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 امللخص

( علل مخالفة القراء أصولهم دراسة تطبيقية مقارنة): يتناول هذا البحث

عىل  فرتى القارئ يسري ،لديهرد القراءات التي خرج فيها القارئ عن أصل مط  

  ،أو موافقًا لغريه ،به منفردا خيرج عنها يف موضع  قد ثم  ،وقاعدة كلية ،أصل عام

إال التحريك  من غري فليس له  ،ايةكخروج حفص عن قاعدته يف باب هاء الكن

وقد خالف هذا األصل فوصل هاء  ،فيام إذا وقعت اهلاء بني ساكن فمتحركصلة 

وال شك أن  .﴾ڦ ڦ ڦ ﴿ :الكناية يف موضع الفرقان ال غري يف قوله تعاىل

وتلك  ،من العللإال لعلة  -بعد اتِّباع األثر-اخلروج عن قاعدة عامة لن يكون 

أو تكون مستنبطة من  ،وقد ينص عليها القارئ ،فظية أو معنويةالعلة قد تكون ل

من خالل نامذج  ،علل خمالفة القراء أصوهلملبيان  هذا البحثوقد جاء  ،قبل العلامء

  ،يع األمثلة لتشمل عددا من القراءوتنو ،األصول والفرش :توضيحية يف بايب

 ،ما يراه الباحث يح، وترجواملقارنة بينها ،ومجع العلل الواردة يف كل موضع

 .وأسباب الرتجيح
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 قدمةم

  :وبعدرشف األنبياء واملرسلني  أم عىل احلمد هلل رب العاملني والصالة والسال

فلم تزل القراءات القرآنية تزخر بالعديد من الظواهر التي تدل عىل مصدر هذا 

القراء قامت قراءهتم بعد ذلك عىل مبدأ وأن  ،وهو: التلقي والرواية ،العلم

  .االختيار واالنتقاء من جمموع مرويات شيوخهم

املوجبة للتأمل ظاهرة خمالفة  ،وإن من بني تلك الظواهر القرآنية الالفتة للنظر

وقاعدة كلية ثم خيرج  ،فرتى القارئ يسري عىل أصل عام ،القارئ ألصل مط رد لديه

وال شك أن اخلروج عن قاعدة عامة لن   ،و موافقًا لغريهأ ،عنها يف موضع منفردا به

وقد ينص  ،أو معنوية  وتلك العلة قد تكون لفظية  ،يكون إال لعلة لدى القارئ

علل خمالفة القراء  :وقد جاء بحثي ،أو تكون مستنبطة من قبل العلامء ،عليها القارئ

ن علل خمالفة القراء ويكشف ع ،؛ ليسلط الضوء عىل هذه الظاهرة القرآنية أصوهلم

   .أصوهلم من خالل دراسة تطبيقية مقارنة

  :أهمية البحث وسبب اختياره
 .قوة عالقة البحث بالقرآن الكريم -1

عدم توفر املصنفات التي تناولت املوضوع استقالالً دراسة تطبيقية  -2

 مقارنة. 

  :أهداف البحث
 مبدأ االختيار بعد التأكيد عىل أن قراءات القراء العرشة وغريهم قامت عىل -1

 التلقي والرواية.

بصريا  ،إبراز رشط األهلية التامة لدى القارئ بأن يكون عارفا باللغة -2

 .بالعربية

 .إبراز أسباب خمالفة القراء ألصوهلم -3
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لفت أنظار الباحثني لتناول املوضوع بمزيد من البحث واالستقراء جلميع  -4

 املواضع.

بشكل خاص بإضافة نوعية من خالل تزويد املكتبة اإلسالمية والقرآنية  -5

  .هذا البحث

 منهج البحث: 
تقتيض طبيعة البحث أن أسلك فيه املنهج الوصفي القائم عىل الدراسة التطبيقية 

 .املقارنة املصاحبة للنامذج واألمثلة الوافية

 حدود البحث:
يتناول البحث الدراسة التطبيقية لبيان علل خمالفة القراء أصوهلم من خالل 

 ،ومجع العلل الواردة يف كل موضع ،األصول والفرش :ذج توضيحية يف بايبنام

 .وأسباب الرتجيح ،وترجيح ما يراه الباحث ،واملقارنة بينها

 ،خروج القارئ عن قاعدة عامة وأصل مط رد لديه :ونعني بمخالفة األصل

   .وقد يشاركه فيها غريه من القراء ،وتلك املخالفة قد ينفرد هبا القارئ

 الدراسات السابقة:
 :بعد البحث واالطالع مل أجد من األبحاث من تناول ببحث مستقل دراسة

وكل ما هنالك أين وجدت بحثا  ،دراسة تطبيقية مقارنة ،خمالفة القراء أصوهلم

، وتوجيه روايته  دراسة أصل حفص فيها خالف التي الكلامت :واحدا بعنوان

 .القضاة مفلح حممد أمحد :للدكتور

 العدد ،32 املّجلد ،دراسات علوم الرشيعة والقانون :بحث منشور يف جملة وهو

 .232-213من ص  ،( صفحة19ويقع يف ) .اجلامعة األردنية .2005

 مع أصله، فيها حفص خالف التي الكلامت هذه مجع»وتقوم فكرة البحث عىل: 

 تلك يف العرشة القراء من أحًدا وهل وافق ،املخالفة متت وكيف ،األصل بيان
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«واملخالفة األصل القراءتني: من وجه كل بيان ثم ؟ الكلامت
(1)

.  

 الفرق بين بحثي والدراسة السابقة:
ومل يتناول ما  ،اقترص البحث عىل الكلامت من قبيل ما وقع يف باب األصول -1

   .األصول والفرش :وقع يف باب الفرش بخالف بحثنا فهو يتناول

وأما هذا البحث  ،التي خالف فيها حفص فقطاقترص البحث عىل الكلامت  -2

  .فقد تناول عددا من القراء

مل تقم فكرة البحث عىل بيان: )علة املخالفة( -3
(2)

، بل اكتفى بذكر توجيه 

 ،وبني توجيه املخالفة ،وفْرٌق بني بيان توجيه القراءة ،القراءات من حيث العموم

ومن َثم خيتلف بحثنا عن  ،لعامفتوجيه )علة املخالفة( أمر زائد عىل التوجيه ا

  .الدراسة السابقة

 الجديد في الدراسة:
 .تناول ظاهرة خمالفة القراء أصوهلم يف بايب: األصول والفرش -1

 بل تنويع األمثلة لتشمل عددا من القراء. ،عدم االقتصار عىل راو واحد -2

  .وعدم االقتصار عىل التوجيه العام ،توجيه علة املخالفة -3

  :خطة البحث
 .وفهارس ،وخامتة ،ومبحثني ،ومتهيد ،سمت البحث إىل مقدمةق

وخطة  ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،أمهية املوضوع :وتشتمل عىل :املقدمة

 ومنهج البحث. ،البحث 

 .وثمرته ،وفيه: بيان تعريف االختيار :التمهيد

 نامذج من علل خمالفة القراء أصوهلم يف أبواب األصول:  :املبحث األول

                                       
 .من البحث 213( انظر: ص1)

 .224، )ضعف( ص 222اإلمالة يف )جمراها(  ص  :( مل يعلل للمخالفة إال يف موضعني فقط2)
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  :ثالثة مطالبوفيه 

  .علل خمالفة بعض القراء أصوهلم يف باب هاء الكناية :املطلب األول

   .علل خمالفة بعض القراء أصوهلم يف باب اهلمز املفرد :املطلب الثاين

 علل خمالفة بعض القراء أصوهلم يف باب اإلمالة.   :املطلب الثالث

 .يف أبواب الفرشنامذج من علل خمالفة القراء أصوهلم  :املبحث الثاين

  :وفيه مخسة مطالب

   .﴾ ٻ ﴿املطلب األول: علة خمالفة أيب عمرو أصله يف كلمة:   

      .﴾ ھ ﴿املطلب الثاين: علة خمالفة بعض القراء أصوهلم يف كلمة: 

   .املطلب الثالث: علة خمالفة بعض القراء أصوهلم يف كلمة: )حيزن(

                    ، [15احلج: ] ﴾مث جث ﴿ ء أصوهلم يف:املطلب الرابع: علة خمالفة بعض القرا

 .[29احلج: ] ﴾ ۓ ﴿ ،﴾ ے﴿ ﴾ ھ ھ﴿

  .﴾ڭ﴿ :املطلب اخلامس: علة خمالفة بعض القراء أصوهلم يف

  .اخلامتة والفهارس
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 التمهيد

 :تعريف االختيار وثمرته
تعريف االختيار 

(1)
 :يف اللغة 

وخاَر » الزبيدي: قال واالصطفاء. ،يطلق االختيار عىل معان منها: االنتقاء

 «انتقاُه واصطفاه  : اليشءَ 
(2)

  . 

 االختيار في االصطالح: 
تعددت التعريفات يف معنى االختيار 

(3)
انتقاء قارئ ما هو أوىل » :ومن أمثِلها ،

« واعتامده طريقة يف القراءة  ،من القراءات عنده
(4)

 . 

  :ن خالل التعريف فاالختيار له أركانوم

  .فهي مستمدة من مرويات عدة ثابتة .استمداد القراءة -1

 .فهو ينتقي األرجح واألْوىَل عنده .االنتقاء لعلة -2

  .أن جيرد من ذلك طريقة خاصة به يف القراءة -3

واالختيار مبني عىل علة لدى  ،، ومبنية عىل اختيارقراءة منشأها التلقيفال

وكل قارئ من القراء ال ختلو قراءته إما من: أصل مط رد يف مجيع القرآن ال  .رئالقا

وخروجه عن األصل املط رد لن يكون  ،أو من أصل مط رد خيرج عنه أحيانا ،ينخرم

  .إال لعلة من العلل

                                       
مفهومه مراحله وأثره يف القراءات  ؛ءاالختيار عند القرا :كتب منها -كدراسة نظرية-فت يف االختيار لِّ ( أُ 1)

 ،ملحمد بالوايل ،االختيار يف القراءات والرسم والضبط :وكتاب ،وهو أمثُلها ،للدكتور: أمني فالته

مام الطربي من هتمة إنكار القراءات منشأه ومرشوعيته وتربئة اإل ؛االختيار يف القراءاتوكتاب: 

 .عبد الفتاح إسامعيل شلبي تأليف: د. .املتواترة

 .241/ 11( تاج العروس للزبيدي:2)

   .26االختيار عند القراء مفهومه مراحله وأثره يف القراءات للدكتور: أمني فالته ص :( انظر بتوسع3)

  .12ص  :لوايل( االختيار يف القراءات والرسم والضبط ملحمد با4)

http://majles.alukah.net/t138199/#post759973
http://majles.alukah.net/t138199/#post759973
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وعليه فمخالفة القراء أصوهلم تعني: خروج القارئ عن أصل مط رد لعلة من 

   .العلل

 ار في القراءات:أثر االختي
لالختيار آثار عدة 

(1)
  :ومها ،يف القراءات وأقترص هنا عىل أثرين  

  :القراءات مبنية على االختيار -1
وهذه » :قال القرطبي .االختيار :القراءات العرش وغريها مبنية عىل أصل وهو

القراءات املشهورة هي اختيارات أولئك األئمة القراء، وذلك أن كل واحد منهم 

فالتزمه  ،ختار فيام َروى وعلم وجهه من القراءات ما هو األحسن عنده واألْوىَل ا

وعرف به ونسب إليه، فقيل: حرف نافع،  ،طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه

بل سوغه   ،وال أنكره ،وحرف ابن كثري، ومل يمنع واحد منهم اختيار اآلخر

زهــوج وكل  عنه اختياران أو أكثر، ة ُروىــسبعؤالء الـد من هــل واحـوك ،و 

« صحيح
(2)

. 

 :النسبة للقراء نسبة اختيار -
فاختار كل  ،وبروايات ،وهؤالء الذين اختاروا إنام قرءوا جلامعة» :قال مكي

« واحد مما قرأ وروى قراءة ُتنسب إليه بلفظ االختيار
(3)

. 

ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف االختالف »  :وقال ابن اجلزري

 ،إنام هو من حيث إنه كان أضبط له ،إىل من أضيف إليه من الصحابة وغريهم

  .ال غري ذلك ،ومالزمة له، وميال إليه ،وأكثر قراءة وإقراء به

وكذلك إضافة احلروف والقراءات إىل أئمة القراءة ورواهتم املراد هبا: أن ذلك 

فآثره عىل  ،بام قرأ بهالقارئ وذلك اإلمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حس

                                       
   .387مفهومه مراحله وأثره يف القراءات للدكتور: أمني فالته ص ؛االختيار عند القراء :( انظر بتوسع1)

 .46/ 1( تفسري القرطبي:2)

 .89ص :( اإلبانة عن معاين القراءات ملكي3)
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فلذلك  ;وُقصد فيه وُأخذ عنه  ،ولزمه حتى اشتهر وعرف به ،وداوم عليه ،غريه

           ،وهذه اإلضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم ،أضيف إليه دون غريه من القراء

« ال إضافة اخرتاع ورأي واجتهاد
(1)

. 

 :الخروج عن األصل  -2
 ،وإيثارًا له ،اختيارًا منه لذلك احلرف :ندهيعد خروج القارئ عن أصل مط رد ع

وقد  وقد ينفرد القارئ بذلك املوضع، ،وتفضياًل ملا سواه ؛ لعلة لدى القارئ

  .من العلامء أو تكون مستنبطة  ،فُسه عىل العلةيشاركه فيه غريه، وقد ينص القارئ ن

دد العلل وال يلزم من تع ،وقد يستنبط العلامء أكثر من علة ،والعلة اجتهادية

  .ففيها الراجح واملرجوح ،صحتها مجيعا

وهم يتفاوتون يف هذا الباب  ،وما من قارئ من القراء إال وقد خرج عن أصله

ومعرفة  ،ومنهم املقل ،فمنهم املكثر من ظاهرة اخلروج عن األصل ،قلة وكثرة

  .ذلك عىل وجه التفصيل حيتاج لدراسة استقرائية تامة

فبعض أبواب األصول اشتمل  ،والفرش ،: األصولوتلك الظاهرة شملت بايب

 :ومن تلك األبواب عىل سبيل التمثيل ،عىل مواضع خرج فيها القارئ عن أصله

 .وباب ياءات اإلضافة ،وباب اإلمالة ،وباب اهلمز املفرد ،باب هاء الكناية

 ،وأما باب الفرش فقد اشتمل أيضا عىل مواضع عدة من خمالفة القراء أصوهلم

  .املواضع بحاجة إىل دراسة استقرائية تامة حلرص تلك املواضع ودراستهاوتلك 

وأهليته  ،وتفننه يف االختيار ،وظاهرة اخلروج عن األصل تدل عىل متكن القارئ

 ،بأن يكون عارفا باللغة ،مما يؤكد رشط العلامء فيمن هو حقيق باالختيار ،التامة

 .بصريا بالعربية

ولنقلة احلروف  ،محلة القرآن متفاضلون يف محلهو» :(324)ت :قال ابن جماهد

                                       
 .1/52 القراءات العرش البن اجلزري:( النرش يف1)
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العامل بوجوه اإلعراب  ،محلة القرآن: امُلْعرب فمن...يف نقل حروفه منازل

املنتقد  ،البصري بعيب القراءات ،العارف باللغات ومعاين الكلامت ،والقراءات

 « منيمصار املسلمن أ حفاظ القرآن يف كل مرص فذلك اإلمام الذي يفزع إليه ،لآلثار
(1)

. 

