراب القراءات الشواذ ) ٣(

، اخلـصائص  ١/٢٩٣، الكتـاب  ١٢٨القائل العباس بن مرداس السلمي، والبيـت يف ديوانـه       ) ٤(
 .١/٥٩، املغين ١٨٣، رصف املباين ٢/٩٩، شرح املفصل ٢/٦٥٢، إعراب القراءات الشواذ ٢/٣٨١

 .١/٢٩٣الكتاب ) ٥(
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  .)١()إنّ(ووجود الالم يف خرب 
) إن(بفـتح مهـزة   )ٍذ خبريأنّ رم م يومئ(  منفـرداًالسمالوقرأ أبو         

وهو خمالف   ،)٣(وعزاها أبو السعود إىل ابن السماك     . )٢(وحذف الالم من اخلرب   
وهلذا أحسبه من اخلطأ الطباعي أو من قبيل التحريف وقد           ،للمصادر األخرى 
         .     أشرت إليه سابقاً

ن أ( -  وكان فصيحاً  -ر  ـوقرأ احلجاج على املنب   : "ه  ـالوين خ ـوقال اب  
ـ   ـرها أس ـلم أن الالم يف خب    ـ، فلما ع   حـبالفت) همـرب ال ـقط الالم لئ

ففر من اللحن عند الناس ومل يبال بتغيري كتاب اهللا جلرأته على             ،)٤(حلناًيكون  
  .)٥("اهللا وفجوره

وحيكى عن  : " السمال       وقال السمني احلليب بعد أن عزا القراءة إىل أيب          
استدرك على نفسه فتعمد سقوط    ) إن(ملا فتح مهزة    اخلبيث الروح احلجاج أنه     

؛ ألنه  السمالإا قراءة ثابتة عن أيب      : كفر؛ وال يقال   - إن صح    -الالم وهذا   
وإمنا ... لو قرأها ناقالً هلا مل مينع منه، ولكنه أسقط الالم عمداً إصالحاً للسانه            

وال حيفظ  " جاج واحل السمالوقرأ أبو   : " قال )٦(قلت ذلك ألنين رأيت الشيخ    

                                                 
  .١١/٩٢، الدر املصون ١٥٨انظر إعراب ثالثني سورة ص) ١(
، ٢/٧٣٦، إعراب القراءات الـشواذ      ٤/٢٧٩، الكشاف   ١٧٨عزيت له يف خمتصر ابن خالويه       ) ٢(

  .وسيأيت الرد عليه،  وزاد احلجاج٨/٥٠٥البحر احمليط 
 .٩/١٩٢ تفسري أيب السعود) ٣(

  .٢/١٧٢انظر اهلمع . املكسورة) إنّ(نص النحاة على أن الالم ال تدخل إال بعد ) ٤(
  .١٥٨إعراب ثالثني سورة ص) ٥(
  .، وقد تقدمت اإلشارة إىل ذلك٨/٥٠٥يعين أبا حيان يف البحر احمليط ) ٦(
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والناس ينقلونه عنه كذلك، وهو أقل من أن        ، عن احلجاج إال هذا األثر السوء     
      .)١("ينقل عنه

 أرى مسوغاً ملا قيل      فال السمالوما دامت القراءة قد صحت عن أيب        
 هو حتامل دفعـه     - وتناقله من جاء بعده      -وما قاله ابن خالويه     عن احلجاج، 

هلذا أرى بعداً   . )٢(يان الشيعة، كما نقل ذلك العاملي     إليه تشيعه، إذ هو من أع     
  .يف أن يتجرأ احلجاج على كالم اهللا ذه الصورة

       وعلى كل حال ذكرت هذه النقول ألبرهن على ما أثبته سابقاً من أن             
  . تفرد ذه القراءةالسمالأبا 

من ) علم(يل  وامسها وخربها سدا مسد مفعو    ) أنّ(       أما توجيهها فعلى أن     
، يعضد هذا التوجيه استدالل بعض املعربني بـالقراءة         )أفال يعلم : (قوله تعاىل 
العامة على كسر اهلمزة لوجـود الـالم يف     : "، قال السمني  )علم(على تعليق   

ـ خربها، والظاهر أا     ويدل على أـا    ... فهي يف حمل نصب   ) يعلم(معلقة ل
٣("ال بالفتح وإسقاط الالممعلقة للعلم ال مستأنفة قراءة أيب السم(.  

  
  

I       I       I  

                                                 
  .١١/٩٢الدر املصون ) ١(
  .٢٥/٤٩أعيان الشيعة ) ٢(
  .١١/٩٢الدر املصون ) ٣(
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  السمالأبرز املالمح يف قراءة أيب 

  

 يف ختـام هـذا   السمالمن أهم ما ميكن أن يلمح ويدون يف قراءة أيب  
  :العمل املتواضع ما يأيت

 القارئ عريب فصيح اللسان، شهد بفصاحته علماء        السمال أن أبا    :أوالً  
  ري، من هنا فإن كل قراءته الـشاذة زيد األنصا وأخذ عنه أبو  الء كاهلذيل   ـأج

هلا وجه يف العربية مل خترج قراءة منها عـن التوجيـه             - على شذوذ سندها   -
النحوي كما ظهر يف البحث، بل إن أكثر قراءاته متتاز بأن هلا وجهاً قويـاً يف                

  . العربية وهلا ما يعضدها من منقول الشعراء العريب الفصيح
ال غرابة، فهو يلتقي معها      متأثر يف قراءاته بلغة متيم، و      السمال أن أبا    :انياً  ث  

 وقد تنبه إىل ذلك الدكتور صاحب       -يف به   يف التعر  -كما أشرنا إىل ذلك     -نسباً  
بفتحتني وأضـرب عـن     ) خطوات(والواضح أن احلسن خفف     : "أبوجناح، فقال 

م وجند، فقد قرأ ا أبـو حـرام         بضمتني، ونفترض هنا أن األوىل لتمي     ) خطُوات(
  .)١(" العدوي البصري، الذي مييل يف قراءاته إىل هلجة متيمالسمالاإلعرايب، وأبو 

       والذي تبني يل أن ميله إىل هلجة متيم مل يتجل من خـالل التوجيهـات               
النحوية، إذ مل يوافقهم إال يف ضمري الفصل وقد نبهت إليه يف موضعه، لكنـه               

اليت مل أتطرق هلا يف هـذا       يف قراءاته    - كثري من الظواهر التصريفية      هم يف يوافق
  :ومنها على سبيل املثال -البحث 
فقـد قرأهـا    ]٦٩:النـساء [ �y��z�{�z} :قراءته لقوله تعاىل       

بضم السني، وهي األصـل     ) حسن(وقرأ اجلمهور   : "، قال أبو حيان   )حسن(
                                                 

 .٣٧لظواهر اللغوية يف قراءة احلسن البصري صا )١(
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. )١("بسكون السني وهي لغة متـيم     ) حسنو (السمالولغة احلجاز، وقرأ أبو     
ومتيم تسكن : "، قال أبو حيان)٢(بإسكان اهلاء) وهنوا(قرأها  ) وهنوا(وكقراءة  
بسكون الالم وهي هلجة ]١٧:البقرة[ �O�N�M�z} وكقراءة ،)٣("عني فَِعل

  .السابقة) خطوات(وكذا قراءته . )٤(متيمية
راسة مستقلة أبني فيها ظاهرة تـأثره              وسوف أفرد قراءاته التصريفية بد    

  .- إن شاء اهللا تعاىل -بلغة متيم 
 صـور   وفيها بعـض   -يطلع على القراءات اليت مرت معنا        من   :ثالثاً
 يف إعـراب االسـم   الـسمال يستخلص حكماً عاماً ملذهب أيب    -االشتغال  

 املشغول عنه وهو رفعه كثرياً ويف مواضع بعينها، يف حـني مييـل غـريه إىل               
النصب، وقد يكون الرفع لغة متيمية، ولكن مل أجد يف املصادر اليت أطلعـت              

  .عليها ما يشري إىل ذلك
 يلحظ يف قراءاته أنه مييل إىل فتح حروف املعاين اليت تكـسر             :رابعاً

، والقـراءات   )إما(اجلحود ومهزة   ) الم(التعليل و ) الم (ـقياساً يف اللغة، ك   
. )٥(مهذا الفتح هو لغة قيس ومتيم وأسد وسلي       و، السابقة دليل على هذا امليل    

  . مييل إىل لغة متيم كما تقدمالسمالوأبو 

                                                 
 .٣/٣٨٩البحر احمليط  )١(

شـواذ القـراءة    ، ٢٢خمتصر ابن خالويـه ص    ، ١/٢٧٣وانظر احملتسب   .  آل عمران  ١٤٦اآلية   )٢(
 . ٥٤واختالف املصاحف ق

 .٢/٣٠٨ وانظر الكتاب ٣/٧٤البحر احمليط  )٣(

 .١/١٣٦انظر احملتسب  )٤(

 .٥٣٥انظر اجلىن الداين  )٥(
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 اشتملت قراءاته على ظواهر غري مشهورة يف القواعد املطردة          :خامساً
أو كلمـا   (يف  ) أو(كما تقدم، وكـسكون واو      ) هيهات وهيهاتِ (كقراءته  

ة ولكنها مل تستعِص علـى      وهذا أمر طبعي يف القراءات الشاذ     ) عاهدوا عهداً 
  .توجيهات النحويني

وتفَرد أيب  .  أنه تفرد بقراءات يف حني شارك غريه يف أخرى         :سادساً
 بأكثر من تسع عشرة قراءة فيما ذكرت فقط مما فيه ظـواهر حنويـة    السمال

  .  يعطي صورة ألمهية قراءاته- فضالً عن قراءاته ذات الظواهر التصريفية
 وافق يف بعض قراءاته كبار القراء ومنهم أبي بن         السمال أن أبا    :سابعاً

كعب وعبداهللا بن مسعود والكسائي وابن حميصن وكانت متوافقة للحـسن           
، لكن ال غرابـة   )مخسون عاماً (البصري أكثر من غريه، مع أن الفارق بينهما         

 يف ذلك فكالمها عاش بالبصرة وتأثر ببيئتها، كما تأثرا كالمها بلهجة متـيم            
  .وقبائل شرقي اجلزيرة العربية

ويف اخلتام أترك للقارئ الكرمي هذا العمل املتواضع الذي يدور حول 
 العدوي أمالً أن يعذرين فيما حلق السمالالتوجيهات النحوية لقراءة أيب 

حماوليت هذه من خلل أو قصور وأن يستنبط ما فاتين استنباطه من توجيهات 
 أخذتين غفلة البشر عنها، ملتمساً يل العذر بأين أو قراءات مل أهتد إليها أو

بذلت ما يف وسعي لإلملام بقراءاته والوقوف على توجيهها، أمالً أن أخرج 
قريباً حبثاً متمماً هلذا البحث يتناول التوجيهات التصريفية إن مل يسبقين إىل 

  مادة علميةالسمالذلك أحد من الباحثني الذين سيجدون من قراءات أيب 
.تغري باإلقبال عليها، سائالً اهللا التوفيق والسداد
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  املصادر واملراجع
، الدمياطي، رواه وصححه علي بن حممد       احتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر       )١

 .الضباع، دار الندوة بريوت، وطبعة عبد احلميد حنفي

سودانية، اخلرطـوم،   بريوت، والدار ال  ، ، أمحد البيلي، دار اجليل    االختالف بني القراءات   )٢
 .١، طه١٤٠٨

، السيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التـراث،           االتقان يف علوم القرآن    )٣
 .٣، طه١٤٠٥القاهرة، 

مطبعة املدين،  ، مصطفى النماس .، أبو حيان، حتقيق د    ارتشاف الضرب من لسان العرب     )٤
 .١، طه١٤٠٨القاهرة، 

مد اهلروي، حتقيق عبـداملعني امللـوحي، دمـشق،     علي بن حم ،األزهية يف علم احلروف    )٥
 .ه١٣٩١

محـزة  .، للزجاجي، تأليف ابن السيد البطليوسي، حتقيق د       إصالح اخللل الواقع يف اجلمل     )٦
 .١، طه١٣٩٩عبد اهللا النشريت، دار املريخ، الرياض، 

عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، .، ابن السراج، حتقيق داألصول يف النحـو    )٧
 .١، طه١٤٠٥

 .ه١٤٠٦، ابن خالويه، عامل الكتب، إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي )٨

 .، دار املعارف مبصراألعراب الرواة، الدكتور عبد احلميد الشلقاين )٩

 .، العكربي، دراسة وحتقيق حممد السيد أمحد عزوز، عامل الكتبإعراب القراءات الشواذ )١٠

 .ه١٣٩٧زي زاهد، مطبعة العاين، بغداد، زهري غا.، النحاس، حتقيق دإعراب القرآن  )١١

عبد ايد قطامش، منشورات .، ابن الباذش، حققه وقدم له داإلقناع يف القراءات السبع  )١٢
 .١ط، ه١٤٠٣مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى، 

 .ه١٣٦٧، سنجقدار، دمشق، مطبعة االتقان، العاملي، أعيان الشيعة  )١٣

، ودار  ه١٤١٣، مكتبـة اخلـاجني      ١ط،  الطناحي حممود.ابن الشجري، ت د   ، أمايل ال )١٤
 .املعرفة للطباعة

 .١، طه١٤٠٨، السمعاين، تعليق عبد اهللا عمر البارودي، دار اجلنان، األنساب  )١٥
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 أبو الربكات األنباري،    اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني،         )١٦
 .شرح حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر

، ابن هشام، ومعه كتاب عدة الـسالك إىل حتقيـق        ح املسالك إىل ألفية ابن مالك     أوض  )١٧
 .٥، طه١٣٩٩أوضح املسالك تأليف حممد حميي الدين عبد احلميد دار اجليل، بريوت، 

مطبعة دار التأليف ، حسن الشاذيل فرهود.حتقيق د، أبو علي الفارسي، العضدياإليضاح   )١٨
 .١ط، ه١٣٨٩، مبصر

 .٢، طه١٤٠٣ أبو حيان، دار الفكر، ،البحر احمليط  )١٩

، تـأليف عبـد   ةالبدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطيب والدر    )٢٠
 .١، طه١٤٠١دار الكتاب العريب، بريوت، الفتاح القاضي،

عيـاد الثبـييت، دار الغـرب       .، ابن أيب الربيع، حتقيق د     البسيط يف شرح مجل الزجاجي      )٢١
 .١ط، ه١٤٠٧اإلسالمي، بريوت، 

 جالل الدين السيوطي، طبعة عيـسى البـايب         بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،       )٢٢
 .م١٩٦٤احلليب، 

 .، الزبيدي، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنانتاج العروس من جواهر القاموس  )٢٣

ـ   .، احلافظ الذهيب، حتقيق د    تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم      )٢٤ سالم عمر عبد ال
 .٢ط، ه١٤١١تدمري، دار الكتاب العريب، 

 إمساعيل البخاري، دار الكتب العلميـة، بـريوت          حممد بن  ، أبو عبد اهللا   التاريخ الكبري   )٢٥
 .لبنان

، ابن قتيبة، شرحه ونشره السيد أمحد صقر، دار التراث، القاهرة،           تأويل مشكل القرآن    )٢٦
 .٢، طه١٣٩٣

ت مركز البحث العلمي جبامعة أم القـرى،        ، للصيمري، من مطبوعا   التبصرة والتذكرة   )٢٧
 .مكة املكرمة

 .، العكربي، حتقيق علي البجاوي، مطبعة عيسى البايب احلليبالتبيان يف إعراب القرآن  )٢٨

علـي  .، أليب جعفر الرعيين، حتقيق دحتفة األقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن    )٢٩
 .١، طه١٤٠٧حسني البواب، دار املنارة، جدة، 
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، صدر األفاضل اخلوارزمي، إعداد عادل حمسن العمريي،        ح العلل يف شرح اجلمل    ترشي  )٣٠
 .١ط، ه١٤١٩منشورات معهد البحوث العلمية جبامعة أم القرى مبكة، 

، ابن مالك، حتقيق حممد كامل بركات، دار الكتـاب          تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد     )٣١
 .ه١٣٨٧العريب للطباعة والنشر، 

حممد بن عبـد الـرمحن      . ، الدماميين،حتقيق د    تسـهيل الفوائد  تعـليق الفـرائد على    )٣٢
 .١ط، ه١٤٠٣املفدى، 

، أبو الـسعود    إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي      : تفسري أيب السعود املسمى     )٣٣
 .العمادي، دار إحياء التراث العريب، بريوت

بد اللطيف، دار   ،احلـافظ بن حجر العسقالين، حتقيق عبد الوهاب ع       تقـريب التهذيب   )٣٤
 .املعرفة، بريوت، لبنان

احلافظ بن حجر العسقالين، حتقيق مصطفى عبد القـادر عطـا، دار            ،  ذيب التهذيب  )٣٥
 .١ط، ه١٤١٥الكتب العلمية، بريوت 

، احلافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي، حتقيـق         ذيب الكمال يف أمساء الرجال      )٣٦
 .بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة.د

، احلافظ ابن حبان، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، الـدكن،             الثقات  )٣٧
 .١، طه١٤٠٣اهلند، 

 .بريوت، دار إحياء التراث العريب، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن  )٣٨

 .ه١٤٠٨، بريوت، أبو جعفر الطربي، ودار الفكر، جامع البيان عن تأويل القرآن  )٣٩

 .١، ط١٣٧٢ي، مطبعة دار املعارف العثمانية، حيدر آباد، اهلند، ، الرازاجلرح والتعديل  )٤٠

، مؤسسة الرسالة، فخر الدين قباوة.حتقيق د، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، اجلمل يف النحو  )٤١
 .١ط، ه١٤٠٥

، مؤسسة الرسالة، علي توفيق احلمدر حققه وقدم له الدكتو  ، الزجاجي، اجلمل يف النحو    )٤٢
 .٢ط، ه١٤٠٥، دار األمل

 ابن حزم األندلسي، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتـب           مجهرة أنساب العرب،    )٤٣
 .ه١٤١٨العلمية، بريوت، 
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األستاذ حممد نـدمي    ، فخر الدين قباوة  .، املرادي، حتقيق د   اجلىن الداين يف حروف املعاين      )٤٤
 .٢، طه١٤٠٣فاضل، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 

 .وين على األلفية، مطبعة عيسى البايب احلليب، مبصر، مع شرح األمشحاشية الصبان  )٤٥

، ه١٤٢٢، بريوت، مؤسسة الرسالة، حتقيق سعيد األفغاين، أبو زرعة، حجة القـراءات    )٤٦
 .٥ط

، دار الكتـاب العـريب    ، حتقيق حممد علي النجار   ، أبو الفتح عثمان بن جين    ، اخلصائص  )٤٧
 .بريوت

 .م١٩٧٣شنقيطي، دار املعرفة، بريوت، ، أمحد األمني الالدرر اللوامع على مهع اهلوامع )٤٨

دار ، أمحد حممد اخلراط  .حتقيق د ، السمني احلليب ، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون       )٤٩
 .١ط، ه١٤١٥، دمشق، القلم

 .ه١٣٨٤، حتقيق حممد حسني آل ياسني، بغداد،  ديوان أيب األسود الدؤيل )٥٠

 .ه١٣٨٨ ، حتقيق حيىي اجلبوري، بغداد،ديوان العباس بن مرداس )٥١

، حتقيق إبراهيم السامرائي، أمحد مطلوب، مطبعة العاين، بغـداد،          ديوان قيس بن اخلطيم    )٥٢
 .م١٩٦٦

 .ه١٣٨٤، طبعة مصر، ديوان اهلذليني  )٥٣

أمحـد حممـد    .، أمحد عبد النور املالقي، حتقيق د      رصف املباين يف شرح حروف املعاين       )٥٤
 .٢، طه١٤٠٥اخلراط، دار القلم، دمشق، 

، القـاهرة ، دار املعـارف  ، شوقي ضـيف  .حتقيق د ، ابن جماهد ، ءاتالسبعة يف القرا    )٥٥
 .٢ط، ه١٤٠٠

، ه١٤٠٥، دمشق، دار القلم ، حسن هنداوي .حتقيق د ، ابن جين ، سر صناعة اإلعراب    )٥٦
 .١ط

 .مطبعة عيسى البايب احلليب مبصر، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك  )٥٧

، مـصر ، حممد بدوي املختون  .د، عبد الرمحن السيد  .ت د ، ابن مالك ، شرح التسهيل   )٥٨
 .٢ط، ه١٤١٠
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س العليمي، دار إحياء    ، خالد األزهري، وامشه حاشية ي     شرح التصريح على التوضيح     )٥٩
 .الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه

، ابن هشام، رتبه وشرح شواهده عبد الغين        شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب        )٦٠
 .ه١٤٠٤، الدقر، الشركة املتحدة للتوزيع

، ابن هشام، ومعه كتاب سبيل اهلدى بتحقيق شرح قطر          شرح قطر الندى وبل الصدى      )٦١
الندى، تأليف حممد حميي الدين عبد احلميد، دار إحياء التراث العريب، بريوت، مطبعـة              

 .١١، ط١٣٨٣السادة مبصر، 

 حيىي بشري مصري، منشورات عمادة    .حسن احلفظي ود  .حتقيق د ، الرضي، شرح الكافية   )٦٢
 .١ط، ه١٤١٣البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود، 

دار املأمون للتراث   ، عبد املنعم أمحد هريدي   .حتقيق د ، ابن مالك ، شرح الكافية الشافية    )٦٣
 .١ط، ه١٤٠٢

إبراهيم بن حممد أبو عباة، منشورات جامعة اإلمـام         .، األصفهاين، حتقيق د   شرح اللمع   )٦٤
 .١، طه١٤١٠حممد بن سعود بالرياض، 

 .بريوت، عامل الكتب، ابن يعيش، شرح املفصل  )٦٥

الشريف عبد اهللا علـي     .، السلسيلي، دراسة وحتقيق د    شفاء العليل يف إيضاح التسهيل      )٦٦
 .١، طه١٤٠٦احلسيين الربكايت، املكتبة الفيصلية، مبكة، 

، )٢٤٤(، الكرماين، خمطوط مصور عـن األزهريـة   شواذ القراءة واختالف املصاحف     )٦٧
 . ف١٨٩سالمية برقم وباجلامعة اإل

صاحب أبو جنـاح، دار الفكـر       .، تأليف د  الظواهر اللغوية يف قراءة احلسن البصري       )٦٨
 .١، طه١٤١٩للطباعة والنشر، األردن، 

براجستراس، مكتبة اخلـاجني  .ابن اجلزري، عىن بنشره ج ، غاية النهاية يف طبقات القراء      )٦٩
 .١ط، ه١٣٥٢مبصر، 

، الـشوكاين، دار الفكـر      ية والدراية من علم التفسري    فتح القدير اجلامع بني فين الروا       )٧٠
 .ه١٤٠١للطباعة والنشر، بريوت، 

 .ه١٤٠٣، الفريوز آبادي، دار الفكر، بريوت، القاموس احمليط  )٧١
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، تأليف عبد الفتاح القاضـي، دار الكتـاب         القراءات الشاذة وتوجيهها يف لغة العرب       )٧٢
 .ه١٤٠١العريب، بريوت، 

، إعداد حممد عمر بن سامل بازمول، دار اهلجـرة   فسري واألحكام القراءات وأثرها يف الت     )٧٣
 .١ط، ه١٤١٧للنشر والتوزيع، 

 .٣ط، ه١٤٠٣، عامل الكتب، حتقيق حممد عبد السالم هارون، سيبويه، الكتاب  )٧٤

شركة مكتبة مطبعة مصطفى البايب ، حتقيق حممد الصادق قمحاوي، الزخمشري، لكشاف ا )٧٥
 .األخرية، ١٣٩٢، احلليب وشركاه

، حميي الدين رمضان  .حتقيق د ، مكي بن أيب طالب   ، الكشف عن وجوه القراءات السبع      )٧٦
 .٢ط، ه١٤٠١، بريوت، مؤسسة الرسالة

 .بريوت، دار صادر، ابن منظور، لسان العرب  )٧٧

 .ه١٣٧٤، نشر مكتبة اخلاجني مبصر، حتقيق فؤاد سزكني، أبو عبيدة، جماز القرآن  )٧٨

 .ه١٣٩٨، ابن تيمية، إعداد حممد بن قاسم، بريوت،  أو الفتاوى الكربىجمموع الفتاوى  )٧٩

دراسة وحتقيق حممد   ، ابن جين ، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها         )٨٠
، ه١٤١٩، بـريوت ، دار الكتب العلمية  ، منشورات حممد علي بيضون   ، عبد القادر عطا  

 .١ط

، حتقيق الس العلمي بفاس   ، يةعبد احلق بن عط   ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز       )٨١
 .٢ط، ه١٤٠٣، املغرب

 .م١٩٣٤، نشر املطبعة الرمحانية، مبصر، ابن خالوية، خمتصر يف شواذ القرآن  )٨٢

، مؤسسة الرسـالة  ، حامت الضامن .حتقيق د ، مكي بن أيب طالب   ، مشكل إعراب القرآن    )٨٣
 .٢ط، ه١٤٠٥، بريوت

عبد الفتـاح شـليب، دار      . عليه د  ، الرماين، حققه وخرج شواهده وعلق     معاين احلروف   )٨٤
 .٣ط، ه١٤٠٤الشروق جدة، 

، ه١٤٠٥، بـريوت ، عامل الكتب ، عبد األمري الورد  .حتقيق د ، األخفش، معاين القرآن   )٨٥
 .١ط
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، ه١٤٠٣، بريوت، عامل الكتب ، حتقيق أمحد جنايت وحممد النجار    ،  الفراء ،معاين القرآن   )٨٦
 .٣ط

، حتقيق حميي الدين عبداحلميد، نصاريابن هشام األ،  مغين اللبيب عن كتب األعاريـب   )٨٧
 .١، ط١٩٦٩حتقيق مازن املبارك وحممد علي محد اهللا، درا الفكر، ، دار الباز

بذيله كتاب املفضل يف شرح أبيات املفصل للسيد ، الزخمشري، املفصل يف علم العربيـة    )٨٨
 .٢ط، بريوت، دار اجليل، حممد بدر الدين النعساين احلليب

ل الضيب، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر وعبد السالم هـارون، دار            ، املفض املفضليات  )٨٩
 .٦املعارف، ط

 .بريوت، عامل الكتب، حممد عبد اخلالق عضيمة.ت د، املربد،  املقتضب )٩٠

، ابن عصفور، حتقيق أمحد عبد السالم اجلواري وعبد اهللا اجلبوري، مطبعة العاين، املقرب  )٩١
 .١، طه١٣٩٢بغداد، 

، حبث للـدكتور مـصطفى      اءات الشاذة وأثرها يف النحو العريب     موقف النحاة من القر     )٩٢
 .م١٩٨٥صاحل جطل والدكتور حممود الصغري، جملة حبوث جامعة حلب، العدد السابع، 

دار ، ت حممد أبو الفضل إبراهيم    ، أبو الربكات األنباري  ، نزهة األلباء يف طبقات األدباء      )٩٣
 .القاهرة، الفجالة، ضة مصر للطبع والنشر

دار الكتب ، صححه وراجعه علي حممد الضباع، ابن اجلزري، نشر يف القراءات العشرال  )٩٤
 .بريوت، العلمية

 .، القلقشندي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبناناية األرب يف معرفة أنساب العرب  )٩٥

 .دار الكتاب العريب، بريوت، حتقيق سعيد الشرتوين، أبو زيد األنصاري، النوادر يف اللغة  )٩٦

ر اد، عبد العال سـامل مكـرم     .حتقيق د ، السيوطي، ع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع     مه  )٩٧
 .١ط، ه١٤٠٠، الكويت، البحوث العلمية

 .بريوت، دار صادر، ابن خلكان، وفيات األعيان  )٩٨
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  امللخص
  

د من  علم العدد القرآين وعلم املكي واملدين من علوم القرآن اليت خصها عد           
، ومن بينهم عبد الرمحن بن حممد بن زنجلَة املقرئ،          علماء السلف مبؤلفات مستقلة   

ري والنصف األول مـن القـرن       الذي عاش يف النصف الثاين من القرن الربع اهلج        
 كتبه قد   ، لكن بقاء عدد من     عنه بشيء يذْكَر   ، ومل تتحدث كتب التراجم    اخلامس

و الكتاب الوحيد   ه" حجة القراءات   " ، وكان كتابه    وضح بعض جوانب شخصيته   
 ، وأمكن من خالل هذا الكتاب كشف بعض جوانب نـشاطه          املعروف من كتبه  

الـذي   -"  القرآن   تنـزيل" ، ويضيف كتاب    العلمي والتعرف على بعض مؤلفاته    
  . أبعاداً جديدة ملا كنا نعرفه عن ابن زجنلة - اًأقدمه حمقق

سوى نسخة خطية واحدة حتتفظ ا      "  القرآن تنـزيل" ومل يبق من كتاب     
عليهـا أي   ، ومل أجد يف املصادر اليت اطلعـت         بة امع العلمي العراقي ببغداد    مكت

فه ي، وما ميكن أن يض    إشارة إىل نسخة أخرى له، ونظراً إىل أمهية موضوع الكتاب         
عتماد على نـسخته اخلطيـة      ، فإين أقدمت على حتقيقه باال     نشره إىل معرفتنا مبؤلفه   

  .، على الرغم من احملاذير احملتملة  من جراء ذلك الوحيدة
 بعض القضايا الـيت تتعلـق       ، وناقشت وقدمت للكتاب بدراسة عن مؤلفه    

اخلطية للنسخة  ، ووصف   وع الكتاب، ومنهج ابن زجنلة فيه     ، وعن موض  بشخصيته
، وأمطت اللثام عن خطأ وقع فيه من صنع فهرس خمطوطـات            اليت اعتمدت عليها  

ا تقع يف       الكتاب يقع يف ثالثة عشر ورقة فقط        ، وا  ورقة ١٥١مع حني ذكر أ ،
  .  ورقة١٥١وتضم املخطوطة كتاباً آخر يف عدد آي القرآن ملؤلف جمهول ويقع يف 

، وصلى اهللا على سـيدنا حممـد        تابخراج الك وأمحد اهللا تعاىل أن وفقين إل     
  . وعلى آله وصحبه وسلم 
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  ةـقدمامل
  

      العاملني ِهللا رب لظاملنيوال عدوانَ إالَّ على ا    ،  والعاقبةُ للمتقني  ،احلمد ،
   :أَما بعد. مٍد وعلى آلِه وصحابتِه أمجعني والصالةُ والسالم على سيِدنا حم

       موضع عنايِة العلماِء من جوانبِه كافةً ، رمساً        فقد كان القرآنُ الكرمي 
، وقراءةً وتفسرياً ، وكان من علومه علم عدِد آِي السوِر وعدد كَِلِمِه وحروفِه 

وقد جمع  ، الذي صار يعرف بعلم املكي واملدينِّ       ، وعلم معرفِة أماكِن نزولِه     
ا فعل أبو زرعة عبد الرمحن      على حنو م  ، بعض العلماء بينهما يف مؤلٍَّف واحد       

 دوا أحـد تالمذتـه يف كتـاب         بن حممد بن زجنلة املقرئ يف جمالسه اليت       ا
الذي أكتب لـه هـذه   ) واختالف الناس فيه،  وعدد آياته ، القرآن   تنـزيل(

   .املقدمة 
  : ودفعين إىل حتقيق الكتاب أمران    
وعدِد آِي  ، دينِّ يف القرآن    مادته العلميةُ اجليدة عن املكي وامل     : األول     

وهو حبـثٌ متميـز يف      ، واحلروِف اليت جاءت عليها رؤوس اآلي       ، السور  
  .إىل جانب ِذكِْر نظائر السور يف عدِد اآلي وما ال نظائر له ، موضوعه 

الذي عاش يف النصف الثاين من القرن       ، جاللةُ قَدِر مؤلفِه    : واآلخر     
، ليلة جـداً    ومعلومات الدارسني عنه ق   ، لقرن اخلامس   الرابع اهلجري وأوائل ا   
   .الذي حققه األستاذ سعيد األفغاين) حجة القراءات(لكنه اشتهر بكتابه 

  .بعاداً جديدة إىل شخصيته العلميةيضيف أ) تنـزيل القرآن(كتاب و   
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حاولت فيها جمع ما    ، وكتبت دراسةً موجزةً عن املؤلِّف والكتاب          
ِرفنها      ،  عن حياة ابن زجنلة ومؤلفاته       عمع التعريف باملوضوعات اليت تـضم

أسألُ اهللا تعاىل أن يكون ، واملخطوطِة اليت اعتمدت عليها يف حتقيقه       ، الكتاب  
، وأن ينفع به طلبة العلم ودراسي القرآن وعلومـه          ، عملي يف نشره مقبوالً     

تابعني هلم بإحسان إىل يوم     لوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته وا        
   .الدين

  غامن قدوري احلمد. د                                           
    )العراق (تكريت                                               

  ه١٤٢٧ /١٢/٣                      
  م١٠/٤/٢٠٠٦                                    
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  الدراسة: القسم األول
  تعريف باملؤلِّف: املبحث األول

  : مصادر ترمجته  )١(
تكاد املعلومات اليت نعرفها عن املؤلِّف تقتصر على مـا ورد يف أول                

، )تنـزيل القرآن ( وخامتته ، وأَوِل كتاب ) حجة القراءات ( خمطوطة كتاب   
 إحدى خمطوطات كتاب    ا ورد يف آخر   ـه ، ويف م   ـوهي ال تتجاوز ذكر امس    

من أن ابن زجنلة سِمع الكتاب من مؤلفه أمحد بـن           ) الصاحيب يف فقه اللغة   ( 
 كتب التراجم اليت اطلعت  ، ومل يرد البن زجنلة ِذكْر يف)١( ه ٣٨٢فارس سنة 
أحال ) األعالم(خريالدين الزركلي حني ترجم له يف كتابه        ومن ثَم فإن     عليها،

 ،  )٢() حجة القـراءات  (مات عنه يف مقدمة حتقيق كتابه     على ما ورد من معلو    
) األعالم(يف ترمجته إىل ما ورد يف كتاب        ) املوسوعة امليسرة   ( واستند مؤلفو   
   .)٣(ومقدمة التحقيق

   وشيوخه، ونشأته ، امسه  )٢( 
 تنـزيل( و  ) حجة القراءات   :( يتحصلُ مما ورد يف خمطوطات كتابيهِ        

 ويؤيد ذلك .)٤(أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة املقرئ      : أنه  ) القرآن  
فَرغَ : " ونصه، البن فارس   ) الصاحيب  ( اب  ما ورد يف إحدى خمطوطات كت     

نوح بن أمحد من قراءة هذا الكتاب وتصحيِحه على الشيخ أيب احلسني أمحـد    
                                                 

  .  ٤٧٢الصاحيب ص : ابن فارس : ينظر) ١(
   .٣/٣٢٥األعالم ) ٢(
   . ٢/١١٨٥املوسوعة امليسرة : وليد بن أمحد احلسني ) ٣(
  .ظ ٢قرآن وتنـزيل ال ، ١٥٥و  ، ٤٩ و ٤٧ و٤٥حجة القراءات ص ) ٤(
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، ئةاثنتني ومثانني وثالث ميف يوم االثنني تاسِع شعبان من شهور سنة ، بن فارس  ا
   وأبـو زرعـة    ، املعروف بالغضبان   ، وسِمع بقراءته أبو العباس أمحد بن حممد        
د بن فارس بن زكرياء     وكتبه أمح " ، )١(" عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة القارئ        

  .)٢(" مِديِة خبطه باملُح
منها ، حبياة املؤلف  وميكن أن يستدلَّ ذا السماع على عدة أمور تتعلق             

مـن  ، وهي حملة يف مدينة الري    ، ية  وأنه كان يف احملمد   ، تلمذته على ابن فارس     
  .ه٣٨٢سنة ،  مشال إقليم بالد فارسأكرب مدن

، ؤهله لوصفه يف السماع بالقارئويبدو أنه كان يف تلك السنة يف عمٍر ي   
  .رحلة من عمرهوهو أمر يدلُّ على شهرته ذا العلم يف تلك امل

حجـة  ( اب  واستدل األستاذ سعيد األفغاين على أن ابن زجنلة ألَّف كت            
 مما ورد يف إحدى نسخ الكتاب اخلطية من اإلشارة          ه٤٠٣قبل سنة   ) القراءات  

  .)٣(إىل أا منقولة عن نسخة كُِتبت يف شهور سنة ثالث وأربع مئة 
ني أمحد بن فارس املتوىف سنة      وإذا تأكد أن ابن زجنلة قرأ على أيب احلس           

اهللا حممد بـن      ، فيبدو أنه قد أخذ عن شيٍخ آخر أيضاً، هو أبو عبد            )٤( ه٣٩٥
 ، )تنـزيلدرة ال ( ، مؤلف كتاب    ه ٤٢٠عبداهللا اخلطيب اإلسكايف املتوىف سنة      

                                                                       اهللا اخلطيب عن سألت أبا عبد"  : فقد قال ابن زجنلة يف كتابه حجة القراءات

                                                 
   ) .١(  هامش ٤٧٢ الصاحيب ص )١(
   .٢٦حجة القراءات ص :  ينظر )٢(
   .٣٩ حجة القراءات ص )٣(
  .أنه مسع من أيب احلسني ) ٥٤٤ص (  ذكر ابن زجنلة يف حجة القراءات )٤(
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   .)١(" ...هذا
  ؟هل كان فقيهاً مالكياً) ٣( 
             أن الذِين ترمجوا البن زجنلة قد وقعوا يف و ح لديـٍم حـني    وترجه