وكان أبو » عن اختيار أيب عمرو يف بعض القراءات:  (370)ت  :قال ابن خالويه

ق بني اللفظني ؛ الختالف املعنيني   ڭ ڭ  ڭ﴿فقرأ:  ،عمرو أحذقهم ففر 

فجعل  ،أشدُّ عمًى  :بالفتح أي ﴾ۈ  ۆ  ۆ  ۇ ﴿باإلمالة  ﴾ۇ   ڭ

 «َل منك َأفع :والثاين بمنزلة ،األول صفة بمنزلة: أمحر وأصفر
(2)

 . 

ٱ  ٻ   ٻ        ﴿إن قيل: مل خالف أبو عمرو أصله، فخفف قوله: » وقال أيضا: 

 ،فقل: إن أبا عمرو فّرق بني: البشارة والن َضارة ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

فام صحبته الباء
(3)

ألنه  ،وما سقطت منه الباء خففه ،ألنه من: البرشى ،شّدد فيه 

« ن أدل الدليل عىل معرفته بتصاريف الكالم وهذا م ،من: احُلسن والنرّضة
(4)

  . 

   :بعض نصوص العلماء الدالة على وجود العلل فيما يخرجون عنه
يقرئ بإخالص الفتح يف مجيع  :وقد كان ابن جماهد: »(444)ت :قال الداين

وأظن ذلك اختيارا منه واستحسانا يف مذهب أيب عمرو، وترك ألجله ما  ،األحوال

وترك املجمع فيه  ،وثوق به من أئمته ؛ إذ قد فعل ذلك يف غري ما حرفقرأه عىل امل

 ،أو لسهولتها عىل اللفظ ،إّما: لقّوهتا يف العربية ،ومال إىل رواية غريه ،عن اليزيدي

«أو لقرهبا عىل املتعّلم 
(5)

. 

قال:  ،قال: نا ابن األنباري، قال: نا أيب ،نا حممد بن عيل»  :وقال يف موضع آخر

                                       
 .45ص:   :( السبعة يف القراءات البن جماهد1)

 . 1/378 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه2)

 .متعديا بالباء :( أي3)

 .109( احلجة يف القراءات السبع البن خالويه: ص: 4)

 .737/ 2( جامع البيان يف القراءات السبع للداين:5)
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ملَ أجريت :قال قلت للكسائي ،مد بن اجلهم، قال: نا الفّراءنا حم
(1)

    ۓ ۓ﴿

لك أن ال ُُتريه إال يف موضع النصب ؛ اتِّباعا ـ، ومن أص [هود] ﴾ڭڭ

وكان موافقا له من جهة املعنى أجريته ؛  ،للكتاب ؟ فقال: ملّا َقُرب من امُلـجرى

وتلّقاه عن جراء عن سلفه ال أبو عمرو: وذلك بعد أن روى اإلـق .هـواره لــجل

«أئمته
(2)

ٹ   ﴿ :وقد ُسئل أبو عمرو ملَ شددت قوله»  :(370)ت  :.  وقال ابن خالويه

وأنت ختفف )ُينِْزل( يف كل القرآن ؟  ،[37األنعام: ]﴾ڤ ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ ربه من قوله:ــلق ال:ــفق

« [37نعام: األ] ﴾ڤ 
(3)

  . 

 

 

 

                            

                                       
  .3/1205 :( اإلجراء: اصطالح قديم مرادف للرصف. انظر: غريب احلديث إلبراهيم احلريب1)

 . وسيأيت هذا املثال مفصال.1205/ 3( جامع البيان يف القراءات السبع للداين:2)

 . بترصف يسري.1/288 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه3)
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 املبحث األول
 مناذج من علل خمالفة القراء أصوهلم يف أبواب األصول 

 :علل مخالفة بعض القراء في هاء الكناية :المطلب األول
فبعد أن  ،باب هاء الكناية من أكثر األبواب اشتامالً عىل خمالفة القراء ألصوهلم

القاعدة العامة هلاء الكناية جلميع القراء ذكر بعد ذلك ما خرج  :ام الشاطبيبني  اإلم

 :وسأكتفي لتوضيح ذلك بمثالني .هفيه كل قارئ عن أصل

 ،﴾ڑ گ   ﴿ ،﴾ژ   ڑ ﴿ :خمالفة هشام أصله يف كلمة :املثال األول

  .موضعي سورة الزلزلة

وال خالف يف إشباع  ،وهذا املثال من القسم الذي وقعت فيه اهلاء بني متحركني

 :قال الشاطبي .صلتها
(1)

: 

اَل   َوَما َقْبَلُه الت ْحِريُك لِْلُكلِّ ُوصِّ

 

 

 

 .............................

واستثنوا من هذا القسم حروفا خالف بعض القراء »  :(923)ت قال القسطالين  ....

 ﴾گ   ڑ   ﴿، ﴾ژ   ڑ   ﴿ مجلتها اثنا عرش حرفا...ومنها:..و ،أصله فيها
« يف الزلزلة 

(2)
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک   ﴿ :يف قوله تعاىل 

 .﴾ک  ک  ک  گ  گ   گ   
 :قال الشاطبي 

(3)
  : 

ــا ــَرْه هِبَ ــرْيًا َي ــَزاُل َخ ْل ْحــُب َوالزِّ ــُه الر   َل

 

ـــُهاَل   ْن لَِيْس ـــكِّ ـــِه َس ـــَرْه َحْرَفْي ا َي  َورَشًّ

وقد خرج هشام يف هذين  ،الصلة إشباع :فاألصل عند مجيع القراء يف هذا النوع 

والباقون بصلتها  ،املوضعني عن أصله فقرأ باإلسكان فيهام
(4)

 .عىل األصل 

                                       
 .  13( ص 158البيت رقم ) :( متن حرز األماين1)

 . 811، 2/800لطائف اإلشارات للقسطالين  (2)
 .   14( ص 165البيت رقم ) :( متن حرز األماين3)

   .616ص  :( حتبري التيسري البن اجلزري4)
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  :علة خروج هشام عن أصله
ن ليسهال( :إىل علة اإلسكان هلشام بقوله :أشار الشاطبي فالعلة: طلب  ،)سكِّ

واو  :نبواو التقى واوا ﴾ڑ﴿وذلك أنه إذا وصل:  ،اخلفة حال الوصل يف النطق

 ، ﴾ک  ڑ    ڑ  کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿والواو بعدها  ،الصلة
 ]العاديات: ﴾ڳ  ڳ    گ ﴿   ﴾گ   گ   ک  ک  ک  ک  گ   ﴿

ويف اإلسكان ختفيف لذلك الثقل وتسهيل للفظ به  ،وهو ثقيل يف اللفظ .[1
(1)

 . 

ان هلشام يف املوضعني وصال ووقفا، ووافقه الباقون حال وْلُيعلم أن اإلسك

 .لوقفا

گ  گ   ﴿الكلمة بسورة الزلزلة ؛ ليخرج موضع سورة البلد: وقيد الشاطبي 

فبالصلة اتفاقا  ﴾گ  گ  ڳ   ڳ  
(2)

وإنام مل يرد فيها قراءة اإلسكان ؛ ألن الكلمة  ،

   .بل جاء بعد الصلة مهزة مفتوحة ،فلم جيتمع فيها واوان ،ثقل اليس فيه

يف  تعاىل من قوله ﴾ڦ ڦ﴿ :لمةخمالفة حفص أصله يف ك املثال الثاين:

 .﴾ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ﴿ : الفرقان
وقد اختص  ،وهذا املثال من القسم الذي وقعت فيه اهلاء بني ساكن فمتحرك

«وخالف حفص أصله هاهنا فقط» .والباقون بعدم الصلة ،به ابن كثري بالصلة
(3)

 

موافقة  ﴾ ڦڦ ڦ ڦ ﴿ :فقرأ بالصلة يف موضع الفرقان يف قوله تعاىل

البن كثري
(4)

  . 

                                       
  والعقد النضيد للسمني ،101ص  :وكنز املعاين لشعلة ،2/266فتح الوصيد للسخاوي  :( ينظر1)

  .1/616احللبي: 

 .    110( إبراز املعاين من حرز األماين أليب شامة: ص: 2)

    .271( الوجيز لألهوازي: ص 3)

 .  486ص  :( حتبري التيسري البن اجلزري4)
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 :قال الشاطبي
(1)

 : 

 َوَمـــا َقْبَلـــُه الت ْســـِكنُي اِلْبـــِن َكثِـــرِيِهمْ 

 

 َوفِيــِه ُمَهانــًا َمْعــُه َحْفــٌص َأُخــو ِواَل  

 توجيه الصلة البن كثير هنا وفي جميع المواضع: 
س فقّواه بحركته وحرف من جن ،ووجه الصلة البن كثري أن اهلاء حرف خفي

«لغتان ومها:» وقال األزهري: .؛ طلبا للخفةاحلذف لبقية القراءووجه  ،احلركة
(2)

. 
  :لة خروج حفص عن أصله في هذه الكلمةع

ومن  ،التمس العلامء عددا من العلل يف خروج حفص عن أصله يف هذه الكلمة

 هذه العلل:

اوي السخ :ومنهم ،وهذا التخريج قال به اجلمهور .اجلمع بني اللغتني -1

 (643)ت
(3)

 (656)ت وشعلة  ،
(4)

 (656)ت، والفايس 
(5)

 (665)ت ، وأبو شامة 
(6)

 ،

)القرن السادس(وابن أيب مريم 
(7)

(756)ت، والسمني احللبي
(8)

والقسطالين  ،

 (923)ت
(9)

.  

وال حجة له » :وقد نفى الفايس أي علة أخرى غري علة اجلمع بني اللغتني فقال

« واجلمع بني اللغتني  ،باع األثريف ختصيصه بالصلة إال اتِّ 
(10)

 . 

                                       
    .13( ص 159البيت رقم ) :( متن حرز األماين1)

  .1/43والكشف ملكي:  ،2/220ومعاين القراءات لألزهري:  ،22( انظر: حجة ابن خالويه: ص: 2)

     .2/259( فتح الوصيد للسخاوي: 3)

  .97ص  :( كنز املعاين لشعلة4)

 . 1/213 :ايس( الالئي الفريدة للف5)

   .106ص  :( إبراز املعاين أليب شامة6)

    .1/293: ( املوضح للشريازي7)

 .1/577( العقد النضيد للسمني احللبي 8)

   .2/798 :( لطائف اإلشارات للقسطالين9)

 .    1/213 :( الالئي الفريدة للفايس10)
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وقد رد عليه السمني احللبي بجواز أن تكون هناك علة أخرى غري اجلمع بني 

 .وسيأيت نقل كالمه عند ذكر العلة الثانية .اللغتني

« قصد هبا مد الصوت تسميعا بحال العايص :وقيل» -2
(1)

مبالغة يف الوعيد » ،

« فام له أصل أوىل ،للمد فيه والعرب متد ما ال  أصل ،واإلهانة
(2)

 . 

الذي يرى قرص العلة عىل اجلمع بني -السمني احللبي راّدًا عىل الفايسقال 

وهو  ،بل ذكر الناس لتخصيصه ذلك علة حسنة ،ليس كام ذكر»  :قلت -اللغتني

«وإسامعًا هلم وللخلق ما ُأوِعُدوا به  ،تطويل اللفظ ؛ تشنيعا عىل العصاة
(3)

. 

  .فالعلة معنوية ،مناسبتها لسياق اآلية فالعلة هنا

وعلة حفص يف خصوصية هذا :»(700)ت حدود وقال أبو الفضل البخاري  -3

حال من الضمري  ﴾ڦ ﴿احلرف بإشباع كرسة اهلاء فقط: التنبيه عىل أن قوله: 

« وخيلد مهانا فيه  :بمعنى ،يف: خَيُْلد ومقدم عليه
(4)

   . 

ل ذلك ؛ فرارا من االلتباس ؛ ألنه  لو مل يشبع وقيل: إنام فع» :وقال أيضا -4

ويكون قوله: )هانا(  ،﴾ڦ﴿)فيهم َهانا( فيصري امليم متصال بـ  :اللتبس بلفظ قوله

( إال أهنم أدخلواو)هانا(  ،بعد كلمة هلا معنى مفهوم األلف ؛  يف األصل )هان 

ن وليس يف القرآ ، [10]األحزاب: ﴾گ ﴿: مثلمثل:  ،ملجاورة رؤوس اآلي

والكلمة التي بعدها أوهلا ميم لو اتصلت امليم فيه بقيت الكلمة هلا  ، ﴾ڦ ﴿  كلمة:

من  ﴾ڦ ﴿  :فص أن يشبع لينفصل قولهفأراد ح ،معنى مفهوم سوى هذه الكلمة

﴾ ڦ ﴿قوله: 
(5)

 . 

                                       
 .    2/798( لطائف اإلشارات للقسطالين: 1)

 القراءات أليب الفضل البخاري )رسالة دكتوراه غري منشورة من سورة الرعد إىل آخر ( الشفاء يف علل 2)

    .310ص  :القرآن(

    .1/577 :( العقد النضيد للسمني احللبي3)

    .310( الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخاري: ص 4)

 ( املصدر السابق.   5)
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 إنام أشبع الكرسة ؛ هربا كيال يلزمه أن يتبع اهلاء امليم.  -5

ٹ   ﴿قة: قراءة حفص يف سورة الكهف: ومن املطاب» :(543)تقال الباقويل 

ملا رأى أن اهلاء  ﴾ٹ ﴿بضم اهلاء من:  [63] ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

الذي صار بدالً من اهلاء، وف ق بني  ﴾ ڤ ﴿وهو يف صلة:  ،﴾ ڤ ﴿ ـــاملتصل ب

عن الكرسة  ﴾ڦ ڦ ڦ ﴿وهلذا املعنى هرب يف قوله:  ،احلركتني يف اهلاء

« هلاء امليم فأشبعها ؛ كيال يلزمه أن يتبع ا
(1)

 . 

  :الترجيح
والقول  ،القول بالعلة الثانية ؛ مناسبة لسياق اآلية -واهلل أعلم-مما سبق يرتجح 

حال من الضمري يف: خَيُْلد  ﴾ڦ﴿التنبيه عىل أن قوله:  :وهي ،أيضا بالعلة الثالثة

  .فاإلشباع حلفص كأنه تنبيه صويت مشعر بالفصل بني احلال ومتعلقه ،ومقدم عليه

ُد عليه اختصاص موضع الفرقان دون سواه  وأما التعليل باجلمع بني اللغتني فرَيِ

قائل التعليل باجلمع وكل موضع لو أشبع حفص فيه الصلة لصح ل ،من املواضع

، فاختصاص موضع الفرقان ال بد بعد اتِّباع األثر من علة ختصه دون بني اللغتني

  .هسوا

ولو مل ُيشبع فال  ،وقد ُذِكَرت بصيغة التمريض ،وأما العلة الرابعة ففيها تكلُّف

فهذا اللفظ ال يستقيم معنى ؛ إذ كيف )خيلد فيهم( ؟  ،يلتبس بلفظ: )فيهم َهانا(

  .وقد اختار قراءة الكرس مجهور القراء

وأما العلة اخلامسة من كونه أشبع ؛ لئال يلزمه أن يتبع اهلاء حركة امليم 

ولو كانت مؤثرة  ،فاملجاورة هنا يف املكان فحسب ،فهذه العلة فيها نظر ،للمجاورة

، ويف ]الزخرف[ ﴾ٺ    ڀ  ڀپ  پ  ڀ  ڀ    ﴿ :لقرأ حفص باإلشباع يف نحو

                                       
 .392/ 1( إعراب القرآن للباقويل: 1)



 حمَّاد القرشي بن د. عبد اهلل                               دراسة تطبيقية مقارنةعلل مخالفة القراء أصولهم 

28 

ڀ  پ  پ    ﴿  ،]القمر[ ﴾ى    ې  ىۉ  ۉ  ې  ې    ې   ﴿ :نحو

ومل يقرأ  ،فجميع هذه املواضع جاورت اهلاُء مياًم مضمومة .]النبأ[﴾ڀ   ڀ

  .ري صلةحفص إال بكرس من غ

 علل مخالفة بعض القراء أصولهم في الهمز المفرد :المطلب الثاني
فليس من أصله  ،القاعدة العامة للكسائي يف باب اهلمز املفرد حتقيق اهلمز مطلقا

    .سواًء وقعت فاًء أو عينًا أو الماً  ،إبدال اهلمزة

 :لمةوهي ك ،له يف كلمة واحدة يف القرآنـائي عن أصــرج الكسـد خــوق

)الذئب(
(1)

. 

 :قال الشاطبي
(2)

  : 

 َوَواالَُه يف بِْئــر  َويف بِــْئَس َوْرُشــُهمْ 

 

ْئِب َوْرٌش َواْلِكَســــاِئي َفَأْبــــَداَل    َويف الــــذِّ

وكالمها لغة  ،وتركه ؛ طلبا للتخفيف ،واهلمز عىل األصل 
(3)

. 

 علة مخالفة الكسائي ألصله: 
وإنام البحث هنا يف علة اختيار  ،لقراءةالقراءة بالياء لغة من اللغات ثبتت هبا ا

  .الكسائي القراءة بالياء يف هذه الكلمة دون سواها

  :ومن ذلك ،وقد التمس العلامء علال خلروج الكسائي عن أصله

 .مع ما فيه من اجلمع بني اللغتني ،طلب التخفيف ؛ لكثرة االستعامل -1

(370)ت ابن خالويه  :وهذه العلة قال هبا
(4)

(440)تي واملهدو ،
(5)

والشاطبي  ،

                                       
 .  216ص  :حتبري التيسري البن اجلزري .ووافقه خلف العارش( 1)

 .   18( ص 222البيت رقم ) :( متن حرز األماين2)

 .    194ص:  :( احلجة يف القراءات السبع البن خالويه3)

 . 1/305 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه4)

 .  وجعله قوال آخر. 2/395 :( رشح اهلداية5)
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 (590)ت
(1)

والسمني احللبي  ،)القرن السادس(وابن أيب مريم  ،(656)توالفايس  ،

 (756)ت
(2)

. 

وأما الكسائي فليس من  ،وليس من أصل ورش إبدال العني» :قال الفايس

 ،ولذلك أخرب أهنام تابعا السويس  يف ذلك ،وال الم ،وال عني ،أصله إبدال فاء

هذا مع ما  ،لتهام يف ذلك أنه ملا كثر استعامله خمففا خففاه يف قراءهتاموسلك طريقة ع

فيه من اجلمع بني اللغتني بعد االعتامد عىل النقل، والذي ذهب إليه الناظم من كونه 

 «خمففا من املهموز وجه سديد معتمد عليه ؛ ملا فيه من ردمها إىل أصل واحد 
(3)

  . 

اهلمز: أن اهلمزة خففت فقلبت ياء ؛ لسكوهنا  والوجه يف ترك»  :قال يف املوضح

وكل مهزة سكنت وحترك ما قبلها فتخفيفها أن تقلب حرفا من  .وانكسار ما قبلها

 «جنس حركة ما قبلها 
(4)

 . 

 .واجلمع بني اللغتني ،اتِّباع األثر -2

وحجة الكسائي يف تركه مهز : »(723)ت :قال حممد الصنهاجي )ابن آجروم(

 «واجلمع بني اللغتني  ،األثر )الذئب( اتِّباع
(5)

. 

فال دخل هلا يف باب  ،)الذئب( غري مهموزة يف األصل عىل لغة أن كلمة: -3

 اهلمز.

واملهدوي  ،(437 )تمكي بن أيب طالب  :وهذه العلة قال هبا من العلامء

 .(643)توالسخاوي  ،(440)ت

                                       
 الشاطبي إىل أن األصح اشتقاقه من اهلمز من قوله: )والكسائي فأبدال( واإلبدال ال يكون إال بعد ( مال1)

    .132ص  :كونه مهموزا. انظر: رشح شعلة

  .1/869 :( العقد النضيد للسمني احللبي2)

 . 1/278 :( الالئي الفريدة للفايس3)

    .1/293( املوضح للشريازي البن أيب مريم: 4)

  إىل هناية ،ائد املعاين يف رشح حرز األماين البن آجروم )رسالة دكتوراه غري منشورة من أول الكتاب( فر5)

 .     3/757للدكتور عبد الرحيم النبوليس(  ،باب نقل حركة اهلمز
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أرأيت( ؟ و ،وبئس ،فإن قيل: فام وجه ورش يف ختفيفه لـ: )الذئب» :قال مكي

أنــه خفف مهــزة  :ومن أصله أن حيقق عني الفعل حيث وقعت ؟ فــالــجــواب

ال »وقد قال الكسائي:  ،ةال أصــل لــه يف اهلــمــز :الــذئب عــىل لــغة مــن قــال

 «فلم هيمزه يف قراءته « أعرف أصله يف اهلمز
(1)

. 

ن يكون عىل ختفيف أحدمها أ :ومن ترك مهزه فعىل وجهني» :وقال املهدوي

: ال أعلم له لكسائي أنه سئل عن ترك مهزه فقالمروي عن ا واآلخر: ،اهلمز

« اشتقاقا
(2)

 . 

ومل يكن له عند القوم  ،وأما:)الذئب( فإنه ملا كثر استعامله»وقال السخاوي: 

 ،وكانت الياء فيه كأهنا بدل من الواو ،ذاب َيُذوب :أصل يف اهلمز ؛ ألنه عندهم من

«)وريح( ،)جيِّد( :جمرى وأجراه
(3)

 . 

د قوم أن » :قال اإلمام الفايس .فعىل هذا لكل واحد منهام أصل عىل حدته وجو 

وغري  ،َتذَأَبت الريح :فجعل املهموز من ،يكون كل واحد منهام أصاًل عىل حدته

فتكون الياء عىل هذا مبدلة من: )واو( كـ: ياء )ريح(  ،املهموز من َذاَب َيُذوب

«ال مدخل له يف هذا الباب عىل ذلكو ،و)عيد(
(4)

. 

  :تعقبات العلماء على هذه العلة
 :وليس ما يقوله القراء إنه مشتق من»قال حممد الصنهاجي )ابن آجروم(:  -1

«وُذْؤبان   ،وَأْذُؤب   ،ذاَب يذوُب بصحيح ؛ لظهور اهلمزة فيه يف: ِذَئاب  
(5)

. 

                                       
 . 1/83( الكشف ملكي: 1)

  .. 2/395 :( رشح اهلداية2)

َجْيِود، من: جاد جيود، قلبت الواو ياء  َجيِّد أصله: ». وأصل: 2/326( فتح الوصيد للسخاوي: 3)

قلبت الواو ياء لسكوهنا وانكسار  ،. أصلها: ِرْوح، من الروح "ريح"وأدغمت يف الياء... ومفرد: رياح 

 . 783/ 2:رشح شافية ابن احلاجب :من. اهـ  .«ما قبلها

 .1/279( الالئي الفريدة للفايس: 4)

 . 3/757بن آجروم )رسالة دكتوراه غري منشورة ( ( فرائد املعاين يف رشح حرز األماين ال5)
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وزعم قوم أنه ليس » :رجوحةوقال السمني احللبي عن تلك العلة بأهنا م -2

وإنام كرست الذال فانقلبت  ،وأن األصل من: َذاب َيُذوب ،من اهلمزة يف يشء

لقوهلم: أرواح  ،ِريح :الواو ياء مثل
(1)

«وهذا قول مرجوح ،
(2)

. 

  :الترجيح
ودليل الرتجيح الترصيح من اإلمام  ،القول الثاين -واهلل أعلم-يرتجح مما سبق 

ال  :وقوله .ال أعرف أصله يف اهلمز :وهي قوله ،انعة له من اهلمزالكسائي بالعلة امل

 أعلم له اشتقاقًا.

ولو كانت العلة: طلب  ،يف ترك اهلمز -بعد اتِّباع األثر-فهذه علة الكسائي 

 ،ونحومها ،و)بئس( ،أو اجلمع بني اللغتني خلفف يف كلمتي: )بئر( ،التخفيف

ئب( فقط فيه دليل عىل أن العلة ليست )الذ :فاالقتصار عىل القراءة بالياء يف

  .بل لعلة ختص كلمة: )الذئب( دون سواها ،للتخفيف فقط

مكان إال وفيه  فام من» ،وليست كلمة: )الذئب( بأكثر استعامال من كلمة: )بئر(

«بئر
(3)

 . 

   .عدم اهلمز :والثاين .فعىل هذا هناك أصالن كل عىل حدته: األول اهلمز

التفريق بني  :فاجلواب ،لبي عىل هذه العلة بأهنا مرجوحةوأما حكم السمني احل

؟ فاخلالف  هل األصل يف الذئب اهلمز أو عدمه :ألة األوىلـمسـال :نـمسألتي

ودـموج
(4)

؛ موافقًة ة بالياءواختار القراء ،، ورأُي اإلمام الكسائي مشهور عنه

 ملذهبه النحوي.

                                       
  .454/ 2مقاييس اللغة: .وأصل الياء يف: الريح الواو، وإنام قلبت ياء لكرسة ما قبلها :( قال ابن فارس1)

  .1/869 :( العقد النضيد للسمني احللبي2)

من سورة الرعد إىل آخر  ( الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخاري )رسالة دكتوراه غري منشورة3)

 .   268ص  :القرآن(

     .132وشعلة يف كنز املعاين: ص  ،38( نقل اخلالف اخلطيب التربيزي يف املخلص يف إعراب القرآن ص:4)
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ل باهلمز أم عدمه ؟ فالقول الذي أهيام أرجح من القولني؟ القو :املسألة الثانية

ما قصده اإلمام ولعل هذا  ،عليه األكثر من حيث أصل املسالة القول باهلمز

وبني الرتجيح يف علة اختيار  ،َفَفْرٌق بني الرتجيح يف أصل املسألة .السمني احللبي

 .قراءة الكسائي

  :الةعلل مخالفة بعض القراء أصولهم في باب الفتح واإلم :المطلب الثالث
واب اشتامال عىل عدد من أمثلة خمالفة القراء ــر األبــالة من أكثـاب اإلمـب

أصوهلم
(1)

وأيب عمرو ألصلهام يف قاعدة إمالة ذوات  ،خمالفة شعبة :، ومن ذلك

فالقاعدة العامة للقراء السبعة أن محزة والكسائي اختصا بإمالة األلف املنقلبة  ،الياء

 .راء يف إمالة بعض الكلامتوشاركهام بعض الق ،عن ياء

وقد خالفا أصلهام فأماال   ،فشعبة وأبو عمرو ليس من أصلهام إمالة ذوات الياء

﴾ۈ ﴿ :كلمة
(2)

  ڭ ﴿الواقعة يف موضعني من سورة اإلرساء يف قوله تعاىل:  

  . ﴾ ۋ  ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ ڭ

وأبو عمرو ،فشعبة بإمالة كال املوضعني خمالفا ألصله
(3)

بإمالة املوضع األول 

  .وفتح الثاين ،خمالفا ألصله

قال الشاطبي 
(4)

 : 

 َثانًِيـــا
ِ
 َرَمـــى ُصـــْحَبٌة َأْعَمـــى يِف ااِلرْساء

 

ــب ال  ــنُْهْم َتَس ــِف َع ــًدى يِف اْلَوْق  ُســًوى َوُس

 هِ ــــــَراِئـــي ُشـعَ ـــــِراَءى فــاَز فـَتــ َوَراُء  

 

اَل َوَأْعـمى يِف ااِلْسـرا ُحـــْكُم ُصحْ    َاو 
 َبة 

 

 

                                       
 .    285ص  :( ينظر: اإلمالة يف القراءات واللهجات العربية للدكتور: عبد الفتاح شلبي1)

 .    407ص  :حجة القراءات البن زنجلة .و ثنيت لقيل: )أعميان(فل ،( )أعمى( ألفها منقلبة عن ياء2)

 .  486ص  :حتبري التيسري البن اجلزري .( تابعه: يعقوب3)

 .25( ص 309البيت رقم )  :( متن حرز األماين4)
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 :علة مخالفة شعبة ألصله
 :التمس العلامء علاًل ملخالفة شعبة ألصله

  .واجلمع بني اللغتني ،اتِّباع األثر -1

الفتح واإلمالة لغتان 
(1)

-واإلمالة ألن األلف منقلبة من ياء  ،فالفتح األصل - 

ب ،وفتح الباقي ؛ ليجمع بني اللغتني ،فأمال هنا كال املوضعني   .اع األثرمع اتِّ

(656)ت شعلة  :وقد علل بذلك
(2)

والسمني احللبي  ،(656 )ت، والفايس 

 (923)والقسطالين  ،(756)ت
(3)

.  