، وأول من وقع فيه األستاذ سعيد األفغاين        إنه كان قاضياً، وفقيهاً مالكياً    : قالوا
: ، اليت جـاء فيهـا     )الديباج املذهب   ( فارس من كتاب    ة ابن   حني نقل ترمج  

" مالكي رعة ، فقيهى عنه أبو ذر والقاضي أبو زوواستخلص منها أن  . )٢(" ر
الدين وقال خري  . )٣(" مالكي املذهب ، وكان قاضياً " مؤلف حجة القراءات 
  .)٤(" لكياً كان قاضياً ماعامل بالقراءات،:" الزركلي متابعاً لألفغاين

ويبدو أَنَّ الذين ترمجوا  البن زجنلة وقعوا يف خطأين يف فهم الـنص                 
والقاضي ، روى عنه أبو ذر     : " وهو، ) الديباج املذهب   ( املنقول من كتاب    

  : ومها ، " فقيه مالكي ، أبو زرعة 
القاضي أبو زرعة ليس عبد الرمحن بن حممد بن زجنلـة مؤلـف             . ١   

القاضـي أبـو   ، وإمنا هو روح بن حممد بن أمحد ، ) ات  حجة القراء (كتاب  
  الذي نص أهل التراجم  ، ه٤٢٣افعي املتوىف سنة ـالفقيه الش، زرعة الرازي 

                                                 
  .   ١١كتاب االس ص : اخلطيب اإلسكايف:  ، وينظر١٥٥ حجة القراءات ص )١(
   .٣٥ املذهب ص الديباج:  ابن فرحون)٢(
  . ٢٧ حجة القراءات ص )٣(
 ، حيث نقلوا ما ورد      ٢/١١٨٥املوسوعة امليسرة   : وليد بن أمحد احلسني   :  ، وينظر  ٣/٣٢٥ األعالم   )٤(

  .  يف األعالم
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وهذا ال ينفي جلوس ابن زجنلـة يف  ، )١(على أنه مسع من أمحد بن فارس اللغوي  
  . ه جملس ابن فارس ومساع كتاب الصاحيب بقراءة نوح بن أمحد األديب علي

فابن ، املقصود ا ابن فارس وليس ابن زجنلة        ) فقيه مالكي   ( عبارة  . ٢   
إال ألنه فقيه مـالكي ،  ) الديباج املذهب ( فرحون مل يذكر ابن فارس يف كتابه     

أمحد بـن   : " وقراءة ترمجة ابن فارس املوجزة فيه تشري إىل ذلك ، فقد ورد فيها            
ر  روى عنـه أبـو ذ      ... ، كان إمامـاً      زكريا بن فارس اللغوي ، أبو احلسني      

   . )٢(" ...، وله شرح خمتصر املزين والقاضي أبو زرعة ، فقيه مالكي
وتنازع أصحاب تراجم الفقهاء ابن فارس ، فترجم له الـسبكي يف طبقـات               

  . الشافعية ، وترجم له ابن فرحون يف فقهاء املالكية 
فعياً ، مث حتول مالكيـاً ، قـال         وِسر ذلك أن ابن فارس كان فقهياً شا          

 فقيهاً شافعياً ، وكان يناظر يف الفقه ، وكان ينصر مذهب            ...كان  : " القفطي
مث حتول يف سنواته األخرية إىل مذهب اإلمـام مالـك ،             . )٣(" مالك بن أنس    
، لريهذا البلد ، يعين مدينة ادخلتين احلَِميةُ هلذا اإلمام أن خيلو ِمثْلُ        : وكان يقول 
  .)٥( ، وقد وِصف لذلك باملالكي )٤(عن مذهبه 

   للكن ال ميكن االستدال، وقد يكون الشيخ أبو زرعة بن زجنلة فقيهاً    
                                                 

 ، ١٧/٥١سـري أعـالم النـبالء       : والـذهيب    ، ٨/٤١٠تاريخ بغداد   : اخلطيب البغدادي   :  ينظر )١(
   . ٤/٣٧٩ى طبقات الشافعية الكرب: والسبكي

  . ٣٥ الديباج املذهب ص )٢(
  . ١/٩٤ إنباه الرواة )٣(
بغيـة  :  ، والـسيوطي   ٤/٨٣معجم األدباء   :  ، وياقوت  ٢٣٦نزهة األلباء ص    : ابن األنباري :  ينظر )٤(

  .   ١/٣٥٢الوعاة 
   . ٢/١٢٧٩كشف الظنون :  ، وحاجي خليفة١٧/١٠٣سري أعالم النبالء : الذهيب:  ينظر)٥(
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وإذا كان فقيهـاً فـأنْ      ، وقد اتضح ما فيه     ، بالنص الذي أشرت إليه على ذلك     
حكم  فعي يففقد ذكر رأي اإلمام الشا، افعياً أرجح من أن يكون مالكياًيكونَ ش
 اإلمام  وأشار إىل رأي   ،واحتج له  ]٩٥ : دةـاملائ[���������º��������¾��z«��¼��½��¹}� اآلية

  . )١( ألة وال يف غريهاـولكنه مل يذكر اإلمام مالكاً يف هذه املس، أيب حنيفة 
   :مؤلفاته) ٤( 
سواء ، يحة عن أكثر جوانب حياة أيب زرعة      وإذا كانت املعلومات شح      

بل ، فإن معرفتنا مبؤلفاته أحسن حاالً    ، لك نشأته وشيوخه وتالمذته ووفاته    يف ذ 
ن شخصيته هـذا العـامل      هو الذي كشف لنا ع    ، على قلته ، إنَّ ما عرفناه منها   

  : وهذه أمساء كتبه ، الكبري
  . حققه األستاذ سعيد األفغاين ، حجةُ القراءات  .١  
.   لكتاب الذي نكتب له هذا التقـدمي       ا وهو ،  القرآِن وعدد آياتهِ   تنـزيل .٢
فقال يف احتجاجه   ، )حجة القراءات   ( ره أبو زرعة يف     ذك، تفسري القرآن   . ٣

واألخبار كثرية ": ]٦:املائـدة  [����N��M���O��z}����������:لقوله تعاىل
   . )٢(" وقد ذكرناها يف تفسري القرآن ، يف هذا املعىن

  . )٣(بتداء يف الكالم املرتل على خامت األنبياءشرف القراء يف الوقف واال. ٤    

                                                 
   .  ٢٣٦-٢٣٥قراءات ص  حجة ال)١(
   . ٢٨٢وينظر أيضاً ص ، ٢٢٢ حجة القراءات ص)٢(
وأشار إىل أنه تلقى رسالة من الدكتور كوركيس عـواد الباحـث            ،  ذكره األستاذ سعيد األفغاين      )٣(

ذكر فيها أن السيد عاكف العاين املوظف يف املكتبـة العامـة يف              ، م  ١٤/٢/١٩٥٧مؤرخة يف   ، العراقي
وذكر أن أبا زرعة نوه فيه بكتاب حجة       ، الوقت حيتفظ بنسخة من الكتاب تقع يف جزأين         بغداد يف ذلك    
   ) .     ٢٩-٢٨حجة القراءات ص: ينظر ( القراءات 
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: وميكن القول من خالل النظر يف ما وصل إلينا من كتب أيب زرعـة                
، وعلم العـدد ، والتفسري، فهو عامل بالقراءات  ، لماء بالقرآن وعلومه  إنه من الع  

 ستند إليها إىل جانب معرفته الواسعة بعلوم اللغة العربية اليت ا        ، واملكي واملدين 
فقـد  ، لنبوي الـشريف  وكذلك معرفته باحلديث ا   ، يف االحتجاج للقراءات  

كما أنه ذكـر    . )١() حجة القراءات   ( بعشرات األحاديث يف كتابة     استشهد  
  . )٢(مذاهب الفقهاء يف عدد من مسائل القراءات 

  اته ـوف) ٥(
إذا كانت كتب التاريخ والتراجم قد سكتت عن ذكر أيب زرعـة بـن          

ين حياتـه يف القـرن الرابـع         ميكن أن نستنتج أنه عاش معظم س        فإننا ؛زجنلة
 كـان يف    ه ٣٨٢فإنه يف سنة    ، وأنه أدرك صدراً من القرن اخلامس     ، اهلجري

وأحـسب  ، على مؤلفه) الصاحيب ( راءة كتاب جملس أمحد بن فارس يسمع ق  
 أن حياته امتدت إىل ما وراء تاريخ وفاته شيخه  أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا                

بناًء ، على حنو ما أشرت من قبل     ، ه ٤٢٠اخلطيب اإلسكايف اليت كانت سنة      
  . يف الغالب ، وفاة شيوخهمعلى امتداد حياة الطلبة إىل ما بعد 

ه لفقدان القرائن الدالة علـى      وقد يصعب إعطاء تاريخ تقرييب لسنة وفات      
ين مـن   ، وغاية ما ميكن قوله يف الوقت احلاضر إنه عاش يف النصف الثا            ذلك

، وأنه عاصر اثنني من خلفاء بـين        ابع وسنني من أوائل القرن اخلامس     القرن الر 
 - ٣٦٣ (نيت ـ الطائع هللا الذي امتدت خالفته بني س     :ومها، العباس يف األقل  

                                                 
  .  من حجة القراءات ٨٠٠فهرس األحاديث الواردة يف الكتاب ص:  ينظر )١(
   . ٢٣٧-٢٣٥وص ، ٢٢٣-٢٢١حجة القراءات ص:  ينظر )٢(
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       - ٣٨١(والقادر باهللا الذي امتـدت خالفتـه بـني سـنيت            ، )١( )ه٣٨١
ها أبو زرعة مدة مـن حياتـه        وكانت مدينة الري اليت عاش في      ، )٢()ه٤٢٢

خاضعة لسلطان البويهيني إىل أن دخلها ميني الدولة حممود بـن سـبكتكني             
   . )٣( ه٤٢٠الغزنوي سنة 
  

  تعريف بالكتاب وحتقيقه: املبحث الثاين
  موضوع الكتاب ومنهجه: أوالً

  :موضوع الكتاب )١(
البحث : يتناول الكتاب موضوعني من موضوعات علوم القرآن ، مها           
 القرآن الذي يعبر عنه باملكي واملدين ، واآلخر بيان عـدد آيـات    تنـزيل  يف

  . السور وفواصل اآلي
      ن جبني املوضوعني يف كتاب واحد     ومن العلماء م عومنهم مـن    م ،

، وهناك عشرات الكتب يف املوضوعني ، ال        كي واملدينَّ عن علم العددِ    أفرد امل 
 إن كتاب ابن زجنلة مـن أقـدم         :كن ميكن القول  ، ول )٤(يتسع املقام لذكرها  

، وال خيلو من تميٍز يف بعض جوانبه ،         لنصوص اليت وصلت إلينا يف موضوعه     ا

                                                 
   . ٤٠٥تاريخ اخللفاء ص: والسيوطي  ، ٨/٦٣٧الكامل :  األثري ابن:  ينظر )١(
   . ٤١١تاريخ اخللفاء ص: والسيوطي  ، ٩/٧٩الكامل : ابن األثري :  ينظر )٢(
   . ٧/١٧١األعالم : والزركلي  ، ٩/٣٧١الكامل : ابن األثري :  ينظر )٣(
قائمة مبؤلفات العـدد ،      ) ٧-٤ص   ( للداين) البيان يف عد آي القرآن      (  يف مقدمة حتقيق كتاب      )٤(

قائمـة  )  وما بعدها ٦٥ص ( لعبد الرزاق حسني أمحد ) املكي واملدينُّ يف القرآن الكرمي  ( ويف كتاب   
  . بالكتب املؤلفة يف املكي واملدين 
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مثل حديثه عن حروف فواصل اآلي ، فمن تعرض لذكر حروف الفواصـل             
، لكن أبا زرعة حدد عدد كل        بتحديد حروف أواخر آيات كل سورة      اكتفى

  . كل سورة ، وهو ما الجنده يف كتاب آخر حرف ، وما ورد منه يف 
  : ، وستة أبواب هذه عناوينهاويتألف الكتاب من مقدمة موجزة   

  . باب يف ذكر ما اختلفوا يف نزوله من السور  .١
  . باب ما اتفقوا على نزوله من السور .٢
 . باب يف ذكر عدد آيات كل سورة .٣

 . باب يف ذكر جمِل السور واآليات والكلمات واحلروف .٤

 . باب يف ذكر أواخر اآلي على عدد الكوفيني .٥

 .وما ال نظائر هلا يف العدد، باب يف ذكر نظائر السور  .٦
، ففي الباب الثـاين مل يِبـين        سمة الغالبة على الكتاب االختصار    وال   

، وكذلك مل يبين اآليات     ِنيت من السور املكية واملدنية    املؤلف اآليات اليت استث   
   ِلفتها يف الب   اليت اخلَِت    اب الثالث ، واكتفى بذكر األعداد     يف عدوقد فَـص ،

 . الكتب األخرى ذلك 

، ه على مذهب الكوفيني يف عدد اآلي      ومما يالحظ على املؤلف اعتماد       
، ويبدو أن هذا املذهب قد انتـشر        رح بذلك يف عنوان الباب اخلامس     كما ص 

 يقـول يف    )ه ٤٧٠ت  (ألندرايب  يف بلدان املشرق اإلسالمي أكثر من غريه ، فا        
عـداد  اعلم أن عدد أهل الكوفة أعلـى األ       ): " اإليضاح يف القراءات    (كتابه  
   . )١(... " ، وأصحها يف القياس تأويالً إسناداً

                                                 
   . ٢١٩ اإليضاح ص )١(



  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ٢٤٣ )         ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية             جملة معهد اإلمام
 

  

  

 
 

ولعل من املفيد التذكري أن هناك مخسة مذاهب يف عد آي القـرآن                
  : ، وهياليت كانوا فيهاني وإىل األمصار تنسب إىل عدد من الصحابة والتابع

ت (منسوب إىل أيب جعفر يزيد بن القعقاع القارئ         : املدين األول . ١   
   . )ه١٣٠ت ( وشيبة بن ِنصاح )ه١٣٢

   .)ه١٨٠:ت( ما رواه إمساعيل بن جعفر املدينهو: املدين األخري. ٢  
 عــن جماهد بن    )ه١٢٠ت  (هو ما رواه عبداهللا بن كثري       : ياملك. ٣  
  . )ه١٠٣ت (جرب 

     ).ه١٢٨ت (مروي عن عاصم اجلحدري : البصري. ٤  
، عن أيب   )ه١٥٦ت  (ه محزة بن حبيب الزيات      وهو ما روا  : الكويف .٥        
   . )١(رضي اهللا عنه ،  عن علي بن أيب طالب) ه٧٤ت ( الرمحن السلمي عبد

وتلزم اإلشارة إىل أن االختالف يف عدد آيات السور هـو خـالف               
ولقد عِني صدر هذه    : " ، قال األندرايب   نص القرآن شيئاً   كلي ال يؤثر على   ش

األمة بالقرآن عناية أكيدة ، حىت عدوا آيه وكلماِتِه وحروفَه ، وقد وقع هلـم           
،  اختالف ليس باختالف على احلقيقة، وإن كان اختالفاً يف اللفـظ           يف ذلك 

هم يعد متـام  وغري... آية ������E��D��Cz}�: وذلك أن أهل الكوفة عدوا
من غري أن يكون أحد منهم ادعـى يف         ... ��L���K���J�����������I���H��Gz}� اآلية

 را اآلخهِكرن٢(" القرآن زيادةً ي( .   

                                                 
، ٩٨ون األفنـان ص  فن: ، وابن اجلوزي٢١٩اإليضاح ص  : ، األندرايب ٧٩البيان ص   : الداين:  ينظر )١(

  .  ٨٥اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف ص : ، وابن وثيق١/١٨٩مجال القراء : والسخاوي
  . ٢١٤ اإليضاح ص )٢(
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  :منهج املؤلف يف فواصل اآلي )٢(
، فقد ذكـر أوالً يف البـاب        ة منهج متيز به يف ذكر الفواصل      البن زجنل   
هي احلروف الواقعـة يف آخـر       ، و يها الفواصل احلروف اليت انبنت عل   اخلامس  
آليات نزلت على مخس وعشرين حرفاً، وهي       اعلم أن أواخر ا   : " ، فقال اآليات
  ... " . ومل يرتل على اخلاء والغني والواو ... ، والباء األلف
األلف تـسع مئـة وتـسع       على  : " ، فقال   مث ذكر أعداد كل حرف      

بعد ذلك تفاصـيل  وذكر ... "  وستون آية    ، على الباء مئة واثنتان    ومخسون آية 
ي البقـرة تـسع ، ويف آل        وأما الباء فف  : " ، فقال مثالً  كل حرف على السور   

  " .ويف الفلق آية ... ، ويف املائدة أربع عمران عشر
ليت عاجلت املوضوع مما    ومل أطلع على مثل صنيع ابن زجنلة يف املصادر ا           

، وف الفواصل سـلك مـسلكاً آخـر       فني حر ، ومن ذكر من املؤل    وقفت عليه 
، على حدة من غري ذكر أعداد كل حـرف        فاألندرايب ذكر فواصل كل سورة      
، يف ذكر معرفة الفواصـل ): " يضاح اإل( فقال يف الباب الثامن عشر من كتابه   

، البقرة فواصـلها    )من  ( الفاحتة فواصلها على    : ياتأعين بالفواصل رؤوس اآل   
، ولو أنه   شك يف منهج ابن زجنلة أكثر فائدة      ، وال   )١() ... " قم لندبر ( علـى  

 يف  ، مع ذكره أعداد كل حرف لبلغ الغايـة        كر فواصل كل سورة على حدة     ذ
  .تناول هذا املوضوع، واستوىف مجيع عناصره 

واعتمد ابن زجنلة يف ذكر حروف فواصل اآلي على اصطالح خاص به              
ال علـى النطـق     ، لنظـر سم وا يف حروف األلف والتاء والواو يستند على الر       

                                                 
  . ٢٣٩ اإليضاح ص )١(



  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ٢٤٥ )         ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية             جملة معهد اإلمام
 

  

  

 
 

جعل الناسخ يدون اعتراضه عليه يف حاشية       ، وهو اصطالح خاص به   ، والسمع
  . الكتاب
، اهلمزة املـدودة يف مثـال يـشاء       : لففقد مجع ابن زجنلة يف باب األ        
، والرسـوال ، وزكريـا ، واأللف القائمة يف مثل الدنيا    ، ودعاء وحنوها ، والسماء
وأخرج من الباب ما    ، وخبرياً، وحكيماً، حسناً: ف التنوين املنصوب يف مثل    وأل

، وحنوهـا ، وموسى، واحلسىن، خيشى:  من األلفات بالياء يف مثل     كان مرسوماً 
ألا ألفات علـى    ، وحقها أن تكون مع األلفات    ، وجعلها مع فواصل الياءات   

  . احلقيقة 
 نـت علـى واو ضـمري      وأدرج مع األلفات ثالث آيات فواصلها انب        
 ����yz} ،]٩٢طـه [ z{����}�و ، ]٣النـساء [ ������q��pz} وهي، اجلماعة

واستند ، مل يرتل على الواو شيء من فواصل القرآن         : ومن ثَم قال   ، ]٦٢النجم[
 فما دامت األلف مرسـومة يف     ، املؤلف يف هذا املذهب على الرسم دون النطق       
  ! رأس اآليات الثالث عدها من باب األلفات 

: يف الفعـل يف مثـل   تاء التأنيث الساكنة    : فواصل التاء وعد املؤلف يف      
انفطرت ،وانتثرت ،  تراألمساء اليت تصري يف الوقف       وتاء التأنيث يف آخر    وفُج 
،  وهي حتتمل أن تكون يف باب التاء       ،وخاسرة، والرادفة، الراجفة: يف مثل ، هاء

 صر يف باب اهلـاء    واقت، لكن املؤلف جعلها يف التاءات    ، وأن تكون يف باب اهلاء    
، وفَغلُّـوه ، وكتاِبيـه ، حـساِبيه :  أو هاَء سكٍت يف مثل     على ما كان ضمرياً   

 لُكُوهوفاَس .  
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لكنها اصطالح جرى   ، ة يف منهج املؤلف حتتمل املناقشة     وهذه القضي   
وجهة نظـر   ال سيما إذا كان يعتمد على       ، مشاحةَ يف االصطالح   وال، عليه

  .، التزم ا وسار عليها رةمعينة وفهم خاص للظاه
  

  حتقيق الكتاب: ثانياً
 : وصف النسخة املخطوطة )١(

البن زجنلة املقرئ نسخة خطية )  القرآن وعدد آياته تنـزيل( لكتاب    
ومل يشر األستاذ . )١()١٣(واحدة حمفوظة يف مكتبة امع العلمي العراقي برقم 

إىل ) دين يف القـرآن الكـرمي       املكي وامل ( عبد الرزاق حسني أمحد يف كتابه       
   . )٢(خمطوطة أخرى للكتاب

يف  [: وهذا وصف املخطوطة كما ورد يف فهرس خمطوطات امـع            
هذا كتاب مجعت فيه مـا      : " ... ؟ ، أوله  .. املؤلف   .  القرآن تنـزيل ذكر

من ذكـر   ، استفدته من جملس الشيخ أيب زرعة عبد الرمحن بن زجنلة املقرئ            
يظهـر أن   : ( آخره  ..." . ن وعدد آياته و اختالف الناس فيه         القرآ تنـزيل

والورقة األخرية من املوجود    ، الورقة األخرية اليت فيها اسم جامعه قد سقطت         
  ).مت الكتاب: جاء يف آخرها

كتبت اآليات بلون بـين     ، ورقها ترمذي   ، نسخة خطية بقلم النسخ        
وعلى كـثري مـن     ، حلمرة  وبعض كلماا وعنوانات السور كتبت با     ، غامق  

   .حواشيها تعليقات خمتلفة خبط التعليق
                                                 

  ) .  ١٤(علماً أنه مكتوب على املخطوطة رقم  ، ١/٢٤فهرس خمطوطات امع العلمي العراقي  )١(
   . ٦٩ الكرمي ص املكي واملدين يف القرآن)٢(



  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ٢٤٧ )         ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية             جملة معهد اإلمام
 

  

  

 
 

   .])علوم القرآن/١٣(س١٤،سم١٣× ٥،١٧،ق١٥١ 
هذا وصف املخطوطة كما جاء يف فهرس خمطوطات امع العلمـي              

، كتاب حول مؤلف ال: األوىل، ويثري هذا الوصف قضيتني ، ) ١/٢٤(العراقي 
ألا تـصحح   ، دأ بالقضية الثانية  وسوف أب ، حول حجم الكتاب  : واألخرى  

  . خطأً ورد يف وصف املخطوطة 
، وليس كتاباً واحداً    ، اخلطأ يف أن املخطوطة تضم كتابني     ويتلخص     

يـشري إىل   ) قـة   ور١٥١( وأن ماورد من إشارة إىل أن حجم املخطوطة هو          
، وهذا وصف ) القرآن تنـزيل( كتاب ابن زجنلة وليس  ، حجم الكتاب الثاين  

  : ابني اللذين تضمهما املخطوطةللكت
  : البن زجنلة،  القرآن وعدد آياته تنـزيلكتاب .١  

، بسم اهللا الرمحن الرحيم     : " وأوله، ) ظ٢(يبدأ الكتاب بظهر الورقة       
هذا كتاب مجعت فيه ما استفدته من جملس الشيخ         ... احلمد هللا رب العاملني     

يف : "  خبط حديث مـستعجل    ويف وجه هذه الورقة عنوان    ، ... " أيب زرعة   
وعليهـا  "  القرآن للشيخ أيب زرعة عبد الرمحن بن زجنلة املقرئ           تنـزيلذكر  

أخذ هذا العنـوان مـن مقدمـة     ويبدو أن مفَهِرس املخطوطة     ، ختم املَجمع   
  . ألنه خبط حديث مغاير خلط الكتاب ، الكتاب
: ث آيـات  على ثال : " ...بعبارة) ١٣(وينتهي الكتاب بظهر الورقة       
   .أو تاريخ للنسخ،ارة مت الكتاب وليس هناك عب، " والنصر ، والكوثر، والعصر
؛ لكن )١٤(تأيت الورقة بعدها حتمل رقم ويتوقع الناظر يف الكتاب أن   

خطوطة اليت تنتهي بالورقة    ويستمر الترقيم حىت اية امل    ، )١(جاءت حتمل رقم    
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كتاب : وطة تضم كتابني األول   وسبب إعادة الترقيم هو أن املخط     ، )ظ١٥١(
هرس املخطوطة  فات من فَ  ، والثاين كتاب يف عدد آي القرآن     ،  القرآن   تنـزيل
وقد حيصل مثل هذا يف فهرسة      ، ألنه نظر يف أول املخطوطة وآخرها     ، التنبه له 

  . املخطوطات 
  : ، هولكتاب يف عدد آي القرآن. ٢  

وفيها عدد من آيات    ،  عنوان للكتاب    ليس يف وجه الورقة األوىل منه        
مقيم ولد  ، مري حممد   ( منها  ، مع بعض األمساء يف حواشي الصفحة       ، القرآن  
  . ولعلها تشري إىل مالك النسخة ) مري عقيل 

بـسم اهللا   : " ويبدأ نص الكتاب بظهر الورقة األوىل على هذا النحو           
ـ    ، وقيل مكية ، مدنية: سورة الفاحتة ، ن الرحيم   الرمح ... اء  وهلا عـشرة أمس

وهي ،  وحروفها مئة ومخسة وعشرون حرفاً     ،مخس وعشرون كلمة  : وكالمها
بسم : وأعين بالفواصل أواخر اآليات   ) . من(فواصلها  ... سبع آيات باإلمجاع    

: إياك، الدين  : مالك، الرحيم  : الرمحن، العاملني  : احلمد، الرحيم  : اهللا الرمحن 
  ..." مدنية : رة البقرةسو. وال الضالني ... نستعني 

، يذكر امسهـا    ، ويستمر الكتاب يعرض سور القرآن سورة سورة           
وحروفها ، وعدد آياا ، واختالف العادين       ، وعدد كلماا   ، ومكان نزوهلا   

فيها ، مث يذكر حروف فواصلها ، ويعرض بعد ذلك رؤوس اآليات مع ذكر              
البيان يف عـد    (  به الداين يف كتابه      الكلمة االوىل من اآلية ، وهو أمر مل يلتزم        

التزم به يف كتابه يف عدد      ) عمر بن حممد    ( الكايف   لكن ابن عبد  ) آي القرآن   
  . آي القرآن
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، وآخره بيان آيـات سـورة        )١٥١( نتهي الكتاب بظهر الورقة     وي   
  ). مت الكتاب ( ، ويف آخر الصحيفة عبارة الناس
 هو تتمة كتـاب ابـن        الكتاب وقد يتبادر إىل الذهن أن يكون هذا         

عـن عـدد آي     )  القرآن   تنـزيل (، وفيه تفصيل ما أوجزه يف كتابه        زجنلة
  : ، ومينع من هذا االحتمال أمرانالسور

 لعلماء عاشـوا بعـد      ورود أمساء عدد من الكتب يف الكتاب      : األول   
)  األسرار يف معرفة اختالف العدد جمبه( ، ويف مقدمتها كتابعصر ابن زجنلة

 ، وقد تكـرر     ه٥٦٩أليب العالء احلسن بن أمحد العطار اهلمذاين املتوىف سنة          
  . ذكر هذا الكتاب والنقل منه عشرات املرات 

خيتلف منهج الكتاب عن األسس اليت اعتمدها ابن زجنلـة يف           : الثاين   
كتابه يف إحصاء حروف الفواصل ، فالواو تعـد يف فواصـل اآلي يف هـذا                

يف حرف الواو    ���yz}�و z{��}��و ��q��z}: الكتاب ، فجعل فواصل   
، وقد جعلها ابن زجنلة يف فواصـل        ) ظ  ١٠٩و ، ٥٣ظ ،   ١١ورقة  : ينظر( 

 األلف ، كما مر .  
واحلديث عن هذا الكتاب حيتاج إىل مساحة أوسع مما تسمح به هذه               

املقدمة ، ويكفي هنا التأكيد على أنه كتاب آخر ال ميت إىل كتاب ابن زجنلة               
  . صلة ب

  :حتقيق نسبة الكتاب إىل ابن زجنلة) ٢(
         بيإن النظر يف تبويب الكتاب وموضوعاته ي       ِنـيتن أنه كتاب قـد اع

هذا كتـاب   : " ، وهي العبارة الواردة يف مقدمة الكتاب    ، ومن ثَم فإن     بتأليفه
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 "...تنـزيل القرآنمن ذكر ...ته من جملس الشيخ أيب زرعة مجعت فيه ما استفد
جيب أالَّ حتملنا على االعتقاد أن كاتبه استفاد مادته من أحاديث عامة أو عابرة              

، ال أرقام، فالتبويب واملادة وما فيها من   انت تدور يف جملس الشيخ أيب زرعة      ك
ن أبا زرعة كان    ، ومن مث ميكن القول إ     أتى إال من خالل ختطيط ونظر مسبق      تت

  . ولذلك نسبه إليه يدون ما ميليه الشيخ وأن أحد تالمذته كان، ميلي كتابه إمالء
، ني أيدينا اشترك يف إخراجه اثنـان      وميكن القول إن الكتاب الذي ب        
والثاين الكاتـب أو    ، وهو الشيخ أبو زرعة ابن زجنلة      ، املُؤلِّف أو املُمِلي  : مها

، وال يغض ذلك من قيمـة الكتـاب أو      وهو شخص مل يصرح بامسه    ، اجلامع
  .  زرعة  أيبته إىلنسب
وعلى الرغم من أن النسخة اخلطية للكتاب غري مؤرخة فإن الكتاب              

 هخسفقد نقل منه أبو القاسم علي        معروفة يف القرن السابع اهلجري     كانت ن ،
) سعد السعود   (  ، يف كتابه     ه٦٦٤بن طاووس احلسين املتوىف سنة      بن موسى   ا

هذا : لد ، يقول مصنفه يف خطبتهفيما نذكره يف كتاب جم    : فصل: " حيث قال 
يف جملس الشيخ أيب زرعة عبدالرمحن بـن        ) استفدت  ( الكتاب مجعت فيه ما     

                        .)١(... " املقرئ ) حبلة ( حممد بـن 
وقد ترددت يف اختيار العبارة اليت أنِسب ا الكتاب إىل أيب زرعة ،                

ارة ـري مالئمـة ، وترددت بني عب     غ) زرعة  تأليف أيب   ( ورمبا تكون عبارة    
، والعبـارة األوىل    )إمالء إيب زرعـة     ( وعبارة  ) مستفاد من جملس أيب زرعة    (

                                                 
   . ٢٨١ سعد السعود ص )١(
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ألا أدلِّ يف بيان    ) إمالء  ( مصرح ٌا يف مقدمة الكتاب ، لكين آثرت عبارة          
  . ، واهللا أعلم القة الكتاب بأيب زرعة ابن زجنلةع
    :ق الكتابعملي يف حتقي )٣(   
  : يتلخص عملي يف حتقيق الكتاب مبا يأيت   
تاب على وفق أصول النشر املعاصرة، وتقـسيمه علـى         نسخ الك . ١   

، مراعياً تبويب املؤلف للكتاب ، مع األخـذ بعالمـات التـرقيم ،              فقرات
وراجعت الباب الثاين على النص الذي نقله ابن طـاووس يف كتابـه سـعد               

 . السعود

اجعة مادة أبواب الكتاب على مـصادر املوضـوع املتيـسرة           مر. ٢   
 واإليـضاح يف    ،ب البيان يف عد آي القرآن للداين      كتا: ، ويف مقدمتها  ديعن

، القراءات لألندرايب، وفنون األفنان البن اجلوزي، ومجال القراء للـسخاوي         
، وقد أشرت يف اهلـوامش إىل مـا         ها من الكتب اليت اهتمت مبوضوعه     وغري

 خاصـة يف    ه ابن زجنلة يف الكتاب ما ورد يف املصادر املـذكورة ،           خالف في 
  . ، من غري ذكر التفاصيلاألبواب الثالثة األوىل

، خاصـة يف البـاب       يف األعداد اليت وردت يف الكتاب      التدقيق. ٣   
مبا ، مستعيناً  موع آيات كل حرف من حروف الفواصل      اخلامس ، فراجعت جم   

، ووجدت دقة األرقـام      وبالرجوع إىل املصحف   ذكره الداين يف كتابه البيان،    
، وأشرت يف اهلوامش إىل بعض املواضع اليت مل تكـن           ليت وردت يف الكتاب   ا

 .أرقامها مطابقة ملا يف املصحف
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دد آيـاِت    يف هوامش النص ما أوجزه املؤلف يف ذكر ع         لفصأ  مل. ٤    
 ألن ذلك يقتضي ذكر مجيـع الفواصـل،         ،كل حرف من حروف الفواصل    

وخيرج به عن الغرض الذي قصده املؤلف فيه ، وف يضاعف حجم الكتاب وس
واختالف الناس  ، نوعدد آي القرآ  ،  خالصة ملوضوع املكي واملدينِّ    من إعطاء 

 . وما أوجزه املؤلف مفصل يف مصادر املوضوع ، فيه 

: ليس هناك ما يشري إىل اسم الكتاب سوى قول جامعه يف املقدمة           . ٥   
من ذكـر   ... عت فيه ما استفدته من جملس الشيخ أيب زرعة          هذا كتاب مج  " 

ارة وقد جعلت هذه اإلش، "الناس فيه ) اختالف(دد آياته و  القرآن وعتنـزيل
على حنو ما فعل مفهِرس املخطوطة حني كتب        ، إىل موضوع الكتاب عنواناً له    

  " .  القرآن تنـزيليف ذكر " على وجه الورقة األوىل 
 البن  " القرآن تنـزيل"رة للصفحة األوىل من كتاب      أوردت صو . ٦   

لعـدد هـول    والصفحة األوىل من كتـاب ا     ، زجنلة والصفحة األخرية منه   
ليقف القارئ علـى    ، وهو الكتاب الثاين يف املخطوطة    ، والصفحة األخرية منه  

  . حقيقة هذا الكتاب بنفسه 
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 خامتة الدراسة

ن بن  دة عن حياة عبد الرمح    متخضت هذه الدراسة عن إضافات جدي        
، تتمثل يف عدم ثبوت اشتغاله      ) حجة القراءات (حممد بن زجنلة مؤلف كتاب      

القضاء ، وأنه مل يكن فقيهاً مالكياً ، كما ذكر ذلك من قبل األستاذ سـعيد                ب
، وكشف البحث عن أبعاد     ) حجة القراءات (األفغاين يف مقدمة حتقيقه كتاب      

لعلمية ، وكذلك الكشف عـن حقيقـة حجـم          علمية جديدة تتعلق حبياته ا    
وأا يف ثالث عشرة ورقـة ، ولـيس يف          "  القرآن   تنـزيل" خمطوطة كتاب   

  .إحدى ومخسني ومئة ورقة ، كما شاع عند من أشار إىل الكتاب 
ولعل األهم من ذلك تقدمي نص جديد يف علم املكي واملدين وعلـم                

فة يف هذين العلمني ، مع ما يف        العدد القرآين ، وهو من أقدم النصوص املعرو       
هذا النص من متيز يف بعض جوانبه ، مثل حصر حروف فواصل اآلي ، وعدد               

رنا باجلهد الكبري الـذي  مرات وروده يف كل سورة ، كما أن هذا النص يذكِّ       
وا حروف  دمه ، حىت إم ع    وبذله علماء السلف يف خدمة القرآن الكرمي وعل       

  .القرآن وكلماته وآياته 
وعلـى آلـه    ، وصلَّى اهللا على سيدنا حممـد       ، هذا واهللا تعاىل أعلم        

احلمد هللا  : وآخر دعوانا أن  ، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين       ، وصحابته  
            .  رب العاملني 
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   جدول حبروف الفواصل مرتب حسب مرات الورود
  اليت ذكرها املؤلف

  احلرف  ت
عدد مرات 
  الورود

  احلرف  ت
عدد مرات 
  الورود

  ١٢  الطاء  ١٤  ٣١٢٧  النون  ١
  ١١  السني  ١٥  ٩٥٩  األلف  ٢
  ١٠  الزاي  ١٦  ٦٦٠  امليم  ٣
  ١٠  الصاد  ١٧  ٤٤٩  الراء  ٤
  ٩  اجليم  ١٨  ٢٧٠  الياء  ٥
  ٨  الكاف  ١٩  ١٩٩  الدال  ٦
  ٣  الفاء  ٢٠  ١٦٢  الباء  ٧
  ٢  الثاء  ٢١  ١٥٧  التاء  ٨
  ٢  الذال  ٢٢  ٦٧  الالم  ٩
  ٢  الشني  ٢٣  ٤٨  اهلاء  ١٠
  ١  احلاء  ٢٤  ٤١  القاف  ١١
  ١  الضاد  ٢٥  ١٣  الظاء  ١٢
        ١٣  العني  ١٣
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   القرآن البن زجنلةتنـزيلالصفحة األوىل من خمطوطة كتاب 
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  القرآن البن زجنلةتنـزيلالصفحة األخرية من خمطوطة كتاب 
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  هولرآن وطة كتاب يف عدد آي القالصفحة األوىل من خمط
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  الصفحة األخرية من خمطوطة كتاب يف عدد آي القرآن هول 
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  القسم الثاين
] قَّقاملُح صالن [  