ذوات  وإال فال فرق بينهام وبني غريمها من ،وأبو بكر اتبع األثر» :قال الفايس

 :هـــيف طومها قوله تعاىل  ،يف املوضعني من سورة طه ﴾ ۈ ﴿ حـد فتــوق ،اءــالي

فدل ذلك عىل أنه  ،﴾ىئ  يئ    ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ ﴿

 «إنام اتبع يف كلمتي اإلرساء األثر 
(4)

  . 

ومل  ،يف طه فأماله: األخوان وأبو عمرو ﴾ ۈ ﴿وأما » :وقال السمني احللبي

وهو مقيد باتِّباع  ،مع بني األمرينـه جـوكأن ،اـه هنـان يميلـكر، وإن كـيمله أبو ب

 «األثر
(5)

   . 

اتِّباع  :والوجه أليب بكر يف إمالة هذه األلفاظ»  :وقال يف رشحه عىل الشاطبية

 «واجلمع بني اللغتني  ،األثر
(6)

  . 

                                       
 . 12( املوضح للداين: ص 1)

  .183ص  :( كنز املعاين لشعلة2)

   .6/2718 :( لطائف اإلشارات للقسطالين3)

 . 1/404 :( الالئي الفريدة للفايس4)

  .7/391( الدر املصون للسمني احللبي: 5)

  ( العقد النضيد للسمني احللبي )رسالة ماجستري غري منشورة( )من باب الفتح واإلمالة إىل آخر الالمات(6)

    .92ص 
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 .التفرقة يف املعنى بني موضعي اإلرساء وطه -2

 (700)ت حدود ، وأبو الفضل البخاري (444)ت وقد علل بذلك الداين 
(1)

. 

قو ،لذان يف سبحانفإنه ملا افرتق ال» :قال الداين  الذي يف طه يف املعنى عنده فر 

 ،وذلك أن الذي يف طه من: َعَمى العني ،؛ داللة عىل ذلكبينهام وبينه يف اللفظة

 ،أعمى الرؤية ، وبصري إنام يقابل به: ﴾ خب  حب   جب ﴿بدليل قوله تعاىل بعده: 

ىئ   ﴿ :وهو قوله ،كام فتح الذي معه يف هذه السورة ،ألنه ضده فلذلك فتحه

َذْين يف سبحان ،.؛ إذ كان من جنسه ﴾ی  ی  ی ی    ألهنام من:  ،وأمال ال 

 «َعَمى القلب
(2)

   . 

ومل يذكر علة » :قال الفايس .وقد تعقب الفايسُّ والسمنُي احللبي الداين  

وكان االحتجاج باتِّباع  ،وكلمتي طه بالفتح ،ختصيص كلمتي اإلرساء باإلمالة

 «أوىل األثر
(3)

 .   

وهذا وإن كان قد يقال إال أنه ليس فيه ما يقتيض »: وقال السمني احللبي 

فلذلك عللْت قراءته: باجلمع  ،ختصيص كلمتي اإلرساء باإلمالة دون كلمتي طه

 «واتِّباع األثر ،بني اللغتني
(4)

 . 

ق بعضهم: بأن: » :وقال يف الدر املصون يف طه من: َعَمى  ﴾ۈ﴿وقد فر 

ومل  ،اء من: َعَمى البصرية ؛ ولذلك فرسوه هنا باجلهل فُأميل هناالبرص، ويف اإلرس

يمل هناك ؛ للفرق بني املعنيني. قلت: والسؤال باق ؛ إذ لقائل أن يقول: فلم 

                                       
ورة الرعد إىل آخر ( الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخاري )رسالة دكتوراه غري منشورة من س1)

    .310ص  :القرآن(

 . 142( املوضح ملذاهب القراء السبعة واختالفهم يف الفتح واإلمالة للداين: ص 2)

 . 1/404 :( الالئي الفريدة للفايس3)

 : الفتح واإلمالة إىل آخر الالمات(( العقد النضيد للسمني احللبي )رسالة ماجستري غري منشورة( )من باب 4)

   .101ص 
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صت هذه باإلمالة ؟ ولو ُعِكس األمر كان الفارق قائام  «ُخصِّ
(1)

. 

 .والثاين للمجاورة ،إمالة األول لوقوع األلف طرفا حقيقة -3

:  :وجيوز أن يقال» :أبو الفضل البخاري قال باإلمالة يف  ﴾ ۈ ﴿خص 

ألنه أمال األول ؛ للعلة التي تقدم ذكرها أليب عمرو وغريه  ،احلرفني هنا
(2)

، وأمال 

كام قاله  ،والداللة عىل أن اإلمالة إنام هي باأللفاظ ال باملعاين ،اآلخر ملجاورته إياه

 «أبو حاتم 
(3)

. 

 الترجيح:
وأما  ،باجلمع بني اللغتني أقرب ؛ وذلك لسالمة هذه العلة من اإليراد التعليل

  .والسمني احللبي ،الفايس :العلة الثانية والثالثة فريد عليهام ما أورده اإلمامان

 :علة مخالفة أبي عمرو ألصله
ويفتح الثاين من  ،سبق القول أن أبا عمرو يميل املوضع األول خمالفا ألصله

 .﴾ۋ ۈٴۇ ۈۆ ۇۆ ۇ ڭڭڭ ڭ﴿ :اإلرساءيف قوله تعاىل 

 وقد التمس العلامء لذلك علاًل:

 .للجمع بني اللغتني -1

األول يف سورة اإلرساء  ﴾ۈ ﴿وأما: » :فقال :أورد ذلك احتامال أبو شامة

 ،إما مجعا بني اللغتني ،وخالفهم يف الثاين كام سبق ،فأماله أبو عمرو موافقا لصحبة

 .. «.هوإما لفرق ذكرو
(4)

. 

                                       
     .7/392 :( الدر املصون للسمني احللبي1)

فألفه  ،الواقع أوال وقع نعتا مفردا ﴾ ۇ ﴿وهي: أن األول:  ،( يقصد بذلك: العلة اللفظية أليب عمرو2)

ص   انظر: .والطرف حمل التغيري واإلمالة ،فلم يتعلق به يشء ،وقعت طرفا حقيقة ؛ إذ ال يفتقر إىل صلة

       .من البحث  37

    .155ص  :الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخاري (3)

    .218ص  :( إبراز املعاين أليب شامة4)
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   .ا اختلف معنامها خالف بني لفظيهاممل -2

(370)ت واألزهري  ،(370)تابن خالويه  :وقد علل بذلك كل من
(1)

 ،

(377)ت اريسـوالف
(2)

(403)ت حوايل ، وابن زنجلة
(3)

 ومكي بن أيب طالب ،

(437)ت
(4)

(444)ت والداين ،(440)ت مهدويـوال ،
(5)

)القرن  أيب مريم وابن ،

ادس(ــالس
(6)

(563)ت يـوالكرمان ،
(7)

(643)ت السخاويو ،
(8)

(656)ت والفايس ،
(9)

، 

(656)ت شعلةو
(10)

(665)ت، وأبو شامة 
(11)

 )ت حدود وأبو الفضل البخاري ،

700) 
(12)

 .  

ق بني اللفظني وكان أبو: »قال ابن خالويه ؛ الختالف عمرو أحذقهم ففر 

 ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿باإلمالة  ﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ فقرأ: ،املعنيني

 :والثاين بمنزلة ،فجعل األول صفة بمنزلة: أمحر وأصفر ،دُّ عمًى أش :بالفتح أي

 «َأْفعَل منك 
(13)

 . 

                                       
 . 2/97( معاين القراءات لألزهري: 1)

 .5/112( حجة الفاريس: 2)

 .407ص  :( حجة القراءات البن زنجلة3)

 .1/184( الكشف ملكي: 4)

  .154( املوضح للداين: ص 5)

 . 2/763ي: ( املوضح للشرياز6)

 .250( مفاتيح األغاين للكرماين: ص 7)

 .  2/434( فتح الوصيد للسخاوي: 8)

 .1/404( الالئي الفريدة للفايس: 9)

   .184ص  :( رشح شعلة10)

   .وقد أورده احتامال .218ص  :( إبراز املعاين أليب شامة11)

ري منشورة من سورة الرعد إىل آخر ( الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخاري )رسالة دكتوراه غ12)

    .153ص  :القرآن(

 . 1/378 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه13)
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وعلته أنه ملا اختلف معنى الكلمتني أراد أن خيالف بني » :وقال املهدوي

من  :فالتقدير ،والثاين معناه: أشدُّ عمًى  ،األول صفة ﴾ۇ ﴿ وذلك أن: ،فظيهامل

 اآلخرة أشدُّ عمًى منه يف الدنيا فهو يف ،كان يف هذه الدنيا رجال أعمى
(1)

، وهو من 

 .وفتح الثاين ،فلام اختلف معنامها خالف بني لفظيهام بأن أمال األول ،َعَمى القلب

وفتح  ،فإن قال قائل فلَم كان األول أحق باإلمالة من الثاين ؟ وهال أمال الثاين

واإلمالة  ،ج إىل صلةأن األلف يف األول يف آخر الكلمة ال حتتا :األول ؟ واجلواب

ة يف وإن كانت حمذوف-الثاين حيتاج إىل صلة  ﴾ ۇ ﴿و أكثر ما تقع يف األطراف،

.. فلام كان الثاين حمتاجا إىل ما يوصل .( ال بد  له من الصلةألن باب )َأْفَعل -التالوة

وملا كان األول غري حمتاج إىل صلة كانت  ،به صارت األلف كأهنا يف وسط الكلمة

 «منها بالوسطباألطراف أوىل واإلمالة  ،منه يف طرف الكلمة عىل احلقيقةاأللف 
(2)

. 

 ،وهذا الذي قصده أبو عمرو يف التفرقة معنى لطيف حسن جدا»  :وقال الداين

 «وهذه القراءة تروى عن جماهد 
(3)

. 

 تعقبات العلماء على هذه العلة:
 ييل: تعقب عدد من العلامء عىل هذه العلة وأوردوا عليها ما 

ألن الثاين  ،وقال بعضهم: ال وجه ملا فرق أبو عمرو بينهام»  :قال ابن خالويه-1

  ڭڭ ﴿كام ال يمتنع:  ،ك فال يمتنع من اإلمالةـل منـى: أفعـوإن كان بمعن

 «[61البقرة: ] ﴾ ۇ
(4)

. 

                                       
 .144. املوضح للداين: ص ومن كان يف هذه جاهال فهو يف اآلخرة أجهلله:قوعن أيب عمرو  ثبت( 1)

 .    2/96( رشح اهلداية للمهدوي: 2)

  .143( املوضح للداين: ص 3)

يف ابن زنجلة  :وممن أورد هذا التعقيب أيضا ،1/380 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه4)

 :ونقله القسطالين يف لطائف اإلشارات،7/391، والسمني يف العقد النضيد:407احلجة: ص

6/2718. 
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إنام أراد أبو عمرو أن يفرق بينهام ملا اختلف »بقوله:  :وقد أجاب ابن خالويه

بالياء   [85]البقرة:  ﴾ژ  ژ  ڑ   ﴿كام قرأ:  ،واجتمعا يف آية واحدة ،معنيامها

ولو وقع  ،وهم ،بالتاء أي: أنتم  [85]البقرة:  ﴾گ  گ  ڳ   ﴿ يعني: الكفار

 «مفردا ألجاز اإلمالة والتفخيم يف كليهام 
(1)

. 

واعرتض بعضهم عىل كون الثاين للتفضيل بأن رشط »  :قال السمني احللبي -2

واجلهل والغباوة عيبان بال  ،كالتعجب أن ال يكون يف األلوان والعيوب التفضيل

 فامتنع أن يكون للتفضيل فبطل الفرق. ،شك

)هو أمحق من هبنقة(  :ولذلك قالوا ،بأن ذلك مستثنى من العيوب :وأجيب

وأحذق  ،فكام يقال: هو أعلم منك ،قالوا:  وإنام استثني ذلك ألنه محل عىل نقيضه

كام حتمل  ،والعرب حتمل النقيض عىل النقيض ،هو أجهل وأمحق :هقيل يف نقيض

 «النظري عىل النظري
(2)

. 

 ،بل هو اسم فاعل ،ليس الثاين للتفضيل :وهلم أن يقولوا» :قال أبو شامة -3

فهو يف اآلخرة أعمى  ،أي من كان أعمى يف الدنيا عن احلق :الَعَمى كاألول :من

 «أيضا
(3)

 . 

 ،إال أن كونه للتفضيل أرجح من كونه صفة جمردة: »بقوله :وأجاب السمني

 ،وذلك أن املقصود من سياق اآلية: أن من كان يف الدنيا أعمى ال حجة له يف كفره

    ۈ ﴿بل هو جاهل معاند مل ينظر يف األدلة فهو يف اآلخرة أْعَمى منه يف الدنيا 

؛ إذ هذا رةال يف الدنيا فهو جاهل يف اآلخمراد: من كان جاهـوليس ال ،﴾ٴۇ

                                       
 .1/380 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه1)

 : الفتح واإلمالة إىل آخر الالمات(احللبي )رسالة ماجستري غري منشورة( )من باب ( العقد النضيد للسمني 2)

    .102ص   

 .   1/380 :إعراب القراءات السبع مربد، كام ذكره ابن خالويه يف:وهو قول لل .218ص  ( إبراز املعاين:3)
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 «معلوم قطعا
(1)

. 

وتأّوله بمعنى: فهو يف  ،وأما بعض قّراء البرصة فإنه فتحه» :وقال الطربي

وهذه القراءة  ، ﴾ ٴۇ ۈ ﴿اآلخرة أشّد عمى. واستشهد لصحة قراءته بقوله: 

 «هي أْوىل القراءتني يف ذلك بالصواب ؛ للشاهد الذي ذكرنا عن قارئه كذلك 
(2)

. 

  :الترجيح
وهي: أنه ملا اختلف معنامها خالف بني  ،واهلل أعلم من العلتني: الثانيةاألرجح 

وعلة اجلمع بني اللغتني مل يوردها سوى أيب شامة  ،وهي رأي أكثر العلامء ،لفظيهام

ولو  ،ويرد عليها: علة ختصيص موضع اإلرساء دون موضع طه ،حسب علمي

  .عكس األمر ألمكن القول باجلمع بني اللغتني أيضا

 

 

 

                            

                                       
                   الة إىل آخر الالمات( ( العقد النضيد للسمني احللبي )رسالة ماجستري غري( )من باب الفتح واإلم1)

 .102ص 

 .17/505 :( تفسري الطربي2)
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 املبحث الثاني
 فة القراء أصوهلم يف أبواب الفرشمناذج من علل خمال

 :﴾ ٻ ﴿المطلب األول: علة مخالفة أبي عمرو أصله في كلمة 
 ،مواضع اخلالف يف الفعل املضارع من مادة: )برش( وقعت يف تسع كلامت

 ،وابن عامر ،نافع :وهم ،اجلميععىل مراتب: منهم من ثقل يف والقراء العرشة 

 ،محزة :وهو ،وخلف. ومنهم من خفف يف اجلميع ،ويعقوب ،وأبو جعفر ،وعاصم

وأبو عمرو، وأما  ،ومها: ابن كثري ،ومنهم من ثقل يف اجلميع سوى موضع الشورى

وثقل أربعا  ،الكسائي فقد خفف مخسا
(1)

 . 