  
  بسمِِ اِهللا الرمحِن الرحيم

حبمِد  ، والصالةُ على نِبيِه حممٍد وآلِه أَمجعني     ، احلمد ِهللا رب العاملني        
  . ِإنه خري مِعٍني ، وبه أَستعني ، ستهِدي إياه أَو، اِهللا أَبتِدي 

 ، ِمن جملِس الشيِخ أيب زرعـةَ       فيه ما استفدته   )١(هذا كتاب جمعت ُ      
 القـرآِن وعـدِد آياتـِه       تنــزيل ِمن ذكِر   ، عبِد الرمحِن بِن زنجلةَ املقرِئ      

 من )٤(وقاِصداً إفادةَ  ،  تعاىل    اهللاِ )٣(متحرياً به مرضاةَ    ،  الناِس فيه    )٢(واختالِف
  . ِإنه خري مِعٍني ، ومستعيناً باِهللا تعاىل يف مجيع اُألموِر ، ينظر فيه

  : )٥(فأولُ ذلك الكألم يف ِذكِْر نزوِل اآلي   
أَحدمها الكـالم يف  : اعلم أَنَّ الكالم يف نزوِل القرآن يقَع يف موِضعينِ       

  . الكالم يف كَميِة نزولِه يف كلِّ موضٍع والثاين ، نزولِه 

                                                 
ومل ، الضمري يف الفعل يعود إىل أحد تالمذة الشيخ أيب زرعة بن زجنلة الذين كانوا حيضرون جمالسه                 ) ١(

  . أقف على امسه 
  . اخالف : يف األصل) ٢(
وحىت ، ) ضي  ر( ألا أحد مصادر الفعل     ، ورسم الكلمة بالتاء املدورة أوىل      ، مرضات  : يف األصل ) ٣(

: املَرضـاةُ والرضـوان   ) : "  رضـي    ١٩/٩٣اللسان  : ( قال ابن منظور  ، ال يظَن أنه مجع مؤنثٌ سامل       
  " .  مصدراِن 

  . وإفادة : يف األصل) ٤(
  .اآلية : يف األصل) ٥(
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 فأما الكالم يف موضِع نزولِه فال خالف أَنَّ مجيعه نزلَ مبكةَ واملدينـةِ               
وا، إالَّ ثالثَ آياٍتوحِهمالَيلَهقَو ،: �{��h��gz نزلت  ،)١(إىل آخر اآليتني

 يفنزلَـت    ]٩٤[ آليـة ا�z{��~����������¡�}� :وقولَه يف يونس  ،  )٢(حتت العرشِ 
   . )٣(السماء

ا الكالمِةوأَمييف   ]و٣  [ يف كَم ِلـفتنزولِه يف كلِّ موضٍع فقـد اخ 
  ، واتِفق يف الباقي ، وأَنا أذكر ذلك مشروحاً ،  أَنها مدِنيةٌ أو مكيةٌبعِض السور

  . بعوِن اِهللا تعاىل ، إنْ شاَء اُهللا ، عز وجلَّ
  
  
  

 

                                                 
   . ٢٨٦ -٢٨٥ سورة البقرة )١(
 صـلى اهللا عليـه   -ل رسـول اهللا قا: عن أيب ذر قال ) ١٥٧٣ص (  أخرج اإلمام أمحد يف مسنده      )٢(

 ) ١/٦٧(  وذكر السيوطي يف اإلتقـان  ،... "قرِة من كَنٍز حتت العرش    أُعِطيت خواتيم سورِة الب   : وسلم
عـن ابـن مـسعود يف       ) ٩٦ص  ( أنه ميكن أن يستدلَّ على ذلك مبا أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه             

  .  تهى إىل ِسدرِة املُنتهى ، وأعِطي خواتيم سورِة البقرة ان- صلى اهللا عليه وسلم –حديث اإلسراء أنه 
 مل أقف على هذا القول ، ووجدت يف املصادر ما يشري إىل أن هذه اآلية والـيت تليهـا مـدنيتان ،       )٣(

 ،  ١٨٥اإليضاح ص   :  ، واالندرايب  ١٦٣البيان ص   : الداين: ينظر( استثناًء من السور اليت نزلت يف مكة        
، اللهم إال أن يكون املؤلف يشري إىل رواية رواها الطربي يف تفسريه              ) ١/١٢( مجال القراء   : يوالسخاو

 ليلة أُسـِري بـه   - صلى اهللا عليه وسلم  –، عن عبد الرمحن بن زيد أن األنبياء جِمعوا له            ) ٢٥/٧٨( 
فكان أشد إمياناً ويقيناً باهللا     : م ، قال  سلْه:  له - عز وجل    –لبيِت املقدِس فأَمهم ، وصلَّى م ، فقال اُهللا          

{��~����������¡��¢��£��¤����¥��¦��§��}� :ومبا جاءه  به مـن اهللا أن يـسأله ، وقـرأ            

ª��©��¨zقال�  :ومل يسأِل األنبياء ، وال الذين يقرُءون الكتاب ، كفلم يكن يف ش .  
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    نزولِه]موضع [ باب يف ِذكِْر ما اختلَفُوا يف]١ [
  ِمن السوِر

ِإنها مكيـةٌ ، وقـالَ    :  فقال بعضم  )١(اختلفوا يف خمس عشرةَ سورةً       
إنها مدنيةُ ، على شرٍح يأيت يف كلِّ سورٍة عند ذكِر عدِدها وتفاصيِل             : آخرونَ
  .)٢(نزوهلا
 )٣( ] سـورةُ    [، سورةُ الرعِد ، سورةُ احلَج ،        فاحتةُ اِلكتاِب   : وهي   

العنكبوِت ، سورةُ الرمحِن ، سورةُ احلديِد ، سورةُ الصف ، سورةٌ املُزمـِل ،               
 الزلْزلَـِة ، سـورة      سورةُ اإلنساِن ، سورةُ البلَِد ، سورةُ الْقَيمـِة ، سـورةُ           

  .، سورةُ الفَلَِق ، سورةُ الناِس اإلخالِص
  

   نزولِه] موضع[ باب يف ِذكِْر ما اتفَقُوا يف ]٢[
  ِمن السوِر

  عـوأَرب،  ثالثَ آياٍت منها نزلت مبكةَورةَ املاعوِنـاتفَقُوا على أَنَّ س   

                                                 
هلا ، فذكر بعضهم أقل مما ذكره ابن زجنلـة ،            مل تتفق كلمة العلماء يف عدد السور املختلَف يف نزو          )١(

:  ، واألنـدرايب   ٨٣البيان ص   :  ، والداين  ٣٠٨كتاب التنبيه ص    : ابن حبيب : ينظر( وزاد بعضهم عليه    
 ،  ١/١٩٤الربهـان   :  ، والزركـشي   ٢٠ – ١/١١ ، والسخاوي مجـال القـراء        ١٨٤اإليضاح ص   
   ).     ١/٣٠اإلتقان : والسيوطي

  . ما ذكره يف الباب الثالث  لعله يشري إىل )٢(
  . زيادة يقتضيها السياق :  سورة )٣(
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   . )١(آياٍت ، نزلَت يف املدينِة
مث ذلك علـى    ،  مبكة   )٢(واتفَقُوا على أَنَّ مثانيةً وسبعني سورةً نزلت         
ِن  ضيبا، رههدالسورةُ كُلُّها يف مكة ، والثاين      : أَح لَتزن :    لَـتزأَنَّ السورةَ ن

   .]ظ ٣ [ آياٍت منها نزلَت باملدينِة مبكةَ إالَّ أّنَّ
       فَقُوا أيضاً على أنَّ عشرينباملدينِة إالَّ أنَّ آياٍت  )٣(وات لَتزسورةً منها ن 

  .)٤(منها نزلَت مبكةَ
: )٦( اليت نزلت كُلُّها مبكةَ فهي تسع وأربعونَ سـورةً         )٥( فأما السورة    

                ، وصاد ، والصافات ، وسبأٌ ، وفاطر ، واالنبياُء ، والنملُ ، والروم ، يوسف

                                                 
وقـال  ، مكيـةٌ   : فقال فريق ، وتشري املصادر إىل أا قد اختِلف فيها        ،  هذا قول مقاتل بن سليمان       )١(

، ١٩٧اإليـضــاح ص  : واألنـدرايب  ، ٣١٢كتاب التنبيـه ص   : ابن حبيب : ينظر( مدنيةٌ  : آخرون
   ) . ١/٢٠٣الربهان : والزركشي

  . ٢٨١والنص يف كتاب سعد السعود ص، غري واضحة يف األصل :  نزلت)٢(
 يكون جمموع السور املذكورة يف هذا الباب والذي قبله مئة وأربع عشرة سورة ، وهو جمموع سور                  )٣(

ـ                    سع القرآن ، وجاء يف عدد من الروايات أن جمموع السور املكية مخس ومثانون سـورة ، واملدنيـة ت
:  ، وابن اجلـوزي    ١٣٦البيان ص   : الداين: ينظر( وعشرون مع الفاحتة ، من غري اعتبار لالختالف فيها          

   ) . ١٨٤فنون األفنان ص 
مث : " ال خيلو من اضطراب ،  لكـن فيـه     ) ٢٨١ص(  النص يف كتاب سعد السعود البن طاووس         )٤(

وما " دينة ، والثاين آيات منها ، نزلت مبكة         أحدمها السورة كلها نزلت بامل    :  ضربني ] على   [ذلك أيضاً     
جاء من تفصيل عن السور املكية يف كتاب ابن زجنلة يؤيد صحة هذا التقسيم ، ولعله سقط من خمطوطة                   

  . الكتاب اليت اعتمدت عليها يف حتقيق الكتاب 
البن طاووس   كذا يف األصل ، يف هذا املوضع واملواضع اآلتية ، وكذلك هي يف كتاب سعد السعود                  )٥(

  .  السور:  ، واملناسب للسياق٢٨١ص 
  .  وِضعت يف األصل أرقام فوق أمساء السور)٦(
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)١(وحم السجدة 
 ،             ، والقلـم ، واملُلْـك ، والطور ، والدخانُ ، والذاريات 

،  ، واملرسـالت   )٢(، والقيامـةُ   ، واملدثِّر   واِجلن ، ، ونوح   واملعارج ، واحلاقَّةُ
اتِصر٣(واملُع( والنازعات ،  سبوع ،  اروالِعش ،)٤( واالنفطار ،   واالنـشقاق ، ،
والربوج  والغاشيةُ ، واألعلى ، والطارق ، والفجر ،  والليـلُ،   ، والـشمس ،
، والقارعـةُ،    ، والعاديات  لقَدر، وا  ، والعلَق  ، والتني  ، واالنشراح  والضحى
والتكاثر  ةُ  ، والعصرزوالفيلُ  ، واهلُم ،  وقريش ،   والكـافرونُ   ، والكـوثر ، ،
تب٥(وت(.  
                عباملدينِة فهي ِتس لْنزمبكةَ إال أَنَّ آياٍت منها ن ا السورة اليت نزلتوأم

ـ   )٦( ِست آيـاتٍ   عام إالَّ ـاألن: ورةً  ـوعشرونَ س  راف إالَّ أربـع    ـ ، األع

                                                 
  .  هي سورة فصلت )١(

��d}�القيمة ، ويبدو أن هذا الرسم جاء على حذف األلف منها ، ألنَّ سورة القيمـة                :  يف األصل  )٢(

��ez ٢٨٢الداين البيان ص: ينظر(  مدنية . (   
  . رة النبأ  هي سو)٣(
  .  هي سورة التكوير)٤(
  .  هي سورة املسد )٥(
�: وذكر  ، "مكية غري ست آيات فإن مدنيات       وهي  ) : "٣١١كتاب التنبيه ص  ( ن حبيب    قال اب  )٦(

�{��E��D��C��B��Az]  ٩١:األنعـام[ ، و �{���������r��q���p���o��n��m��lz��������] ٩٣[، 

���§����¦���¥���¤�����£���¢�����������} ، و ] ٩٣ [��������������������s���t���u�����v����w����x����y�����z�����z}������و

¨... |z��������]ويكـون    ) ١/٢٠٠(  ونقل ذلك الزركشي يف الربهان       ]١٥٣ -١٥١ ،
، وقد عدمها األندرايب يف      ) ٩٣( عدد اآليات حسب قول ابن حبيب مخساً ، لورود نصني من اآلية             

 =موضعاً واحداً ، وهو الصواب ، ويف نزول السورة أقاويل أخر ، منها أـا              ) ١٨٤ص  ( ح  اإليضا
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راهيم إالَّ ثـالثَ  ـإب ، )٣(ةًـ آيالَّود إ ـ ، ه  )٢(تيِنـ آي الَّونس إ ـ، ي )١(آيات
   ]و٤ [  ،)٦( ، النحلُ إآلَّ مخس آياٍت)٥(ةًـاِحلجر إآلَّ آي ، )٤(اٍتـآي

                                                 
اإلتقان : السيوطي:  ، وينظر  ١٥١البيان ص : الداين: ينظر( نزلت كلها فـــي مكة مجلة واحدة       =
١/٣٨.(   

�:  وقيل ] ١٦٥ -١٦٣ [إىل آخـرهن  z}��|��{��}�: إال ثالث آيـات:  قيل)١(

{��{z   وله    إىل ق:�{���X��W��V ...z�����] كتاب التنبيه ص   : ابن حبيب : ينظر ( ]١٧٢
   ) . ١/٣٩اإلتقان :  ، والسيوطي١/٢٠٠،والزركشي ،الربهان ١٨٥اإليضاح ص : ، واألندرايب٣١١

: ينظـر (  واآلية اليت تليها ، وفيها أقوال أخـر        ]٩٤ [ �z..{��~����������¡���}�: مها قوله تعاىل   )٢(
   ) . ١/٤٠اإلتقان : ،والسيوطي١/١٢مجال القراء :،وعلم الدين السخاوي١٨٥إليضاح صا:األندرايب

: األنـدرايب : ينظر . ( ] ١١٤ [ ��z��y...z}��|������}�:إالية ، وهي  :  يف األصل  )٣(
  ).١/٤٠اإلتقان : والسيوطي ، ١٨٥اإليضاح ص

: ينظر( ىل آخر اآليات     إ ]٢٨ [ �������z��y��x��w��v��u��t��s ...z}�: هي قوله تعاىل   )٤(
وعلم  ، ١٨٦اإليضاح ص   : واألندرايب ، ١٧١البيان ص : والداين ، ٣١١كتاب التنبيه ص  : ابن حبيب 

  ) . ١/٤٠اإلتقان : والسيوطي، ١/٢٠٠الربهان:والزركشي،١/١٢مجال القراء : الدين السخاوي

اإليـضاح  : ايباألنـدر : ينظر ( ] ٨٧ [  �z...®��¯��°���}�:إالية ، وهي  :  يف األصل  )٥(
   ) . ١/٤١اإلتقان :  ، والسيوطي١٨٦ص

��ª»��}�: غري أربـع آيـات    :وقال الكليب  ) :" ١٣-١/١٢مجال القراء   (  قال السخاوي    )٦(

��¯��®���¬z]١١٠[   ��³��²}�:  ،والثانية...z� ] وما يليهـا إىل     ]١٢٦ 

ويف قوٍل الثالث    ،   ]١١٢ [ ���U���T��S��R...z}�آخر السورة ، ووافقه مقاتل وزاد خامسة      

 ]٤١ [ ����Å��Ä��Ã��Â...z}�:اآليات يف آخر السورة ، وقيل من أوهلا إىل قوله تعالــى           
 ،  ١٧٥، والـداين ، البيـان ص        ٣١١كتاب التنبيـه ص     : ابن حبيب : ينظر( مكية ، وبقيتها مدنية     

   ).   ١/٤١اإلتقان :  ، والسيوطي١/٢٠٠الربهان :  ، والزركشي١٨٦اإليضاح ص : واألندرايب
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طـه   ، )٣( مرمي إالَّ آيةً   ، )٢(الكهفُ إالَّ آيةً   ، )١(اٍتـإالَّ مخس آي  إسرائيلَ  بين  
، )٦(الفرقانُ إال ثـالثَ آيـاتٍ      ، )٥(املؤمنونَ إالَّ أربع عشرةَ آيةً       ، )٤(إالَّ آيةً   
ـ ـراُء إالَّ أرب  ـالشع ـ  ، )٨(ص إال آيـةً     ـالقص ، )٧(اٍت  ع آي   انُ إال  ـلقم

                                                 

�،]٣٣[��f��e��dz}���:وهي مكيةَّ إال مخس آيات يف قول احلسـن         ،  هي سورة اإلسراء     )١(

{z����{�����|��z���] ٣٢[ ، �{���¹�����¸��¶z]٥٧[، �{���^���]z ]٧٨[ ، �{

��Â��Á��Àz�]السيوطي: ينظر( وفيها أقوال أخر    ،  ) ١٨٧اإليضاح ص : األندرايب: ينظر ( ]٢٦ :
  ) .  ١/٤١اإلتقان 

كتـاب  : ابن حبيـب  : ينظر (]٢٨[���F��E��D��C��B��Az}�: هي قوله تعاىل   )٢(
   ) . ١/٢٠١الربهان : والزركشي ، ٣١١التنبيه ص

مجـال القـراء    : الـسخاوي : ينظر ( ]٥٨[ ���z��y��x���w��v...z}�: وهي قوله تعاىل   )٣(
   ) . ١/٤٢اإلتقان : والسيوطي، ١/١٤

�z¡��¢�}�: وقيل أيضاً قوله تعالـى    ]١٣٠[ ��x���w��v���y��...z}�: هي قوله تعاىل   )٤(
   ) .  ١/٤٢اإلتقان ص: والسيوطي ، ١٨٧اإليضاح ص: األندرايب ( ]١٣٢[

 ، ]٧٧[���bz}�: إلـى قولـه  ]٦٤ [ ���u��t������s��rz}�:  هي من قـوله تعـاىل      )٥(
   ) .  ١/٤٢اإلتقان : السيوطي: ينظر(

����rz}� إلــى ]٦٨[ �B��A��G���F��E��D��C���z}�:  هي من قوله تعــاىل      )٦(
   ) . ١/٤٢اإلتقان : والسيوطي ، ١٨٨اإليضاح ص : ينظر األندرايب (،]٧٠[

البيان : الداين: ينظر(  إىل آخر السورة     ]٢٢٤[������ª��©��¨z}�: هي من قوله تعاىل    )٧(
   ) . ١/١٥مجال القراء : والسخاوي ، ١٨٩اإليضاح ص: واألندرايب ، ١٩٦ص

: ابـن حبيـب   : ينظر ( ]٥٢[�������P����O��N��M��L��K��J���Iz}�:هي قوله تعاىل   )٨(
   ) . ١٨٩اإليضاح ص: واألندرايب ، ٣١١كتاب التنبيه ص
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يـآيت٢(اٍت ـالثَ آيـجدةُ إال ثـالس،  )١( ن(
الزمر ،  )٣(ةً ـس إالَّ آيـي،  

)٤(اٍت  ـثَ آي الـإالَّ ث 
)٥(تني  ـمؤمن إال آي  ـم ال ـح ، 

ـ ، ع   ق إال  ـسـ
        اثيةُ إال ـ ، اجلــ)٨(ةً ـرف إالَّ آيـــزخـــال،  )٧(اٍت ـ آيــ)٦(عـتــس

                                                 

ــاىل )١( ــه تع ــي قول ــتني  ]٢٧[��Ë�Ê��É������È��Ç��Æ��Åz}: ه ــر اآلي  إىل آخ
، ١٨٩ح ص اإليـضا : األنـدرايب :ينظـر (متـام ثـالث آيـات       :وقيل) ٢٠٦البيان ص :الداين:ينظر(

  ). ١/١٥مجال القراء :والسخاوي

: ينظر(  إىل آخر اآليات الثالث      ]١٨[z ~������������¡��¢�����£��������¤�}�: هي قوله تعاىل   )٢(
   ) . ١٨٩اإليضاح ص: واألندرايب ، ٢٠٧البيان ص: الداين

ــه تعــاىل)٣( ــدرايب: ينظــر (]٤٧[���zz}����|��{���}�: هــي قول ، ١٩٠اإليــضاح ص:األن
  ) . ١/٤٤اإلتقان :يوطيوالس

: الـداين : ينظر(  إىل آخر اآليات الثالث      ]٥٣[ ���w��v��u��t...z}�: هي قوله تعاىل   )٤(
   ) . ١٩٠اإليضاح ص: واألندرايب ، ٢١٦البيان ص

       .  إىل آخـر اآليـتني     ]٥٦[  ����m���l����k���j��i��h...z}�: وهي قوله تعـاىل    )٥(
   ) .  ١/١٦مجال القراء : والسخاوي ، ١٩٠اإليضاح ص: األندرايب: ينظر( 
  . وهو سهو من الناسخ ، عسق إال تسع إال آيات :  يف األصل)٦(
 يتحصل من الروايات الواردة يف املصادر اليت اطلعت عليها أن عدد اآليات املدنية يف الشورى سـبع   )٧(

�u��t��sz}�: لـه   إىل قو ]٢٣[ ����O��N����M�����L���K...z}�:وهي من قوله تعاىل   ، آيات  

ــه تعــاىل ، ]٢٦[ ــه ]٣٨[�������k��j��i...z}�: ومــن قول ©�������ª»���...}:   إىل قول

¬z ]١٧– ١/١٦مجـال القـراء     : والسخاوي ، ١٩١اإليضاح ص : األندرايب: ينظر(  ]٤٠ ، 
، ويف  ) سـبع (تصحفت عـن    ) تسع(وبناء على هذا قد تكون كلمـة       ،  ) ١/٤٤اإلتقان  : والسيوطي
   . سبع ) : ٢٨٢ص ( عد السعود البن طاووس كتاب س

 ، ١٩١اإليـضاح ص  : األندرايب: ينظر ( ]٤٥[������z¯��°��±�����³��²}�: وهي قوله تعاىل   )٨(
  ) .  ١/٤٤اإلتقان : والسيوطي
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 ، والنجِم إال    )٣( قاف إال آيةً   )٢(ةًـرة آي ـاف إال ست عش   ـ األحق ،)١( ةًـآي
املطففـني إالَّ    ، )٦(ربع آياتٍ الواقعةُ إالَّ أ   ، )٥(القمر إال آيتني   ، )٤(تسع آياتٍ 
   . )٧(ست آياٍت

                                                 

 ،  ١٩١اإليـضاح ص    : األنـدرايب : ينظر ( ]١٤[ ����D��C��B��A...z}�: وهي قوله تعاىل   )١(
   ) . ١/١٧مجال القراء : والسخاوي

   ]١٠[���x��w��v����������u���t��s��rz}�: أكثر املصادر اليت اطلعت عليها ال تذكر إال قولـه تعـاىل            )٢(
وأضاف السخاوي يف مجال     ) ١٩١اإليضاح ص   :  ، واألندرايب    ٣١٢كتاب التنبيه ص    : ابن حبيب : ينظر(

 ، وقـال الـسيوطي يف اإلتقـان        ]٣٥ [�����À��¿���¾��������������½��¼z}�:قوله تعاىل  ) ١/١٧( القراء  

  !، وجمموع ذلك ست آيات" اآليات األربع ]١٥ [����B��A...z}�:واستثىن بعضهم ) : "١/٤٥(

اإليـضاح  : األنـدرايب : ينظر ( ]٣٨[ ����b��a���`��_...z}�: هي قوله تعاىل   )٣(
  ) .  ١/١٧مجال القراء : ، والسخاوي١٩٢ص

: ينظـر  ( ]٣٢[�o��n��m����p��z}�:عت عليها قولـه تعـاىل      ذَكَر أكثر املصادر اليت اطل     )٤(
  ) :١/٤٥(يف اإلتقان : وقال السيوطي، ) ١/١٧مجال القراء : والسخاوي، ١٩٢اإليضاح ص: األندرايب

  ".  اآليات التسع ]٣٣[�����µ��´��³z}�:وقيل " 

   . " اآليتني ]٥٤[��Zz]������}�:وقيل) : " ١/٤٥(يف اإلتقان :  ذكر السيوطي)٥(

اإليـضاح  : األندرايب: ينظر ( ]٨٢ [��Z��Y��Xz]���}�: ذكر بعض املصادر قوله تعاىل)٦(
�     :اسـتثِني منـها      ) " ١/٤٥(وقال السيوطي يف اإلتقـان      ،  ) ١/١٨مجال القراء   : والسخاوي   ، ١٩٣ص

�{������¸��¶��µ��´��³��²��±z] ١٤و١٣[ ، وقوله:�{�����Ñ��Ð�������Ï��Îz]٧٥[ 

  . وجمموع ذلك مثاين آيات  ..." ]٨٢[z]���}�إىل
وهي من السور املختلف    ، " قيل مكية إال ست آيات من أوهلا        ) : " ١/٤٧(يف اإلتقان   :  قال السيوطي  )٧(

 ، ٢٦٧البيـان ص  : الـداين : ينظـر ( وقيل بعضها مكي وبعضها مدين      ، مدنية  : وقيل، مكية  : فقيل، فيها  
  ) . ١/١٩مجال القراء : لسخاويوا ، ١٩٥اإليضاح ص: واألندرايب
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: فأما السورةُ اليت نزلَت كُلُّها باملدينِة فهي اثنتا عشرةَ سورةً ، وهـي              
آلُ عمرانَ ، والتوبةُ ، والنور ، واألحزاب ، والقتالُ ، واحلُجرات ، واجلمعةُ ،            

  . )١(رواملنافقونَ ، والطالق ، والتحرمي ، والنص
   ـوأم ـا الس  اليت ن رباملدي ـو لَتـ   ـنة إال أنَّ آي   ـز ةَ ـاٍت نزلْن مبك

ـ  ـالبقرةُ إال خ  : فهي مثاِن سورٍ   ـ  ، الن)٢(اٍتـمس آي ،  )٣(ساُء إال آيـتني ـ
  ،)٦( اٍتـالثَ آيـالفتح إال ث ،)٥( الُ إالَّ آيتنيفـ ، األن)٤( ةًـدةُ إال آيـاملائ
  

  

                                                 
 املشهور أن ما نزل يف مكة مخس ومثانون سورة ، وأن ما نزل يف املدينة مثان وعـشرون سـورة ،                      )١(

واختلف يف سورة الفاحتة ، وذكر املؤلف عشرين سورة مما نزل يف املدينة كاملة أو استثنيت منها آيات ،                   
. زلزلة واحلديد والرعد والرمحن واإلنسان والبينة واحلج والصف       ال: والسور املدنية الثمانية اليت مل يذكرها     

فـضائل القـرآن ص     : ، وابن الضريس  ٣٦٥فضائل القرآن ص    : أبو عبيد : ينظر( ويف بعضها اختالف    
  ).  ٢٩ -١/٢٥اإلتقان :  ، والسيوطــي١٣٦
  ". خالف فيهنالبقرة والنساء واملائدة مدنيات ال ): "١٨٤ص (  قال األندرايب يف اإليضاح )٢(

 نزلت  ]٥٨[ ���ª����©...z»���}�:عن النحاس أن قوله تعاىل    ) ١/٣١( نقل السيوطي يف اإلتقان      )٣(
  . مبكة، ورد عليه ذلك

��k}�: مدنية إال آية نزلت بعرفة ، وهـي قولـه تعـاىل           ): " ١٤٩(  قال الداين يف كتابه البيان       )٤(

��n��m��l ...z]اآلي    ... " ]٣ فصو ا مكية ينبين على أساس أن املكي ما نزل          ، لكنة بأ
  . مبكة ولو بعد اهلجرة ، أما على القول املشهور فاآلية مدنية ، ألا نزلت بعد اهلجرة

ابـن  : ينظـر (  مكيـة    ]٣٣[�Â��Á�����À��¿��¾��½...z}�: قيل إن قوله تعاىل    )٥(

 إىل آخر   ]٣٠[  �����c��b���a��`��d...z}�:، وقيل إن قوله    ) ٣١٢كتاب التنبيه ص    : حبيب
   ). ١٨٥اإليضاح ص : األندرايب: ينظر( سبع آيات مكية 

إىل أن اآليات األوىل من سورة الفتح       ) ٢٦/١١٩( أشار حممد الطاهر بن عاشور يف التحرير والتنوير          )٦(
  . رة  من احلديبية ، إي أا نزلت قرب مكة ، لكن بعد اهلج- صلى اهللا عليه وسلم –نزلت مرجع النيب 
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   . )٣( التغابن إال ثالثَ آياٍت]ظ٤[ إال آيةً )٢( املَودةُ)١( آيةًاادلةُ إال
فجملَةُ اآلياِت اليت اختِلف فيها أا مكيةٌ أو مدنيةٌ أربـــع ِمئَـٍة                

  . )٤(وعشرونَ آيةً
 )٥(وجملَةُ اآلياِت املكيِة على خالٍف يذْكَر يف كُلِّ سورٍة أربعةُ آالفٍ             

وتسعونَ آيةً وثالثُ مئٍة وست  .  
               مئٍة وسبع وأربع يف كُلِّ سورٍة ألْف ذْكَرلَةُ املدنيِة على خالٍف يموج

   . )٦(عشرةَ آيةً
     

                                                 

  ). ١/١٨مجال القراء: السخاوي :ينظـر ( ]٧[ ����Q��P��O����N��M...z}�: هي قوله تعاىل)١(
إن أول السورة نزل    : قال بعضهم ):"٢٨/١١٧(ل ابن عاشور يف التحرير والتنوير     ، وقا  هي سورة املمتحنة   )٢(

  . نزل يف مكة ولو بعد اهلجرة ، وما ذكره املؤلف إمنا يصح على رأي من يقول إن املكي ما"مبكة بعد الفتح 

 إىل آخر اآليـات الـثالث،       ]١٤[ ���z���y...z}��|��{��~���}�: هي قوله تعاىل   )٣(
 ، وقيل السورة مكية إال اآليات الثالث يف آخرهـا       ) ١٩٣اإليضاح ص   : األندرايب: ينظر( وهي آخر السورة  

  ). ١/٣٤اإلتقان : السيوطي: ينظر(
موع عدد آيات السور اخلمس عشرة املختلف يف كوا مكية أو مدنية الـيت               يبدو أن هذا العدد هو جم      )٤(

     يف صدر الكتاب ، فقد بلغ عـدد آياـا          ) يف ذكر ما اختلفوا يف نزوله من السور       ( ذكرها املؤلف يف باب     
اء علـى  بن) ٤٢٠( آية يف العدد الكويف املأخوذ به يف املصاحف يف زماننا،ويبدو أن وصول العدد إىل ) ٤١١(

  .  مذهب غري الكوفيني ، أو نتيجة خطأ يف العد 
  . وهو حتريف ، األلف :  يف األصل)٥(
وهو ال يتطابق مع أي من مـذاهب        ) ٦٢٣٣( إنَّ جمموع اآليات املكية واملدنية اليت ذكرها املؤلف هو           )٦(

ادين على أن القرآن سـتة  وقد وقع إمجاع الع): "٩٩ص(قال ابن اجلوزي يف كتابه فنون األفنان        ، أهل العدد   
يف عـدد   ) ٦٢٣٦(وأقصى ما يصل إليه العدد هو       " .مث اختلفوا يف الكسر الزائد على ذلك        ،آالف ومئتا آية  
، وقد ذكر املؤلف جمموع أعداد       )٢١٤اإليضاح ص : واألندرايب ، ٧٣البيان ص : الداين: ينظر( أهل الكوفة   

  .  اآليات يف باب يأيت يف الكتاب 
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   .)١(وجملَةُ اآلياِت اليت نزلَت يف السماِء ثالثُ آياٍت
  فيها )٢(واالختالِف  باب يف ِذكِْر عدِد آياِت كُلِّ سورٍة]٣[

   : )٣(الم فيها يقَع يف ثالثِة مواضعاعلم أنَّ الك   
   . آياِتها واختلفوا يف تفصيِلهاالكالم يف ِذكِْر ما اتفَقُوا يف جملَِة:أحدها   
  . الكالم يف ما اتفقوا يف جملِتها وتفصيِلها : والثاين   

  . الكالم يف ِذكِْر ما اختلفوا يف جملِة آياِتها وتفصيِلها : والثالث  
   ،)٤(ليت اتفقوا يف جملِة آياِتها واختلفوا يف تفصيِلها فهي سورتاِنأما ا
   . )٦(والعصر )٥( الفاحتةُ: ومها

                                                 
  .  املؤلف يف الباب األول من الكتاب  ذكرها)١(
  .   حبذف واو العطف، االختالف :  يف األصل)٢(
: واملوصلي املذكور هو  ،   ) ١/١٩٠اإلتقان  : ينظر(  ذكر السيوطي مثل هذا التقسيم نقال عن املوصلي          )٣(

ذات : ه منظومـة ول، له شرح على الشاطبية ، هـ ٦٥٦توىف سنة   ، حممد بن أمحد بن حممد املعروف بشعلَة        
، وهو أحد مـصادر     )٢/٨٠غاية النهاية   : ابن اجلزري : ينظر. ( الرشد يف اخلالف بني أهل العدِد ، وشرحها       
  ).١/٢٠(السيوطي اليت أشار إليها يف مقدمة اإلتقان 

، القـصص : نقالً عن شعلة املوصلي أـا أربـع سـور         ) ١٩١-١/١٩٠( ذكر السيوطي يف اإلتقان      )٤(
، وما ورد يف املصادر يؤيد ما ذكره السيوطي عن القصص والعنكبوت والعصر           . والعصر، واجلن، كبوتوالعن

، ٢٣١ و٢٢٦اإليـضاح ص :واألندرايب، ٢٥٦ و٢٠٣و٢٠١البيان ص:الداين: ينظر(ويف سورة اجلن خالف   
  ).٢٢٣ و٢١١ و١/٢١٠مجال القراء :والسخاوي، ١١٦ و١٤٧فنون األفنان ص:وابن اجلوزي

 .ومل يعـدها البـاقون      ، فعدها املكي والكويفُّ  ، واختلفوا يف البسملة  ، حتة سبع آيات يف مجيع العدد      الفا )٥(
  ).١٣٩البيان ص:الداين: ينظر( فلم يعدها الكويف واملكي وعدها الباقـــون z[���^��}�:اختلفوا يف

.  املدين األخري وعدها البـاقون     مل يعدها  ��Az}� :اختلفوا يف ،  العصر ثالث آيات يف مجيع العدد        )٦(

البيـان  : الـداين :ينظـر (عدها املدين األخري ومل يعدها الباقـــون         ��N��Mz}�: واختلفوا يف 
     ).٢٨٧ص
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وأما السور اليت اتفقوا يف جملِة آياِتها وتفصيِلها فهي تسع وثالثـونَ           
   : )١(سورة
     يوسف ،  رلُ  ، واِحلجحوالفرقانُ  ، والن ،   واألحـزاب ،   والفـتح ،

  اترواحلُج ،  و٥[وقاف[ ،   والذاريات ،  والقمر ،  ةُ   ، واحلشرد٢(واملَـو( ، 
  فواملنافقونَ  ، واجلمعةُ  ، والص ،  والتغابن ،  والتحرمي ،  واإلنسانُ  ، والقلم ،
  واملرسالت ،  واالنفطار ، واملطففني ، و، والغاشيةُ ، واألعلى ، والربوجالبلد ،
، واهلُمـزةُ   ، والتكاثر  ، والعاديات  ، والتني  ، واالنشراح  ، والضحى، والليلُ  
  . والفلق ، وتبت ، والنصر ، والكافرين ، والكوثر ، والفيلُ 

وأما السور اليت اختلفوا يف جملِة آياِتها وتفصيِلها فهي ثالثٌ وسبعونَ    
  : )٣(سورة

                                                 
وأضاف سورة التكوير إىل مـا ذكـره        ، أا أربعون سورة     ) ١/١٩٠( نقل السيوطي يف اإلتقان      )١(

لكـن  ، " وهي عشرون وتسع آيـات باتفـاق        : "  )١/٢٢٥(قال السخاوي يف مجال القراء      ، املؤلف
ومثان وعشرون يف عـدد أيب      ، تسع وعشرون يف األعداد كلها       ): " ٢٣٣اإليضاح ص : (األندرايب قال 

وابـن   ) ٢٦٥البيـان ص  ( وما ذكـره الداين    ،  " ]٢٦[������z°��±��}�������:أسقط أبو جعفر  ، جعفر  
  .  األندرايب يؤيد ما قاله ) ١٧٠فنون األفنان ص( اجلوزي 

  .  املودة هي سورة املمتحنة )٢(
وأسقط منها القصص والعنكبوت واجلـن      ، أا سبعون سورة    ) ١/١٩١( نقل السيوطي يف اإلتقان      )٣(

) ٢٦٩(اليت أدرجها ضمن السور املتفق على مجلتها وتفاصيلها، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلـك يف ص                 
   ). ٤(اهلامش 
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، النساُء آيتـان    ، لُ عمرانُ سبع آياٍت     آ ، )١(البقرةُ ثالثَ عشرةَ آيةً      
األنفالُ  ، )٣(األعراف ست آياتٍ   ، )٢(األنعام مخس آياتٍ  ، املائدةُ ثالثُ آياٍت    

 ،هود سبع آيـاٍت     ، يونس ثالثُ آياٍت     ، )٤(التوبةُ مخس آياتٍ  ، ثالثُ آياٍت   
الكهـف اثنتـا   ،  آيةٌ بين إسرائيلَ، إبراهيم سبع آياٍت   ، )٥(الرعد ست آياتٍ  

، )٧( ، مرمي ثالثُ آياٍت ، طه إحدى وعشرونَ آيةً ، األنبياُء آيتان            )٦(عشرةَ آيةً 
   آياٍت ، املؤمنونَ آيةٌ ، النور مخس آيـاتٍ احلَج النمـلُ   آيتاِن ، الشعراُء أربع ،

                                                 
) : ١٣٠فنـون ص  ( وابن اجلوزي ) ٢٢١اإليضاح ص ( واألندرايب  ،  ) ١٤٠ان ص البي(  قال الداين    )١(

��È��Ç}�وأشار الداين إىل أن بعـضهم نـسب إىل املكـي عـد              ،اختالفها إحدى عشرة  

Éz   ٢١٥[ األول[��{Â��Á z�]وليس بصحيح   : قال الداين  ، ]٢٨٢ ،  فلعل املؤلف عـد
  .  عشرة آية فصار اختالف السورة عنده ثالث، هذين املوضعني 

: الـداين : ينظـر (  ما ورد يف املصادر يشري إىل أنَّ عدد اآليات املختلف فيها يف سورة األنعام أربعة  )٢(
: والسخاوي ، ١٣٣فنون األفنان ص  : وابن اجلوزي    ، ٢٢٢اإليضاح ص : واألندرايب ، ١٥١البيان ص 
   ) . ١/٢٠٢مجال القراء 

وفنـون   ، ٢٢٢واإليـضاح ص  ، ١٥٥البيان ص: ينظر( يات  يف املصادر اليت رجعت إليها مخس آ       )٣(
وملا كان املؤلف مل يذكر اآليات فإن من غري املتيسر حتديد           ،  ) ١/٢٠٢ومجال القراء    ، ١٣٤األفنان ص 

  . اآلية اليت زادها 
 ، ١٣٥وفنون األفنـان ص    ، ٢٢٢واإليضاح ص  ، ١٦٠البيان ص : ينظر(  يف املصادر ثالث آيات      )٤(

   ) . ١/٢٠٣اء ومجال القر
مجـال  ( ويف  ، مخس آيات    ): ١٣٧وفنون األفنان ص   ، ٢٢٣واإليضاح ص  ، ١٦٩البيان ص (  يف   )٥(

  . أربع آيات  ): ١/٢٠٤القراء 
إحدى عشرة آيـة ، ويف      ): ١٤٠ ، وفنون األفنان ص      ٢٢٤ ، واإليضاح ص     ١٧٩البيان ص   (  يف   )٦(

  . عشر آيات): ١/٢٠٦مجال القراء 
، ١٤٤ ، وفنون األفنان ص      ٢٢٥ ، واإليضاح ص     ١٧٨البيان ص   : ينظر( آية واحدة   :  يف املصادر  )٧(

   ). ١/٢٠٨ومجال القراء 
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روم مخس   ، ال  ]ظ٥[ ،   )٢( العنكبوت أربع آياتٍ   )١(آيتاِن ، القَصص أربع آياتٍ    
 يـس   )٤( ، لقمانُ آيتاِن ، السجدةُ آيتاِن ، سبأ آيةٌ ، فاطر مثاِن آياتٍ             )٣(آياٍت
 ، الزمر سبع آياٍت ، حم املـؤمن         )٥(، والصافات آيتاِن ، صاد مخس آياتٍ      آيةٌ

تسع آياٍت ، حم السجدة آيتاِن ، عسق ثالثُ آياٍت ، الزخـرف آيتـاِن ،                
 ،  )٦( اجلاثيةُ آيةٌ ، األحقاف آيةٌ ، القتالُ مخـس آيـاتٍ           الدخانُ أربع آياٍت ،   

مخـس   - عز وجـلَّ     –والطور آيتاِن ، والنجِم ثالثُ آياٍت ، سورةُ الرمحِن          
آياٍت ، الواقعةُ أربع عشرةَ آيةً ، احلديد آيتاِن ، اادلةُ آيةٌ ، الطالق ثـالثُ                

ـ    )٧(آياٍتآياٍت ، املُلْك آيةٌ ، احلاقَّةُ ثالثُ         ةٌ ، نـوح مخـس      ـ ، املعارج آي

                                                 
 ،  ١٤٧ ، وفنـون األفنـان ص        ٢٢٦ ، واإليضاح ص     ٢٠١البيان ص   : ينظر( آيتان  :  يف املصادر  )١(

   ). ١/٢١١ومجال القراء 
، ١٤٧ ، وفنون األفنان ص      ٢٢٦ح ص    ، واإليضا  ٢٠٣البيان ص : ينظر( ثالث آيات   :  يف املصادر  )٢(

  ). ١/٢١١ومجال القراء 
، ١٤٨ ، وفنون األفنان ص      ٢٢٦ ، واإليضاح ص     ٢٠٥البيان ص   : ينظر( أربع آيات   :  يف املصادر  )٣(

  ) . ١/٢١١ومجال القراء 
، ١٥٠ ، وفنون األفنان ص      ٢٢٧ضاح ص    ، واإلي  ٢١٠البيان ص   : ينظر( سبع آيات   :  يف املصادر    )٤(

   ). ١/٢١٢القراء ومجال 
، ١٥٢ ، وفنون األفنان ص      ٢٢٧ضاح ص    ، واإلي  ٢١٤البيان ص   : ينظر( ثالث آيات   :  يف املصادر  )٥(

  ) . ١/٢١٣ومجال القراء 
 ،  ١٥٧ ، وفنـون األفنـان ص        ٢٢٩ ، واإليضاح ص     ٢٢٨البيان ص   : ينظر( آيتان  :  يف املصادر  )٦(

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معـدوداً       ): " ٢٢٨ ص   (، وقال الداين يف البيان      ) ١/٢١٧ومجال القراء   
  .  ولعل املؤلف عد بعض هذه املواضع ... " بإمجاع سبعة مواضع 

، ١٦٤ ، وفنون األفنــان ص      ٢٣١ ، واإليضاح ص     ٢٥٣البيان ص   : ينظر( آيتان  :  يف املصادر  )٧(
  ).   ١/٢٢٢ومجال القراء 
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 آيـةٌ ،    )٣(، املُدثِّر آيتاِن ، القيامة    )٢(، اِجلن آيتاِن ، املُزملُ ثالثُ آياتٍ      )١(آياٍت
اتِصر٤(املُع(           ارثالثُ آياٍت ، الِعش  سبآيتاِن ، ع آيةٌ ، والنازعات )آيـةٌ ،    )٥ 

 والفجـِر أربـع آيـاٍت ،        )٧( آياتٍ  ، الطارق سبع   )٦(االنشقاق مخس آياتٍ  
والشمِس آيةٌ ، العلَق آيتاِن ، القَدر آيةٌ ، القيمةُ آيةٌ ، الزلزلةُ آيـةٌ ، القارعـةُ     

   . )٨(ثالثُ آياٍت ، قريش آيةٌ ، املاعونُ آيةٌ ، اإلخالص آيةٌ ، والناس آيةٌ
  
  
  

                                                 
، ١٦٥ ، وفنون األفنان ص      ٢٣١ ، واإليضاح ص     ٢٥٥ن ص   البيا: ينظر( أربع آيات   :  يف املصادر  )١(

  ). ١/٢٢٢ومجال القراء 

���ª������©z»��}�:أربع آيات،وذكر أن بعضهم عـد للمكـي       ):٢٥٧ص  ( قال الداين يف البيان    )٢(
اإليـضاح ص   : ينظـر (  ومل يعدها الباقون ، لكن املصادر األخرى اتفقت مع ما ذكره املؤلف              ]١٥[

  ) . ١/٢٢٣ ، ومجال القراء ١٦٧فنان ص ، وفنون األ٢٣٢
  . القيمة:  يف األصل)٣(
  .  هي سورة النبأ)٤(
  .  هي سورة التكوير )٥(
 ، ومجال ١٧٠ ، وفنون األفنان ص      ٢٣٣ ، اإليضاح ص     ٢٦٨البيان ص   : ينظر( آيتان  :  يف املصادر  )٦(

  ).١/٢٢٥القراء 

 ، واإليـضاح    ٢٧٠البيان ص   : ينظر ( ]١٥[ ��e��d���cz}�:آية واحدة ، وهي     :  يف املصادر  )٧(
   ). ١/٢٢٦ ، ومجال القراء ١٧١ ، وفنون األفنان ص ٢٣٣ص 
 راجعت األعداد اليت ذكرها املؤلف يف هذا الباب على عدد من املصادر ، وهي البيـان للـداين ،                    )٨(

ت إىل ما خالف    واإليضاح لالندرايب ، وفنون األفنان البن اجلوزي ، ومجال القراء للسخاوي ، وقد أشر             
  . فيه املؤلف هذه املصادر دون ما وافقها فيه 
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   باب يف ِذكِْر جمِل السوِر واآلياِت]٤[
  ِت واحلروِفوالكلما

  

    ِر مئةٌ وأربعولَةُ السمعشرةَ سورة ]و٦[ج  .  
 ومئتـاِن وِسـت     )١(وجملَةُ اآلياِت على عدِد الكُوِفيني سـتةُ آالفٍ          

وأسـنده   ، )٤( عن محزة  )٣(وهو العدد الذي رواه الكسائي     ، )٢(وثالثـونَ آيةً 
  .)٥( رِضي اُهللا عن– طالٍب  أىبمحزةُ إىل أمِري املؤمنني علي بِن

وهو العدد  ، )٧( ومئتاٍن وأربع آياٍت)٦(وعلى عدِد البصِريني ستةُ آالٍف   
  . الذي عليه مصاِحفُهم 

                                                 
  . ألف :  يف األصل)١(
   . ٢١٤اإليضاح ص: واألندرايب ، ٨٠البيان ص: الداين:  ينظر)٢(
، وهو أحد القراء الـسبعة      ، إمام يف القراءة واللغة   ، مث البغدادي   ، الكويف،  أبو احلسن علي بن محزة       )٣(

   ) .  ١/٥٣٥غاية النهاية : وابن اجلزري ، ١/٢٩٦معرفة القراء : الذهيب : رينظ( هـ ١٨٩توىف سنة 
: الذهيب: ينظر ( ه١٥٦توىف سنة   ، أحد القراء السبعة    ، الكويف  ،  أبو عمارة محزة بن حبيب الزيات        )٤(

   ) . ١/٢٦١غاية النهاية : وابن اجلزري  ، ١/٢٥٠معرفة القراء 
، فضائله أكثـر مـن أن تحـصى    ، وأحد السابقني األولني ، ء الراشدين  أمري املؤمنني ورابع اخللفا )٥(

استشهد صبيحة سابع عشر شهر رمضان سنة أربعـني مـن اهلجـرة             ، ومناقبه أعظم من أن تستقصى      
غايـة النهايـة    : وابن اجلزري  ، ١/١٠٥معرفة القراء   : الذهيب: ينظر(  رضي اهللا عنه وأرضاه      ،بالكوفة  

١/٥٤٦  . (   
  . ومتييز العدد من ثالثة إىل عشرة يكون مجعاً ، وكذلك يف املواضيع اآلتية ، ألف : األصل يف )٦(
   . ٢١٦اإليضاح ص: واألندرايب ، ٨٠البيان ص: الداين:  ينظر)٧(
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   ستةُ آالٍف ومئتاِن وسبـوعلى ع نيِد املدِنيعشرةَ آيةًـد وعلى  ، )١(ع
ِد إمساعيلَ   ـعِنـو ال ـ وه –دداألخ ـم ـيج ـ ب –  ري سـتةُ  ، )٢(عفرـن

   . )٣(آالٍف ومئتاٍن وأربع عشرةَ آيةً
   . )٤(وعلى عدِد أهِل مكةَ ِستةُ آالٍف ومئتاِن وتسع عشرةَ آيةً   
   . )٥(وعلى عدِد أهِل الشاِم ستةُ آالٍف ومئتاِن وِست وعشرونَ آيةً   
  . وثالثونَ كلمةً وجملَةُ كلماِتها سبع وسبعونَ ألفاً وأربع مئٍة    
ومخـسةَ  ، وجملَةُ حروِفها ثالثُ مئِة ألٍف وثالثٌ وعشرونَ ألفـاً             

٧( حرفاً)٦(عشر( .   
   على عدِد الكوفيني باب يف ِذكِْر أواخِر اآلِي]٥[

  ومئتاِن وِست وثالثونَ آية وهي ستةٌ آالٍف
   على مخٍس وعشرين لَتزاآلياِت ن وهي،  حرفاً )٨(اعلم أنَّ أواخر :  

                                                 
   ) . ٧٩البيان ص: الداين: ينظر( املدين األول :  ويسمى)١(
كان أحد األثبات   ، اري املقرئ احلافظ     كذا يف األصل ، وهو إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنص            )٢(

غاية النهاية  : وابن اجلزري  ، ١/٢٩٤معرفة القراء   : الذهيب: ينظر( هـ  ١٨٠توىف ببغداد سنة    ، والنبالء  
١/١٦٣  .(   
   . ١/٢٣١مجال القراء: والسخاوي ، ٧٩البيان ص: الداين:  ينظر)٣(
   . ٧٩البيان ص: الداين:  ينظر)٤(
   . ٨١بيان صال: الداين:  ينظر)٥(
  . وهو حتريف ، مخس عشرة :  يف األصل)٦(
 عد علماء السلف من الصحابة والتابعني كلمات القرآن وحروفه ومل يتفقوا علـى عـدد معـني                  )٧(

        داإليـضاح  : األنـدرايب  ، ٧٨– ٧٣البيان ص : الداين: ينظر( الختالفهم يف األسس اليت يقوم عليها الع
   ) .  ١٠٤-١٠١فنون األفنان ص: وابن اجلوزي ، ٢١٨– ٢١٤ص
  " . وإدخال الواو يف العدد ، ستة وعشرون : الصواب: "  يف هامش األصل)٨(
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     والثاُء  ، والتاُء  ، والباُء  ، األلف ، والـدالُ   ، واحلـاُء    ، واجلـيم ،
، والـضاد   ، والـصاد   ، والشني  ، والسني  ، والزاي  ،  والراُء   ]ظ٦[،والذالُ
، واملـيم   ، والالم  ، والكاف  ، والقاف  ، والفاُء  ، والعني  ، والظاُء  ، والطاُء  
  . والياُء  ، واهلاُء، والنونُ 

مث نزلََ على النونَ وحدها      ، )١(والواِو، والغِني  ، ومل ينِزلْ على اخلاِء        
ونزلَ باقي القـرآِن علـى سـائِر        ،  ومئةٌ وسبع وعشرونَ آية      )٢(ثالثةُ آالفٍ 

  . احلروِف املذكورة 
 ما نزلَ على وقد سقْتها على حروِف املُعجِم ، وذَكَرت ِمن بعد جملَةَ   

  : كُلِّ حرٍف منها وتفصيِلها ، ليكونَ أسهلَ على من أراد ِحفْظَها ، وهي
  .ومخسونَ آيةً )٣(تسع مئٍة وتسع: على األلِف   
  . مئةٌ واثنتاِن وستونَ آيةً: على الباِء   
  . مئةٌ وسبع ومخسونَ آيةً: على التاِء   
  . آيتاِن: على الثاِء   

                                                 
واحـدة  ، ألنَّ الواو أيضا نزلت عليه آيـات ثـالث       ، وفيه نظر   ، هكذا قال   : "  يف هامش األصل   )١(

 يف النـساء    ����g���fz}�: واآليات املشار إليها هي   ، "فال وجه إلسقاطه    ،واثنتان باالتفاق ،باالختالف

لكن هذا االعتراض على املؤلـف       ، ]٦٢[يف النجم   ����yz}�و،  ]٩٢[يف طه   z{��}�و، ]٣[
اعتماداًَ على الرسـم دون النطـق ،        ، مدفوع ألنه أدخل اآليات املذكورة يف ما آخره ألف من اآليات            

  . حسب املنهج الذي سار عليه يف الكتاب 
  .ألف :  يف األصل)٢(
، ألن جمموع اآليات اليت فواصلها األلـف حـسب منـهج        )وسبع(ا يف األصل، ولعل الصواب    كذ )٣(

  ).٩٥٧(املؤلف هو 
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  . تسع آياٍت: على اجليِم   
  . آيةٌ: على احلاِء   
  . مئةٌ وتسع وتسعونَ آيةً: على الداِل   
  . آيتاِن: على الذاِل   
  . أربع مئٍة وتسع وأربعونَ آيةً: على الراِء   
   .z«��}� عشر آياٍت ، كُلُّها: على الزاِي   
  . إحدى عشرةَ آيةً: على السِني   
  . آيتاِن: على الشِني   
  . عشر آياٍت: على الصاِد   
  . آيةٌ: على الضاِد   
  . اثنتا عشرةَ آيةً: على الطاِء   
  . عشرةَ آيةً  )١(]ثالثَ[: على الظاِء   
  .  ثالثَ عشرةَ آيةً]و٧[: على العِني   
  . ثالثُ آياٍت: على الفاِء   
  . إحدى وأربعونَ آيةً: على القاِف   
  .مثاِن آياٍت: على الكاِف   
  . ستونَ آيةًسبع و: على الالِم   
  . ِست مئٍة وستونَ آيةً: على امليِم   
  .  ومئةٌ وسبع وعشرونَ آيةً)٢(ثالثةُ آالف: على النوِن   

                                                 
   . عشرة آية ، وما ذكره املؤلف يف بيان فواصل حرف الظاء يدل على أا ثالث عشرة آية: يف األصل)١(
  . ألف:  يف األصل)٢(
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  .مثاٍن وأربعونَ آيةً: على اهلاِء   
  . )١(مئتاِن وسبعونَ آيةً:  على الياِء   
    ا األلفآِل عمرانَ ثالثُ آيـاٍت ، ويف النـساِء مئـةٌ     )٣(ففي: )٢(فأم 

 مئةٌ وعشر   )٥( وستونَ آيةً ، ويف إبراهيم ِست آياٍت ، ويف بين إسرائيلَ           )٤(عوتس
                 تسعونَ آيةً ، ويف طه ِسـت آياٍت ، ويف مرمي آياٍت ، ويف الكهِف مئةٌ وتسع
وعشرونَ آيةً ، ويف احلَج آيةٌ ، ويف الفرقاِن ِست وسبعونَ آيةً ، ويف األحزاِب               

 ويف فاطٍر سبع آياٍت ، ويف الصافَّاِت ثالثُ آياٍت ، ويف            اثنتاِن وسبعونَ آيةً ،   
القتاِل آيتاِن ، ويف الفتِح تسع وعشرونَ ، كُلُّها ، ويف الذارياِت أربع آياٍت ،               

 ويف الواقعِة مثاِن آيـاٍت ،       )٦(ويف الطوِر ثالثُ آياٍت ، ويف النجِم ثالثُ آياتٍ        
ِمي آيةً ، ويف املعارِج سـبع آيـاٍت         ويف الطالِق إحدى عشرةَ آيةً ، ويف التحر       

                                                 
بنقص ثالثة أرقام على عدد     ) ٦٢٣٣(املؤلف   بلغ جمموع أرقام حروف أواخر اآليات اليت ذكرها          )١(

  ). ٦٢٣٦( أهل الكوفة البالغ 

���I}� و   y��x��wz}� و ��Q��Pz}�: أراد باأللف اهلمزة حنو   :" يف هامش األصل   )٢(

Jz�����                 واأللف املبدلة من التنوين وقفاً ، وألف التأنيث أو غريها املكتوبة يف املصحف علـى صـورة

  " . ، وكذا أراد األلفات الواقعة بعد اهلاء  �ò��ñ�z}�و �xz}� :األلف حنو
  .  ففي: يف ، والسياق يقتضي:  يف األصل )٣(

  .  مع اآليات اليت أواخرها األلف]٣[��q��pz}� عد املؤلف )٤(
  .  هي سورة اإلسراء)٥(

 ���ò��z} و ] ٢٨[�xz}� و ]٢٧[���Éz}�: يف النجم ثالث آيات أواخرها ألف ، هـي         )٦(

]٤٤[  ٥٣(ياء ، وهي    ) ٥٤( املؤلف الياءات يف السورة       ، وعد (    فلعله عد ،{��ò��z    معها ، وجعل 

  . يف آخر السورة مع األلفات ، ألنه مل يعترب الواو ضمن حروف الفواصل����yz}� :قوله تعاىل
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 ، ويف نوٍح أربع وعشرونَ آيةً ، ويف اِجلن مثاٍن وعشرونَ ، ويف املَزمِل               ]ظ٧[
     ِثِر ِستويف اإلنـساِن إحـدى وثالثـونَ ، ويف           )١(مثاينَ عشرةَ ، ويف املُد ، 
، اجفِة سبع عشرةَ   الر  مخس وثالثونَ ، ويف    )٢(املُرسالِت تسع ، ويف املُعِصراتِ    

  سبع سبويف        )٣(ويف ع ، الطارِق ثالثٌ ، ويف األعلـى       ، ويف االنشقاِق ِست
، ويف الفَجِر أربع ، ويف البلِد آيةٌ ، ويف الـشمِس مخـس عـشرةَ ، ويف                  آيةٌ

  . االنشراِح آيتاِن ، ويف الزلزلِة  خمس ، ويف العادياِت مخس ، ويف النصِر آيتاِن
ففي البقرِة تسع ، ويف آِل عمرانَ عشر ، ويف املائدِة أربع ،     :  الباءُ وأما   

                ِد مخسعثالثَ عشرةَ ، ويف الر ويف التوبِة آيةٌ ، ويف هود ، ويف األنفاِل أربع
، يف النوِر آيتاِن ، ويف سبأ مخس      عشرةَ ، ويف إبراهيم أربع ، ويف احلَج آيتاِن ، و          

،  وثالثونَ ، ويف الزمِر أربع      الصافات مخس ، ويف صاد مخس      ويف فاطر آيةٌ ، ويف    
       مخـس   )٦( ، ويف عـسق    )٥( سبع عشرةَ ، ويف حم السجدة        )٤(ويف حم املؤمن  

 ويف قاف سبع ، ويف الواقعِة آيةٌ ، ويف احلديِد آيةٌ ، ويف احلَشِر آيتـاِن ،                  ]و٨ [

                                                 
، واملؤلف يف الواقـع قـد       " ومل يذكر يف القيامة عشر آيات على األلف         : "  جاء يف هامش األصل    )١(
  . رها مع الياءات ، ألا مرسومة ياًءذك
  .  هي سورة النبأ)٢(
، وهذا القول مبين على عدم التفريـق بـني          " والصواب أا سبع عشرة     : "  جاء يف هامش األصل    )٣(

األلفات املرسومة باأللف ، وتلك املرسومة بالياء ، وهو عكس مذهب املؤلـف ، ومـن مث ال وجـه                    
  .  هنالالعتراض على العدد املذكور 

  . سورة غافر:  وتسمى أيضاً)٤(
  .  هي سورة فصلت )٥(
  .  هي سورة الشورى)٦(
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 ، ويف الطارِق آيتاِن ، ويف الفجِر آيةٌ ، ويف ويف املرسالِت آيتاِن ، ويف الربوِج آيةٌ 
  .االنشراِح آيتاِن ، ويف العلَِق آيةٌ ، ويف تبت أربع ، ويف الفَلَِق آيةٌ

 ، ويف احلاقَّـِة     )٢(]شر   ويف الواقعِة ع   [ ففي النجِم آيتاِن ،      )١(وأما التاءُ    
، ويف   ، ويف القيامِة عـشر     )٣( مثانٍ ثالثٌ وعشرونَ ، ويف املعارِج آيةٌ ، ويف املدثِّرِ        

املرسالِت مخس ، ويف النازعاِت تسع ، ويف عبس إحدى عشرةَ ، ويف التكـويِر         
     عشرةَ ، ويف االنفطاِر مخس ويف الغاشـيِة    ،)٤(]ويف االنشقاق مخـس     [  ، أربع 

، ويف   البلِد عشر ، ويف العلِق ثـالثٌ        عشرةَ ، ويف الفجِر آيتاِن ، ويف       )٥(مثاينَ
  .  اهلمزِة سبع ، ويف قريٍش آيةٌالقيمِة سبع ، ويف القارعِة ِست ، ويف

  . ففي الضحى آيةٌ ، ويف املعارِج آيةٌ: وأما الثاُء   
    ا اجليمويف              : وأم ، مخـس آيةٌ ، ويف قاف ففي احلَِّج آيةٌ ، ويف صاد

  . املعارِج آيةٌ ، ويف الربوِج آيةٌ
  .ففي النصِر آيةٌ: وأما احلاُء   

                                                 
، وخالفه اجلمهـور،    ) كذا  ( إدخال اهلاءات اليت هي يف الوقف ويف التاء         : "  جاء يف هامش األصل    )١(

احلاقة ،  : ( ثليريد الكاتب أن املؤلف عد تاء التانيث يف االمساء يف م          " وعددها يف اهلاء ، وهو الصحيح       
  . اليت تصري يف الوقف هاء ، ضمن اآليات اليت أواخرها التاء ... ) بالقارعة ، بالطاغية ، عاتية 

  . ما بني املعقوفني مرسوم امش األصل )٢(
)٣(             يف املدثر سبع آيات آخرها تاء التأنيث ، لكن املؤلف عد  )همعها ، وأسقطها من عدد     ] ٥٧) [ذَكَر

 . كما ذكر املؤلف يف أول الباب) ١٥٧(ار جمموع اآليات اليت آخرها التاء اهلاءات فص

  .  زيادة الزمة غفل عنها الناسخ ، وا يكمل جمموع اآليات اليت فواصلها التاء )٤(
  . مثان:  يف األصل)٥(
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ففي البقرِة سبع ، ويف آِل عمرانَ تـسع ، ويف املائـدِة             : وأما الدالُ    
ويف الرعِد  ، )١( ويف األنفاِل آية ، ويف هوٍد إحدى وعشرونَ   ]ظ٨ [آيتــاِن  
  عشرةٌ    ، أربع ٢(ويف إبراهيم( ،  ٌواحدة ويف مرمي)عشرةَ      ، )٣ مخس ويف احلج ،

، ويف الصافاِت آيتـاِن     ، ويف فاطٍر ثالثٌ    ، ويف سبأ تسع    ، ِن  ويف لقمانَ آيتا  
    ِست ٤(ويف الزمِر ثالثٌ  ، ويف صاد( ،    ويف حم السجدة   ، ويف حم املؤمن عشر

  سبع ،    وعشرونَ   ، ويف عسق أربع تسع ويف  ، )٦(ويف الطوِر آيةٌ  ، )٥(ويف قاف
ويف التغابن  ، ويف املَودِة آيةٌ    ،  آيةٌ   ويف اادلةِ ، ويف احلديِد آيةٌ    ، الواقعِة ثالثٌ   

   ويف الربوِج، ويف املُدِثِر آيةٌ ، آيةٌ 
ويف ، ويف العادياِت ثالثٌ    ، ويف البلِد ِست    ، ويف الفجِر عشر    ، ست عشرةَ   

   . )٧(ويف الفَلَِق آيتاِن، ويف اإلخالِص أربع ، ويف تبت آيةٌ ، الكافرونَ آيتاِن 
   ففي هوٍد آيتاِن : ا الذالُوأم .  
ويف آِل عمـرانَ ثـالثٌ      ، ففي البقرِة إحدى وعـشرونَ      : وأما الراءُ    

ويف التوبِة  ، ويف األنفاِل عشر    ، ويف األنعاِم أربع    ، ويف املائدِة سبع    ، وعشرونَ  
                                                 

  .  يف هود ثالثة وعشرون آية آخرها دال )١(
 .ل  يف إبراهيم إحدى عشرة آية فواصلها تنتهي بدا)٢(

  ) . صاد(بناء على لفظ ، ���Az}�ويبدو أنه يقصد ،  كذا يف األصل )٣(

)٤(يبدو أن املؤلف عد �{�����w��vz��]وياءين، فجعل يف السورة ثالث داالت ، مع الياء ]١٧  .  
  ) . تسع ( حترفت إىل ) سبع ( ولعل ،  يف سورة ق سبع وعشرون آية آخرها دال )٥(
  .خرها دال  ليس يف الطور آية آ)٦(
وإذا أخـذنا بنظـر   ،  جمموع اآليات اليت فواصلها الدال كما ذكر املؤلف مثان وتسعون ومئة آيـة      )٧(

االعتبار ما ورد يف سورة هود من زيادة آيتني ، ويف سورة إبراهيم آية ، وحذف آيتني من سورة قـاف                     
  . ملؤلف يف أول الباب فإن اموع يصبح تسعاً وتسعني ومئة آية ، وهو اموع الذي ذكره ا
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  آيتاِن    ، ويف هوٍد إحدى عشرةَ     ، أربع ويف  ]و٩[ويف الرعِد مثاٍن ،   ، ويف يوسف 
ويف احلَـج   ،  آية   )١(ويف بين إسرائيلَ  ، ويف النحِل آيتاِن    ، اهيم إحدى عشرةَ    إبر

، ويف العنكبوِت ثالثٌ ، ِص آيتاِن   ويف القَص ، ويف النوِر سبع    ، مخس وعشرونَ   
ويف فـاطٍر   ، ويف سبأ اثنتا عشرةَ     ، ويف لقمانَ ِست عشرةٌ     ، ويف الروِم آيتاِن    
ويف حم املـؤمن    ، ويف الزمِر ِست    ، س عشرةَ   ويف صاد مخ  ، تسع وعشرونَ   
ويف ، ويف سورة عـسق عـشرونَ       ، ويف حم السجدة آيتاِن     ، مخس عشرةَ   
ويف ، ويف الطوِر مخس    ، ويف قاف آيتاِن    ، ويف احلجراِت آيةٌ    ، األحقاِف آيةٌ   

ويف ، ويف احلديِد إحدى عـشرةَ      ، ويف الرمحِن آيتاِن    ، القمِر مخس ومخسونَ    
ا   ةِ ، ويف احلشر ثالث    ، ادلِة مخسدثالثٌ   )٢(ويف املَو  ،  ويف ، ويف التغابِن سبع

   ِثِر إحدى وثالثونَ     ، ويف املُلِْك إحدى وعشرونَ     ، التحرِمي أربعويف ، ويف املد
   الِت آيتاِن    ، القيامِة سبعويف ، ويف الربوِج آيةٌ   ، ويف االنشقاِق آيةٌ    ، ويف املرس
ويف الـضحى  ، ويف الفجِر مخس ، ويف الغاشيِة أربع    ، )٣(ثُ آياتٍ الطارِق ثال 
ويف ، ويف التكـاثِر آيتـاِن      ، ويف العادياِت ثالثٌ    ، ويف القَدِر مخس    ، آيتاِن  

  . )٥(ويف الكوثِر ثالثٌ، )٤(العصِر آيةٌ

                                                 
  .        هي سورة اإلسراء )١(
  .  هي سورة املمتحنة )٢(
  . آية :  يف األصل)٣(
 .يف سورة العصر ثالث راءات  )٤(
وهو ينقص عن اموع الذي ذكره ) ٤٤٨(جمموع ما ذكره املؤلف من اآليات اليت آخرها راء  )٥(

 .بزيادة رقم واحد) ٤٥٠(عصر ثالثاً كان اموع وإذا عددنا سورة ال، يف أول الباب برقم واحد 
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ويف احلَـج  ،  ويف إبراهيم آيـةٌ  ]ظ٩[ففي هوٍد آيتاِن   : )١(وأما الزاءُ    
ويف اادلِة   . )٢(ويف عسق آيةٌ  ، ويف حم السجدة آيةٌ     ، ويف فاطٍر آيةٌ    ، تاِن  آي
  .آيةٌ
   ا السني٣(ففي يس آيةٌ: وأم(

  ، ت ، ويف التكويِر أربعويف الناِسِ س .  
   ا الشنيويف قريٍش آيةٌ ، ففي القارعِة آيةٌ : وأم .  
    ا الصادآيةٌ  ،  هوٍد آيةٌ    ويف ، )٤(ففي األعراِف آيةٌ  : وأم ويف ، ويف إبراهيم

                            ،ةٌـويف عسق آي، ويف حم السجدة آيةٌ ، اِن ـويف صاد آيت ، )٥(مرمي آيةٌ
  . ويف الصف آيةٌ ، ويف قاف آيةٌ 

      ا الضادففي حم السجدة آيةٌ : وأم .  
ويف ، ويف هوٍد أربـع     ، ويف األنفاِل آيةٌ    ، ففي آِل عمرانَ آيةٌ     : لطاُءاوأما        

ويف الربوِج  ، ويف قاف آيةٌ    ، ويف حم السجدة آيتاِن     ، ويف صاد آيةٌ    ، احلَج آيةٌ   
  . آيةٌ 

                                                 
 .والزاء ، جيوز فيه الزاي  )١(
كما نـص   ، وبذلك يكتمل جمموع آيات الزاء عشر آيات        ، ] ٢٥) [عزيز(يف سورة احلديد آية      )٢(

 .املؤلف يف أول الباب 

 .ألن املؤلف يعترب الرسم هنا دون النطق  ، ]١[ z\���}������هي )٣(

 . يف أول السورة ]١[ ���Az}�هي  )٤(

ويبدو هنا كأنه يعدها بناء على ،يف الدال بناء على النطق��������Az}�سبق أن عد املؤلف  )٥(
 .الرسم
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ففي األنعاِم آيةٌ ، ويف هوٍد ثالثٌ ، ويف إبراهيم آيةٌ ، ويف احلَج       : وأما الظاءُ        
يةٌ ، ويف حم السجدة آيةٌ ، ويف قاف آيتـاِن ،            آيةٌ ، ويف لقمانَ آيةٌ ، ويف سبأ آ        
  . ويف الربوِج آيةٌ ، ويف الطارِق آيةٌ

       ا العنيِد آيةٌ ، ويف حم املؤمن آيةٌ ، ويف الذارياِت آيةٌ ، ويف              : وأمعففي الر
 ، ويف املرسالِت آيةٌ ، ويف الطـارِق         ]و١٠ [الطوِر ثالثٌ ، ويف املعارِج آيتاِن       

  .، ويف الغاشيِة آيتاِن آيتاِن 
  . ففي الذارياِت آيةٌ ، ويف قريٍش آيتاِن : وأما الفاُء      
       ا القافففي البقرِة آيةٌ ، ويف آِل عمرانَ آيةٌ ، ويف األنفاِل آيـةٌ ، ويف               : وأم

                  ويف الصافاِت آيةٌ ، ويف صـاد ، ِست هوٍد آيةٌ ، ويف الرعِد ثالثٌ ، ويف احلَج
ويف حم املؤمن آيتاِن ، ويف عسق آيةٌ ، ويف الذارياِت آيةٌ ، ويف القيامـِة                 ِست ، 

أربع ، ويف االنشقاِق أربع ، ويف الربوِج آيةٌ ، ويف الطارِق أربـع ، ويف العلـِق                 
  . آيتاِن ، ويف الفلِق آيتاِن 

   وأم ويف االن  ففي الذارياِت آيتاِن، ويف االنفطاِر آيتانِ     : ا الكاف ، شراِح أربع .                                 
   ،ةٌـاِء آيـ، ويف النس ، ويف آِل عمرانَ ثالثٌ قرِة آيةٌـففي الب:  وأما الالم

واملائدِة ثالثٌ ، ويف األنعاِم ثالثٌ ، ويف األعراِف آيتاِن ، ويف التوبِة آيـةٌ ،                
 ويف الرعِد سـبع ، ويف       ويف يونس آيةٌ ، ويف هوٍد آيتاِن ، ويف يوسف آيةٌ ،           

إبراهيم أربع ، ويف اِحلجِر آيتاِن ، ويف النوِر آيةٌ ، ويف الفرقـاِن آيـةٌ ، ويف     
 ، ويف   ]ظ١٠ [الشعراِء أربع ، ويف القَصِص آيتاِن ، ويف الـسجدة آيـةٌ             

األحزاِب آيةٌ ، ويف سبأ آيةٌ ، ويف صاد آيةٌ ، ويف الزمِر آيتـاِن ، ويف حـم    
املؤمن ثالثٌ ، ويف عسق أربع ، ويف الزخرِف آيةٌ ، ويف الواقعِة آيـةٌ ، ويف              
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 ، ويف املُزّمـِل آيـةٌ ، ويف         املَودِة آيةٌ ، ويف احلاقَِّة آيةٌ ، ويف املعارِج آيـةٌ          
  . آيتاِن ، ويف الطارِق آيتان ، ويف الفيِل مخس املرسالِت 

    ا امليمومخسونَ ، ويف           : وأم ففي فاحتِة الكتاِب ثالثٌ ، ويف البقرِة أربع
آِل عمرانَ ثالثونَ ، ويف النساِء مخس ، ويف املائدِة أربـع وعـشرونَ ، ويف                