ٻ  ٻ  ٱ  ٻ   ٻ  ﴿فأبو عمرو األصل لديه التثقيل سوى موضع الشورى: 

 ،[ فقد خالف أصله فخفف هذا املوضع ال غري23] ﴾پ  پ  پ  پ

بالتشديد والباقون   ،والكسائيومحزة  ،ومعه ابن كثري
(2)

. 

 :قال الشاطبي
(3)

:   

 َيْبُشــ
ِ
اء  ُر َكـــــْم َســاَم ـمـــــََع اْلَكْهــِف َواإِلرْسَ

 

ْك َواْكِســــــــَنَعــْم ُضــم  َح   ــم  َأْثَقـــرِّ  اَل ـِر الض 

ــوَرى   ــم  يِف الشُّ ــْم َع ــوانَع ــِة اْعكُِس  َويف الت ْوَب

 

اَل   ْجــــــــِر َأو 
 حِلَْمــَزَة َمــْع َكــــــــاف  َمــــَع احْلِ

 
والتخفيف والتشديد لغتان مشهورتان

(4)
 . 

  :علة مخالفة أبي عمرو أصله في موضع الشورى
  :ومن ذلك ،التمس العلامء عددًا من العلل يف خروج أيب عمرو عن أصله

  .واجلمع بني اللغتني ،اتِّباع األثر -1

                                       
 . 4/1728( لطائف اإلشارات للقسطالين: 1)

 .  545ص  :( حتبري التيسري البن اجلزري2)

 .      45، 44( ص 556، 555البيت رقم ) :( متن حرز األماين3)

 .1/344الكشف ملكي:  (4)
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  .(656)توالفايس  ،(338)توقد علل بذلك النحاس 

وقرأ  ، ﴾َيبرُش ﴿غري أن أبا عمرو بن العالء قرأ هذا وحده: » :قال النحاس

 ،وقالوا: ليس بني هذا وبني غريه فرق ،وأنكر هذا عليه قوم ،﴾ٻ ﴿غريه: 

ولكن ملا كانتا لغتني  ،وال بعيد يف العربية ،بيشء شاذذلك أنه مل يقرأ  ،واحلّجة له

فصيحتني مل يقترص عىل إحدامها فيتوهم السامع أنه ال جيوز غريها فجاء هبام مجيعا، 

 «وهكذا يفعل احلّذاق
(1)

. 

واجلمع بني  ،واحلجة ملن ثقل بعضا وخفف بعضا: اتِّباع األثر»وقال الفايس: 

 «اللغتني 
(2)

. 

وخالف ابن كثري وأبو »اتِّباع األثر فقال:  :رشحه عىل علةواقترص شعلة يف 

« عمرو أصلهام بالتخفيف ؛ اتِّباعا للنقل
(3)

. 

 .اختيار التخفيف لعلة متعلقة باملعنى -2

ووافقه ابن  ،صاحب القراءة (154)تأبو عمرو بن العالء  :وقد علل بذلك

 (458)توابن سيده  ،(440)تواملهدوي  ،(370)تخالويه 
(4)

بو معرش الطربي ، وأ

  .(478)ت

واحتج أبو عمرو يف املوضع الذي خالف أصله فيه يف الشورى » :قال املهدوي 

كام جاءت يف املواضع األخر  ،ملــا مل تأت بعده الباء»بأن قال:  ﴾َيْبرُش  ﴿فقرأه 

اللغة  كانت هذه [53]احلجر: ﴾ٺ  ٺ ﴿ ،[39]آل عمران: ﴾ڤ  ڤ  ﴿نحو:

«أوىل به
(5)

   . 

                                       
  .4/55: ( إعراب القرآن للنحاس1)

 .  55/ 4( إعراب القرآن للنحاس: 2)

 . 314ص  :( كنز املعاين لشعلة3)

 .60/ 8:( املحكم واملحيط األعظم الين سيده4)

 . 2/220( رشح اهلداية للمهدوي: 5)
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عن أيب عمرو أن احلرف الذي  (202)تو معرش الطربي عن اليزيدي وذكر أب

فصار بمعنى:  ،يف الشورى خصصه بالتخفيف ألن ما جاء بعدها مل يتعد  بالباء

ُينرَضِّ اهلل وجوههم
(1)

  . 

ٱ  ٻ    ﴿ : خالف أبو عمرو أصله، فخفف قولهإن قيل: مل» وقال ابن خالويه: 

فّرق بني: البشارة  فقل: إن أبا عمرو ﴾پٻٻ ٻ پ پ پ 

فام صحبته الباء  ،والن َضارة
(2)

وما سقطت منه الباء  ،ألنه من: البرشى ،شّدد فيه 

وهذا من أدل الدليل عىل معرفته بتصاريف  ،ألنه من: احلُسن والنرّضة ،خففه

«والتشديد يقع فيام رّس وّض  ،غري أن التخفيف ال يقع إاّل فيام رّس  ،الكالم 
(3)

  . 

  :الترجيح
 ،؛ لعلة متعلقة باملعنىاختيار التخفيف :وهي ،العلة الثانية -واهلل أعلم-يرتجح 

 وهذه العلة أرجح ملا ييل: 

م عىل  ،وهو صاحب القراءة ،أوال: لترصيح القارئ أيب عمرو بالعلة فقوله مقد 

  .وهو إمام معترب يف النحو والقراءة ،قول غريه

فهذا هو املوضع الوحيد الذي تقدم  ،آليةثانيا: لتناسب قراءة التخفيف لسياق ا

ۇئ  ۇئ   ﴿ :يف الشورىواملبرش  به قوله تعاىل  ،فيه املبرش به عىل لفظ البرشى

ی  ی  جئ     یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ېئېئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ

ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پمئ    حئ

 تقدم فلام   ، ﴾ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڤ      ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٿ  ٿ

والتخفيف  .مل يبق إال ظهور أثر البرشى عىل الوجوه من احلسن والنضارة املبرش به

                                       
 وذكره أمحد بن إدريس يف الكتاب  .65احلجج يف توجيه القراءات ص  :( نقله أبو معرش الطربي يف كتابه1)

 .1/155معاين قراءة أهل األمصار  املختار يف

 ( أي: ما كان متعديا بالباء. 2)

 .109( احلجة يف القراءات السبع البن خالويه: ص: 3)
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    .ابن خالويه كام تقدم عن  ،والتشديد يقع فيام رّس وّض  ،ال يقع إاّل فيام رّس 

باع األثر فهذا هو األصل يف كل قراءة ر وليس البحث يف مصد ،وأما التعليل باتِّ

وأما التعليل باجلمع بني  ،وإنام البحث يف علة اختيار أيب عمرو هلذه الكلمة ،القراءة

ُد ذلك الترصيح بالعلة من القارئ وكل موضع لو قرأه بالتخفيف  ،اللغتني فرَيُّ

فاختصاص موضع الشورى وحده ال بد  ،لصح لقائل التعليل باجلمع بني اللغتني

  .ون سواهبعد اتِّباع األثر من علة ختصه د

 إيراد وجوابه: 
قد يشكل عىل الرتجيح جميء موضعني يف القرآن الكريم جاءت فيهام البرشى 

يف سورة  :واملوضعان مها .وقد قرأمها أبو عمرو بالتشديد ،غري مصاحبة للباء

ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ اإلرساء

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ        ى  ى     ﴿ والثاين يف الكهف: ، ﴾ڦ ڤ  ڤ  ڦ 

 .﴾وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
والتقدير: )بأن هلم( و)أن( يف حمل نصب عىل مذهب  ،وجياب بأن الباء مقدرة

 ،ألنه موضع تزاد فيه فكأهنا ملفوظ هبا ;أو يف موضع جر بالباء املحذوفة  ،سيبويه

عىل مذهب اخلليل والكسائي 
(1)

. 

ٱ ٻ  ٻٻ   ﴿ :مقدرة يف موضع الشورىولقائل أن يقول: كذلك الباء 

؛ ثم حذف اجلار ،يبرش )به( :األصل :قيل»فقد  ،﴾پ  پ  پٻ  پ 

 «توسعا فانتصب الضمري ثم حذف
(2)

 . 

وحذفت معها: )اهلاء( العائدة  ،فاجلواب: أن الباء وإن كانت مقدرة فقد حذفت

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ﴿ :يف الشورىعىل اسم اإلشارة يف قوله تعاىل 

                                       
 .1/41بيان يف إعراب القرآن للعكربي:والت ،1/106إعراب القرآن للباقويل: (1)

 .737مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام: ص: ( 2)
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ٱ  ٻ   مئ     ی  ی  جئ  حئ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ېئېئ ۈئ 

ٿ    ٿڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٻ  

وهو املوضع الوحيد الذي  ، ﴾ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ ٹ   

بخالف بقية املواضع التي جاء املبرش به بعد  ،تقدم فيه املبرش  به عىل لفظ: البشارة

وبني حذفها مع الضمري العائد  ،فظهر الفرق بني حذف الباء وحدها ،فظ البرشىل

  .ملا سبق

   :﴾ ھ ﴿ المطلب الثاني: علة مخالفة بعض القراء أصولهم في كلمة
( موضعا26يف القرآن يف: ) ﴾ۇ ﴿وقعت كلمة:

(1)
 واملرسومة باأللف ،

مواضع (4)اتفاقا 
(2)

( 22وغري املرسومة باأللف ) ،، وقع فيها اخلالف بني القراء

اختلف يف موضع واحد فقط بني القراء، وأمجع القراء عىل ترك التنوين يف  ،موضعا

   .(21بقية املواضع وعددها )

 :مواضع الخالف بين القراء
ھ  ھ ھ    ﴿ :( مواضع5يف ) ﴾ ھ ﴿وقع اخلالف بني القراء يف كلمة: 

ژ    ژ   ڈ  ﴿ ،ود[]ه ﴾ۓ    ۓ    ڭ  ڭ  ﴿  ،[68]هود:  ﴾ ھ  ے

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ   ﴿    ،]الفرقان[ ﴾ک  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 .]النجم[ ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ﴿ [،38]العنكبوت:   ﴾ ۉ  ۉ
والقراء العرشة يف هذه املواضع عىل مراتب

(3)
:  

 .ترك التنوين يف مجيع املواضع: حلفص ومحزة ويعقوب

  .التنوين يف مجيع املواضع: للكسائي وحده

                                       
 .3/1120 :ين للحمريي( معجم الرسم العثام1)

 .  350ص  :( املقنع للداين2)

 . 6/2444 :ولطائف اإلشارات للقسطالين ،406( انظر: حتبري التيسري البن اجلزري: ص 3)
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  :وهم صنفان ،وتركه يف البعض اآلخر ،نوين يف البعضالت

لنافع وابن  ﴾ ڭڭ      ۓ ۓ ﴿ :التنوين يف مجيع املواضع عدا موضع ثمود -

 كثري وأيب عمرو وابن عامر وخلف وأيب جعفر.

 ﴾ ڭڭ  ۓ  ۓ ﴿ ،يف النجم ﴾ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ ﴿عدم التنوين يف:  -

 .والتنوين يف الثالثة الباقية لشعبة  ،يف هود

 وهم:   ،ومن خالل ما سبق فهناك من القراء من خالف أصله

نوا يف مجيع  -1 نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وخلف ويعقوب نو 

 . ﴾ ڭڭ ۓ ۓ ﴿وتركوا التنوين يف موضع هود:  ،املواضع

  ۓ  ۓ ﴿ :ويف هود ، ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿شعبة برتك التنوين يف النجم:  -2

ن يف الثال ، ﴾ ڭ ڭ  .ثة الباقيةونو 

الكسائي فاألصل لديه يف: )ثمود( غري املرسومة باأللف ترك التنوين كبقية  -3

  ۓ ۓ ﴿ :وهو قوله ،القراء إال أنه خالف أصله فنون املوضع الثاين من سورة هود

    .﴾ ڭڭ

 :توجيه التنوين وعدمه
 .ألمأو ا ،ترك التنوين للمنع من الرصف للتأنيث والتعريف عىل إرادة: القبيلة

ن جعله مرصوفا اسام ملذكر معرفة عىل إرادة: احلي فلم جيتمع  ،أو األب ،ومن نو 

فيه سببان من األسباب املانعة من الرصف 
(1)

. 

وترتك  ،ذاهبة به إىل احلي ،والعرب ترصف )ثمودا( تارة»قال السخاوي: 

مها :قال سيبويه .وتذهب به عىل القبيلة .رصفه أخرى
(2)

 رةوم ،مرة للحي ني 

«للقبيلتني
(3)

  . 

                                       
     .2/653 :( املوضح للشريازي1)

    .( أي: )ثمود( ، )سبأ(2)

 =كالم سيبويه يف ، وانظر345ص  :وحجة القراءات البن زنجلة ،3/992( فتح الوصيد للسخاوي: 3)
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 :علة من صرف بعضا وترك بعضا
 مع اتِّباع اخلط يف املرسوم باأللف. ،اجلمع بني اللغتني

والقّراء خمتلفون يف هذه األسامء، وأكثرهم يتبع الّسواد، فام » :قال ابن خالويه

«منعه اإلجراءوما كان بغري ألف  ،كان فيه بألف أجراه
(1)

. 

 ،ذاوترك رصفه يف آخر محله مرة عىل ه ، موضعفمن رصفه يف»قال املهدوي: 

«عىل هذا مرةو
(2)

«بني اللغتني ؛ للجمعوترك الط ردِ »وقال أبو معرش الطربي: .
(3)

 . 

ن بعضا وترك بعضا-وقال ابن أيب مريم  والوجه: أهنم » :-بعد أن ذكر من نو 

«ر فيه هذا مع اتِّباع األث ،أرادوا األخذ بالوجهني مجيعا ؛ إذ كالمها حسن
(4)

 . 

وقرأ أبو بكر يف النجم فقط» :وقال القسطالين
(5)

«؛ مجعا بني اللغتني 
(6)

  . 