     ويف األنفاِل تـسع ، عـشرةَ ، ويف  األنعاِم ثالثَ عشرةَ ، ويف األعراِف عشر 
       مخـس ويف يوسف ، ويف هوٍد مخس ، عشر وثالثونَ ، ويف يونس التوبةَ سبع

        ِر ِستويف اِحلج ، سبع عشرةَ      عشرةَ ، ويف إبراهيم عشرةَ ، ويف النحِل مخس  ،
ويف مرمي آيتاِن ، ويف طه آية ، ويف األنبياِء ِست ، ويف احلَج اثنتا عشرةَ ، ويف                  

 ،)١(ونَ ، ويف الشعراِء تسع وعـشرونَ       أربع ، ويف النوِر ثالثٌ وعشر      املؤمنونَ
 ، ويف الروِم أربع ، ِص ثالثٌ ، ويف العنكبوِت سبعويف القَص ، ويف النمِل تسع

، ويف   )٢( ، ويف السجدة آيتاِن ، ويف األحزاِب آيـة         ]و١١ [ويف لقمانَ مثاٍن    
رةَ ، ويف الـصافاِت ِسـت       تـا عـش   سبأ أربع ، ويف فاطٍر آية ، ويف يس اثن         

، ويف صاد ثالثٌ ، ويف الزمِر مخس ، ويف املؤمِن مخس ، ويف حـم                وعشرون
، ويف الـدخاِن    ق إحدى عشرةَ ، ويف الزخرِف عشر      السجدة مثاٍن ، ويف عس    

                 ويف األحقاِف مثـاٍن ، ويف القتـاِل ِسـت ، عشرةَ ، ويف اجلاثيِة سبع مخس
)٣(راِت سبع ، ويف الذارياِت تسع ، ويف الطوِر سبع     وثالثونَ ، ويف احلج   

، ويف  

                                                 
 .يف الشعراء ثالثون آية فواصلها على حرف امليم  )١(
ى ليس يف سورة األحزاب آية فاصلتها ميم ، فكل فواصلها على األلف إال آية واحدة جاءت عل                 )٢(

 .الالم
 .يف الطور مثاين آيات فواصلها على حرف امليم )٣(
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 عشرةَ ، ويف احلديـِد      )١( سبع ، ويف الواقعِة مثاينَ     - عز وجلَّ    –سورِة الرمحِن   
     فويف الـص ، ِة أربعدويف املَو ، ِر مخسادلِة ثالثٌ ، ويف احلَشويف ا ، عشر

يف التغابِن سبع ، ويف التحرِمي اثنتاِن ، ويف املُلِْك          ثالثٌ ، ويف اجلُمعِة ثالثٌ ، و      
آيتاِن ، ويف القلِم عشر ، ويف احلاقَِّة أربع ، ويف املعارِج ثالثٌ ، ويف نوٍح آيةٌ ، 
ويف املُزمِل آيةٌ ، ويف املرسالِت آيةٌ ، ويف املُعِصراِت آيةٌ ، ويف النازعاِت آيةٌ ،                

كويِر ثالثٌ ، ويف االنفطاِر ثالثٌ ، ويف املطففني تسع ، ويف عبس آيةٌ ، ويف الت
، ويف الفجِر آيةٌ ، ويف الـتِني        ]ظ١١ [ويف االنشقاِق آيةٌ ، ويف الغاشيِة آيتاِن        

آيةٌ ، ويف العلِق ثالثٌ ، ويف الزلزلِة آيةٌ ، ويف التكاثِر آيتاِن ، ويف املاعوِن آيةٌ ، 
  . )٢(ويف الكافرونَ آيةٌ 

  ،ويف البقرِة مئةٌ وثالثٌ وتسعونَففي فاحتِة الكتاِب أربع ، : النونُوأما   
ويف آِل عمرانَ مئةٌ وعشرونَ ، ويف النساِء آيةٌ ، ويف املائـدِة مثـانونَ ، ويف                 
األنعاِم مئةٌ وأربع وأربعونَ ، ويف األعراِف مئةٌ وثالثٌ وتسعونَ ، ويف األنفاِل             

     وثالثونَ ، ويف التوبِة ِست مثاٍن وتسعونَ ، ويف هوٍد          تسع ومثانونَ ، ويف يونس 
، ويف الرعد مخـس ، ويف إبـراهيم    )٣(ِست ومخسونَ ، ويف يوسف تسعونَ       

               إحدى ومثانونَ ، ويف النحِل مئةٌ وإحدى عشرةَ ، ويف مرمي رويف اِحلج ، ِست

                                                 
 .مثان: يف األصل )١(
فاصلة ، لكن جمموع ما ذكـره هنـا         ) ٦٦٠(ذكر املؤلف يف أول الباب أن فواصل حرف امليم           )٢(
، وإذا حذفنا فاصلة سورة األحزاب اليت ذكرها وهي ليست موجودة ، وأضفنا فاصلة علـى                ) ٦٦٣(

شعراء وأخرى على فواصل سورة الطور اللتني مل تذكرا فإن جمموع فواصـل املـيم               فواصل سورة ال  
 ) .٦٦٠(وليس ) ٦٦٤(يكون 

 .يف املصحف ثالث وتسعون آية فواصلها على حرف النون يف سورة يوسف  )٣(
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يف املؤمنـونَ مئـةٌ     مخس ، ويف األنبياِء مئةٌ وِست ، ويف احلَج اثنتا عشرةَ ، و            
ونَ ،  وأربع عشرةَ ، ويف النوِر إحدى وثالثونَ ، ويف الشعراِء مئةٌ وأربع وتسع            

 ]و١٢ [، ويف العنكبوِت ويف النمِل أربع ومثانونَ، ويف القَصِص إحدى ومثانونَ
، ويف السجدة    )١(تسع ومخسونَ ، ويف الروِم أربع ومخسونَ ، ويف لقمانَ مثاٍن            

ويف فـاطٍر ثـالثٌ ، ويف يـس         ونَ ، ويف سبأ اثنتاِن وعشرونَ ،        سبع وعشر 
 عشرةَ ، ويف    )٢( ، ويف الصافاِت مئةٌ ومخس وأربعونَ ، ويف صاد مثاينَ         سبعونَ

، ويف حم املؤمن اثنتاِن وثالثونَ ، ويف حم السجدة           )٣(الزمِر ثالثٌ ومخسونَ    
 ، ويف الدخاِن أربـع      ثالثونَ ، ويف عسق ِست ، ويف الزخرِف مثاٍن وسبعونَ         

وأربعونَ ، ويف اجلاثيِة ثالثونَ ، ويف األحقاِف ِست وعشرونَ ، ويف احلجراِت             
عشر ، ويف الذارياِت اثناِن وأربعونَ ، ويف الطوِر ثالثونَ ، ويف النجِم ثالثٌ ،               

  ونَ ، ويف الواقعِة ـع وستـ تس–لَّ ـز وجـ ع–ِن ـ الرمح]ورِةـ س[ويف 
 عشرةَ ، ويف احلشِر     )٤( سونَ ، ويف احلديِد مخس ، ويف اادلِة اثنتا        مخس ومخ 

أربع عشرةَ ، ويف املَودِة أربع ، ويف الصف عشر ، ويف اجلمعـِة مثـاٍن ، ويف                  
املنافقونَ إحدى عشرةَ ، ويف التغابِن ثالثٌ ، ويف التحرِمي مخس ، ويف املُلْـِك               

 ، ويف احلاقِة مخـس عـشرةَ ، ويف   ]ظ١٢ [بعونَسبع ، ويف القلِم اثناِن وأر
املعارِج إحدى وعشرونَ ، ويف نوٍح ثالثٌ ، ويف املُدثِِّر عشر ، ويف املرسالِت              

                                                 
 .يف املصحف سبع فواصل للنون يف سورة لقمان  )١(
 .مثان: يف األصل )٢(

اليت عدها  ] ١٤ [z`��}�فاصلة للنون يف سورة الزمر ، إذا مل نعد          يف املصحف اثنتان ومخسون      )٣(
 .املؤلف يف فواصل الياء 

 .اثنان: يف األصل )٤(
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مثاٍن وعشرونَ ، ويف املُعِصراِت أربع ، ويف التكويِر مثاٍن ، ويف االنفطاِر مثـاٍن ،                
        ، وعشرونَ ، ويف االنشقاِق مخس سبع ويف الفجِر ثـالثٌ ، ويف       ويف املطففني 

البلِد ثالثٌ ، ويف التِني سبع ، ويف التكاثِر أربـع ، ويف املـاعوِن ِسـت ، ويف                   
 الكافرونَ ثالثٌ
)١(  .  

 ففي طه آيةٌ ، ويف احلاقِة تسع      : وأما اهلاءُ    
)٢(   ،    ويف املعارِج أربـع)٣(  ،
االنـشقاِق  نفطاِر آيةٌ ، ويف     ويف القيامِة مثاٍن ، ويف عبس ثالثَ عشرةَ ، ويف اال          

ثالثٌ ، ويف الزلزلِة آيتاِن ، ويف القارعِة ثالثٌ ، ويف العلِق آيةٌ ، وفـي القيمـِة                 
   .، ويف مهزِة آيتان )٤(آيةٌ
ففي الكهِف آيةٌ ، ويف طه مئـةٌ وسـبع ، ويف الزمـِر              :  )٥(وأما الياء    

)٧(ويف الطالِق آيةٌ ، ويف النجمِ     ،  )٦(آيتاِن
)٨(ع ومخسونَ أرب 

   ،    ، ويف املعارِج أربع
                                                 

فاصلة ، لكن جمموع ما ذكـره هنـا         ) ٣١٢٧(ذكر املؤلف يف أول الباب أن جمموع فواصل النون           )١(
 فاصلة من سوريت لقمـان      ، فإذا أضفنا ثالث فواصل على سورة يوسف ، وحذفنا         ) ٣١٢٤(تفصيالً هو   

 .، واهللا أعلم ) ٣١٢٥(والزمر كان جمموع فواصل النون هو 
 .تسعة : يف األصل )٢(

 ، ومل يذكرها املؤلف ، وقد جعل جمموع اآليات اليت آخرها هاء مثانياً              ]٥٥ [�����kz}�يف املدثر  )٣(
 .وأربعني آية ، كما تقدم يف أول الباب 

 .ة قبل الزلزلة يف املصحفموقع العلق والقيم )٤(
أدخل األلفات املكتوبة يف املصاحف ياء يف حرف الياء ، وفيه نظر ، ألا ألفات               : " يف هامش األصل   )٥(

 .وهذه مالحظة صحيحة ، لكن املؤلف اعتمد على هذا املنهج يف كتابه وطبقه فيه " حقيقة 

 ]. ١٤[z`��}�: مع قوله تعاىل يف فواصل الياء ، ] ١٧[ w��vz}�يبدو أن املؤلف عد  )٦(

 .سورة النجم قبل سورة الطالق يف املصحف  )٧(

)٨(             يف سورة النجم ثالث ومخسون آية آخرها مرسوم بالياء،ولعل املؤلف عـد{��ò��z�����]معها  ]٤٤ 
 ).٦(اهلامش ) ٢٧٨(ينظر ص 



  

  

  

  

  

  

  

  غامن قدوري . د.أ: حتقيق البن زجنلة     /  وعدد آياتِه واختالف الناس فيه         تنـزيل القرآن  ٢٩٠ 

 

  
  
  
  

ويف القيامِة إحدى عشرةَ ، ويف النازعاِت تسع عشرةَ ، ويف عبس عـشر ، ويف                
األعلى مثاينَ عشرةَ ، ويف الفجِر أربع ، ويف الليِل إحدى وعشرونَ ، ويف الضحى    

و١٣ [ .)١(مثاٍن ، ويف العلِق تسع[  
   وِرالس )٢( باب يف ِذكِْر نظائِر]٦[

  نظائر هلا يف العدد )٣(]ال[وما 
  اعلم أنَّ عدد آياِت السوِر على ضربيِن ، إحدامها هلا نظري يف جملَِة    

  .  ال نظري هلا: العدِد ، والثاين
:  )٤(فاليت ليس هلا نظري يف العـدِد فهـي ثـالثٌ ومخـسونَ سـورة            

 ، واملائدةُ   ]١٧٦ [ ، والنساُء    ]٢٠٠ [، وآلُ عمرانَ    )٥( ]٢٨٦ [البقـــرةُ  
] ١٢٠[ واألنعام ،] ١٦٥[واألعراف ،]  ١٢٩[ ، والتوبةُ  ]٢٠٦[ويونس ،  

] ١٠٩[ وهود ، ] ١٢٣[ ،   والرعـد] ٤٣[ ،   واحلجـر] والنحـلُ  ، ]٩٩       
] ١٢٨[ ،     والكهف] ١١٠[ ،   ومرمي] واألنبيـاءُ ، ]١٣٥ [وطـه    ، ]٩٨     
    والـشعراُء  ، ]٧٧ [والفرقـانُ ، ]٦٤ [والنور  ، ]١١٨ [ونَ  املؤمنو ، ]١١٢ [
واألحزاب  ، ]٣٤ [ولقمانُ   ، ]٦٩ [والعنكبوت   ، ]٩٣ [والنملُ   ، ]٢٢٧ [
    وعـسق  ، ]٨٥ [وحم املؤمن    ، ]١٨٢ [والصافات  ، ]٨٣ [ويس  ، ]٧٣ [

                                                 
 ما ذكـره هنـا هـو        فاصلة ، لكن جمموع   ) ٢٧٠(ذكر املؤلف يف أول الباب أن فواصل الياء          )١(
)٢٦٩.( 

 .املراد بالنظائر من السور هنا املتفقة يف عدد آياا، وهو واضح يف عنوان الباب )٢(
 .وما النظائر: يف األصل )٣(
مئة وأربع  : هذا عدد أهل الكوفة خاصة ، فهذا العدد يكمل مع السور اليت هلا نظري يف عدد آياا                 )٤(

 .عشرة سورة
 .ورة عدد آياا بني قوسني مربعني زدت بعد اسم الس )٥(
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] ٥٣[ ،والزخرف] واأل ، ]٣٧ [واجلاثيةُ، ]٥٩ [والدخانُ   ، ]٨٩ حقـاف    
، ]٥٥ [والقمـر   ، ]٦٢ [والنجم  ، ]٤٩ [والطور  ، ]٣٨ [والقتالُ  ، ]٣٥ [

، ]٤٤ [واملعارج، ]١٤[والصف، ]١٣ [واملَودةُ، ]٢٤[واحلشر، ]٩٦ [الواقعةُ  
  ٣١ [انُ  ـواإلنس ، ]٥٦ [واملدثر[ ،واملرسالت ] ٥٠[ ،  والنازعات] ٤٦[ ، 
  سب٤٢ [وع[ ،   واملطففني] ٣٦[ ،   واالنشقاق] ٢٥[ ،   والطارق] ١٧[ ، 
   . ]٩[ومهزة  ، ]٢١ [والليلُ  ، ]١٥ [والشمس  ، ]٢٦ [والغاشيةُ 

   : )١(واليت هلا نظري يف جملَِة العدِد فهي إحدى وستونَ
  .يوسف وبين إسرائيلَ: ى عشرةَ فأكثر اآلياِت ِمن السوِر على مئٍة وإحد      
  . وصاد ، القَصص : ننيعلى مثاٍن ومثا   
   على مثاٍن وسبعني : ظ ١٣ [وسورةُ الرمحِن ، احلَج[ .   
   األنفالُ : على مخٍس وسبعني ، والزمر .  
   على ستني : الروم ، والذاريات .  
   وحم السجدة ، سبأ : على أربٍع ومخسني .  
  . حلاقَّةُ وا، والقلم ، إبراهيم :  ومخسني)٢( ] اثنتِني [على    
   على مخٍس و أربعني : فاطر ، وقاف .  
   ٣(والتساؤلُ، القيامةُ : على أربعني( .   

                                                 
البيـان  ( قال الدانـي   ، باختالف مذاهب العادين   ألن النظائر ختتلف  ،هذا على عِدد أهل الكوفة     )١(
ومجلة ما ذكره املؤلف هنا ست      ، ... " مجلتها إحدى وستون سورة     : ِذكْر نظائِر الكويفِّ   ): " ٨٥ص

  . يف مواضعه يف اهلامشوسوف أشري إىل ما سقط منها، ومخسون سورة 

 .زيادة يقتضيها السياق  )٢(
 .سورة النبأ  )٣(
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   السجدةُ : على ثالثني ، واملُلْك ، والفجر .  
   على تسٍع وعشرين : الفتح ، واحلديد ،١(والعشار( .   
  . والربوج ، اادلةُ : وعشرين )٣(اثنتِني )٢(على   
  . والبلد ، املُزملُ : شرينعلى ع   
  . والعلَق ، واألعلى ، االنفطار : على تسع عشرةَ   
  . والتغابن ، احلُجرات : على مثاينَ عشرةَ   
  . والتحرمي ، الطالق : على اثنتي عشرةَ   
   . )٤(والضحى، واملنافقونَ ، اجلمعةُ : على إحدى عشرةَ   
  . والتكاثر ، والزلزلةُ ، والقيمةُ ، والتني ، شراح االن: على مثاِن آياٍت   
  . واملاعونُ ، فاحتةُ الكتاِب : على سبِع آياٍت   
  . والناس ، الكافرونَ : على ِست آياٍت   
   . )٥(والفَلَق، والفيلُ ، القَدر : على مخِس آياٍت   
  . قريش ، واإلخالص : على أربِع آياٍت   
  . )٦( والنصر، والكوثر ، والعصِر : اٍتعلى ثالِث آي   

                                                 
 .سورة التكوير  )١(
وهي تتمة اموع البالغ إحدى ، " نوح واجلن : على مثانية وعشرين: " سقط يف هذا املوضوع سهواً )٢(

 ) .٨٥البيان ص: الداين: ينظر( وستني سورة 

 .اثين : يف األصل )٣(
ألـا  ، ويبدو أا سقطت سهواً من الناسخ      ، كلتامها إحدى عشرة آية     ، ديات والقارعة   وسورة العا  )٤(

 ) .٨٥البيــان ص: الداين: ينظر(، داخلة يف جمموع العدد البالغ إحدى وستني سورة 

وهي تتمة جمموع إحدى وستني سورة مما له نظري من السور           ، فعدد آياا مخس    ، معها سورة املسد     )٥(
  ) .٨٥البيان ص:  الداين:ينظر( 

 .هكذا اية نص الكتاب يف املخطوطة، من غري إشارة إىل متام الكتاب ، أو الناسخ وتاريخ النسخ )٦(
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  مصادر الدراسة والتحقيق
  

  حتقيق ؛)جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر (  السيوطي / اإلتقان يف علوم القرآن .١
  .م١٩٦٧ =ه ١٣٨٧حممد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة 

 .م ١٩٨٠ ، دار العلم للماليني ، بريوت ٥ ، ط)خريالدين( الزركلي/  األعالم .٢
 ؛ حتقيق حممـد أبـو       )علي بن يوسف    ( القفطي   / إنباه الرواة على أنباه النحاة     .٣

 .م١٩٥٠، دار الكتب املصرية الفضل إبراهيم
حتقيق مىن عدنان غـين ،      ؛  )أمحد بن أيب عمر   ( األندرايب  /  اإليضاح يف القراءات   .٤

 .م٢٠٠٢ جامعة تكريت -أطروحة دكتوراه ، كلية التربية للبنات
حتقيق حممد أبو الفضل    ؛  )حممد بن عبداهللا    ( الزركشي  /  يف علوم القرآن  الربهان   .٥

 .م١٩٧٢ ، عيسى البايب احلليب وشركاه ، القاهرة ٢إبراهيم ، ط
جالل الدين عبدالرمحن بـن  (  السيوطي / بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة     .٦

 . حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ؛ )أيب بكر 
٧.   د؛ حتقيـق غـامن      )أبو عمرو عثمان بن سعيد      ( الداين /  آي القرآن  البيان يف ع 

 = ه١٤١٤، مركز املخطوطات والتراث والوثـائق ، الكويــت          قدوري احلمد 
 . م١٩٩٤

 ه ١٣٤٩ مبصر ةمطبعة السعاد، )أمحد بن علي ( اخلطيب البغدادي /  تاريخ بغداد  .٨
 .م١٩٣١= 

 ه ١٤٢٠ مؤسسة التاريخ ، بريوت ؛ )حممد الطاهر(ابن عاشور /  التحرير والتنوير .٩
 .م ٢٠٠٠= 

أبو القاسم احلـسن بـن      ( ب  ابن حبي / كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن        .١٠
 ه١٤٠٩ ، بغداد    ٤ع١٧حتقيق حممد عبدالكرمي الراضي ، جملة املورد ، مج          ؛  )حممد
 .م١٩٨٨= 
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  ، ٣ ط ،)أبو جعفر حممد بـن جريـر        ( الطربي  /  جامع البيان عن تأويل آي القرآن      .١١
 .م١٩٦٨ =ه ١٣٨٨مصطفى البايب احلليب مبصر 

حتقيق غامن ؛ ) إبراهيم بن حممد ( ابن وثيق /  اجلامع ِلما يحتاج إليه من رسم املصحف .١٢
 .م١٩٨٨ = ه١٤٠٨قدوري احلمد ، مطبعة العاين ، بغداد 

لي ع. حتقيق د  ؛   )علم الدين علي بن حممد      ( السخاوي  /  مجال القراء وكمال اإلقراء    .١٣
 .م١٩٨٧ = ه١٤٠٨  حسني البواب ، مكتبة مكة

حتقيق األستاذ سـعيد     ؛   )أبو زرعة عبدالرمحن بن حممد      ( ابن زجنلة   /  حجة القراءات  .١٤
 .م١٩٧٤ = ه١٣٩٤، مؤسسة الرسالة ، بريوت ٢، طفغايناأل

حتقيق حممـد   ؛  ) إبراهيم بن علي    ( ابن فرحون   /  الديباج املذهب يف معرفة املذهب     .١٥
  .  و النور ، دار التراث ، القاهرةاألمحدي أب

 ه١٣٦٩املطبعة احليدرية ، النجف      ؛   )علي بن موسى    ( ابن طاووس   /  سعد السعود  .١٦
 .م١٩٥٠=

 حتقيق شعيب األرناؤوط وحممد نعيم      ؛) حممد بن أمحد    ( الذهيب  /  سري أعالم النبالء   .١٧
   .ه١٤١٣العرقوسي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت 

حتقيق الـسيد   ؛  )أمحد  ( ابن فارس   /  نن العرب يف كالمها   الصاحيب يف فقه اللغة وس     .١٨
 .م١٩٧٧أمحد صقر ، عيسى البايب احلليب ، القاهرة 

بيت األفكار الدوليـة     ،   )أبو احلسني القشريي    ( مسلم بن احلجاج    /  صحيح مسلم  .١٩
  .م١٩٩٨ = ه١٤١٩

 حتقيـق   ؛٢ ، ط ) الوهـاب بـن علـي        عبد( السبكي  /  طبقات الشافعية الكربى   .٢٠
  .م١٩٩٢ حممود حممد الطناحي ، هجر للطباعة ٠بدالفتاح حممد احللو ، ودع٠د
 ؛ حتقيـق    )أبو اخلري حممد بن حممـد       ( ابن اجلزري    / غاية النهاية يف طبقات القراء     .٢١

 .م١٩٣٢، مكتبة اخلاجني ، القاهرة برجستراسر
 ،  ٢ ، ط  حتقيق مروان العطية وزميليه    ؛   )القاسم بن سالم    ( أبو عبيد   /  فضائل القرآن  .٢٢

  .م١٩٩٩ = ه١٤٢٠ بريوت –دمشق 



  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ٢٩٥ )         ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(العدد  الشاطيب للدراسات القرآنية             جملة معهد اإلمام
 

  

  

 
 

حتقيق غزوة بـدير، دار الفكـر ،         ؛   )حممد بن أيوب  (ابن الضريس   /  فضائل القرآن  .٢٣
  . م١٩٨٨ = ه١٤٠٨دمشق 

؛ )أبو الفرج عبدالرمحن بن علي( ابن اجلوزي /  فنون األفنان يف عجائب علوم القرآن .٢٤
=  ه١٤٠٨علمي العراقي ، بغـداد      رشيد عبدالرمحن العبيدي ، مطبعة امع ال      . حتقيق د 
 .م١٩٨٨

 . ، اجلزء األولامع العلمي العراقي/  فهرس خمطوطات امع العلمي .٢٥
، دار صـادر ، بـريوت        ) عز الدين علي بن حممد    ( ابن األثري   /  الكامل يف التاريخ   .٢٦

  .م١٩٧٩ = ه١٣٩٩
، )   مصطفى بن عبداهللا  ( اجي خليفة   ح/  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      .٢٧

 .م١٩٤١استانبول 
  .، طبعة بوالق ) حممد بن مكرم( ابن منظور /  لسان العرب .٢٨
حتقيق غامن قدوري احلمد ،      ؛   )حممد بن عبداهللا    ( اخلطيب اإلسكايف   /  كتاب االس  .٢٩

 . م٢٠٠٢=  ه١٤٢٢دار عمار ، عمان 

  .م٢٠٠٤ بيت األفكار الدولية  ،)اإلمام( أمحد بن حنبل /  مسند أمحد بن حنبل .٣٠

 .     ، طبعة دار املأمون ، القاهرة احلموي ياقوت بن عبداهللا/  معجم األدباء .٣١

. حتقيق د  ،) حممد بن أمحد    ( الذهيب  /  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار      .٣٢
 .م١٩٩٥ = ه١٤١٦طيار آليت قوالج ، إستانبول 

،  دار ابـن عفـان     ،١عبد الرزاق حسني أمحد ، ط     /  املكي واملدين يف القرآن الكرمي     .٣٣
 .م١٩٩٩=  ه١٤٢٠القاهرة 

وليد بـن أمحـد     /  ة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة       املوسوعة امليسر  .٣٤
  .   م٢٠٠٣= ه١٤٢٤ منشورات جملة احلكمة ، املدينة املنورة  ،احلسني الزبريي وزمالؤه

؛ )د الرمحن بن حممد     أبو الربكات عب  ( ابن األنباري   /  نزهة األلباء يف طبقات األدباء     .٣٥
 .م١٩٨٥ = ه ١٤٠٥ ، مكتبـة املنار ، الزرقاء ٣ إبراهيم السامرائي ، ط٠حتقيق د
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  الغيث   فؤاد أبو                   املسندة املطبوعةعلوم القرآن كتب دليل                           ٣٠٢ 
 

  

  
  

  

  ةـاملقدم
  

 إليه قرآنا   ىهو، أرسل إىل الناس رسوالً، وأوح     إال   احلمد هللا الذي ال إله    

I��g���f��e��d��c��b: يقرأه عليهم، وقال له عن هذا القـرآن       

j���i���hH ] ـ       ]٢٩:  سورة ص وله ـ، وصلى اهللا وسلم على نبيه ورس
ىل يوم الدين،   حممد األمني الذي بلغ البالغ املبني، وعلى آله وأتباعه بإحسان إ          

  : أما بعد
  

فهذه أمساء ما طبع من كتب علوم القرآن اليت تشتمل علـى أحاديـث              
ممن كان على   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو آثار صحابته أو من بعدهم             

مثل ما كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل اية القـرن               
ة، بـشرط أن    نوسلم من مكة إىل املدي    الثالث من هجرة النيب صلى اهللا عليه        

 هذه الكتب   تورد هذه األحاديث واآلثار مسندة إسنادا متسلسالً من أصحاب        
  .إىل أصحاب تلك اآلثار 

على هذا الـشرط ، وقـد       ر فيه إال أثر واحد      مل ي الكتاب وإن   ذكر  وي
وقفت تسمية الكتب عند احلد املذكور؛ لقرب العهد يف ذلك برسـول اهللا             

ولقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املتفق علـى           ،    عليه وسلم  صلى اهللا 

، مث جيـيء     ، مث الذين يلوم    ، مث الذين يلوم    خري الناس قرين   ((:  صحته
؛ فأصحاب رسـول اهللا      )) ، وميينه شهادته   أقوام تسبق شهادة أحدهم ميينه    

 - د األنبيـاء   بع -صلى اهللا عليه وسلم وتابعوهم وتابعو تابعيهم خري الناس          
  . علما وعمالً
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وجبمع مذاهبهم من خالل هذه الكتب تتبني األصول العلمية اليت كانوا           
عليها، والقواعد الشرعية اليت ال تصح خمالفتها، واحلدود اليت جيب الوقـوف            

  .عندها وال جيوز تعديها
  

ترجيح أما علة اشتراط اإلسناد املتسلسل فهي التثبت من صحة األثر، وال          
 ، وهذا علـى     االختالف يف سياقه بتقدمي األوثق إسنادا على ما هو دونه         عند  

. ذلك من أجل   تساق أسانيد بعض املتأخرين ال   وإال فإن   ،  األصل يف اإلسناد    
ولكن اجلزم بذلك   أن إسنادها ال يفيد ،      وقد ذكرت كتب يغلب على الظن       

هذه الكتـب  يت فبقهذا الدليل ؛    يف   ، وهي ما مل يتم عمله     حيتاج إىل دراسة    
     .على حاهلا 

  

قد صنفت الكتب املذكورة تصنيفًا موضوعيا، حسب تصنيف مقترح،         و
  : ما يلي من أبرز معامله

، ويذكر حتته الكتب اليت ال ختص علما معينا من علـوم   علوم القرآن  -
  .القرآن بالقول والبيان، بل تتناول علوم القرآن بصفة عامة

  :ة موضوعات فرعية، وهي وحتت علوم القرآن مخس-

  .مجع القرآن -١

  .القراءات والتجويد -٢

  .لغة القرآن -٣

  .تفسري القرآن -٤

  .مباحث قرآنية متنوعة -٥



  الغيث   فؤاد أبو                   املسندة املطبوعةعلوم القرآن كتب دليل                           ٣٠٤ 
 

  

  
  

  

  : املوضوعات التاليةمجع القرآن وحتت -
 نزول القرآن، ومن املوضوعات اليت تصنف حتته أسباب الـرتول           -

  .وظرف الرتول
  .حتته اآليات أمساء القرآن وجتزئته، ومما يصنف -
  . املصاحف، ومما يصنف حتته رسم املصحف-

  :  املوضوعات التاليةالقراءات والتجويد وحتت -
 القراءات، ومما يصنف حتتها األحرف السبعة، وأصول القراءات،         -

  .وفرشها
 التجويد، ومما يصنف حتته خمارج احلروف وصـفاا، والوقـف           -

  .واالبتداء

  : التالية املوضوعاتلغة القرآن وحتت -
  . كلمات القرآن ، ومما يصنف حتته الوجوه والنظائر -
  .  لغات القرآن-
  .  حنو القرآن وصرفه، ومما يصنف حتته إعراب القرآن-
 معاين القرآن، ومما يصنف حتته احملكـم واملتـشابه، والناسـخ            -

  .، واملشكل  واملنسوخ
  .  بالغة القرآن-

  : ية املوضوعات التالتفسري القرآن وحتت -
  .  أصول التفسري-
  .  التفاسري-
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  .  تاريخ التفسري وتراجم املفسرين-

  : ترد املوضوعات التاليةاملباحث القرآنية املتنوعة وحتت -
  .  إعجاز القرآن-
  .  خصائص القرآن-
  .  فضائل القرآن-
  .  أحكام وآداب قراءة القرآن واالستماع إليه-
  .  تعليم القرآن-
  .خرى القرآن والعلوم األ-
  . دفع املطاعن عن القرآن-
  . فهارس القرآن-

مث رتبت الكتب الواردة يف موضوع واحد ترتيبا زمنيا حسب تـواريخ            
وفيات أصحاا؛ فيقدم الكتاب الذي كانت وفاة صاحبه أقدم على الكتـاب      

  ...الذي كانت وفاة صاحبه أحدث 
  : ورتبت بيانات كل كتاب على هذه الصورة

 / اسم الكتـاب     -ي يدل على مكانه يف هذه التسمية        رقم الكتاب الذ  
 نوع املسامهة اليت حلقت بالكتـاب  ؛)تاريخ وفاة املؤلف(اسم مؤلف الكتاب  

 ،انـا  رقم الطبعـة أحي    ، بلد الناشر  : اسم الناشر  _.بعد تأليفه واسم املساهم     
  عدد األجزاء أو   _. تاريخ النشر بامليالدي     =تاريخ النشر أو الطبعة باهلجري      

اليت يعد  الكتب  سلسلة  ذكر  (. مل يكن الكتاب متعدد األجزاء       الصفحات إذا 

  . )على بيانات طبعته إيراد مالحظات عليه أو أو - إن وجدت- الكتاب فيها
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وقد نقلت بيانات طبعة كل كتاب منه مباشرة إال الطبعـات القدميـة             
 املطبـوع   فنقلت بياناا بواسطة أدلة الكتب كاملعجم الشامل للتراث العريب        

، ومل يكن استقصاء طبعات كل كتاب غرضا يف هـذا            حملمد عيسى صاحلية  
، وإمنا الغرض من ذلك ذكر أبرز الطبعات وال سيما الطبعـات الـيت     الدليل

 ألفاظهـا   -حققها متخصصون عرفوا بسعة الثقافة واملعرفة باللغة العربيـة          
دا من قبل خاضعة للنقد   ، أو كانت ما     وبقواعد الكتابة والتوثيق   -وأساليبها  

  . والتقومي كالرسائل اجلامعية
  

 والسماع يف   وملا كانت مجيع كتب القراءات تؤكد أصل التلقي والرواية        
 مصنفيها أسانيدهم يف القراءات يف مقدمات كتبهم ؛ وقفـت    القراءات بإيراد 
لإلمـام ابـن اجلـزري      " النشر يف القراءات العـشر     "تاب  تسميتها عند ك  

؛ ألنه مجع القراءات والروايات والطرق الصحيحة املعتمـدة يف          ) ه٨٣٣ت(
عتمد عليه كل مـصنف يف     مرجعا ا أصبح  الكتب املتقدمة بأسانيده إليها حىت      

  .القراءات بعده 
  

الكتب املسندة  ما طبع من    وهذه التسمية جزء من مشروع كبري لتسمية        
 يف ه١٤٢٢يف شىت العلوم ، وقد سبق نشر جزء من هـذا املـشروع عـام        

، )  الـسعودية  (كل مجعة بصحيفة البالد      لحقت ت كان يت التراث ال  صفحات
كتب العقيدة املطبوعة املشتملة علـى أحاديـث مـسندة         " وكان موضوعه   

مرفوعة من أصحاا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ بداية الطباعـة              
    " .ه ١٤٢١حىت عام 
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  .وفق وكل جزء مقيد بسنة نشره ، واهللا امل
  
  

  

         
  جدة

  ه ١٤٢٧ / ١٢ / ٢يف 
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   ه١٤٢٧دليل كتب علوم القرآن املسندة املطبوعة حىت عام 
  علوم القرآن

  
             احلـارث بـن أسـد احملاسـيب         / كتاب العقل وفهـم القـرآن      -١

  .) ه ٢٤٣ت (

o  م ١٩٦٨ليدن ، : مطبعة بريل_ . نشر أمحد أتش. 

o   م ١٩٧١ = ه ١٣٩١بريوت،  : دار الفكر _ .ي  حتقيق حسني القوتل
 .ص ٥٣١_ .

o م، عن السابقة ١٩٨٢ = ه ١٤٠٢بريوت، :   دار الكندي . 

عبد الرمحن بن علـي ابـن        / فنون األفنان يف عيون علوم القرآن      -٢
دار البشائر  _ .؛ حتقيق حسن ضياء الدين عتر       ) ه ٥٩٧ت  (اجلوزي  
 فيه إسناد كما     (.ص  ٥٦٧_  .ه ١٤٠٨،  ١بريوت ، ط  : اإلسالمية
 ) .يف أوله 

 
  أسباب الرتول/ نزول القرآن /  مجع القرآن -١

 
ت ( علي بن أمحد بن حممد بن علـي الواحـدي          / أسباب الرتول   -٣

 ).ه ٤٦٨

o    ه ١٣٨٩القـاهرة،  : دار الكتاب اجلديد_ . حتقيق السيد أمحد صقر 
 .ص ٥٧٤_ .م ١٩٦٩= 
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o        الـدمام  : حدار اإلصـال  _ . حتقيق عصام عبد احملسن احلميـدان
 .ص ٤٨٨_  .ه ١٤١١، )السعودية(

o            ؛ ) ه ٥٢٩ت(رواية بدر الدين أيب نصر حممد بن عبداهللا األرغيـاين
_ .حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه ماهر بن ياسني الفحل           

 .ص ٨٤٨_ .م ٢٠٠٥ = ه ١٤٢٦ ، ١الرياض ، ط: دار امليمان

  

  ظرف الرتول/ نزول القرآن / مجع القرآن  -١
 

حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهـري          / القرآن   تنـزيل -٤
 ) .ه ١٢٤ت (

o      بـريوت ،   : دار الكتـاب اجلديـد      _ . حتقيق صالح الدين املنجد
 .ص ١٦_ .م ١٩٦٣

o      ٣بـريوت ، ط   : مؤسسة الرسـالة    _ .حتقيق حامت صاحل الضامن  ، 
عقب كتاب منسوخ القرآن للزهـري الـذي   ( ص  ٦_  .ه ١٤١٨

  ) . سيأيت ذكره يف موضعه

 
  عد اآلي/ اآليات / أمساء القرآن وجتزئته /  مجع القرآن -١

 
  أبو عمرو عثمان بـن سـعيد الـداين         / البيان يف عد آي القرآن       -٥

منـشورات مركـز    _ .؛ حتقيق غامن قدوري ا حلمد       )ه ٤٤٤ت  (
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 = ه ١٤١٤،  ١الكويـت، ط  : املخطوطات والتـراث والوثـائق      
  . ص ٣٧٨_ .م ١٩٩٤

 
   املصاحف/  مجع القرآن -١

 
 ).ه ٣١٦ت (أبو بكر عبد اهللا بن أيب داود  / املصاحف -٦

o  ه١٤٠٦بريوت، : تصوير دار الكتب العلمية_ . حتقيق آرثر جفري ،
 .عن طبعة ليدن مع حذف مقدمة احملقق 

o        دار البشائر اإلسـالمية   _ . حتقيق حمب الدين عبد السبحان واعظ :
 .ص ٩٤٨ج، ٢_  .ه ١٤٢٢بريوت، 

ت (أبو عمرو عثمان بن سـعيد الـداين          / املصحفاحملكم يف نقط     -٧
 ) .ه ٤٤٤

o     وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، املطبعة اهلامشية     _ .حتقيق عزة حسن :
 .ص ٣٠٦_ .ه ١٣٧٩دمشق، 

o     ٢دمـشق، ط  : دار الفكر، املطبعة العلميـة    _ . حتقيق عزة حسن ،
 .ص ٣٤٥_ .ه ١٤٠٧

o   دمشق: املعاصربريوت، دار الفكر: دار الفكر_ . حتقيق عزة حسن  ،
 .ص ٣٠٥_ .م ١٩٩٧ = ه ١٤١٨، ٢ط

أبو عمرو عثمـان     / املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار       -٨
 ) .ه ٤٤٤ت (بن سعيد الداين ا
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o  استانبول وبريوت: مجعية املستشرقني األملان_ . عناية برتزل. 

o      طـرابلس الغـرب،    : مكتبة النجـاح  _ . حتقيق حممد أمحد دمهان
  .ص١٥٦_ .ه ١٣٥٩

o      ه ١٤٠٣،  ٢دمشق، ط : دار الفكر _ . حتقيق حممد أمحد دمهان . _
 .ص ١٩٠

  

  القراءات- أ -٢
 

أبو عمر حفص بـن      / جزء فيه قراءات النيب صلى اهللا عليه وسلم        -٩
مكتبة _ . ؛ حتقيق حكمت بشري ياسني       )ه ٢٤٦ت  ( عمر الدوري   

 . ص ٢٢٢_ .م ١٩٨٨=ه ١٤٠٨املدينة املنورة ، : الدار 

أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي         /  القراءات السبعة يف  -١٠
: دار املعـارف _ .؛ حتقيق شـوقي ضـيف   )ه ٣٢٤ت  (البغدادي  

 .ص ٧٨٦_ .م ١٩٨٠ = ه ١٤٠٠، ٢القاهرة ، ط

أبـو   / )علل القـراءات  (القراءات وعلل النحويني فيها املسمى       -١١
؛ حتقيق نـوال بنـت      )ه ٣٧٠ت  (منصور حممد ابن أمحد األزهري      

 .ج ٢_  .ه ١٤١٢السعودية، _ .هيم احللوة إبرا

؛ )ه ٣٧٠ت  (أبو منصور حممد بن أمحد األزهري        / معاين القراءات  -١٢
نـشر  _ .حتقيق عيد مصطفى درويش وعوض بن أمحـد القـوزي           

 .ج ٣_  .ه ١٤١٧مصر ، : وطبع مبطابع دار املعارف احملققني
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 عبـد   أبو علي احلسن بن أمحد بن      / احلجة يف علل القراءات السبع     -١٣
وعبد احلليم  ؛ حتقيق علي جندي ناصف) ه ٣٧٧ت  (الغفار الفارسي   

م ١٩٦٦القـاهرة،  : دار الكتاب العريب_ .النجار وعبد الفتاح شليب    
 .ج ٣_ .

o   احلجة للقراء السبعة أئمة األمـصار باحلجـاز والعـراق          : بعنوان
؛ حتقيق بدر الدين قهوجي     والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن جماهد        

 حوجيايت ؛ راجعه ودققه عبد العزيز رباح وأمحد يوسف الدقاق وبشري
 .ج ٧_  .ه ١٤٠٤دمشق، : دار املأمون للتراث_ .

الغاية يف القراءات العشر يليه باب االستعاذة والتسمية وإمـاالت           -١٤
ت (أمحد بن احلسني بن مهـران األصـبهاين          / قتيبة عن الكسائي  

؛ ندي ومصطفى مسلم  ؛ تقدمي أمحد علم الدين رمضان اجل      ) ه ٣٨١
، ٢الريـاض، ط  : دار الشواف _ .دراسة وحتقيق حممد غياث اجلنباز      

 .ص ٤٩٣_  .ه ١٤١١

أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين       / املبسوط يف القراءات العشر    -١٥
دار القبلـة للثقافـة     _ .؛ حتقيق سبيع محزة حاكمي      ) ه ٣٨١ت  (

 ه ١٤٠٨،  ٢طبـريوت،   : جدة ، مؤسسة علوم القرآن      : اإلسالمية  
 . ص ٥١٤_ .

عثمان بن   / احملتسب يف بيان وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها        -١٦
 ) .ه ٣٩٢ت (جين أبو الفتح املوصلي 
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o            حتقيق علي النجدي وعبد احلليم النجار وعبد الفتاح إمساعيـل . _
 .ج ٢القاهرة، : جلنة إحياء التراث بالس األعلى للشؤون اإلسالمية 

o ص ١٦٩_ .م١٩٢٩طبعة مصطفى البايب احلليب ،  شركة مكتبة وم. 

أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بـن         / التذكرة يف القراءات الثمان    -١٧
أمين رشدي سويد ؛ دراسة وحتقيق )ه ٣٩٩ت ( احلنفي غلبون املقرئ

 ه ١٤١٢السعودية،  : اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة     _ .

ي الكتب اليت اعتمد عليها ابن      أ( سلسلة أصول النشر    ( _ .ج  ٢_ .
 ) .١؛  )النشر يف القراءات العشر: اجلزري يف كتابه 

أمحد  / بيان املوجب الختالف القراءات وكثرة الطرق والروايات       -١٨
؛ شرح وحتقيق أمحـد     ) ه ٤٣٠ت  (بن عمار أبو العباس املهدوي      ا

 .ص ٥٧_  .ه ١٤٢٧بريوت، : دار ابن حزم _ .فارس السلوم 

مكي بـن أيب     / ا اختلف فيه القراء السبعة املشهورين     التبصرة فبم  -١٩
معهـد  _ .؛ حمي الدين رمضان     ) ه ٤٣٧ت  (طالب محوش القيسي    

، الكويت: لعربية للتربية والثقافة والعلوم   املخطوطات العربية، املنظمة ا   
 .   ص ٤٥٣_ .م ١٩٨٥= ه ١٤٠٥

أبو علي احلسن بن حممد بن       / الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة     -٢٠
؛ دراسة وحتقيق مـصطفى      )ه ٤٣٨ت  (إبراهيم البغدادي املالكي    

املدينـة املنـورة،    : مكتبة العلوم واحلكـم   _ .عدنان حممد سلمان    
 .ج ٢_ .م ٢٠٠٤ = ه ١٤٢٤
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o   ت (أبو عمرو عثمان بن سـعيد الـداين          / األحرف السبعة للقرآن
 مكة املكرمة، : مكتبة املنارة _ .؛ حتقيق عبد املهيمن الطحان      )ه ٤٤٤

 أيب كتـاب هو جزء مـن    أفرده احملقق ، و   . ( ص  ٨٠_  .ه ١٤٠٨
 ) .عمرو الداين جامع البيان يف القراءات السبع اآليت ذكره 

أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين       / كتاب اإلدغام الكبري يف القرآن     -٢١
:  عامل الكتـب  _ .غازي زاهد   زهري  ؛ حققه وقدم له      )ه ٤٤٤ت  (

 .ص ١٥٢_  .ه ١٤١٤بريوت، 

أبو عمرو عثمان بن سـعيد       / عريف يف اختالف الرواة عن نافع     الت -٢٢
؛ حتقيق التهامي الراجي اهلامشي ؛ طبـع حتـت           )ه ٤٤٤ت  (الداين  

إشراف اللجنة املشتركة لنشر إحياء التراث اإلسالمي بني اململكـة          
املغـرب ،   : املغربية واإلمارات العربية املتحدة ، مطبعـة احملمديـة          

 .م ١٩٨٢=ه ١٤٠٣

ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين        / سري يف القراءات السبع   التي -٢٣
 ) .ه ٤٤٤

o     ه ١٣٤٩،  ١اسـطانبول، ط  : مطبعة الدولة _ . تصحيح أوتو يرتزل 
 .ص ٢٤٠ج ، ١مج، ١_ .م ١٩٣٠= 

o م باألوفست ١٩٦٥بغداد، : مكتبة املثىن. 

أبو عمرو عثمان بـن      / جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة      -٢٤
 ) .ه ٤٤٤ت (ين سعيد الدا
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o      مطابع مديرية النشر والطباعة والتجارة     _ .حتقيق حممد كمال العتيك
 .مج ٢_  .ه ١٤٢٠أنقرة ، : التابعة لوقف الديانة التركية 

o      بـريوت،  : دار الكتب العلميـة   _ . حتقيق حممد صدوق اجلزائري
 . ص ٨٠٧_ .م ٢٠٠٦ = ه ١٤٢٦

و عثمان بن سعيد الداين أبو عمر)/ ؟  ( املقنع يف القراءات والتجويد �
: مطبعة جامعة دمـشق   _ .؛ حتقيق حممد أمحد دمهان      )ه ٤٤٤ت  (

 ؛ فلم يرد له ذكر      ٨لعله الكتاب السابق برقم      . ( ه ١٣٥٩دمشق،  
يف فهرسة تصانيف أيب عمرو الداين ، وإمنا وقع ذكره هكذا يف املعجم 

 ! ) .الشامل للتراث العريب املطبوع 

 أبو علي احلسن بن علـي بـن إبـراهيم            /مفردة احلسن البصري   -٢٥
     ؛ دراسة وحتقيـق عمـر يوسـف        ) ه ٤٤٦ت  (األهوازي املقرئ   
عمان؛ توزيـع املكتـب     : دار ابن كثري للنشر   _ .عبد الغين محدان    

 .ص ٦١٧_  .ه ١٤٢٧اإلسالمي، 

أبو  / الوجيز يف شرح قراءات القراء الثمانية أئمة األمصار اخلمسة         -٢٦
؛ )ه ٤٤٦ت  (إبراهيم األهـوازي املقـرئ      علي احلسن بن علي بن      

حققه وعلّق عليه دريد حسن أمحد ؛ قدم له وراجعه بـشار عـواد              
 .ص ٤٤٨_ .م ٢٠٠٢بريوت، : دار الغرب اإلسالمي_ .معروف 

أبـو عبـد اهللا حممـد بـن شـريح            / الكايف يف القراءات السبع    -٢٧
دار الصحابة  _ .؛ حتقيق وتعليق مجال الدين حممد شرف        )ه٤٧٦ت(
 .ص ٢٢٤_ .م ٢٠٠٤طنطا، : تراثلل
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أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد       / التلخيص يف القراءات الثمان    -٢٨
_ .؛ دراسة وحتقيق حممد حسن عقيل موسـى    )ه ٤٧٨ت  (الطربي  

 = ه ١٤١٢السعودية،  : اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة     
 .ص ٥٢٧_ .م ١٩٩٢

أمحد بـن أيب     / واة املشهورين قراءات القراء املعروفني بروايات الر     -٢٩
؛ حتقيق أمحـد نـصيف اجلنـايب،        )ه ٤٩٣ت بعد   (عمر األندرايب   
 .ص ١٦٧_  .ه ١٤٠٥دمشق بريوت، : مؤسسة الرسالة

اهللا بن  أبو طاهر أمحد بن علي بن عبيد      / املستنري يف القراءات العشر    -٣٠
 ) .ه ٤٩٦ت ( عمر ابن سوار البغدادي 

o    دار الصحابة للتراث_ . حممد شرف اعتىن به وعلق عليه مجال الدين :
 .ص ٤٦٤_ .م ٢٠٠٢، ) مصر(طنطا 

o      دار البحوث والدراسـات اإلسـالمية      _ .حتقيق عمار أمني الددو
ــراث   ــاء الت ج ، ٢_ .م ٢٠٠٥= ه ١٤٢٦ ، ١ديب ، ط: وإحي

 .ص ٧٦٧

عبد الرمحن بـن     / كتاب التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع       -٣١
؛ دراسـة   )ه ٥١٦ت  (ام الصقلي املقـرئ     عتيق املعروف بابن الفح   

عمـان،  : دار عمـار  _ .وحتقيق ضاري إبراهيم العاصي الـدوري       
 .ص ٣٨٧_ .م ٢٠٠٢ = ه ١٤٢٢

أبـو  العـز      / )يف القراءات العشر  (إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي      -٣٢
؛ حتقيـق  )ه ٥٢١ت  (حممد بن احلسني بن بندار الواسطي القالنسي        
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مكـة  : ة أم  القرى واملكتبة الفيصلية     جامع_ .عمر محدان الكبيسي    
 .ص ٦٩١_ .م ١٩٨٤ = ه ١٤٠٤املكرمة، 

أبو العز حممـد بـن       / كتاب الكفاية الكربى يف القراءات العشر      -٣٣
؛ مراجعة وتعليـق    )ه ٥٢١ت  (احلسني بن بندار الواسطي القالنسي      

م ٢٠٠٣،  )مـصر (طنطا  : دار الصحابة _ .مجال الدين حممد شرف     
 .ص ٣٣٥_ .

أبو جعفر أمحد بن علي بن أمحد  / قناع يف القراءات السبعكتاب اإل -٣٤
؛ حققه وقدم )ه ٥٤٠ت (ذش بن خلف األنصاري املعروف بابن الباا

: مكة املكرمة ، دار الفكـر     : عبد ايد قطامش، جامعة أم القرى     له  
 . ج ٢_  .ه ١٤٠٣دمشق ، 

د احلسن بن أمح   / غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار       -٣٥
؛ دراسة وحتقيق أشرف فؤاد     )ه ٥٦٩ت  (بن احلسن اهلمذاين العطار     ا

اململكة العربية : اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة_ .طلعت 
 .ج ٢_  .ه ١٤١٤السعودية، 

الدر النثري والعذب النمري يف شرح مـشكالت وحـل مقفـالت             -٣٦
ت (داين  اشتمل عليها كتاب التيسري أليب عمرو عثمان بن سعيد ال         

 .)ه ٧٠٥ت (الواحد بن حممد بن أيب السداد املالقي  عبد /)ه ٤٤٤

o         دار الفنـون للطباعـة     _ . حتقيق ودراسة أمحد بن عبد اهللا املقري
 .ج ٤_ .م ١٩٩٠ = ه ١٤١١جدة، : والنشر والتغليف
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o     املوجود وعلي حممد معوض ؛ شـارك        حتقيق وتعليق عادل أمحد عبد
بريوت ؛  : دار الكتب العلمية    _ .راوي  يف التحقيق أمحد عيسى املعص    

= ه ١٤٢٣ ،   ١مكة املكرمـة ، ط    : توزيع مكتبة عباس أمحد الباز      
 .ص ٧١٢_ .م ٢٠٠٣

إبراهيم بن عمـر     / خالصة األحباث يف شرح ج القراءات الثالث       -٣٧
؛ دراسـة    )ه ٧٣٣ت  (بن إبراهيم بن خليل املعروف بـاجلعربي        ا

دار _ .ود بن أمحـد املراغـي       وحتقيق إبراهيم بن جنم الدين بن حمم      
_ .م  ٢٠٠٦ = ه ١٤٢٧القاهرة،  : الفاروق احلديثة للطباعة والنشر   

 .ص ٤١١

ت (عبد اهللا بن عبد املؤمن الواسـطي         / الكرت يف القراءات العشر    -٣٨
مكتبـة الثقافـة    _ .؛ دراسة وحتقيق خالد أمحد املشهداين        )ه ٧٤٠
 .ج ٢_ .م ٢٠٠٤ = ه ١٤٢٥القاهرة، : الدينية

حممد بن حممد بن حممد بن علـي بـن           / ر يف القراءات العشر   النش -٣٩
 ) .ه ٨٣٣ت (يوسف بن اجلزري 

o      القـاهرة ،   : املكتبة التجارية الكـربى     _ .حتقيق علي حممد الضباع
 . ج ٢_ .م ١٩٤٠

o     مكتبـة  _ .قدم له وحقق نصوصه وعلق عليه حممد سـامل حميـسن
 .ج ٣_ .ت .د_ .مصر : القاهرة
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  التجويد- ب -٢
 
ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين  / لتحديد يف اإلتقان والتجويدا -٤٠

عمان، : دار عمار _ .؛ دراسة وحتقيق غامن قدوري احلمد        )ه ٤٤٤
 .ص ٢٠١_ .م ٢٠٠٠ = ه ١٤٢١

أبو العالء احلسن بن أمحـد اهلمـذاين         / التمهيد يف معرفة التجويد    -٤١
: مـار دار ع _ .؛ حتقيق غامن قدوري احلمـد        )ه ٥٦٩ت  (العطار  
 .ص ٣١٩_ .م ٢٠٠٠ = ه ١٤٢٠عمان، 

 ) .ه ٨٣٣(حممد بن حممد بن اجلزري  / التمهيد يف علم التجويد -٤٢

o      ه ١٤٠٥الرياض،  : مكتبة املعارف _ . حتقيق علي حسني البواب = 
 .ص ٢٤٧_ .م ١٩٨٥

o      ه ١٤٠٧بـريوت ،    : مؤسسة الرسالة   _ .حتقيق غامن قدوري احلمد 
 .ص ٢٥٦_ .

  
 قف واالبتداءالو/  التجويد - ب -٢

 
أبو جعفر حممد بن سعدان  / الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل -٤٣

؛ حتقيق وشرح حممد خليل الزروق ؛       ) ه ٢٣١ت  ( الكويف الضرير   
مركز مجعة املاجـد للثقافـة      _ .راجعه وقدم له عز الدين بن زغيبة        
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= ه ١٤٢٣ ،   ١، ط ) اإلمارات العربيـة املتحـدة      ( ديب  : والتراث
 . ص٢٦٠_ .م ٢٠٠٢

أبو بكر حممد بن     / إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل        -٤٤
      ؛ حتقيـق حميـي الـدين        )ه ٣٢٨ت  (القاسم ابن حممد األنباري     

مطبوعات جممع اللغة العربية ، مطبعة الترقـي  _ .عبد الرمحن رمضان  
 .ج ٢_ .م ١٩٧١ = ه ١٣٩٠،  دمشق:  التعاونية

أبو جعفر أمحد بن حممد بن       /  واالبتداء القطع واالئتناف أو الوقف    -٤٥
 ) .ه ٣٣٨ت (إمساعيل النحاس 

o       وزارة األوقـاف والـشؤون     _ . حتقيق ودراسة أمحد خطاب عمر
 .  ص ٩٤٠_ .م ١٩٧٨بغداد ، : الدينية

o      مكة املكرمـة،  : مكتبة عباس أمحد الباز   _ .حتقيق أمحد فريد املزيدي
 .ص ٦٠٠_  .ه ١٤٢٣

أبـو عمـرو     / داء يف كتاب اهللا عز وجل     املكتفى يف الوقف واالبت    -٤٦
 ) .ه ٤٤٤ت (عثمان بن سعيد الداين 

o      مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية    _ .حتقيق جايد زيدان خملف :
 . ص ٤٧٥_ .م ١٩٨٣بغداد ، 

o        بريوت ،  : مؤسسة الرسالة _ .حتقيق يوسف بن عبد الرمحن مرعشلي
_  .ه ١٤٠٧،    ٢، ط ه ١٤٠٤دمشق ،   : مؤسسة أجبد غرافيكس    

 .ص ٧٠٤
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o       دار _ .الرمحن رمضان    حقق نصوصه وعلق حواشيه حمي الدين عبد
 .ص ٢٦٨_ .م ٢٠٠١ =ه ١٤٢٢عمان ، : عمار

  

  الوجوه والنظائر/ كلمات القرآن /  لغة القرآن -٣
  

مقاتل بن سـليمان البلخـي       / األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي     -٤٧
ة الثقافة ، مطابع اهليئة     وزار_ .اهللا حممود شحاته     ؛ عبد ) ه ١٥٠ت(

ج ،  ٢_ .م  ١٩٧٥= ه ١٣٥٩القـاهرة ،    : املصرية العامة للكتاب    
 .ص ٣٦٠

) / تفسري القرآن مما أشبهت امساؤه وتفرقت معانيـه         ( التصاريف   -٤٨
الشركة التونسية  _ .؛ حتقيق هند شليب      )ه ٢٠٠ت  (حيىي بن سالم    

  .ص ٤١٠_ .م ١٩٧٩= ه ١٤٠٠قرطاج ، : للتوزيع 

 
  لغات القرآن/  القرآن  لغة-٣

 
رواية ابن حسنون املقرئ بإسناده إىل ابن        (كتاب اللغات يف القرآن    -٤٩

؛ حتقيق صالح   )ه ٣٨٦ت  (اهللا بن احلسني بن حسنون       عبد)/ عباس
 .م ١٩٦٤القاهرة، : مطبعة الرسالة_ .الدين املنجد 

o م ١٩٧٢، ٢القاهرة، ط:  دار الكتاب اجلديد. 

o ص٧٥_ .م١٩٧٨ = ه ١٣٩٨، ٣ ط.   
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 إعراب القرآن/ حنو القرآن وصرفه /  لغة القرآن -٣
 
أبو جعفر أمحد بن حممد بـن إمساعيـل النحـاس            / إعراب القرآن  -٥٠

عامل الكتـب ، مكتبـة      _ .؛ حتقيق زهري غازي زاهد      ) ه ٣٣٨ت(
 .ج ٥_ .م ١٩٨٥ = ه ١٤٠٥ ، ٢بريوت ، ط: النهضة العربية 

 بـن أمحـد بـن       احلسني / إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي      -٥١
املكتبـة  _ .؛ تصحيح عبد الـرحيم حممـود         )ه ٣٧٠ت  (خالويه  
 .ص ٢٤٩_ .م ١٩٨٧ = ه ١٤٠٧بريوت، : الثقافية

اهللا احلسني بن أمحد بـن       أبو عبد  / إعراب القراءات السبع وعللها    -٥٢
الرمحن  ؛ حققه وقدم له عبد    ) ه ٣٧٠ت  (خالويه اهلمذاين النحوي    

= ه ١٤١٣القـاهرة ،    : ة اخلـاجني    مكتب_ .بن سليمان العثيمني    ا
 .ج ٢_ .م ١٩٩٢

 إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمـي        أبو القاسم / إعراب القرآن ؟     -٥٣
؟ ؛ قدمت له ووثقت نـصوصه       ) ه ٥٣٥ت  ( امللقب بقوام السنة    

 ه ١٤١٥السعودية ، _ .ووضعت فهارسه فائزة بنت عمر علي املؤيد 
السنة نظر كما بـني     يف اسم الكتاب ونسبته لقوام      . ( ص  ٦١٦_ .

، مجادى  ١٦عبد اهلادي محيتو يف مقال نشر يف جملة احلكمة ، العدد            
   ) .٥٦١ - ٤٨١ ، ص ه ١٤١٩اآلخرة 
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  معاين القرآن /  لغة القرآن -٣
 

أبو العباس حممد بن     / ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ايد        -٥٤
 ) .ه ٢٨٥ت(يزيد املربد 

o  القـاهرة ،   : املطبعة الـسلفية    _ .الراجكويت  العزيز امليمين    نشر عبد
 . ص ٤٣_ .م ١٩٣١ = ه ١٣٥٠

o           وزارة األوقـاف  _ .دراسة وحتقيق أمحد حممد سليمان أبـو رعـد
_ .الكويـت  : وسـوعة الفقهيـة   والشئون اإلسالمية ، مطبعـة امل     

  .ص١١٠
 

 احملكم واملتشابه/ معاين القرآن /  لغة القرآن -٣
 
 بو احلسني أمحد بن جعفر بن حممـد بـن          أ / متشابه القرآن العظيم   -٥٥

؛ حتقيق عبد اهللا بن حممد      )ه ٣٣٦ت  (عبيد اهللا ابن أيب داود املنادي       
 ه ١٤٠٨املدينة املنورة،   : كلية القرآن باجلامعة اإلسالمية   _ .الغنيمان  

  .ص ٢٤٦_ .
 

 الناسخ املنسوخ/ معاين القرآن /  لغة القرآن -٣
 
قتـادة بـن دعامـة       / هللا تعاىل كتاب الناسخ واملنسوخ يف كتاب ا      -٥٦

: مؤسسة الرسـالة  _ .؛ حتقيق حامت الضامن     )ه ١١٧ت  (السدوسي  
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ضمن أربعة كتب يف الناسـخ      . ص  ٦٨_ .م  ١٩٩٨،    ٢بريوت، ط 
 حسب ترتيب ورودها    -واملنسوخ ؛ وهي باإلضافة إىل كتاب قتادة        

 : -يف اموع 

 املصفى بأكف أهل الرسوخ مـن علـم الناسـخ واملنـسوخ            -٢
  . ص ٧٢_ ).ه ٥٩٧ت (عبدالرمحن بن علي ابن اجلوزي ل
 هلبة اهللا بن عبدالرحيم بن إبراهيم        ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه    -٣ 

  .ص ٦٧_ ).ه ٧٣٨ت (املعروف بشرف الدين ابن البارزي  
ت ( حملمد بن مسلم ابـن شـهاب الزهـري           الناسخ واملنسوخ  -٤

  .ص ٣٦_ . )ه١٢٤

؛ حتقيق  )ه ٢٢٤ت  (القاسم بن سالم    أبو عبيد    / الناسخ واملنسوخ  -٥٧
 ه ١٤١١،  ١الريـاض ، ط   : مكتبة الرشد   _ .حممد بن صاحل املديفر     

 .ص ٤١٢_ .

الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهللا عز وجل واخـتالف العلمـاء يف             -٥٨
 ) .ه ٣٣٨(أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس / ذلك

o      ه ١٣٢٣قاهرة ،   ال: مطبعة السعادة   _ . تصحيح حممد أمني اخلاجني 
 .ص ٢٧٦_ .م ١٩٠٥= 

o        ١بريوت، ط : مؤسسة الرسالة _ .حتقيق سليمان بن عبد اهللا الالحم ،
 .ج ٣_ .ه ١٤١٢



  ٣٢٥               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

؛ )ه ٥٩٧ت  (عبد الرمحن بن علي ابن اجلـوزي         / نواسخ القرآن  -٥٩
املدينـة  : اجلامعة اإلسـالمية  _ .حتقيق حممد أشرف علي املليباري      

 .ص ٥٧١_  .ه ١٤٠٤، ١املنورة، ط

اهللا ابن   بكر حممد بن عبد    أبو/ اسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي      الن -٦٠

_ . العلوي املدغري     عبد الكبري   حتقيق  ؛ )ه ٥٤٣ت( العريب املعافري 
ج ؛  ٢_ .م  ١٩٩٢= ه ١٤١٣القـاهرة ،    : مكتبة الثقافة الدينيـة     

   ) . ١٠٨ -١٠٧ / ٢فيه إسناد كما يف . ( سم ٢٨

  

 مشكل القرآن/ معاين القرآن /  لغة القرآن -٣
 

؛ ) ه ٢٧٦ت  ( حممد بن مسلم بن قتيبـة        / تأويل مشكل القرآن   -٦١
القاهرة، : دار إحياء الكتب العربية_ .شرحه ونشره السيد أمحد صقر 

  ) .١٠٠قد يسند كما يف ص . (  ص ٧٠٥_ .م ١٩٥٤

  

  تفسري القرآن-٤
 
جماهد بن جرب أبو احلجاج املكـي        / )تفسري جماهد   ( تفسري القرآن    -٦٢

إدارة _ .؛ حتقيق عبد الرمحن الطاهر بن حممد السوريت         )ه ١٠٤ ت(
بـريوت،  : الدوحة، مطبعة املنـشورات العلميـة     : الشؤون الدينية 

د حكمت بشري ياسني إىل     .توصل أ . ( ص  ٧٩٨ج ،   ٢_ .م١٩٧٦
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هو تفسري  " تفسري اإلمام جماهد بن جرب      " أن التفسري املطبوع بعنوان     
 ) .آدم بن أيب إياس 

؛ حتقيـق  )ه ١٥٠ت (مقاتل بن سليمان     / مقاتل بن سليمان  تفسري   -٦٣
، ١بـريوت، ط  : دار إحياء التراث العريب   _ .اهللا حممود شحاتة     عبد

 .ج ٥م، ٢٠٠٢ = ه ١٤٢٣

ت (سفيان بن سعيد بن مسروق الثـوري         / تفسري سفيان الثوري   -٦٤
 .ن أيب حذيفة النهدي عنه عرواية أيب جعفر حممد ) ه ١٦١

o     املكتبة الرضوية بإعانة وزارة املعارف،     _ .عرشيتصحيح امتياز علي
 . ص ٥٢٦_ .ه ١٣٨٥راضارامبور ، : مطبعة هندوستان 

o        دار الكتـب العلميـة    _ . راجعه جلنة من العلماء بإشراف الناشر :
 .ص ٤٨٢_ .م ١٩٨٣ = ه ١٤٠٣، ١بريوت، ط

 ونـافع بـن أيب نعـيم القـاري        )ه ١٨٩ت(تفسري حيىي بن ميان      -٦٥
وعطـاء  )ه ١٧٩ت( خالـد الزجنـي       ومسلم بـن   )ه ١٦٩ت(

؛ )؟(، رواية أيب جعفر حممد بن أمحد الرملـي          )ه ١٣٥ت(اخلراساين
 ه ١٤٠٨املدينة املنورة،   : مكتبة الدار _ .حتقيق حكمت بشري ياسني     

 .ص ١٩٠_ .

  وبعض ما يتعلق بعلـوم القـرآن مـن اجلـامع يف             ( تفسري القرآن  -٦٦
؛ رواية ) ه ١٩٧ت (اهللا بن وهب بن مسلم املصري  عبد)/ احلديث 

_ .؛ حتقيق وتعليق ميكلوش موراين      ) ه ٢٤٠ت  (سحنون بن سعيد    
فيـه  . ( ج  ٣_ .م  ٢٠٠٣،  ١بـريوت ، ط   : دار الغرب اإلسالمي    
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تفسري آيات غري مرتبة ، وقد عرض احملقق اآليات املفسرة يف فهـرس   
خاص حسب ترتيب القرآن مشريا إىل رقم الفقرات أو اآلثار املفسرة           

تاب ، وقد جاء يف اجلزء األخري وهو اجلزء الثالث من املطبوع            يف الك 
ترغيب القرآن ، واختالف حـروف      : أبواب يف علوم القرآن ؛ مثل       

 ).القرآن ، والناسخ واملنسوخ وغريها 

حيـىي  ] / من سورة النحل إىل سورة الصافات      [تفسري حيىي بن سالم    -٦٧
قيق هند شـليب    ؛ حت )ه ٢٠٠ت  (بن سالم التيمي البصري القريواين      ا
  .ج٢_ .م ٢٠٠٤بريوت، : دار الكتب العلمية_ .

؛ حتقيق  )ه ٢٠٧ت  ( أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء       / معاين القرآن    -٦٨
_ .حممد علي النجار وأمحد يوسف جنايت وعبد الفتاح إمساعيل شليب           

فيه . ( ج  ٣_ .م  ١٩٨٣= ه ١٤٠٣ ،   ٣بريوت ، ط  : عامل الكتب   
  . )٣٠٢ / ١إسناد كما يف 

؛ حتقيق  )ه ٢١١ت  (عبد الرزاق بن مهام الصنعاين       / تفسري القرآن  -٦٩
_  .ه ١٤١٠،  ١الرياض، ط : مكتبة الرشد _ .مصطفى مسلم حممد    

 . مج ؛ أحدها فهارس ٣ج يف ٤

ت (عبد بن محيد بن نصر الكـشي         / قطعة من تفسري عبد بن محيد      -٧٠
، بـريوت : دار ابن حزم    _ .؛ اعتىن به خملف بنيه العرف        )ه ٢٤٩

 .ص ١٣٧_ .م ٢٠٠٤ = ه ١٤٢٥، ١ط
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؛ حتقيـق   )ه ٢٨٢ت  (إمساعيل بن إسحاق املالكي      / أحكام القرآن  -٧١
م ٢٠٠٥ = ه ١٤٢٦بريوت،  : دار ابن حزم  _ .عامر حسن صربي    

 ).٣٤سلسلة األجزاء والكتب احلديثية؛ (_ .ص ٢٩٠_ .