 .علة الكسائي في مخالفته أصله
سبق القول أن الكسائي يمنع الرصف يف: )ثمود( إذا مل ترسم باأللف كبقية 

ن يف  إال أنه خالف أصله ،القراء      .﴾ ڭڭ  ۓ ۓ﴿ :موضع واحد، وهو قولهفنو 

ن عندهو ففي معاين  ،علة تفرد الكسائي هنا أنه نونه ملجاورته ما قبله فهو منو 

ومل جُيرها  ،فأخذ بذلك اْلِكَسائي فأجراها يِف النصب» قال:  (207)تالقرآن للفراء

  ےے  ھ ھ ھ ھ ﴿وال يِف الرفع إاِل  يف حرف واحد: قوله  ،يِف اخلفض

فسألوُه  ،﴾ ڭڭ ۓ ۓ
(7)

قرئت يِف اخلفض»َعن َذلَِك فقال:  
(8)

 ،َرىــمن املُْجْ 

                                       
   .3/252 :الكتاب=

 الرصف.     :ومعنى اإلجراء .188( احلجة البن خالويه: ص 1)

     .2/351( رشح اهلداية للمهدوي: 2)

    .83ص  :( كتاب احلجج يف توجيه القراءات أليب معرش الطربي3)

    .2/654 :( املوضح للشريازي4)

 .( أي: برتك التنوين5)

     .6/2445ات للقسطالين: ( لطائف اإلشار6)

 الداين.من كالم كام سيأيت النص راء،فالسائل الفهو الصواب و)فسألته(.1قال حمقق الكتاب:يف نسخة  (7)

  .واألوىل )النصب( ،( قال حمقق الكتاب: كذا يف األصول8)
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«وقبيح أن جَيتمَع احلرف مرتني يِف موضعني ُثم  خَيتلف، فأجريته ؛ لقربه منه 
(1)

  . 

 :خامسا لكسائي عن أيب عمرو وأصحابه حرفاوزاد ا: »(370)تقال ابن خالويه

ألنه استوحش « فقال: إنام أجريت الثاين ؛ لقربه من األول  ﴾ ڭڭ  ۓ ۓ ﴿

د ألن أبا  .نون اسام واحدا ويدع التنوين يف آية واحدةأن ي قال أبو عبد اهلل: وقد جو 

وأنت  ،[37]األنعام:  ﴾ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ :عمرو سئل مل شددت قوله

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿ لقربه من قوله: ختفف )ينزل( يف كل القرآن ؟ فقال:

«  [37األنعام: ] ﴾ٿٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
(2)

  . 

قال: نا ابن األنباري،  ،نا حممد بن عيل»  :قال (444)تويف جامع البيان للداين 

مل أجريت  :قال قلت للكسائي ،قال: نا حممد بن اجلهم، قال: نا الفّراء ،قال: نا أيب

ومن أْصِلك أن ال ُُتريه إال يف موضع النصب    ،[هود] ﴾ ڭ ڭ  ۓ  ۓ ﴿

؛ موافقا له من جهة املعنى أجريته وكان ،؟ فقال: مّلا َقرب من امُلـجرىاتِّباعا للكتاب

عن وتلّقاه  ،رو: وذلك بعد أن روى اإلجراء عن سلفهــال أبو عمــق .جلواره له

« أئمته 
(3)

  . 

  :المطلب الثالث: علة مخالفة بعض القراء أصولهم في كلمة )يحزن(
 يف ﴾ڦ ﴿ :( مواضع8ء يف )وقعت مادة )حيزن( املختلف فيها بني القرا

 ﴾ڀ ﴿و، [76، يس:23:، لقامن65يونس:،41املائدة:،176]آل عمران:مخسة مواضع:

 ﴾ې ﴿و ،موضع واحد [13 يوسف:] ﴾وئ﴿و ،موضع واحد [103 ]األنبياء:

 موضع واحد. [10املجادلة: ]
  :وقد وقع اخلالف بني القراء العرشة يف مجيع تلك املواضع

                                       
 .20/ 2( معاين القرآن للفراء: 1)

، ونقله ابن زنجلة يف حجة القراءات دون نسبته 1/288 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه2)

 . 345ص  :البن خالويه

 . 1205/ 3( جامع البيان يف القراءات السبع للداين:3)
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  ڀ﴿ عدا موضع األنبياء: ،رس الزاي يف مجيع املواضعفنافع بضم حرف الياء وك

 .فبفتح الياء وضم الزاي [103األنبياء: ] ﴾ ٺ  ٺ  ڀ

بضم الياء وكرس  ﴾ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ﴿وأبو جعفر يقرأ موضع األنبياء: 

والباقون بفتح الياء وضم الزاي يف  ،وبقية املواضع بفتح الياء وضم الزاي ،الزاي

مجيع املواضع 
(1)

  . 

 خالف أصله من القراء: من
نافع فقد قرأ اجلميع بضم الياء وكرس الزاي عدا موضع األنبياء بفتح الياء  -1

 وضم الزاي.

أبو جعفر فقد خالف نافعا فقرأ بعكس قراءته: بفتح الياء وضم الزاي يف  -2

 مجيع املواضع عدا موضع األنبياء بضم الياء وكرس الزاي. 

 توجيه القراءتين: 
وضم الياء وكرس الزاي مضارع: َأْحَزنه  ،َحَزنه ثالثيا وضم الزاي من: فتح الياء

ومها لغتان  ،رباعيا
(2)

وأْحَزنه: لغة متيم  ،،َحَزنه: لغة قريش
(3)

 . 

 :فإذا قلت: َأْحَزْنته فمعناه ،ومعنى: َحَزْنته: جعلت فيه ُحْزنا» :قال اخلليل

«جعلته َحِزينا 
(4)

«َزْنته بمعنى: َأْحَزنتهوبعض العرب يستعمل َح » :. وقال
(5)

 . 

 علة مخالفة نافع وأبي جعفر أصلهما: 
 :التمس العلامء علتني خلروج نافع وأيب جعفر عن أصلهام

 اتِّباع األثر أو اجلمع بني اللغتني.  -1

                                       
  .330( حتبري التيسري البن اجلزري: ص 1)

 . 1/365( الكشف عن وجوه القراءات السبع ملكي: 2)

 .5/517:( الصحاح للجوهري: مادة )حزن(3)

 .3/806فتح الوصيد للسخاوي:  :وانظر ،4/56بويه يف الكتاب: ( حكاه عنه سي4)

 ( املصدر األخري.5)
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 (437)تومكي بن أيب طالب  ،(377)تالفاريس  :وعلل بذلك كل من
(1)

، 

 (440)تواملهدوي
(2)

 السادس( )القرن، وابن أيب مريم 
(3)

 (643)ت، والسخاوي 
(4)

 ،

 (656)توالفايس
(5)

 (656)توشعلة ،
(6)

 والقسطالين ، (756)ت، والسمني احللبي 

 (923)ت
(7)

 . 

وأّما قراءته »قال الفاريس: 
(8)

 [103األنبياء: ] ﴾ٺ  ٺ  ڀ  ڀ﴿ :

حد أو أحّب األخذ بالوجهني ؛ إذ كان كل وا ،فعىل أّنه يشبه أن يكون َتبِع فيه أثرا

«منهام جائزا
(9)

. 

يقرأ هذه املادة من:  :وِمْن عجيِب ما اتفق أن نافعاً »وقال السمني احللبي: 

وأن شيخه أبا جعفر يزيد بن القعقاع يقرؤها  ،)أحزن( إال التي يف األنبياء كام تقدم

ٌة وهذا من اجلمع بني اللغتني، والقراءُة ُسن   ،من: )َحَزنه( ثالثيًا إال التي يف األنبياء

«ُمت َبعٌة 
(10)

. 

 .التفرقة بني حزن الدنيا وحزن اآلخرة -2

وإنام خص أبو جعفر ونافع احلرف الذي يف » :(414)تقال إسامعيل اهلروي 

فأراد كل واحد منهام أن يفرق  ،سورة األنبياء ملخالفة أصله فيه ؛ ألنه يف أمر اآلخرة

                                       
 . 1/365 :( الكشف ملكي1)

 . 2/238( رشح اهلداية للمهدوي: 2)

  .2/391( املوضح للشريازي البن أيب مريم: 3)

 .  3/806( فتح الوصيد للسخاوي: 4)

  .2/264( الآلئي الفريدة للفايس: 5)

   .326ص  :( رشح شعلة6)

 . 4/1775( لطائف اإلشارات للقسطالين: 7)

 ( يقصد: نافعا. 8)

 .100/ 3:( احلجة للقراء السبعة للفاريس9)

 .495/ 3( الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احللبي: 10)
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وكذلك فعل  ،ة احلُْزننيبني حزن الدنيا واآلخرة وخيالف بني لفظيهام ؛ ملخالف

؛ ويف القصص بالتخفيف ،بالتشديد [28] ﴾ حئ جئ ﴿الكسائي يف سورة هود 

«تفرقًة بني أمر الدنيا واآلخرة 
(1)

 . 

 الترجيح: 
يظهر واهلل أعلم أن التعليل الثاين وهو: التفرقة بني حزن الدنيا وحزن اآلخرة 

يل باجلمع بني الوجهني فالتعل ،أقرب من التعليل باألثر واجلمع بني اللغتني

وكل موضع لو خالفا فيه  ،واللغتني َيِرُد عليه علة قرص موضع األنبياء دون غريه

فاختصاص موضع األنبياء له علة ختصه  ،أصلهام ألمكن القول باجلمع بني اللغتني

فجميع  ،حزن الدنيا واآلخرة عل ة جلي ة وعلة التفريق بني احلُْزنني: ،دون غريه

فكٌل من  .زن يف أمر الدنيا سوى موضع األنبياء فهو يف حزن اآلخرةمواضع احل

ق بني حزن الدنيا واآلخرة بقراءة خمالفة ألصلهام  .نافع وأيب جعفر قد فر 

 ،[15احلج: ] ﴾جثمث ﴿ المطلب الرابع: علة مخالفة بعض القراء أصولهم في:

 : [29احلج: ] ﴾ۓ ﴿ ، ﴾ ے ﴿  ، ﴾ ھ ھ﴿

اختلف القراء العرشة 
(2)

 وهم عىل مراتب:  ،يف هذه الكلامت األربع 

 ،ومحزة ،وعاصم ،والبزي ،قالون :وهم ،من أسكن الالم يف اجلميع -

  .وخلف العارش ،وروح ،والكسائي، وأبو جعفر

 .ورويس ،وهشام ،وأبو عمرو ،ورش :وهم ،من كرس الالم يف اجلميع -

 قنبل. :وهو ،وأسكن الباقي ، ﴾ھ ھ﴿ :من كرس الالم يف -

 :وهو ،وأسكن الباقي ، ﴾ ۓ ﴿ ،﴾ ے ﴿ :من كرس الالم يف -

                                       
نرش الين /أ. وانظر الكالم عىل قراءة الكسائي والتعليل يف ال140:( الشايف يف علل القراءات )خمطوط(1)

 .2/288اجلزري: 

 .7/2966،2972ولطائف اإلشارات للقسطالين:  ،469ص  :( انظر: حتبري التيسري الين اجلزري2)
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  .ابن ذكوان

  :من خالف أصله من القراء
  ھ ﴿ قنبل مل تط رد قراءته كالبزي فخالف أصله فاختص بكرس الالم يف:

 :م تط رد قراءته كهشام فكرس يفـوان لـن ذكـواب ،يـن الباقـط، وأسكـفق ﴾ ھ

 .وأسكن الباقي ، ﴾ ۓ ﴿ ، ﴾ ے ﴿

  :توجيه الكسر واإلسكان
والتسكني يف  ،والكرس هو األصل يف الم األمر ،الكرس واإلسكان لغتان

اجلميع
(1)

ع مل يفرق ومن أسكن يف اجلمي .؛ طلبا للخفة استثقاال لتوايل احلركات 

( بل جعلهام كاحلرف الواحد)ثم ،(بني حريف العطف )الواو
(2)

. 

 :علة مخالفة قنبل وابن ذكوان
  يث ىث مث جث ﴿ :وقعت يف موضعني ﴾ھ ﴿: ـر املقرونة بألمالم 

ص ـواخت ،[29:احلج] ﴾ے  ھ ھ﴿ ،[احلج] ﴾محجخ جح مج حج

  :وقد التمس العلامء لذلك علال ، ﴾ ھھ﴿:  يـر الالم فـط بكســقـل فـبـنـق

 مع اتِّباع األثر. ،اجلمع بني اللغتني -1

ابن أيب مريم )القرن السادس( :وعلل بذلك كل من
(3)

 .   (923)تين ، والقسطال

فقط ؛ للجمع بني  ﴾ ھ  ھ ﴿وقرأ قنبل كذلك يف: »قال القسطالين: 

«مع اتِّباع األثر ،اللغتني
(4)

  . 

   ڳ ﴿ :يف اآلية قبلها يف قوله تعاىل يف احلج ﴾ ڳ﴿ ملجاورته: -2

                                       
 .93ص  :( كتاب الالمات للزجاجي1)

 .117ص  :( الكشف ملكي2)

  .2/391: ( املوضح للشريازي3)

 . 7/2966( لطائف اإلشارات للقسطالين: 4)
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  ڻ  ڻ  ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

   ے  ے  ھ  ھ  ھھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ

 . ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

«﴾ڳ﴿: ؛ لقربه من قولفخص هذا بالكرس»ضل البخاري: ـالف وـال أبـق
(1)

 .

فأحب اتساق  ،فهي مكسورة باتفاق ﴾ڳ﴿فالعلة جماورة الالم املكسورة يف: 

 .واهلل أعلم ،اللفظ لذلك

  :الترجيح
وقد تقدم ،َفِعلة املجاورة ِعَلٌة معتربة ،العلة الثانية أقرب

(2)
أن أبا عمرو  

   .بعض اختياراهتاموالكسائي كانا يعلالن هبا يف 

  يث ىث  مث  جث ﴿: يف احلج وهو قوله ،ومما يدل لذلك أن املوضع الثاين

 -واهلل أعلم- ويبدو ،ار قنبل قراءته باإلسكانقد اخت  ﴾ جخ مح جح مج حج

ىئ   ﴿ :املجمع عىل إسكانه يف قوله تعاىل ،﴾ خت ﴿أن علة اإلسكان ؛ ملجاورة: 

ىث يث    مثيت  جث  مت  ىت      ختجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  يئ   

باع األثر.﴾جخ حج  مج  جح  مح   واجلمع ببني اللغتني فقد  ،وأما التعليل باتِّ

 ،وليس البحث هنا يف األصل ،تقدم أن التعليل باتِّباع األثر هو األصل يف التلقي

ُد  ،وأما التعليل باجلمع بني اللغتني ،ولكن يف علة االختيار من مرويات ما سمع َفرَيِ

:  ملَ  :عليه السؤال  ﴾جثمث﴿ولو عكس مع:  ،بالكرس ﴾ ھ  ھ ﴿خص 

؛ بالكرس ﴾ ھ ھ﴿فاختصاص:  ،لصح أيضا التعليل باجلمع بني اللغتني

  .لعلة املجاورة علة ظاهرة جلية ساملة من اإليراد

                                       
 .  260ص  :ت( الشفاء يف علل القراءا1)

   .من البحث  13 ص :( انظر2)
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      :﴾ڭ ﴿ المطلب الخامس: علة مخالفة بعض القراء أصولهم في 

  ۓ ۓ﴿تالية: الواقعة يف املواضع ال ﴾ڭ﴿اختلف القراء يف كلمة: 

  ڱ﴿[ 61: ألنفالا] ﴾ی  ی   ی  ی  جئ   ﴿[ 208البقرة: ] ﴾ڭ ڭ

 .[35:حممد] ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

والقراء العرشة عىل مراتب 
(1)

 : 

 .شعبة :من كرس السني يف مجيع املواضع وهو -1

   .وأبو جعفر ،والكسائي ،وابن كثري ،نافع :وهم ،من فتح السني يف مجيع املواضع -2

 ،وحفص ،وابن عامر ،فأبو عمرو :وفتح يف بعض ،من كرس يف بعض -3

والباقي  ،فقط[ 208البقرة: ] ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿ ويعقوب بالكرس يف:

 ،[61:ألنفالا] ﴾ی  ی   ی  ی  جئ   ﴿ومحزة بفتح السني فقط يف:  ،بالفتح

  .والباقي بالكرس

 من خالف أصله من القراء:
عقوب فقراءهتم بالكرس وي ،وحفص ،وابن عامر ،أيب عمرو :مل تط رد قراءة -1

والباقي  ،[208البقرة: ] ﴾ڭ ۓڭ ۓ ﴿ :وهو ،يف موضع واحد فقط

 بالفتح.

ی  ی    ﴿ومل تط رد قراءة محزة فقد فتح السني يف موضع واحد فقط وهو:  -2

   .والباقي بالكرس ،[ 61:ألنفالا] ﴾ی  ی  جئ  

 :توجيه الكسر والفتح
لم بمعنى: اإلسالم فاألش   .وجيوز الفتح عىل قلة ،هر الكرسإذا كان السِّ

والكرس ،الفتح :وإذا كان بمعنى: الصلح فيجوز فيه الوجهان
(2)

 . 

                                       
 .4/1564( انظر: لطائف اإلشارات للقسطالين: 1)

  .2/321( انظر: املوضح للشريازي البن أيب مريم: 2)
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  .اإلسالم واملصاحلة واملساملة :فالكرس والفتح يستعمالن مرادا هبام

 علة من خالف أصله: 
بن عن أمحد  ،وأخربين املنذري» فأما أبو عمرو ومن معه فقد قال األزهري: 

ويذهب بمعناها إىل اإلسالم،  ،أبو عمرو يكرس التي يف البقرة ل: كانحييى أنه قا

«ويتأول فيهام امُلساملة ،ويفتح اللتني يف األنفال وسورة حممد
(1)

  . 

بكرس السني يف  ﴾ڭ﴿ أما قراءة أيب عمرو وابن عامر:» :وقال الفاريس

لم يعنى به: اإلسالم. وأما فتحهام السني يف سو ،سورة البقرة  ،رة األنفالفالسِّ

فأخذا  ،وفيه: الكرس والفتح .فيهام يراد به: الصلح ﴾ں﴿فإن  ،×وسورة حممد 

«وأخذ باللغتني ،كام فصل محزة، ،ومل يفصال ،بالفتح يف املوضعني مجيعاً 
(2)

  . 

ی  ی   ی   ﴿وأما قراءة محزة بفتح السني يف موضع واحد فقط وهو: 

  .فالعلة اجلمع بني اللغتني ،، والباقي بالكرس[61: ألنفالا] ﴾ی  جئ  

وأما قراءة محزة بكرس السني يف سورة البقرة »قال الفاريس: 
(3)

ويف سورة حممد  ،

ويف سورة حممد  ،يف سورة البقرة يراد به: اإلسالم، كام تقدم  ﴾ڭ﴿فإن:   ×

 ،الصلح : ﴾ں ﴿فإن:  .[35حممد: ] ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ﴿ يف قوله:  ×

: ألنفالا] ﴾ی  ی   ی  ی  جئ   ﴿به: الصلح يف قوله:  وكذلك يف األنفال املراد

إذا أريد به: الصلح لغتان: الفتح والكرس، فأخذ محزة باللغتني   ﴾ں﴿ويف  ،[61

 ،وكذلك القول يف رواية حفص عن عاصم ،مجيعًا، فكرس يف موضع وفتح يف آخر

«وكل حسن
(4)

. 

                                       
 . 7/2966( لطائف اإلشارات للقسطالين: 1)

  295/ 2( احلجة للقراء السبعة للفاريس: 2) 

 .208البقرة:  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿   (3)

  295/ 2لقراء السبعة للفاريس: ( احلجة ل4) 
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األنفال بالفتح ؛ وأما محزة فإنه خص سورة » :(414)توقال إسامعيل اهلروي 

ألن الكناية
(1)

كذلك قاله أبو  ،ألن الصلح مؤنث ،تدل عىل أن املراد هبا: الصلح 

زيد
(2)

؛ قرأ بالكرسف ،واآلخر: كناية ،، فكأن محزة مجع بني اللغتني: أحدمها لفظا

«وقرأ بالفتح ؛ لتدل الكناية عىل الصلح  ،ليدل اللفظ عىل اإلسالم
(3)

 . 

 ختالف القراء: معنى اآليات في ضوء ا
فاجلمهور عىل الكرس  ،[208] ﴾ۓڭڭ ۓ ﴿ أما موضع البقرة:

األرجح ومن قرأ بالفتح فيحمل عىل اإلسالم أيضا عىل ،مرادا به: اإلسالم
(4)

 ،

  :ومحله عىل اإلسالم حيتمل أمرين

َلم الذي يعنى به: اإلسالم أو أن املراد بالفتح:  ،جيوز أن يكون لغة يف: الس 

يف  فمن دخل يف اإلسالم فقد دخل .دا به اإلسالم ؛ إذ اإلسالم صلحالصلح مرا

الصلح
(5)

. 

، وموضع سورة حممد [61 ] ﴾ی  ی   ی  ی  جئ   ﴿وأما موضع األنفال: 

 ،وجيوز فيه: الفتح .الصلح :فاملراد هبام.[35] ﴾ں  ں  ڱ  ڱ ڱ﴿ : ×

 .ومها لغتان ،والكرس

                            
                                       

لم:   :4/94قال األزهري يف هتذيب اللغة  .ومل يقل: )له( ، جئ  ی ( ألن اهلل عز وجل قال:1) والس 

انظر: معجم مقاييس اللغة  .وجاء يف اآلية التأنيث ،والصلح قد يذكر ويؤنث  .ولذلك أنثت ،املصاحلة

  .3/91البن فارس: 

  (.       215و سعيد بن أوس النحوي ت )وه ،( صاحب كتاب النوادر2)

   ./ب111 :( الشايف يف علل القراءات للهروي )خمطوط(3)

وكذا السمني احللبي يف العقد  .. وقد ذكر أوجها من أدلة الرتجيح253/ 4( جامع البيان للطربي: 4)

 .544النضيد )رسالة ماجستري غري منشورة ( ص 

، 287ص  :، والكشف ملكي1/196ح اهلداية للمهدوي: ورش ،2/293( انظر: حجة الفاريس: 5)

 .2/321:واملوضح للشريازي
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 اخلامتة
 ظهر يل من خالل البحث عدد من النتائج أمجلها فيام ييل:  

 .اختالف القراءات مبني بعد اتِّباع األثر عىل اختيارات القراء -1

  .إال ولذلك علة لفظية أو معنوية هما من خمالفة قارئ ألصل -2

  .التعليل للمخالفة أمر زائد عن التوجيه العام -3

 .فيها أصلهلف ما من قارئ إال وله عدد من املواضع خا -4

   .قلة من كتب التوجيه اعتنت بتوجيه علل املخالفة -5

  .من علل املخالفة لألصل ما هو منصوص عليها من القارئ نفسه -6

وأن يكون  ،علل املخالفة تربز رشط العلامء يف توافر األهلية لدى القارئ -7

  .أهال لالختيار بارعا يف اللغة بصريا بالعربية

  .اء وتفننهم يف االختيارعلل املخالفة تربز دقة القر -8

  :التوصيات
أويص الباحثني بدراسة مواطن علل خمالفة القراء أصوهلم دراسة استقرائية  -1

 من أول القرآن إىل آخره ؛ إذ مل تلق اهتاممًا ودراسة وافية جلميع املواضع.

أهيب بالقائمني عىل وضع املناهج باألقسام العلمية تضمني هذا املوضوع  -2

أو  ،ت مادة توجيه القراءات يف مرحلة البكالوريوسمفردة من مفردا

 .أو الدكتوراه ،املاجستري
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 فهرس املصادر واملراجع

برواية حفص عن عاصم، طبع جممع امللك فهد باملدينة النبوية، وأرقام  ، القرآن الكريم .1

 ( آية.6236اآليات فيه عىل عد الكوفيني )

ت د  ،مَحّوش القييس القريواينبن أيب طالب مكي أبو حممد  ن معاني القراءاتاإلبانة ع .2

 النارش: دار هنضة مرص للطبع والنرش. ،ط د ،عبد الفتاح إسامعيل شلبي

أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن  ،شامة املقديس أبو  إبراز المعاني من حرز األماني .3

 ت. .د ،النارش: دار الكتب العلمية ،م .د ،إسامعيل بن إبراهيم املقديس الدمشقي

دار الكتب  ،1ط  ،لقرطبي حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبيأبو بكر  أحكام القرآن .4

 .1408 ،بريوت ،العلمية

كريس  ،1ط  ،د فالته أمني إدريس االختيار عند القراء مفهومه مراحله وأثره في القراءات .5

  .1436 ،دجامعة امللك سعو ،القرآن الكريم وعلومه

طباعة وزارة األوقاف والشؤون  ،ملحمد بالوايل االختيار في القراءات والرسم والضبط .6

  .1418 ،اإلسالمية باململك املغربيى

 ،،ت د عبد الرمحن العثيمني ،ن أمحدباحلسني  ،ابن خالويه إعراب القراءات السبع وعللها .7

  .1413  ،النارش مكتبة اخلانجي ،1ط 

اس أمحد بن حممد بن إسامعيل بن يونس املرادي النحويالن  إعراب القرآن .8 وضع  ،ح 

منشورات حممد عيل بيضون، دار  ،حواشيه وعلق عليه:عبد املنعم خليل إبراهيم، ط ا

  .1421 ،الكتب العلمية، بريوت

ت إبراهيم  ،نور الدين لباقويل عيل بن احلسني بن عيلأبو احلسن ا إعراب القرآن .9

 -بريوت  -القاهرة ودارالكتب اللبنانية  -رش: دارالكتاب املرصي النا ،4ط  ،اإلبياري

 .1420 ،القاهرة / بريوت

دار مكتبة اهلالل  ،للدكتور: عبد الفتاح شلبي ط د اإلمالة في القراءات واللهجات العربية .10

  .1429 ،بريوت
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د ت: زكريا النونني وأمح.عيل بن حممد بن العباس األندليسأبو حيان  البحر المحيط .11

   .1422 ،دار الكتب العلمية ،1ط  ،اجلمل

الزبيدي حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، ت جمموعة من أبو الفيض  تاج العروس .12

  .د ت ،النارش: دار اهلداية ،ط د ،املحققني

 ،دار الفرقان ،1ط  ،ت: أمحد مفلح القضاة،حممد بن حممد ،ابن اجلزري حبير التيسيرت .13

 .هـ1421

 ،دار إحياء الرتاث  ،1ت: حممد عوض، ط  ،األزهري حممد بن أمحد للغةهذيب ات .14

2001. 

ط  ،ت: اوتو تريزل ،الداين عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر التيسير في القراءات السبع .15

 هـ.1404 ،بريوت –النارش: دار الكتاب العريب  ،2

ت:  ،جرير بن رستمالطربي حممد بن  جامع البيان عن تأويل القرءان = تفسير الطبري .16

بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات  ،الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي

 ،النارش: دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،1ط  ،اإلسالمية بدار هجر

 .هـ 1422

جمموعة رسائل  ،عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر ،جامع البيان في القراءات السبع الداني .17

 .هـ 1428اإلمارات،  –النارش: جامعة الشارقة  ،1ط  ،ماجستري

الطربي أبو معرش  ،)مستل من كتاب اإلرشاد يف القراءات( الحجج في توجيه القراءات .18

 هـ. 1431 ،دار عامر ،1ط  ،ت د غانم قدوري احلمد ،عبد الكريم بن عبد الصمد

 ،ت: عبد العال مكرم ،بن أمحد البن خالويه احلسني ،الحجة القراءات في القراءات السبع .19

 هـ. 1399 ،بريوت –دار الرشوق  ،3ط 

مؤسسة   ،5ط  ،سعيد األفغاين :ت ،ابن زنجلة عبد الرمحنأبو زرعة  ،حجة القراءات .20

 هـ.1418 ،الرسالة

بدر الدين قهوجي و  :حتقيق .الفاريس احلسن بن أمحدأبو عيل  ،الحجة للقراءات السبعة .21

 هـ.1404  ،ر املأمون للرتاثدا ،1ط  ،بشري حوبيجايت
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بن فرية بن خلف االشاطبي أبو القاسم   حرز األماني ووجه التهاني = متن الشاطبية .22

 هـ. 1435  ،دمشق–دار الغوثاين  ،1ط  ،ت عيل بن سعيد الغامدي ،الرعيني

أمحد بن يوسف بن حممد بن السمني احللبي  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .23

 هـ.1407  ،دار القلم .،1ط  ،أمحد اخلراط .ت: د ،مسعود

دار  ،2ط  ،ت شوقي ضيف ،ابن جماهد أمحد بن موسى بن العباس التميمي السبعة .24

 هـ.1400مرص   –املعارف 

 ،ت أمحد عبد الغفور عطار ،اجلوهري إسامعيل بن محاد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .25

 هـ. 1407بريوت  -دار العلم للماليني  ،4ط 

)رسالة علمية مل تطبع(  ،للهروي إسامعيل بن إبراهيم اهلروي افي في علل القراءاتالش .26

رسالة  ،( إىل هناية سورة يوسف143من سورة البقرة اآلية ) ،ت اهلديان سلطان

    هـ. 1436كلية القرآن باجلامعة اإلسالمية  ،السعودية ،دكتوراه

  ،مؤسسة قرطبة ،1ط  ،رمحنالسيوطي  جالل الدين عبد الأبو بكر  شرح الشاطبية .27

2004.   