 سهل بن عبد اهللا بن يونس بن عيسى بـن           / تفسري القرآن العظيم   -٧٢
 ) .ه ٢٨٣ت (ن رفيع التستري أبو حممد اهللا ب عبد

o       القـاهرة،  : مطبعة الـسعادة  _ . تصحيح حممد بدر الدين النعساين
 . ص ٢٠٤_ .م ١٩٠٨ = ه ١٣٢٦

o ص ١٣٦_ .م١٩١١ = ه ١٣٢٩القاهرة، : املطبعة امليمينة . 

o      على نفقة مصطفى البايب احلليب وأخويه      _ . تصحيح جلنة يف املطبعة
 ،  ةالقـاهر : الكتب العربيـة الكـربى      بكري وعيسى، مطبعة دار     

 . ص ١٣٦_ .م ١٩١١ = ه ١٣٢٩

o  دار _ . حققه وضبطه طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن حممد علي
 .ص ٣٤٧_ .م ٢٠٠٤القاهرة ، : احلرم للتراث 

؛ )ه ٣٠٣ت  (أمحد بن علي بن شعيب النـسائي         / تفسري النسائي  �
القـاهرة ،    : مكتبة السنة _ .حتقيق سيد احلليمي وصربي الشافعي      

للنسائي؛ هذا التفسري جزء من السنن الكربى       (  .ج  ٢_  .ه ١٤١٠
 . )فال يعد من كتب علوم القرآن؛ ألنه مل خيصها بالتصنيف 

 ).ه ٣١٠(حممد بن جرير الطربي  / جامع البيان يف تفسري القرآن -٧٣

o       املطبعة امليمنيـة  _ .حتقيق جلنة من العلماء وحممد الزهري الغمراوي :
 .ج ٣٠_ .م ١٩٠٠ = ه ١٣١٨، ٢، طالقاهرة
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o      على نفقة عمر اخلشاب املكتيب وجنله ،       _ . تصحيح جلنة من العلماء
_ .م  ١٩٠٤ = ه ١٣٢٥القاهرة ،   : املطبعة الكربى األمريية ببوالق     

 . مج ٣٠

o        مطبعة مصطفى البايب   _ . تصحيح مصطفى السقا وجلنة من العلماء
 .ج ٣٠_ .م ١٩٥٤= ه ١٣٧٣، ٢القاهرة ، ط: احلليب

o        دار املعارف _ .حتقيق حممود حممد شاكر، مراجعة أمحد حممد شاكر :
 ٢٧وصل التحقيق إىل اآلية     .( ج  ١٦_ .م  ١٩٦٩ – ١٩٦١مصر،  

 ) .من سورة إبراهيم ، ومل يكمل 

o  الرياض ،  : دار عامل الكتب    _ .احملسن التركي    اهللا بن عبد   حتقيق عبد
 .ج ٢٦_ .م ٢٠٠٣ = ه ١٤٢٤

 ) .ه ٣١١ت (إبراهيم بن السري الزجاج  / عرابهمعاين القرآن وإ -٧٤

o     وزارة الثقافة واإلرشاد القومي واملؤسسة     _ .حتقيق إبراهيم األبياري
املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر، اهليئة العامة لشؤون         

 .ج ٣_ .م ١٩٦٣ = ه ١٣٨٣القاهرة، : املطابع

o      القاهرة، دار الكتـاب    : ري دار الكتب اإلسالمية ودار الكتاب املص
بالتصوير باألوفست عـن    .( م  ١٩٨٢ = ه ١٤٠٢بريوت،  : اللبناين

 ) .الطبعة السابقة 

o       م  ١٩٨٨بريوت،  : عامل الكتب _ . حتقيق عبد اجلليل عبده شليب. _
 . ج٥
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؛ حتقيـق   )ه ٣١٩ت  (حممد بن إبراهيم بن املنـذر        / تفسري القرآن  -٧٥
 = ه ١٤٢٣دينـة النبويـة،     امل: دار املآثر _ .سعد بن حممد السعد     

مـن  ) ٢٧٢(القطعة اليت وصلتنا منه، من اآلية       . ( ج٢_ .م  ٢٠٠٢
 ) .من سورة النساء ) ٩٢(سورة البقرة إىل اآلية 

أمحد بن حممد بن سالمة األزدي الطحاوي        / أحكام القرآن الكرمي   -٧٦
منـشورات مركـز    _ .؛ حتقيق سعد الدين أونـال        )ه ٣٢١ت  (

، ١اسـتانبول، ط  : ابع لوقف الديانة التركـي    البحوث اإلسالمية الت  
 .ج ٢_ .م ١٩٩٥ = ه ١٤١٦

تفسري القرآن العظيم مسندا عن الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم             -٧٧
أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بـن           / والصحابة والتابعني 

 ) .ه ٣٢٧ت (إدريس الرازي 

o حكمت )١ج(اهللا العماري الزهراين  حققه وخرج أحاديثه أمحد عبد ،
_  .ه ١٤٠٨املدينة املنـورة ،     : مكتبة الدار   _ ).٢ج(بشري ياسني   

القسم : ٢القسم األول من سورة البقرة ، ج      : ١ج. ( سم  ٢٨ج ؛   ٢
 ) .األول من سورة آل عمران 

o      مكـة  : مكتبة نزار مـصطفى البـاز     _ . حتقيق أسعد حممد الطيب
 .ج ١٤_ .م ١٩٩٩ = ه ١٤١٩، ٢املكرمة، الرياض، ط

أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس         /  القرآن الكرمي  معاين -٧٨
معهـد البحـوث    _ .؛ حتقيق حممد علي الـصابوين       )ه ٣٣٨ت  (
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، ١مكـة املكرمـة، ط    : اإلسالمية وإحياء التراث جبامعة أم القـرى      
 .ج٦_  .ه ١٤٠٨

حممـد  / نكت القرآن الدالة على البيان يف أنواع العلوم واألحكام       -٧٩
؛ حتقيق علـي     ) ه ٣٦٠ت يف حدود    ( لقصاب  ابن علي الكرجي ا   

، دار ابن ) السعودية ( الدمام : دار ابن القيم _ .ابن غازي التوجيري 
ذكر احملقق  . ( ج  ٤م ،   ٢٠٠٣= ه ١٤٢٤ ،   ١القاهرة ، ط  : عفان  

يف بيان منهج املؤلف فيه أنه قد يروي بعـض األحاديـث واآلثـار              
، وأشار  " د  " حبرف  " حدثنا  " بإسناده مع مالحظة اختصار كلمة      

يف اهلامش إىل أرقام سبع صفحات حتوي أمثلة لـذلك ، ولـيس يف              
الصفحات احملال إليها رواية باإلسناد ؛ فكأن الكتاب كـان علـى            
صورة من الصور مث نقل عنها دون أن تعـدل اإلحـاالت حبـسب           
الصورة اليت نقل إليها ، كما يقع كثريا ، ويبدو أن أول األمثلة لرواية              

  ) .١٨١ / ١املؤلف باإلسناد حبسب هذه الطبعة يف 

           بكر أمحـد بـن علـي الـرازي اجلـصاص             أبو /أحكام القرآن    -٨٠
دار إحياء التراث   _ .؛ حتقيق حممد الصادق قمحاوي      ) ه ٣٧٠ت  (

 .    ج ٥_ .م ١٩٨٥=ه ١٤٠٥بريوت ، : العريب 

بو عبـد اهللا    أ) / خمتصر تفسري حيىي بن سالم     (تفسري القرآن العزيز   -٨١
؛ حتقيق حسني عكاشة،    )ه ٣٩٩ت  (حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني        

: الفاروق احلديثة للطباعـة والنـشر     _ .حممد بن مصطفى الكنـز     
 .ج ٥_ .م ٢٠٠٢ = ه ١٤٢٣، ١القاهرة، ط
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نصر بن حممد بن أمحد      / )حبر العلوم   ( تفسري السمرقندي املسمى     -٨٢
؛ حققـه    ) ه ٣٧٣ ت حوايل    (الليث السمرقندي    بن إبراهيم أبو  ا

، ١بـريوت ، ط   : دار الفكر   _ .وعلق عليه عمر غرامة العمروي ؟       
 .ج ٣_ .م ١٩٩٦= ه ١٤١٦

ت ( الرمحن حممد بن احلـسني الـسلمي         عبد أبو / حقائق التفسري  -٨٣
بـريوت ،   : دار الكتب العلميـة     _ .؛ حتقيق سيد عمران     )ه ٤١٢

حممود حيـث   وهذا التفسري غري    . (  ص   ٨٩٦ج ،   ٢_ .م  ٢٠٠١
سلك فيه اجتاه منحرف ، وما ينقل فيه عن جعفر الـصادق عامتـه              

 ) .كذب على جعفر ، كما قال ابن تيمية يف منهاج السنة 

 الرمحن حممد بن احلسني الـسلمي       عبد أبو / حقائق التفسري زيادات   •
بريوت ،   : املشرقدار  _  .وورينغبجريهارد  ؛ حتقيق    )ه ٤١٢ت  ( 

  .  ص ٢٨٨_ .م ١٩٩٧

أبو إسحاق أمحد بن حممد بـن        / الكشف والبيان يف تفسري القرآن     -٨٤
؛ دراسة وحتقيق أيب حممـد      )ه ٤٢٧ت  (إبراهيم النيسابوري الثعليب    

دار إحياء التـراث    _ .بن عاشور؛ مراجعة وتدقيق نظري الساعدي       ا
 .ج ٩_ .م ٢٠٠٢ = ه ١٤٢٢، ١بريوت، ط: العريب

بو بكر أمحد بـن احلـسني       مجعها أ /  لإلمام الشافعي  أحكام القرآن  -٨٥
؛ تقدمي حممد زاهد الكوثري، كتب هوامـشه        )ه ٤٥٨ت  (البيهقي  

 = ه ١٣٩٥بريوت ،   : دار الكتب العلمية  _ .عبد الغين عبد اخلالق     
 .ج٢_ .م ١٩٧٥
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علي بن أمحد بن حممد بن علـي        / يف تفسري القرآن ايد     الوسيط   -٨٦
د عبد  ؛ حتقيق علي حممد معوض وعادل أمح      )ه ٤٦٨ت  ( الواحدي
_ .م  ١٩٩٥= ه ١٤١٥بريوت ،   : دار الكتب العلمية    _ .املوجود  

 .  ص ٢٣٨٤ج ، ٤

أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء       / لباب التأويل يف معامل التنـزيل     -٨٧
 ) .ه ٥١٦ت (البغوي 

o      على نفقة اإلمام عبـد العزيـز بـن         _ . تصحيح حممد رشيد رضا    
_ .١٩٢٤ = ه ١٣٤٣قاهرة ،   ال: عبد الرمحن الفيصل ، مطبعة املنار     

 . ج ٨

o    دار املعرفة   _ .الرمحن العك ومروان سوار      إعداد وحتقيق خالد عبد :
 .سم ٢٨ج ؛ ٤_ .م ١٩٨٧= ه ١٤٠٧، ٢بريوت ، ط

o          حتقيق حممد عبد اهللا النمر وعثمان مجعة ضمريية وسليمان احلرش . _
 .ج ٨_  .ه ١٤١٢الرياض، : دار طيبة

منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين       أبو املظفر    / تفسري القرآن  -٨٨
؛ حتقيق أيب متيم ياسر بن إبراهيم وأيب بالل غنيم بن عباس            )ه ٤٨٩(
،  م١٩٩٧ = ه ١٤١٨،  ١الريـاض، ط  : دار الـوطن  _ .بن غنيم   ا

  ) .٦/٣٠٩ ، ٤/٢١٠ ، ٣/١٤٩قد يسند ، كما يف  ( .ج٥

جلـوزي  عبد الرمحن بن علي بن حممد ا   / زاد املسري يف علم التفسري     -٨٩
بريوت، : املكتب اإلسالمي _ .؛ قدم له زهري الشاويش      )ه ٥٩٧ت(

  ) .١٤٨/ ١فيه إسناد يف  ( .ج ٩_ .م ١٩٨٧ = ه ١٤٠٧، ٤ط



  الغيث   فؤاد أبو                   املسندة املطبوعةعلوم القرآن كتب دليل                           ٣٣٤ 
 

  

  
  

  

عز الدين عبد الرزاق بـن       / رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز      -٩٠
؛ دراسة وحتقيق حممـد بـن       )ه ٦٦١ت  (رزق اهللا الرسعين احلنبلي     

م ١٩٩٩ = ه ١٤١٩الـسعودية،   :  اجلوزي دار ابن _ .صاحل الرباك   
 .ص ٦٥٢_ .

��¼�����������µ��´�¶����¸���¹���»��º}: جمالس من تدريسه يف آيـة      -٩١

������¿��¾��½z /         ابن ناصر الدين الدمشقي حممد بن عبداهللا القيسي
بـريوت،  : مؤسسة الريان _ .؛ حتقيق حممد عوامة     )ه ٨٤٢-٧٧٧(

 ) . آل عمران من سورة١٦٤اآلية . ( ص ٥٤٩_ .ه ١٤٢١

 
  إعجاز القرآن/  مباحث قرآنية متنوعة -٥

 
أبوسليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب         / بيان إعجاز القرآن   -٩٢

؛ حتقيق حممد زغلول سالم وحممـد       ) ه ٣٨٨ت  ( اخلطايب البسيت   
ضمن  ( .م١٩٦٨= ه ١٣٨٧القاهرة ،   : دار املعارف   _ .خلف اهللا   

للرماين واخلطـايب واجلرجـاين ، يف       ثالث رسائل يف إعجاز القرآن      
 ، ٣٤ ،  ٣٣ه أسـانيد ،كمـا يف ص        ص ، وكتاب اخلطايب في    ٢٣٠

 ) . ، وغريها ٥١
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 فضائل القرآن/  مباحث قرآنية متنوعة -٥

 
 ) .ه ٢٢٤ت (أبو عبيد القاسم بن سالم  / فضائل القرآن -٩٣

o           دار ابـن   _ . حتقيق مروان العطية وحمسن خرابة ووفاء تقي الـدين
 . ص ٤٧٨_  .ه ١٤١٥، ١دمشق وبريوت، ط: ريكث

o حتقيق أمحد بن عبد الواحد     _  .فضائل القرآن ومعامله وآدابه   :  باسم
 .ج٢_ .م ١٩٩٥وزارة األوقاف املغربية، _ .اخلياطي 

       / فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة ومـا نـزل باملدينـة             -٩٤
لـرازي              بـن أيـوب بـن الـضريس البجلـي ا          عبد اهللا حممد    أبو  

: دار حـافظ  _ .؛ حتقيق مسفر سعيد دماس الغامدي        )ه ٢٩٥ت  (
 .ص ٢٢٠_  .ه ١٤٠٨جدة، 

؛  )ه ٣٠١ت (أبو بكر جعفر بن حممـد الفريـايب         / فضائل القرآن  -٩٥
 ه ١٤٠٩الريـاض،  : مكتبة الرشد _ .حتقيق يوسف عثمان فضل اهللا      

 . ص ٣١١_ .

؛ )ه ٣٠٣ت  (نـسائي   أمحد بن علي بن شعيب ال      / فضائل القرآن  �
_  .ه ١٤٠٠الـدار البيـضاء،     : دار الثقافة _ .حتقيق فاروق محادة    

 ) .هذا الكتاب جزء من السنن الكربى للنسائي. (ص ١٤٣

أبو العباس جعفر بن حممد بن املعتز بن حممد بـن            / فضائل القرآن  -٩٦
؛ حتقيق وختريج أمحد بـن فـارس        )ه ٤٣٢ت  (املستغفر املستغفري   
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ج، ٢_ .م  ٢٠٠٦ = ه ١٤٢٧بريوت،  : ابن حزم   دار  _ .السلوم  
 .ص ٩٥٣

احلسن بن حممد اخلـالل      / من فضائل سورة اإلخالص وما لقارئها      -٩٧
: مكتبـة لينـة   _ .؛ حتقيق حممد بن رزق الطرهـوين        )ه ٤٣٩ت  (

 .ص ١٣٢_  .ه ١٤١٢دمنهور، مصر، 

عبد الرمحن بـن     / فضائل القرآن وتالوته وخصائص تالوته ومحلته      -٩٨
؛ حتقيق عامر بن حسن صربي      )ه ٤٥٤ت  (ن الرازي   أمحد بن احلس  

 .ه ١٤١٥، ١بريوت، ط: دار البشائر اإلسالمية_ .

اخلطيب  / جزء فيه حديث الستة من التابعني وذكر طرقه ووجوهه         -٩٩
؛ حتقيق حممد بن رزق     )ه ٤٦٣ت  (أمحد بن علي بن ثابت البغدادي       

ـ . ( ص  ٧٧_  .ه ١٤١٢األحساء ،   : دار فواز   _ .الطرهوين   و وه
   ." )أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة " ختريج حلديث 

  أبو عبد اهللا حممـد بـن        / فضائل القرآن وثواب من تعلمه وعلّمه      -١٠٠
ت (عبد الواحد ابن أمحد بن عبد الرمحن السعدي املقدسي الصاحلي           

: دار ابـن حـزم    _ .؛ حتقيق صالح بن عايض الشالحي       )ه ٦٤٣
 .ص ١٣١_  .ه ١٤٢١بريوت، 
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 أحكام قراءة القرآن واالستماع إليه/  مباحث قرآنية متنوعة -٥

 
          أبو بكـر حممـد بـن احلـسني اآلجـري            / أخالق محلة القرآن   -١٠١

املدينـة  : مكتبة الـدار _ .؛ حتقيق عبد العزيز القاري       )ه ٣٦٠ت  (
 . ص١٨٧_  .ه ١٤٠٨املنورة ، 

  
  
  
  

I       I       I  
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  الكشافات
   وأصحااالكتبف بأمساء كشا

  :حسب تواريخ وفيات أصحاا بدًءا باألقدم فالذي يليه وانتهاًء بأحدثها 
  / )تفسري جماهد ( تفسري القرآن  -١

  .)ه ١٠٤ت (جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي 

قتـادة بـن دعامـة       / كتاب الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهللا تعاىل       -٢
   .)ه ١١٧ت (السدوسي 

 / ن  القرآتنـزيل -٣

 ) .ه ١٢٤ت (حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري 

 ونـافع بـن أيب نعـيم القـاري        )ه ١٨٩ت(تفسري حيىي بن ميان      -٤
وعطـاء  )ه ١٧٩ت( ومسلم بـن خالـد الزجنـي         )ه ١٦٩ت(

  .)؟(، رواية أيب جعفر حممد بن أمحد الرملي )ه ١٣٥ت(اخلراساين

  / األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي -٥

  .)ه ١٥٠ت( بن سليمان البلخي مقاتل

      سفيان بن سعيد بـن مـسروق الثـوري          / تفسري سفيان الثوري   -٦
 .ن أيب حذيفة النهدي عنه عرواية أيب جعفر حممد ) ه ١٦١ت (

  .)ه ١٥٠ت (مقاتل بن سليمان  / تفسري مقاتل بن سليمان -٧

  وبعض ما يتعلق بعلـوم القـرآن مـن اجلـامع يف             ( تفسري القرآن  -٨
؛ رواية ) ه ١٩٧ت (اهللا بن وهب بن مسلم املصري  عبد)/ ث احلدي

  .)ه ٢٤٠ت (سحنون بن سعيد 
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) / تفسري القرآن مما أشبهت امساؤه وتفرقت معانيـه         ( التصاريف   -٩
  ) .ه ٢٠٠ت (حيىي بن سالم 

حيـىي  ] / من سورة النحل إىل سورة الصافات      [تفسري حيىي بن سالم    -١٠
  .)ه ٢٠٠ت  (بن سالم التيمي البصري القريواينا

 ) .ه ٢٠٧ت ( أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء / معاين القرآن  -١١

   .)ه ٢١١ت (عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  / تفسري القرآن -١٢

 ) .ه ٢٢٤ت (أبو عبيد القاسم بن سالم  / ... فضائل القرآن -١٣

  .)ه ٢٢٤ت (أبو عبيد القاسم بن سالم  / الناسخ واملنسوخ -١٤

أبو جعفر حممد بن سعدان  / تاب اهللا عز وجلالوقف واالبتداء يف ك -١٥
   .)ه ٢٣١ت ( الكويف الضرير 

  / كتاب العقل وفهم القرآن -١٦

  .) ه ٢٤٣ت  (احلارث بن أسد احملاسيب

أبو عمر حفص بـن      / جزء فيه قراءات النيب صلى اهللا عليه وسلم        -١٧
  . )ه ٢٤٦ت ( عمر الدوري 

  / قطعة من تفسري عبد بن محيد -١٨

  . )ه ٢٤٩ت (د بن نصر الكشي عبد بن محي    

 ) .ه ٢٧٦ت ( حممد بن مسلم بن قتيبة  / تأويل مشكل القرآن -١٩

  .)ه ٢٨٢ت (إمساعيل بن إسحاق املالكي  / أحكام القرآن -٢٠

 سهل بن عبد اهللا بن يونس بن عيسى بـن           / تفسري القرآن العظيم   -٢١
 ) .ه ٢٨٣ت (اهللا بن رفيع التستري أبو حممد  عبد
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أبو العباس حممد بن     / لف معناه من القرآن ايد    ما اتفق لفظه واخت    -٢٢
 ) .ه ٢٨٥ت(يزيد املربد 

       / فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة ومـا نـزل باملدينـة             -٢٣
  . )ه ٢٩٥ت (بن أيوب بن الضريس البجلي عبد اهللا حممد أبو 

   .)ه ٣٠١ت (أبو بكر جعفر بن حممد الفريايب  / فضائل القرآن -٢٤

 ).ه ٣١٠(حممد بن جرير الطربي  / ن يف تفسري القرآنجامع البيا -٢٥

 ) .ه ٣١١ت (إبراهيم بن السري الزجاج  / معاين القرآن وإعرابه -٢٦

 . )ه ٣١٦ت (أبو بكر عبد اهللا بن أيب داود  / املصاحف -٢٧

  .)ه ٣١٩ت (حممد بن إبراهيم بن املنذر  / تفسري القرآن -٢٨

  / أحكام القرآن الكرمي -٢٩

  . )ه ٣٢١ت ( األزدي الطحاوي أمحد بن حممد بن سالمة

أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي         / السبعة يف القراءات   -٣٠
  .)ه ٣٢٤ت (البغدادي 

تفسري القرآن العظيم مسندا عن الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم             -٣١
أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بـن           / والصحابة والتابعني 

 ) .ه ٣٢٧ت (إدريس الرازي 

أبو بكر حممد بن     / اح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل       إيض -٣٢
  .)ه ٣٢٨ت (القاسم ابن حممد األنباري 

 أبو احلسني أمحد بن جعفر بن حممـد بـن           / متشابه القرآن العظيم   -٣٣
 . )ه ٣٣٦ت (عبيد اهللا ابن أيب داود املنادي 
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  / إعراب القرآن -٣٤

   .)ه ٣٣٨ت(أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس 

أبو جعفر أمحد بن حممد بن       / القطع واالئتناف أو الوقف واالبتداء     -٣٥
 ) .ه ٣٣٨ت (إمساعيل النحاس 

  / معاين القرآن الكرمي -٣٦

   .)ه ٣٣٨ت (أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس 

الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهللا عز وجل واخـتالف العلمـاء يف             -٣٧
 ) .ه ٣٣٨(ن إمساعيل النحاس أبو جعفر أمحد بن حممد ب/ ذلك

  / أخالق محلة القرآن -٣٨

  .)ه ٣٦٠ت (أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري 

حممـد  / نكت القرآن الدالة على البيان يف أنواع العلوم واألحكام       -٣٩
  ) .ه ٣٦٠ت يف حدود ( ابن علي الكرجي القصاب 

  /أحكام القرآن  -٤٠

  ) .ه ٣٧٠ت (أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص 

احلسني بـن أمحـد بـن        / إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي      -٤١
  .)ه ٣٧٠ت (خالويه 

اهللا احلسني بن أمحد بـن       أبو عبد  / إعراب القراءات السبع وعللها    -٤٢
 ) .ه ٣٧٠ت (الويه اهلمذاين النحوي خ

  / )علل القراءات(القراءات وعلل النحويني فيها املسمى  -٤٣

  .)ه ٣٧٠ت  (أبو منصور حممد ابن أمحد األزهري
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 . )ه ٣٧٠ت (أبو منصور حممد بن أمحد األزهري  /معاين القراءات -٤٤

نصر بن حممد بن أمحد      / )حبر العلوم   ( تفسري السمرقندي املسمى     -٤٥
 . ) ه ٣٧٣ت حوايل ( الليث السمرقندي  بن إبراهيم أبوا

احلجة للقـراء الـسبعة أئمـة       أو   احلجة يف علل القراءات السبع     -٤٦
/ والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن جماهد       األمصار باحلجاز   

  .)ه ٣٧٧ت (أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي 

الغاية يف القراءات العشر يليه باب االستعاذة والتسمية وإمـاالت           -٤٧
  / قتيبة عن الكسائي

   .)ه ٣٨١ت (أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين 

   /املبسوط يف القراءات العشر -٤٨

   .)ه ٣٨١ت (أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين 

رواية ابن حسنون املقرئ بإسناده إىل ابن        (كتاب اللغات يف القرآن    -٤٩
  .)ه ٣٨٦ت (اهللا بن احلسني بن حسنون  عبد)/ عباس

أبوسليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب         / بيان إعجاز القرآن   -٥٠
 ) . ه ٣٨٨ت ( اخلطايب البسيت 

عثمان بن   /  يف بيان وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها       احملتسب -٥١
 ) .ه ٣٩٢ت (جين أبو الفتح املوصلي 

أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بـن         / التذكرة يف القراءات الثمان    -٥٢
  ) .ه ٣٩٩ت ( احلنفي غلبون املقرئ
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أبو عبـد اهللا    ) / خمتصر تفسري حيىي بن سالم     (تفسري القرآن العزيز   -٥٣
  .)ه ٣٩٩ت (هللا بن أيب زمنني حممد بن عبد ا

  / حقائق التفسري -٥٤

   .)ه ٤١٢ت ( الرمحن حممد بن احلسني السلمي  عبد أبو

   /حقائق التفسريزيادات  •
 ) .ه ٤١٢ت ( أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي     

أبو إسحاق أمحد بن حممد بـن        / الكشف والبيان يف تفسري القرآن     -٥٥
  .)ه ٤٢٧ت  (إبراهيم النيسابوري الثعليب

أمحد  / بيان املوجب الختالف القراءات وكثرة الطرق والروايات       -٥٦
   .)ه ٤٣٠ت (بن عمار أبو العباس املهدوي ا

أبو العباس جعفر بن حممد بن املعتز بن حممد بـن            / فضائل القرآن  -٥٧
  .)ه ٤٣٢ت (املستغفر املستغفري 

بـن أيب   مكي   / التبصرة فبما اختلف فيه القراء السبعة املشهورين       -٥٨
   .)ه ٤٣٧ت (طالب محوش القيسي 

أبو علي احلسن بن حممد بن       / الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة     -٥٩
  .)ه ٤٣٨ت (إبراهيم البغدادي املالكي 

  / من فضائل سورة اإلخالص وما لقارئها -٦٠

  .)ه ٤٣٩ت (احلسن بن حممد اخلالل 

  / كتاب اإلدغام الكبري يف القرآن -٦١

  .)ه ٤٤٤ت (د الداين أبو عمرو عثمان بن سعي
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 / البيان يف عد آي القرآن  -٦٢

   .)ه ٤٤٤ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين 

  / التحديد يف اإلتقان والتجويد -٦٣

  . )ه ٤٤٤ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين 

  / التعريف يف اختالف الرواة عن نافع -٦٤

  .)ه ٤٤٤ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين 

  / قراءات السبعالتيسري يف ال -٦٥

 ) .ه ٤٤٤ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين 

  / جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة -٦٦

 ) .ه ٤٤٤ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين 

  / احملكم يف نقط املصحف -٦٧

 ) .ه ٤٤٤ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين 

  / املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار -٦٨

 ) .ه ٤٤٤ت (بن سعيد الداين امرو عثمان أبو ع

  / املكتفى يف الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل -٦٩

  ) .ه ٤٤٤ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين 

أبو علي احلسن بن علـي بـن إبـراهيم           / مفردة احلسن البصري   -٧٠
  .)ه ٤٤٦ت (األهوازي املقرئ 

  / مصار اخلمسةالوجيز يف شرح قراءات القراء الثمانية أئمة األ -٧١

 .)ه ٤٤٦ت (أبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم األهوازي املقرئ 
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عبد الرمحن بـن     / فضائل القرآن وتالوته وخصائص تالوته ومحلته      -٧٢
  .)ه ٤٥٤ت (أمحد بن احلسن الرازي 

مجعها أبو بكر أمحد بـن احلـسني        /  لإلمام الشافعي  أحكام القرآن  -٧٣
  .)ه ٤٥٨ت (البيهقي 

اخلطيب  / الستة من التابعني وذكر طرقه ووجوهه     جزء فيه حديث     -٧٤
  . )ه ٤٦٣ت (أمحد بن علي بن ثابت البغدادي 

  / أسباب الرتول -٧٥

 . )ه ٤٦٨ت ( علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي

علي بن أمحد بن حممد بن علـي        / يف تفسري القرآن ايد     الوسيط   -٧٦
  . )ه ٤٦٨ت ( الواحدي

  / الكايف يف القراءات السبع -٧٧

  .)ه ٤٧٦ت (أبو عبد اهللا حممد بن شريح 

أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد       / التلخيص يف القراءات الثمان    -٧٨
  .)ه ٤٧٨ت (الطربي 

  / تفسري القرآن -٧٩

  ) .ه ٤٨٩(بن عبد اجلبار السمعاين أبو املظفر منصور بن حممد 

 أمحد بـن أيب    / قراءات القراء املعروفني بروايات الرواة املشهورين      -٨٠
  .)ه ٤٩٣ت بعد (عمر األندرايب 

اهللا بن  أبو طاهر أمحد بن علي بن عبيد      / املستنري يف القراءات العشر    -٨١
 ) . ه ٤٩٦ت ( ر ابن سوار البغدادي عم
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عبد الرمحن بـن     / كتاب التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع       -٨٢
  .)ه ٥١٦ت (عتيق املعروف بابن الفحام الصقلي املقرئ 

أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء       / ل يف معامل التنـزيل   لباب التأوي  -٨٣
 ) .ه ٥١٦ت (البغوي 

العز حممد  أبو   / )يف القراءات العشر  (إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي      -٨٤
  .)ه ٥٢١ت (بن احلسني بن بندار الواسطي القالنسي ا

أبو العز حممـد بـن       / كتاب الكفاية الكربى يف القراءات العشر      -٨٥
 )ه ٥٢١ت (دار الواسطي القالنسي احلسني بن بن

 إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمـي        أبو القاسم / إعراب القرآن ؟     -٨٦
 ؟) ه ٥٣٥ت ( امللقب بقوام السنة 

أبو جعفر أمحد بن علي بن أمحد  / كتاب اإلقناع يف القراءات السبع -٨٧
  ) .ه ٥٤٠ت (ذش بن خلف األنصاري املعروف بابن الباا

اهللا ابن   بكر حممد بن عبد    أبو/ الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي       -٨٨
  .)ه ٥٤٣ت( العريب املعافري

أبو العالء احلسن بن أمحـد اهلمـذاين         / التمهيد يف معرفة التجويد    -٨٩
  . )ه ٥٦٩ت (العطار 

احلسن بن أمحد    / غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار       -٩٠
  .)ه ٥٦٩ت (ر بن احلسن اهلمذاين العطاا

عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلـوزي     / زاد املسري يف علم التفسري     -٩١
  .)ه ٥٩٧ت(
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عبد الرمحن بن علـي ابـن        / فنون األفنان يف عيون علوم القرآن      -٩٢
   .)ه ٥٩٧ت (اجلوزي 

  .)ه ٥٩٧ت (عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي  / نواسخ القرآن -٩٣

  / فضائل القرآن وثواب من تعلمه وعلّمه -٩٤

   بن عبد الرمحن السعديبن أمحدأبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد 
  .)ه ٦٤٣ت (املقدسي الصاحلي 

عز الدين عبد الرزاق بـن       / رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز      -٩٥
  .)ه ٦٦١ت (رزق اهللا الرسعين احلنبلي 

الدر النثري والعذب النمري يف شرح مـشكالت وحـل مقفـالت             -٩٦
ت (لتيسري أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين        اشتمل عليها كتاب ا   

  / )ه ٤٤٤

 ) .ه ٧٠٥ت (الواحد بن حممد بن أيب السداد املالقي  عبد

إبراهيم بن عمـر     / خالصة األحباث يف شرح ج القراءات الثالث       -٩٧
  .)ه ٧٣٣ت (بن إبراهيم بن خليل املعروف باجلعربي ا

  / الكرت يف القراءات العشر -٩٨

  .)ه ٧٤٠ت (ؤمن الواسطي عبد اهللا بن عبد امل

 ) .ه ٨٣٣(حممد بن حممد بن اجلزري  / التمهيد يف علم التجويد -٩٩

حممد بن حممد بن حممد بن علـي بـن           / النشر يف القراءات العشر    -١٠٠
   .)ه ٨٣٣ت (يوسف بن اجلزري 
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��¼�����������µ��´�¶����¸���¹���»��º}:  جمالس من تدريسه يف آيـة   -١٠١

������¿��¾��½z  /  اهللا   الدين الدمشقي حممد بـن عبـد       ابن ناصر
  .)ه ٨٤٢-٧٧٧(القيسي 
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  كشاف املوضوعات
  ٢-١                                                           علوم القرآن

      ٣                          أسباب الرتول/ نزول القرآن /  مجع القرآن -١
  ٤                           ظرف الرتول/ نزول القرآن /  القرآن  مجع-١
  ٥             عد اآلي/ اآليات / أمساء القرآن وجتزئته /  مجع القرآن -١
   ٨-٦                                          املصاحف/  مجع القرآن -١
  ٣٩ -٩                                                    القراءات- أ -٢
   ٤٢ -٤٠                            التجويد                     - ب -٢
  ٤٦ -٤٣                            الوقف واالبتداء/  التجويد - ب -٢
                             ٤٨ - ٤٧             الوجوه والنظائر/ كلمات القرآن /  لغة القرآن -٣
  ٤٩                                      لغات القرآن    /  القرآن  لغة-٣
  ٥٣ -٥٠       إعراب القرآن     / حنو القرآن وصرفه /  لغة القرآن -٣
  ٥٤                                 معاين القرآن         / رآن  لغة الق-٣
  ٥٥                       احملكم واملتشابه/ معاين القرآن /  لغة القرآن -٣
                      ٦٠ -٥٦               الناسخ املنسوخ  / معاين القرآن /  لغة القرآن -٣
 ٦١                        مشكل القرآن/ معاين القرآن /  لغة القرآن -٣

   ٩١ -٦٢    تفسري القرآن                                              -٤
  ٩٢                             إعجاز القرآن/ باحث قرآنية متنوعة  م-٥
  ١٠٠ -٩٣                     فضائل القرآن/  مباحث قرآنية متنوعة -٥
 ١٠١     أحكام قراءة القرآن واالستماع إليه/  مباحث قرآنية متنوعة -٥
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  كشاف العناوين
  
  أ

   سعيد أبو عمرو عثمان بن / األحرف السبعة للقرآن
  ٢١                                                         )ه ٤٤٤ت (الداين 

     ٧١                )ه ٢٨٢ت (إمساعيل بن إسحاق املالكي  / أحكام القرآن

  أمحد بن حممد بن سالمة األزدي  / أحكام القرآن الكرمي
   ٧٦                                                    )ه ٣٢١ت (الطحاوي 

  مجعها أبو بكر أمحد بن احلسني /  لإلمام الشافعيأحكام القرآن
 ٨٥                                                       )ه ٤٥٨ت (البيهقي 

  ٨٠    )ه ٣٧٠ت ( أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص /أحكام القرآن 

  ١٠١  )ه ٣٦٠ت (د بن احلسني اآلجري أبو بكر حمم / أخالق محلة القرآن

  أبو عمرو عثمان بن سعيد  / اإلدغام الكبري يف القرآن
  ٢١                                                        ) ه ٤٤٤ت (الداين 

أبو  العز حممد بن  / )يف القراءات العشر(إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي 
 ٣٢                         )ه ٥٢١ت (القالنسي احلسني بن بندار الواسطي 

 ٣   )ه ٤٦٨ت ( علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي / أسباب الرتول

   / األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي
 ٤٧                                     )ه ١٥٠ت(مقاتل بن سليمان البلخي 
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اهللا احلسني بن أمحد بن خالويه  أبو عبد / إعراب القراءات السبع وعللها
  ٥٢                                             )ه ٣٧٠ت (اهلمذاين النحوي 

  أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل  / إعراب القرآن
 ٥٠                                                       ) ه ٣٣٨ت(النحاس 

  مساعيل بن حممد بن الفضل التيمي امللقب إأبو القاسم/ إعراب القرآن ؟ 
  ٥٣     )                                            ه ٥٣٥ت (  بقوام السنة 

  احلسني بن أمحد  / إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي
  ٥١                                                   )ه ٣٧٠ت (بن خالويه ا

أبو جعفر أمحد بن علي بن أمحد بن خلف  / اءات السبعاإلقناع يف القر
  ٣٤                              )ه ٥٤٠ت (األنصاري املعروف بابن الباذش 

أبو بكر حممد بن القاسم  / إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل
 ٤٤                                            )ه ٣٢٨ت (ابن حممد األنباري 

  ب
  أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب  / بيان إعجاز القرآن

  ٩٢    )                                          ه ٣٨٨ت ( اخلطايب البسيت 
أمحد بن عمار  / بيان املوجب الختالف القراءات وكثرة الطرق والروايات

 ١٨                                         ) ه ٤٣٠ت (أبو العباس املهدوي 

  أبو عمرو عثمان بن سعيد / البيان يف عد آي القرآن 
   ٥                                                           )ه ٤٤٤ت (الداين 
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  ت
  ٦١     )       ه ٢٧٦ت ( حممد بن مسلم بن قتيبة  / تأويل مشكل القرآن

مكي بن أيب طالب  / السبعة املشهورينالتبصرة فبما اختلف فيه القراء 
   ١٩                                                )ه ٤٣٧ت (محوش القيسي 

عبد الرمحن بن عتيق املعروف بابن  / التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع
  ٣١                                       )ه ٥١٦ت (الفحام الصقلي املقرئ 

   ٤٠     )ه ٤٤٤ت (عثمان بن سعيد الداين / لتحديد يف اإلتقان والتجويد ا

أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون  / التذكرة يف القراءات الثمان
  ١٧    )                                            ه ٣٩٩ت (املقرئ احلنفي 

حيىي بن ) / قت معانيه تفسري القرآن مما أشبهت امساؤه وتفر( التصاريف 
  ٤٨    )                                                     ه ٢٠٠ت (سالم 

  أبو عمرو عثمان بن سعيد  / التعريف يف اختالف الرواة عن نافع
   ٢٢                                                         )ه ٤٤٤ت (الداين 

) ه ١٦١ت (يان بن سعيد بن مسروق الثوري سف / تفسري سفيان الثوري
 ٦٤                                                رواية أيب حذيفة النهدي عنه

نصر بن حممد بن أمحد بن  / )حبر العلوم ( تفسري السمرقندي املسمى 
  ٨٢                        )ه ٣٧٣ت حوايل ( إبراهيم أبوالليث السمرقندي 

 ٧٠       ) ه ٢٤٩ت (عبد بن محيد بن نصر الكشي  / بد بن محيدتفسري ع

 ٦٩               )ه ٢١١ت (عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  / تفسري القرآن



  ٣٥٣               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

)/ وبعض ما يتعلق بعلوم القرآن من اجلامع يف احلديث  ( تفسري القرآن
  ) ه ١٩٧ت (عبداهللا بن وهب بن مسلم 

  ٦٦                                      )ه ٢٤٠ت (رواية سحنون بن سعيد 

   ٦٢            )ه ١٠٤ت (جماهد بن جرب  / )تفسري جماهد ( تفسري القرآن 

   ٧٥                  )ه ٣١٩ت (حممد بن إبراهيم بن املنذر  / تفسري القرآن

  ٨٨      )ه ٤٨٩(منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين  / تفسري القرآن

أبو عبد اهللا حممد بن ) / خمتصر تفسري حيىي بن سالم (ري القرآن العزيزتفس
  ٨١                                        )ه ٣٩٩ت (عبد اهللا بن أيب زمنني 

بن  اهللا سهل بن عبد اهللا بن يونس بن عيسى بن عبد / تفسري القرآن العظيم
 ٧٢                                      )ه ٢٨٣ت (رفيع التستري أبو حممد 

تفسري القرآن العظيم مسندا عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة 
   /والتابعني

  ٧٧     )       ه ٣٢٧ت (ن أيب حامت حممد بن إدريس الرازي عبد الرمحن ب

 ٦٣               )ه ١٥٠ت (مقاتل بن سليمان  / تفسري مقاتل بن سليمان

  ٧٣          )ه ٣٠٣ت (أمحد بن علي بن شعيب النسائي  / تفسري النسائي

  ] / من سورة النحل إىل سورة الصافات [تفسري حيىي بن سالم
    ٦٧            )          ه ٢٠٠ت (حيىي بن سالم التيمي البصري القريواين 

تفسري حيىي بن ميان ونافع بن أيب نعيم القاري ومسلم بن خالد الزجني 
   ٦٥             )؟(، رواية أيب جعفر حممد بن أمحد الرملي  ساينوعطاء اخلرا

  



  الغيث   فؤاد أبو                   املسندة املطبوعةعلوم القرآن كتب دليل                           ٣٥٤ 
 

  

  
  

  

   /التلخيص يف القراءات الثمان
   ٢٨               )ه ٤٧٨ت ( أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي 

  ٤٢          )ه ٨٣٣(حممد بن حممد بن اجلزري  / التمهيد يف علم التجويد

    /التمهيد يف معرفة التجويد
  ٤١                   )ه ٥٦٩ت (أبو العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين العطار 

  / القرآن تنـزيل
 ٤               )ه ١٢٤ت (سلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري  حممد بن م

  ٢٣       )ه ٤٤٤ت (عثمان بن سعيد الداين  / التيسري يف القراءات السبع

  ج
   /بع املشهورةجامع البيان يف القراءات الس

 ٢٤                           )ه ٤٤٤ت ( أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين 

 ٧٣        )ه ٣١٠(حممد بن جرير الطربي  / جامع البيان يف تفسري القرآن

بن اخلطيب أمحد  / جزء فيه حديث الستة من التابعني وذكر طرقه ووجوهه
  ٩٩                               )       ه ٤٦٣ت (علي ابن ثابت البغدادي 

أبو عمر حفص بن عمر  / جزء فيه قراءات النيب صلى اهللا عليه وسلم
   ٩                                                       )ه ٢٤٦ت ( الدوري 

  ح
أبوعلي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار  / احلجة يف علل القراءات السبع

  ١٣                                                      )ه ٣٧٧ت (الفارسي 



  ٣٥٥               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار باحلجاز والعراق والشام الذين ذكرهم 
  / أبو بكر بن جماهد

                                       ١٣             )ه ٣٧٧ت (ن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي أبوعلي احلس
  ٨٣  )ه ٤١٢ت ( الرمحن حممد بن احلسني السلمي  عبد أبو/التفسريحقائق 

  خ
إبراهيم بن عمر بن  / خالصة األحباث يف شرح ج القراءات الثالث

   ٣٧                         )ه ٧٣٣ت (إبراهيم بن خليل املعروف باجلعربي 

  د
يها الدر النثري والعذب النمري يف شرح مشكالت وحل مقفالت اشتمل عل

      /   )ه ٤٤٤ت (كتاب التيسري أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين 
 ٣٦                  )ه ٧٠٥ت (الواحد ابن حممد بن أيب السداد املالقي  عبد

  ر
عز الدين عبد الرزاق بن رزق اهللا  / رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز

  ٩٠                                        )      ه ٦٦١ت (الرسعين احلنبلي 

أبو علي احلسن بن حممد بن إبراهيم  / الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة
  ٢٠                                           )  ه ٤٣٨ت (البغدادي املالكي 

  ز
   / زاد املسري يف علم التفسري

      ٨٩                             ) ه ٥٩٧ت(عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي 

  



  الغيث   فؤاد أبو                   املسندة املطبوعةعلوم القرآن كتب دليل                           ٣٥٦ 
 

  

  
  

  

   /حقائق التفسريزيادات 
   ٨٣                 )ه ٤١٢ت (  الرمحن حممد بن احلسني السلمي  عبد  أبو

  س
   /السبعة يف القراءات

   ١٠     )ه ٣٢٤ت ( أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي 

  ع
 ١               )ه ٢٤٣ت (احلارث بن أسد احملاسيب  / العقل وفهم القرآن

  غ
احلسن بن أمحد بن  / غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار

  ٣٥                                       )ه ٥٦٩ت (احلسن اهلمذاين العطار 

الغاية يف القراءات العشر يليه باب االستعاذة والتسمية وإماالت قتيبة عن 
   ١٤           )ه ٣٨١ت ( مهران األصبهاين أمحد بن احلسني بن / الكسائي

  ف
  ٩٦          )ه ٣٠٣ت (أمحد بن علي بن شعيب النسائي  / فضائل القرآن

 ٩٥           )ه ٣٠١ت (أبو بكر جعفر بن حممد الفريايب  / فضائل القرآن

أبو العباس جعفر بن حممد بن املعتز بن حممد بن املستغفر  / فضائل القرآن
  ٩٦                                                    )ه ٤٣٢ت (املستغفري 

 ٩٣    )              ه ٢٢٤ت (أبو عبيد القاسم بن سالم  / فضائل القرآن

عبد الرمحن بن أمحد بن  / فضائل القرآن وتالوته وخصائص تالوته ومحلته
  ٩٨                                                )ه ٤٥٤ت (احلسن الرازي 



  ٣٥٧               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد  / فضائل القرآن وثواب من تعلمه وعلّمه
   ١٠٠       )ه ٦٤٣ت (ابن أمحد بن عبد الرمحن السعدي املقدسي الصاحلي 

   / فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما نزل باملدينة
 ٩٤     )ه ٢٩٥ت (لرازي أبو عبد اهللا حممد بن أيوب بن الضريس البجلي ا

   ٩٣   )ه ٢٢٤ت (أبو عبيد القاسم بن سالم / فضائل القرآن ومعامله وآدابه

   / فنون األفنان يف عيون علوم القرآن
   ٢                               )ه ٥٩٧ت (عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي 

  ق
د بن أيب عمر أمح / قراءات القراء املعروفني بروايات الرواة املشهورين

 ٢٩                                                 )ه ٤٩٣ت بعد (األندرايب 

أبو منصور حممد  / )علل القراءات(القراءات وعلل النحويني فيها املسمى 
  ١١                                           )ه ٣٧٠ت (ابن أمحد األزهري 

أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل  / البتداءالقطع واالئتناف أو الوقف وا
 ٤٥                                                       )ه ٣٣٨ت (النحاس 

  ك
 ٢٧   )ه ٤٧٦ت (أبو عبد اهللا حممد بن شريح  / الكايف يف القراءات السبع

أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم  / الكشف والبيان يف تفسري القرآن
 ٨٤                                           )ه ٤٢٧ت (يسابوري الثعليب الن

أبو العز حممد بن احلسني بن بندار  / الكفاية الكربى يف القراءات العشر
        ٣٣                                           )ه ٥٢١ت (الواسطي القالنسي 



  الغيث   فؤاد أبو                   املسندة املطبوعةعلوم القرآن كتب دليل                           ٣٥٨ 
 

  

  
  

  

   / الكرت يف القراءات العشر
  ٣٨                             )ه ٧٤٠ت ( عبد املؤمن الواسطي عبد اهللا بن

  ل
   / لباب التأويل يف معامل التنـزيل

 ٨٧                   )ه ٥١٦ت (أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي 

    /  )رواية ابن حسنون املقرئ بإسناده إىل ابن عباس (اللغات يف القرآن
    ٤٩                              )ه ٣٨٦ت (بن حسنون اهللا بن احلسني  عبد

  م
أبو العباس حممد بن يزيد  / ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ايد

 ٥٤                                            )               ه ٢٨٥ت(املربد 

   /املبسوط يف القراءات العشر
  ١٥                       )ه ٣٨١ت ( ألصبهايند بن احلسني بن مهران ا أمح

أبو احلسني أمحد بن جعفر بن حممد بن عبيد اهللا ابن  / متشابه القرآن العظيم
 ٥٥                                              )ه ٣٣٦ت (أيب داود املنادي 

¾����¼��½�����������µ��´�¶����¸���¹���»��º}: جمالس من تدريسه يف آية

������¿z /  
   ٩١          )ه ٨٤٢ت(اهللا القيسي   ابن ناصر الدين الدمشقي حممد بن عبد

   / احملتسب يف بيان وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها
 ١٦                            )ه ٣٩٢ت (عثمان بن جين أبو الفتح املوصلي 

  ٧  )ه ٤٤٤ت (داين عمرو عثمان بن سعيد ال أبو  /احملكم يف نقط املصحف



  ٣٥٩               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

  اهللا بن عمر  أبو طاهر أمحد بن علي بن عبيد / املستنري يف القراءات العشر
 ٣٠                                          )ه ٤٩٦ت ( ابن سوار البغدادي 

 ٦                     )ه ٣١٦ت (أبو بكر عبد اهللا بن أيب داود  / املصاحف

لعبدالرمحن بن علي ابن  من علم الناسخ واملنسوخاملصفى بأكف أهل الرسوخ 
   ٥٦                                                       )ه ٥٩٧ت (اجلوزي 

  ١٢       )ه ٣٧٠ت (أبو منصور حممد بن أمحد األزهري  / معاين القراءات

   ٦٨              )ه ٢٠٧ت ( أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء / معاين القرآن 
   /معاين القرآن الكرمي

  ٧٨               )ه ٣٣٨ت ( أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس 

 ٧٤         )ه ٣١١ت (إبراهيم بن السري الزجاج  / معاين القرآن وإعرابه

   / مفردة احلسن البصري
  ٢٥        )ه ٤٤٦ت (أبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم األهوازي املقرئ 

   ٢٥     أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين)/؟  ( ملقنع يف القراءات والتجويدا

أبو عمرو عثمان بن سعيد  / املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار
 ٨                                                           )ه ٤٤٤ت (الداين 

   / وجلاملكتفى يف الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز
 ٤٦                          ) ه ٤٤٤ت (بن سعيد الداين  أبو عمرو عثمان 

  / من فضائل سورة اإلخالص وما لقارئها
        ٩٧                                     )ه ٤٣٩ت ( احلسن بن حممد اخلالل 

  



  الغيث   فؤاد أبو                   املسندة املطبوعةعلوم القرآن كتب دليل                           ٣٦٠ 
 

  

  
  

  

  ن
عروف  هلبة اهللا بن عبدالرحيم بن إبراهيم املناسخ القرآن العزيز ومنسوخه

  ٥٦                                   )ه ٧٣٨ت (بشرف الدين ابن البارزي  

  ٥٦              )ه ٢٢٤ت (أبو عبيد القاسم بن سالم  / الناسخ واملنسوخ

  ٥٦     )   ه ١٢٤ت ( حملمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الناسخ واملنسوخ

اهللا ابن العريب  مد بن عبدبكر حم أبو/ الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي 
   ٦٠                                                       )ه ٥٤٣ت( املعافري

    ٥٦     )ه ١١٧ت (قتادة بن دعامة  / الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهللا تعاىل

   /الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهللا عز وجل واختالف العلماء يف ذلك
  ٥٨                   )ه ٣٣٨(مد بن إمساعيل النحاس  أبو جعفر أمحد بن حم

  حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف  / النشر يف القراءات العشر
 ٣٩                                                   )ه ٨٣٣ت (بن اجلزري ا

  / نكت القرآن الدالة على البيان يف أنواع العلوم واألحكام 
   ٧٩   )               ه ٣٦٠ت يف حدود (  الكرجي القصاب حممد بن علي

 ٥٩          )ه ٥٩٧ت (عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي  / نواسخ القرآن

  و
   /الوجيز يف شرح قراءات القراء الثمانية أئمة األمصار اخلمسة

   ٢٦      )ه ٤٤٦ت ( أبو علي احلسن ابن علي بن إبراهيم األهوازي املقرئ 

  علي بن أمحد بن حممد بن علي / يف تفسري القرآن ايد ط الوسي
    ٨٦                                                     )ه ٤٦٨ت ( الواحدي



  ٣٦١               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

   / الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل
  ٤٣            )      ه ٢٣١ ت (أبو جعفر حممد بن سعدان الكويف الضرير 
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  كشاف املؤلفني
  

  أ
)                                        ه ٣٦٠ت (حممد بن احلسني  = اآلجري

 ٧٤                       )            ه ٣١١ت  (الزجاجإبراهيم بن السري 

   ٣٧   ) ه ٧٣٣ت  (باجلعربيإبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل املعروف 

  ٥٥  )ه ٣٣٦ت  (ابن أيب داود املناديعفر بن حممد بن عبيد اهللا أمحد بن ج

 ٨٥                            )ه ٤٥٨ت  (أبو بكر البيهقيأمحد بن احلسني 

 ١٥ ، ١٤           )     ه ٣٨١ت ( األصبهاين بن مهرانأمحد بن احلسني 

  ٣٤               ) ه ٥٤٠ت  (ابن الباذشأمحد بن علي بن أمحد بن خلف 

  ٩٩                   )ه ٤٦٣ت  (اخلطيب البغداديأمحد بن علي بن ثابت 

  ٨٠   )                ه ٣٧٠ت  ( اجلصاصأمحد بن علي الرازي ، أبو بكر

 ٩٦ ، ٧٣          )           ه ٣٠٣ت  (النسائيأمحد بن علي بن شعيب 

  ٣٠     )ه ٤٩٦ت ( دادي  البغابن سواراهللا بن عمر  أمحد بن علي بن عبيد

 ١٨            )              ه ٤٣٠ت  (أبو العباس املهدويأمحد بن عمار 

 ٢٩             )                 ه ٤٩٣عد ت ب (ألندرايبأمحد بن أيب عمر ا

 ٨٤                )ه ٤٢٧ت  (الثعليبأمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري 

                                  ٧٨ ، ٥٨ ، ٥٠ ، ٤٥    )     ه ٣٣٨ (النحاساعيل أمحد بن حممد بن إمس

     ٧٦        )         ه ٣٢١ت  (الطحاويأمحد بن حممد بن سالمة األزدي 



  ٣٦٣               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

   ١٠    )  ه ٣٢٤ت ( التميمي البغدادي بن جماهدأمحد بن موسى بن العباس 

                               )     ه ٣٧٠ت (حممد بن أمحد  = األزهري
     ٧١                                  )ه ٢٨٢ت (إمساعيل بن إسحاق املالكي 

ت ( بقوام السنة التيمي امللقب  أبو القاسمإمساعيل بن حممد بن الفضل 
  ٥٣  )                                                                  ه ٥٣٥

)                             ه ٣٢٨ت (حممد بن القاسم ابن حممد  = األنباري

  )                                  ه ٤٩٣ت بعد (أمحد بن أيب عمر  = ألندرايبا
                 )ه ٤٤٦ت (احلسن بن علي بن إبراهيم = ألهوازي املقرئ ا

  ب
  )ه ٥٤٠ت (ري أمحد بن علي بن أمحد بن خلف األنصا = ابن الباذش

)                                                                        ه ٧٣٨ت (شرف الدين هبة اهللا بن عبد الرحيم   = ابن البارزي

)                                ه ٥١٦ت (احلسني بن مسعود الفراء  = البغوي

  )             ه ٥٢١ت (سي حممد بن احلسني الواسطي القالن = ابن بندار
  )                               ه ٤٥٨ت (أمحد بن احلسني أبو بكر  = البيهقي

  ث
  )                   ه ٤٢٧ت (أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري  = الثعليب

  )                            ه ١٦١ت (سفيان بن سعيد بن مسروق  = الثوري

  ج
)                                              ه ٣١٠(حممد  =  الطربيابن جرير

  ) ه ٨٣٣ت (حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف  = ابن اجلزري



  الغيث   فؤاد أبو                   املسندة املطبوعةعلوم القرآن كتب دليل                           ٣٦٤ 
 

  

  
  

  

  )ه ٣٧٠ت (أمحد بن علي ، أبو بكر الرازي = اجلصاص 
)                   ه ٧٣٣ت (إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل = اجلعربي 

 ٩٥                                  )    ه ٣٠١ت  (الفريايبحممد جعفر بن 

  ٩٦   )ه ٤٣٢ت  (املستغفريجعفر بن حممد بن املعتز بن حممد بن املستغفر 

  )                               ه ٣٩٢ت (عثمان أبو الفتح املوصلي  = ابن جين
       )        ه ٥٩٧ت (عبد الرمحن بن علي  = ابن اجلوزي

  ح
)               ه ٣٢٧ت (عبد الرمحن حممد بن إدريس الرازي  = ابن أيب حامت

 ١                                       )ه ٢٤٣ت  (احملاسيباحلارث بن أسد 

  موسى بن مسعود البصري =  أبو حذيفة النهدي

 ٤١  ،٣٥   )        ه ٥٦٩ت  (العطاراحلسن بن أمحد بن احلسن اهلمذاين 

 ١٣         )    ه ٣٧٧ت  (أبوعلي الفارسياحلسن بن أمحد بن عبد الغفار 

  ٢٦، ٢٥   )       ه ٤٤٦ت (ألهوازي املقرئ احلسن بن علي بن إبراهيم ا

  ٩٧      )          ه ٤٣٨ت (لكي احلسن بن حممد بن إبراهيم البغدادي املا

       ٩٧                      )                ه ٤٣٩ت  (اخلاللاحلسن بن حممد 

)                                 ه ٣٨٦ت (عبد اهللا بن احلسني  = ابن حسنون

  ٥٢ ، ٥١         )ه ٣٧٠ت ( اهلمذاين النحوي خالويهاحلسني بن أمحد بن 

 ٨٧                       )     ه ٥١٦ت  (البغوياحلسني بن مسعود الفراء 

  ٩                          )ه ٢٤٦ت  ( و عمر الدوريأب، حفص بن عمر 



  ٣٦٥               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

  ٩٢  )ه ٣٨٨ت  (اخلطايبمحد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب، أبو سليمان 

  خ
  )             ه ٣٧٠ت (احلسني بن أمحد اهلمذاين النحوي = ابن خالويه 

  ) ه ٣٨٨ت ( محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب ، أبو سليمان = اخلطايب 
  ) ه ٤٦٣ت (أمحد بن علي بن ثابت  = ب البغدادياخلطي

  )                                                                ه ٤٣٩ت (احلسن بن حممد  = اخلالل
  د

  ) ه ٤٤٤ت(أبو عمرو عثمان بن سعيد  = الداين
   )     ه ٣٣٦ت (أمحد بن جعفر بن حممد بن عبيد اهللا  = ابن أيب داود املنادي

  )                                               ه ٣١٦ت (أبو بكر عبد اهللا  = ابن أيب داود

  )ه ٢٤٦ت (  حفص بن عمر = الدوري

  ر
  )                        ه ٦٦١ت (عبد الرزاق بن رزق اهللا احلنبلي  = الرسعين
                           حممد بن أمحد                                    = الرملي 

  ز
  )ه ٣١١ت (إبراهيم بن السري  = الزجاج

  )                                  ه ٣٩٩ت (حممد بن عبد اهللا  = ابن أيب زمنني

  )            ه ١٢٤ت (حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب  = الزهري

  س
  ٦٦                                         )   ه ٢٤٠ت (سحنون بن سعيد 



  الغيث   فؤاد أبو                   املسندة املطبوعةعلوم القرآن كتب دليل                           ٣٦٦ 
 

  

  
  

  

)                     ه ٧٠٥ت (عبد الواحد بن حممد  = ابن أيب السداد املالقي

)                                ه ٢٣١ت ( حممد الكويف الضرير  = ابن سعدان

   ٦٤    )                    ه ١٦١ت  (الثوريسفيان بن سعيد بن مسروق 

   )                                   ه ٣٧٣ت حوايل ( أبو الليث حممد بن أمحد نصر بن  = السمرقندي
)                     ه ٤١٢ت  ( أبو عبد الرمحنحممد بن احلسني  = السلمي

 ٧٢                                  ) ه ٢٨٣ت (سهل بن عبد اهللا التستري 

  )         ه ٤٩٦ت ( اهللا بن عمر  أمحد بن علي بن عبيد = ابن سوار البغدادي

  ش
  )                                                  ه ٤٧٦ت (حممد  = ابن شريح

  ض
  )                     ه ٢٩٥ت (حممد بن أيوب البجلي الرازي  = ابن الضريس

  ط
  ١٧             )   ه ٣٩٩ت ( املقرئ احلنفي بن غلبونطاهر بن عبد املنعم 

  )                     ه ٣٢١ت (أمحد بن حممد بن سالمة األزدي  = الطحاوي

  ع
 ٧٠                )                ه ٢٤٩ت (ي عبد بن محيد بن نصر الكش

  ٧٧         )   ه ٣٢٧ت ( حممد بن إدريس الرازي بن أيب حامتعبد الرمحن 

  ٩٨                     ) ه ٤٥٤ت (عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن الرازي 

  ٣١  )ه ٥١٦ت ( الصقلي املقرئ بابن الفحامعبد الرمحن بن عتيق املعروف 

                                                                        ٨٩ ، ٥٩ ، ٥٦ ، ٢         )ه ٥٩٧ت  (ابن اجلوزيعبد الرمحن بن علي 



  ٣٦٧               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

  ٩٠                    )ه ٦٦١ت ( احلنبلي عينالرسعبد الرزاق بن رزق اهللا 

 ٦٩                       )         ه ٢١١ت (ام الصنعاين عبد الرزاق بن مه

   ٢٨      )         ه ٤٧٨ت  (أبو معشر الطربيعبد الكرمي بن عبد الصمد 

    ٤٩                           )   ه ٣٨٦ت  (بن حسنونعبد اهللا بن احلسني 

 ٦                                  )         ه ٣١٦ت  (بن أيب داودعبد اهللا 

  ٣٨                       )      ه ٧٤٠ت ( الواسطي بن عبد املؤمنعبد اهللا 

   ٦٦                           )       ه ١٩٧ت ( بن مسلم بن وهبعبد اهللا 

  )                                ه ٧٤٠ت (عبد اهللا الواسطي  = ابن عبد املؤمن

 ٣٦                 )ه ٧٠٥ت  (بن أيب السداد املالقيعبد الواحد بن حممد 

 ١٦                           )ه ٣٩٢ت ( أبو الفتح املوصلي بن جينعثمان 

 ، ٢٢ ، ٢١ ، ٨ ، ٧،  ٥     )ه ٤٤٤ت (أبو عمرو الداينعثمان بن سعيد 
٤٦ ، ٤٠  ،٢٤ ، ٢٣                                        

             )ه ٥٤٣ت( بكر املعافري أبو، اهللا  حممد بن عبد=  ابن العريب
  ٦٣                                )              ه ١٣٥ت  (عطاء اخلراساين

  )               ه ٥٦٩ت (احلسن بن أمحد بن احلسن = اهلمذاين  العطار

 ٨٦ ، ٣             ) ه ٤٦٨ت ( الواحدي علي بن أمحد بن حممد بن علي

  غ
  )                   ه ٣٩٩ت (طاهر بن عبد املنعم املقرئ احلنفي  = ابن غلبون

  
  



  الغيث   فؤاد أبو                   املسندة املطبوعةعلوم القرآن كتب دليل                           ٣٦٨ 
 

  

  
  

  

  ف
 )               ه ٣٧٧ت (أبوعلي ، احلسن بن أمحد بن عبد الغفار  = الفارسي

  )      ه ٥١٦ت (املقرئ عبد الرمحن بن عتيق الصقلي  = ابن الفحام

  )ه ٢٠٧ت ( حيىي بن زياد ، أبو زكريا = الفراء 
  )                                          ه ٣٠١ت (جعفر بن حممد  = الفريايب

  ق
 ٩٣ ، ٥٧                       )      ه ٢٢٤ت (القاسم بن سالم أبو عبيد 

     ٥٦                                         )      ه ١١٧ت (قتادة بن دعامة 

  ) ه ٢٧٦ت ( حممد بن مسلم = بن قتيبة ا
   ) ه ٣٦٠ت يف حدود ( حممد بن علي الكرجي  = القصاب

  )ه ٥٣٥ت ( إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين = قوام السنة 

  ل
   )ه ٣٧٣ت حوايل ( نصر بن حممد بن أمحد = أبو الليث السمرقندي 

  م
)                                               ه ٢٨٥ت(حممد بن يزيد  = ربدامل

   ٦٢                                              )  ه ١٠٤ت (جرب جماهد بن 

)           ه ٣٢٤ت (أمحد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي  = ابن جماهد

                                        )  ه ٢٤٣ت (احلارث بن أسد  = احملاسيب

   ٧٥                               )    ه ٣١٩ت  (بن املنذرحممد بن إبراهيم 

 ١٢ ، ١١                        )       ه ٣٧٠ت  (األزهريحممد بن أمحد 



  ٣٦٩               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

  ٦٥                                                       الرمليحممد بن أمحد 

 ٩٤           )      ه ٢٩٥ت (بجلي الرازي  البن الضريسحممد بن أيوب 

 ٧٣                                          )ه ٣١٠ (بن جرير الطربيحممد 

 ١٠١                              )    ه ٣٦٠ت  (اآلجريحممد بن احلسني 

  ٨٣       )           ه ٤١٢ت ( السلمي  أبو عبد الرمحنحممد بن احلسني 

 ٣٣ ، ٣٢        )ه ٥٢١ت ( الواسطي القالنسي بن بندارحممد بن احلسني 

  ٤٣                  )          ه ٢٣١ت ( الضرير  الكويف بن سعدانحممد 

 ٢٧                                              )ه ٤٧٦ت  (بن شريححممد 

  ٤٤                          )ه ٣٢٨ت  (األنباريحممد بن القاسم ابن حممد 

  ٨١                               )ه ٣٩٩ت  (بن أيب زمننيحممد بن عبد اهللا 

  ٦٠              )ه ٥٤٣ت(  املعافريابن العريببكر  أبو، اهللا  حممد بن عبد

   ٩١         )ه ٨٤٢ت (ابن ناصر الدين الدمشقيحممد بن عبد اهللا القيسي 

   ١٠٠    )      ه ٦٤٣ت (الصاحلي املقدسي احد ابن أمحد حممد بن عبد الو

  ٧٩              )   ه ٣٦٠ت يف حدود (  القصاببن علي الكرجي حممد 

 ٤٢ ، ٣٩      ) ه ٨٣٣ت  (بن اجلزريبن علي بن يوسف احممد بن حممد 

 ٥٦ ، ٤    )    ه ١٢٤ت  (الزهريحممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب 

    ٦١    )                                 ه ٢٧٦ت  ( بن قتيبةحممد بن مسلم 

 ٥٤                                           )ه ٢٨٥ت (املربدحممد بن يزيد 

    ٦٣                                      ) ه ١٩٧ت  ( مسلم بن خالد الزجني



  الغيث   فؤاد أبو                   املسندة املطبوعةعلوم القرآن كتب دليل                           ٣٧٠ 
 

  

  
  

  

)       ه ٤٣٢ت (د بن املعتز بن حممد بن املستغفر جعفر بن حمم = املستغفري

)                ه ٤٨٩(منصور بن حممد بن عبد اجلبار = أبو املظفر السمعاين 

)                   ه ٤٧٨ت (عبد الكرمي بن عبد الصمد  = أبو معشر الطربي
 ٦٣  ،٤٧                      )        ه ١٥٠ت(مقاتل بن سليمان البلخي 

   ١٩                           )ه ٤٣٧ت ( طالب محوش القيسي مكي بن أيب

)                                       ه ٣١٩ت (حممد بن إبراهيم  = ابن املنذر

  ٨٨      )      ه ٤٨٩(أبو املظفر السمعاين منصور بن حممد بن عبد اجلبار 

  )                             ه ٤٣٠ت ( أمحد بن عمار أبو العباس = املهدوي
  )ه ٣٨١ت (أمحد بن احلسني = األصبهاين  ابن مهران

                       ٦٤                                    أبو حذيفة النهديموسى بن مسعود ، 

  ن
)             ه ٨٤٢ت(حممد بن عبد اهللا القيسي  = ابن ناصر الدين الدمشقي

  ٦٥                                                      أيب نعيم القارينافع بن

  )             ه ٣٣٨(أمحد بن حممد بن إمساعيل  = النحاس
  )                         ه ٣٠٣ت (أمحد بن علي بن شعيب  = النسائي

  ٨٢            )   ه ٣٧٣ت حوايل ( أبو الليث السمرقندي نصر بن حممد 

  ه 
  ٥٦        )  ه ٧٣٨ت   (شرف الدين ابن البارزيهبة اهللا بن عبد الرحيم 

  
  



  ٣٧١               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

  و
)                         ه ٤٦٨ت ( علي بن أمحد بن حممد بن علي = الواحدي

  )                                     ه ١٩٧ت (عبد اهللا بن مسلم  = ابن وهب

  ي
  ٦٨      )                      ه ٢٠٧ت (  الفراءحيىي بن زياد ، أبو زكريا 

    ٦٧ ، ٤٨   )            ه ٢٠٠ت ( القريواين حيىي بن سالم التيمي البصري

  ٦٥                                       ) ه ١٨٩ت ( العجلي حيىي بن ميان 
  

  
I       I       I  
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  كشاف املسامهني

  
  أ

  ٦                                                              آرثر جفري 
    ٧٤                                                        إبراهيم األبياري 
  ٣٧                        دين بن حممود بن أمحد املراغيإبراهيم بن جنم ال

   ١                                                               د أتش  أمح
 ٤٥                                                أمحد خطاب عمر       

   ٧٧                                      الزهراين    أمحد عبد اهللا العماري
   ٣٦                                                أمحد بن عبد اهللا املقري 

   ٩٣                                        بد الواحد اخلياطي   د بن عأمح

   ١٤                                     د علم الدين رمضان اجلندي   أمح
 ٣٦                                            أمحد عيسى املعصراوي     

      ٩٦ ،  ١٨                            أمحد بن فارس السلوم              

 ٤٥                                                     أمحد فريد املزيدي 

 ٥٤                                            أمحد حممد سليمان أبو رعد

 ٧٣                                                        أمحد حممد شاكر

  ٢٩                                                     نايبأمحد نصيف اجل

  ١٣                                                     أمحد يوسف الدقاق



  ٣٧٣               )    ه١٤٢٧(ذو احلجة ) ٢(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    العدد 
 

  

  

               

  ٦٨أمحد يوسف جنايت                                                      
 ٧٧                                                      أسعد حممد الطيب

  ٣٥                                                     أشرف فؤاد طلعت

 ٦٤                                                      امتياز علي عرشي

 ٢٣                                                             ؟أوتو يرتزل

 ١٧                                                       أمين رشدي سويد

  ب
  ١٣                                                      بدر الدين قهوجي

 ٨                                                                    ؟برتزل

 ٢٦                                                     بشار عواد معروف

  ١٣بشري حوجيايت                                                           

  ت
  ٢٢                                                  التهامي الراجي اهلامشي

  ج
  ٤٦                                                      جايد زيدان خملف

 ٣٣ ، ٣٠ ، ٢٧                                   دين حممد شرفمجال ال

  ٨٣وورينغ                                                       بجريهارد 

  ح
 ٥٦ ، ٤                              حامت صاحل الضامن                   

 ٢                                                   حسن ضياء الدين عتر 
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  ٨١                                                         حسني عكاشة 
  ١                                                            حسني القوتلي

 ٧٧ ، ٦٥  ، ٩                      حكمت بشري ياسني                 

  خ
  ٣٨                                                    خالد أمحد املشهداين

  ٨٧خالد عبد الرمحن العك                                                 

  د
   ٢٦                                                        دريد حسن أمحد

  ز
 ٨٩                    زهري الشاويش                                      

 ٥٠ ، ٢١                                                 زهري غازي زاهد

  س
 ١٥                                                     سبيع محزة حاكمي

 ٧٦                                                        سعد الدين أونال

  ٧٢                                                ي  سعد حسن حممد عل

 ٧٥                                                   سعد بن حممد السعد

 ٨٧                                                        سليمان احلرش  

 ٥٨                                             سليمان بن عبد اهللا الالحم

  ٦١ ، ٣                                                   السيد أمحد صقر
  ٧٣سيد احلليمي                                                            
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 ٨٣                                                            سيد عمران 

  ش
   ١٠                                                            شوقي ضيف

  ص
 ٧٣                                                         صربي الشافعي

  ١٠٠                                           الشالحيصالح بن عايض 

  ٤٩ ، ٤                               صالح الدين املنجد                 

  ض
  ٣١                                         ضاري إبراهيم العاصي الدوري

  ط
   ٧٢                                                  طه عبد الرؤوف سعد

  ع
  ٨٦ ، ٣٦                                         املوجود عادل أمحد عبد

  ٨٤                                                     أبو حممد بن عاشور
  ٩٨ ، ٧١عامر بن حسن صربي                                           

   ٧٤                                                  عبد اجلليل عبده شليب

  ١٦ ، ١٣                              عبد احلليم النجار                  
 ٥٢                                        الرمحن بن سليمان العثيمني عبد

 ٦٢                                   عبد الرمحن الطاهر بن حممد السوريت

 ٥١                                                      عبد الرحيم حممود
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  ١٣                                                       عبد العزيز رباح 
 ١٠١                                                     عبد العزيز القاري

     ٥٤                                      عزيز امليمين الراجكويت      عبد ال

 ٨٥                                                   عبد الغين عبد اخلالق 

 ،  ١٣عبد الفتاح شليب     =عبد الفتاح إمساعيل  =  عبد الفتاح إمساعيل شليب   
٦٨ ، ١٦  

  ٦٠ العلوي املدغري                                             عبد الكبري
  ٧٣                                         د اهللا بن عبد احملسن التركي عب

 ٥٥                                               مانعبد اهللا بن حممد الغني

 ٦٣ ، ٤٧                                عبد اهللا حممود شحاتة            

 ٣٤                                                     عبد ايد قطامش 

  ٢١                                                    عبد املهيمن الطحان

  ٨٧عثمان مجعة ضمريية                                                    
 ٤٣                                                      عز الدين بن زغيبة

   ٧                                                                عزة حسن

  ٣                                               ميدانعصام عبد احملسن احل
 ٤٢                                                     علي حسني البواب

  ٧٩علي بن غازي التوجيري                                                
 ٣٩                                                       علي حممد الضباع

                                                      ٨٦ ، ٣٦                                                علي حممد معوض
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  ١٦ ، ١٣                              علي جندي ناصف=  علي النجدي
  ٣٠                                                        عمار أمني الددو

 ٣٢                                                   عمر محدان الكبيسي 

 ٨٢                                                  عمر غرامة العمروي 

   ٢٥عمر يوسف عبد الغين محدان                                           

 ١٢                                                 عوض بن أمحد القوزي

     ١٢                                                   عيد مصطفى درويش

  غ
 ٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٥غامن قدوري ا حلمد                                  

 ٨٨                                   ، أبو بالل    غنيم بن عباس بن غنيم

  ف
  ٥٣ فائزة بنت عمر علي املؤيد                                             

 ٩٦                                                            فاروق محادة

  ل
 ٧٢                     ةالقاهر: جلنة يف مطبعة دار الكتب العربية الكربى 

 ٧٣                                                        جلنة من العلماء 

 ٦٤             العلمية ببريوت       دار الكتب جلنة من العلماء بإشراف

  م
 ٣ماهر بن ياسني الفحل                                                    

  ٦                                         حمب الدين عبد السبحان واعظ
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  ٩٣                                                             حمسن خرابة
                                                       ٢٥ ، ٨حممد أمحد دمهان                                                  

 ٥٩                                         حممد أشرف علي املليباري    

   ٥٨                                                  حممد أمني اخلاجني    
   ٧٢                                              حممد بدر الدين النعساين  

 ٢٨                                              حممد حسن عقيل موسى 

  ٩٢                                                        حممد خلف اهللا  
  ٤٣                                           حممد خليل الزروق          

 ٩٩ ، ٩٧                                 حممد بن رزق الطرهوين        

   ٨٧                                                      حممد رشيد رضا  

  ٨٥                                                  حممد زاهد الكوثري  
  ٩٢حممد زغلول سالم                                                      

  ٧٣                                             حممد الزهري الغمراوي    
  ٣٩                                               حممد سامل حميسن       

  ٨٠حممد الصادق قمحاوي                                                 
 ٩٠                                                حممد بن صاحل الرباك    

 ٥٧                                                  حممد بن صاحل املديفر 

  ٢٤                                           حممد صدوق اجلزائري       

   ٣        )                          ه ٥٢٩ت(حممد بن عبد اهللا األرغياين 
    ٨٧                                                      حممد عبد اهللا النمر
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   ٧٨                                                     حممد علي الصابوين

  ٦٨حممد علي النجار                                                        
  ٩١                                                             حممد عوامة

  ١٤                                                     حممد غياث اجلنباز

  ٢٤حممد كمال العتيك                                                     

 ٨١                                             ز حممد بن مصطفى الكنـ

  ٧٣حممود حممد شاكر                                                      
   ٤٦ ، ٤٤ ، ١٩                            رمضانحمي الدين عبد الرمحن 

 ٧٠                                                       خملف بنيه العرف

  ٨٧                                                          مروان سوار   

  ٩٣           مروان العطية                                                 
  ٩٤مسفر سعيد دماس الغامدي                                             

  ٧٣                                                         مصطفى السقا 
   ٢٠                                           مصطفى عدنان حممد سلمان

 ٦٩ ، ١٤                               مصطفى مسلم حممد              

 ٦٦                                                   ميكلوش موراين     

  ن
  ٨٤                                                          نظري الساعدي

 ١١  نوال بنت إبراهيم احللوة                                              
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  ه 
                                                               ٦٧ ، ٤٨                                                         هند شليب

  و
  ٩٣                                                          وفاء تقي الدين

  ي
  ٨٨                                          ، أبو متيم     ياسر بن إبراهيم

 ٤٦                                       رعشليامليوسف بن عبد الرمحن 

   ٩٥يوسف عثمان فضل اهللا                                                 
  
  

I       I       I  
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