مكتبة الرشد  ،1ط  ،ت: حازم حيدر ،املهدوي أمحد بن عامرأبو العباس   شرح الهداية .28

 هـ. 1416  ،الرياض

بن يوسف بن حممد بن السمني احللبي شهاب الدين  العقد النضيد في شرح القصيد .29

دار  ،1ط  ،دي سويدت: أيمن رش ،الفتح واإلمالة( باب -)من أول الكتاب  مسعود

 هـ.1422 ،نور املكتبات جدة

 ،،ت: موالي الطاهري ،السخاوي عيل بن حممدأبو احلسن  فتح الوصيد في شرح القصيد .30

 هـ.1423 ،مكتبة الرشد الرياض ،1ط

البن آجروم )رسالة دكتوراه غري منشورة مقدمة يف  فرائد المعاني في شرح حرز األماني .31

 ،إىل هناية باب نقل حركة اهلمز ،العربية من أول الكتاب جامعة أم القرى قسم اللغة

  .للدكتور عبد الرحيم النبوليس(

  ،دار اجليل ،1ط  ،ت: عبد السالم هارون ،سيبويه عمرو بن عثامنأبو برش  الكتاب .32

 هـ.1411
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ت عبد العزيز  ،ابن ادريس أمحد بن عبيد اهلل الكتاب المختار في معاني قراءة أهل األمصار .33

  هـ. 1428 ،النارش مكتبة الرشد الرياض ،1ط  ،يباحلر

ت  .مكي بن أيب طالب حممد بن خمتارالقييس أبو حممد  الكشف عن وجوه القراءات السبع .34

 هـ.1407  ،مؤسسة الرسالة ،4ط  ،د. حمي الدين رمضان

رسائل علمية حمققة لعدد من  ،الثعلبي أمحد بن حممد الكشف والبيان عن تفسير القرآن .35

 هـ.1436  ،دار التفسري ،1ط  ،تذةاألسا

 مفلح حممد أمحد :للدكتور.وتوجيه روايته  دراسة أصل حفص فيها خالف التي الكلمات .36

 العدد ،32 املّجلد ،دراسات علوم الرشيعة والقانون:بحث منشور يف جملة .القضاة

  .اجلامعة األردنية .2005

املكتبة األزهرية  ،د. ط .د بن أمحدحمم ،لشعلة املوصيل كنز المعاني في شرح حرز األماني .37

 هـ. 1418 ،للرتاث

 ،1ط  ،ت: عبد الرازق موسى ،الفايس حممد بن احلسن الآللئ الفريدة في شرح القصيدة .38

  هـ.1426 ،مكتبة الرشد الرياض

 ،ت مركز الدراسات القرآنية ،القسطالين أمحد بن حممد لطائف اإلشارات لفنون القراءات .39

 هـ.1434 جممع امللك فهد ،د ط

ت: املجلس  ،ابن عطية عبد احلق بن غالب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .40

  هـ.1413 ،ط  .د ،العلمي بفاس

ط  ،،ت: عبد اجلليل شلبي ،الزجاج إبراهيم بن الرسي بن سهل معاني القرءان وإعرابه .41

  هـ.1408عامل الكتب،   ،1

النارش: مركز البحوث يف  ،،1ط  ،محد بنحممد بن أ  ألزهري أبو منصورمعاني القراءات  .42

 .هـ 1412اململكة العربية السعودية،  ،جامعة امللك سعود -كلية اآلداب 

النارش مركز تفسري للدراسات  ،1ط  ،للحمريي بشري حسني معجم الرسم العثماني .43

 هـ. 1436 ،القرآنية

الم حممد عبد الس :ت ،البن فارس ألمحد بن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة .44

 .هـ1399عام النرش:  ،النارش: دار الفكر ،د. ط ،هارون



 (ه1437 جمادى اآلخرة)ون     العدد الحادي والعشر   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

  61 

حمقق: عبد احلميد  ،بن سيده عيل بن إسامعيلأبو احلسن ا المحكم والمحيط األعظم .45

 هـ. 1421 ،بريوت –النارش: دار الكتب العلمية  ،1ط  ،هنداوي

ورة حسن للداين عثامن بن سعيد، ت ن المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار .46

  هـ. 1431 ،دار التدمرية ،1ط  ،احلميد

ت د عبد  ،لكرماين حممد بن أيب املحاسنأيب العالء  مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني .47

  هـ. 1422 ،دار ابن حزم ،1ط ،الكريم مدلج

النارش دار  ،ط د ،ت حييى مراد ،التربيزي حييى بن عيل المخلص في إعراب القرآن .48

 هـ. 1425 ،احلديث

 ،عمر محدان الكبييس.ت د ،ابن أيب مريم لنرص بن عيل الُموَضح في وجوه القراءات وعللها .49

 هـ.1414 ،اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرءان الكريم بجدة  ،1ط 

 :أرشف عىل تصحيحه ،ابن اجلزري  حممد بن حممدأبو اخلري  النشر في القراءات العشر .50

 ت. .د ،بريوت–علمية دار الكتب ال ،د. ط ،عيل حممد الضباع

ت  ،لألهوازي احلسن بن عيل الوجيز في شرح قراءات القراء الثمانية أئمة األمصار الخمسة .51

 .النارش دار الغرب ،1ط ،دريد أمحد وبشار عواد
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 امللخص
ال شك يف أن اإلمام ابن اجلزري كان أعظم وأشهر املقرئني منذ عرصه وحتى 

اليوم يف الرشق اإلسالمي، ولكن كيف كان تأثريه يف مقرئي الغرب اإلسالمي 

)املغرب العريب(؟ ذلك هو السؤال الذي حاول هذا البحث اإلجابة عنه برصد 

ئي الغرب اإلسالمي، عاشوا يف تأثري اإلمام ابن اجلزري لدى تسعة من كبار مقر

 الفرتة املمتدة ما بني القرن العارش والقرن الثالث عرش.

، تراوح بني "زريةالظاهرة اجل" البحث إىل أن تعامل املغاربة معوقد انتهى 

اجلهل هبا طيلة القرن الثامن والتاسع والعارش، والتأثر هبا منذ أوائل القرن احلادي 

ه بني نواحي بالد الغرب اإلسالمي؛ ففي أغلب عرش. وهو تأثر ختتلف درجت

نواحيها بدأ ضعيفًا، ثم قوي عند بعض املقرئني، ثم رجع إىل حالة الضعف. ويف 

 تونس بدأ قوّيًا وبقي قوّيًا حتى عرصنا.
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 املقّدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اركًا فيه.اللهم لك احلمد محدًا كثريًا طيبًا مب

اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم، وبارك عىل حممد 

 وعىل آل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم، يف العاملني، إنك محيد جميد.

ال شك يف أن اإلمام ابن اجلزري كان أعظم وأشهر املقرئني منذ عرصه وحتى 

 ه يف مقرئي الغرب اإلسالمي؟اليوم يف الرشق اإلسالمي، ولكن كيف كان تأثري

ذلك هو السؤال الذي سيحاول هذا البحث اإلجابة عنه، وهو موضوع ذو 

أمهية بالغة، باعتباره يدخل يف إطار تاريخ القراءات، واملقارنة بني مناهج املقرئني 

يف الرشق ويف الغرب اإلسالميني، والتبادل الثقايف والتأثري املتبادل بني طريف العامل 

 المي.اإلس

واملقصود بالغرب اإلسالمي: ما يعرف أيضًا باملغرب العريب، أي: املنطقة التي 

 تشمل اآلن ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا.

وملا كان عدد املقرئني املغاربة يفوق احلرص؛ فقد اخرتُت من بينهم تسعة، بلغ 

سالمي، وشاعت كل واحد منهم شأوًا بعيدًا يف الشهرة يف أنحاء الغرب اإل

مؤلفاته، وانترش تالميذه واآلخذون بطريقته. وَمثََّل كل واحد منهم مرحلة تارخيية 

معينة، وموقفًا معينًا من ابن اجلزري. وقد اخرتت أن يكون جمال البحث من القرن 

الثامن الذي بدأت شهرة ابن اجلزري يف آخره، إىل اليوم؛ فأوُل األئمِة موضوِع 

وفاة ابن اجلزري بنحو قرن، ولكنه يمثل طبقة شيوخه وطبقة البحث ُولد بعد 

شيوخهم، وآخر األئمة املذكورين تويف يف أوائل القرن الثالث عرش، وال يزال 

 الناس يف الغرب اإلسالمي يعملون باختيارات هؤالء األئمة وطرقهم حتى اليوم. 

هذا  ومل أقف عىل بحث علمي يعالج هذا املوضوع باخلصوص؛ ومن ثم فإن
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البحث يشكل إضافة جديدة. وإن كانت الدراسات املتعلقة بتاريخ القراءات يف 

 الغرب اإلسالمي عمومًا قد متس جوانب منه. ومنها:

ور ــللدكت د ورش:ــي سعيــة أبــــن روايـاربة مــــغـــد المــع عنــافـام نـــراءة اإلمـــق -

 اهلادي محيتو.عبد

 لألستاذ سعيد أعراب. القراء والقراءات بالمغرب: -

 للدكتور حممد املختار ولد اباه. تاريخ القراءات في المشرق والمغرب: -

 خطة البحث:
 يشتمل البحث عىل مقدمة، وعرشة مباحث، وخامتة.

 فاملقدمة: حتدد موضوع البحث وتربز أمهيته.

واملبحث األول: اإلمام ابن اجلزري والغرب اإلسالمي، وحتته مطلبان: املطلب 

ل: ترمجة اإلمام ابن اجلزري ومكانته بني املقرئني، واملطلب الثاين: مكانة األو

 الغرب اإلسالمي عند ابن اجلزري.

وبقية املباحث كل واحد منها يتعلق بإمام من أئمة املقرئني املغاربة، وحتت كل 

مبحث مطلبان: املطلب األول: مكانته وخلفيته املغربية، واملطلب الثاين: تأثره 

 م ابن اجلزري.باإلما

 واخلامتة: ُُتمل أهم نتائج البحث، والتوصيات التي يويص هبا الباحث.

 منهج البحث:
حاول البحث أن يرصد تأثري اإلمام ابن اجلزري يف أئمة اإلقراء يف الغرب 

 اإلسالمي، عن طريق استعراض آثارهم، وحتسس تأثري اإلمام ابن اجلزري فيها.

ابن اجلزري ومكانة الغرب اإلسالمي عنده، ثم فبدأ بمبحث عن ترمجة اإلمام 

درس تأثري ابن اجلزري يف تسعة من أشهر أئمة اإلقراء املغاربة؛ فخصص مبحثًا 

لكل واحد منهم، وأوردهم مرتبني حسب وفياهتم؛ وتضمن كل مبحث التعريف 
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ن باملقرئ وبيان مكانته، وخلفيته املغربية الذي كان عليها قبل التأثري املفرتض الب

اجلزري )أي: اعتامده للمنهج املتعارف عليه يف اإلقراء عند املقرئني املغاربة، وهو 

القائم عىل أساس التقديم بني اخلالفات القرائية باعتامد الشهرة وما جرى به 

 العمل(، ثم تأثري منهج اإلمام ابن اجلزري يف آثار هذا املقرئ.

نقل »ت؛ ألن علم القراءات وقد اقتضت طبيعة البحث اإلكثار من االستشهادا

«حمض
(1)

حسب عبارة النوري؛ فكان نقل النصوص رضورة إلثبات فرضيات  

 البحث. وقد تطول االستشهادات؛ ألهنا نصوص مرتابطة ال يمكن قطعها.

وقد وضعُت أرقام أبيات الشاطبية قبل أبياهتا املستشهد هبا، سواء أكان البيت 

امت القرآنية ُمْسَتلَّة من مصحف املدينة النبوية تاّمًا أم ناقصًا، وقد أوردُت الكل

، مع إيراد اسم  ﴾ ﴿]برواية حفص عن عاصم[ حمصورة بني قوسني مزهرين 

السورة ورقم اآلية حسب العد الكويف، يف املتن بني معقوفني: ][. ويف بعض 

يها احلاالت ال تأيت الكلامت القرآنية يف املتن كام وردت يف القرآن، وإنام يشار إل

بلفظ قريب منها؛ ففي هذه احلالة أضع هذا اللفظ بني عالمتي تنصيص مثل: 

، وأذكر يف اهلامش أول موضع وردت فيه الكلمة القرآنية املشار إليها. "سوآت"

ووضعت بني عالمتي تنصيص أيضًا الكلامت القرآنية الواردة يف أثناء أبيات 

الناحية الفنية، وألن هذه  املنظومات؛ لصعوبة كتابتها بالرسم العثامين من

املنظومات ربام ال تورد الكلمة القرآنية بلفظها، بل تكتفي باإلشارة إليها بلفظ من 

 مادهتا.

وقد ترمجُت يف اهلامش ترمجة خمترصة ملن ُذكر يف البحث من األعالم غري 

 املشاهري. 

 واهلل املوفق واملستعان.

                                       
 .22 – 21غيث النفع: ( 1)
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 املبحث األول
 لسمام مم  ان  ازجري  واغرب  اإلاإل 

 المطلب األول: ترجمة اإلمام ابن الجزري ومكانته بين المقرئين:
 :هـ(833 - 751)ترجمة اإلمام ابن الجزري 

هو اإلمام أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف اجلزري، شمس 

الدين: ولد بدمشق ونشأ هبا، ثم رحل يف أنحاء املرشق فكثر شيوخه وتالميذه. 

حتت قبة النرس باجلامع األموي سنني، وويل مشيخة مشايخ اإلقراء  جلس لإلقراء

الكربى بدمشق برتبة أم الصالح، ومشيخة اإلقراء باملدرسة العادلية، ومشيخة دار 

القرآن بدمشق، والتدريس باملدرسة الصالحية القدسية، ومشيخة دار القرآن 

وخطابة جامع التوبة  اجلزرية بشرياز، ومشيخة اإلقراء بدار احلديث األرشفية،

بدمشق، والكتابة للملك املؤيد بمرص، والقضاء بشرياز، وويل قضاء الشام ثم عزل 

عنه وصودر ماله؛ فدخل البالد الرتكية فنزل مدينة برصة وأكرمه السلطان با يزيد، 

ثم صحب تيمورلنك وخرج معه إىل ما وراء النهر، وُتول يف البالد، ثم عاد إىل 

فًا أكثرها شرياز وتويف هب ا ودفن بدار القرآن التي أنشأها هبا. له أكثر من ثامنني مؤلَّ

يف القراءات وعلوم القرآن واحلديث، منها: النرش يف القراءات العرش، وتقريب 

النرش، وحتبري التيسري، وطيبة النرش يف القراءات العرش، والدرة املضية يف القراءات 

ملقدمة يف ما عىل قارئ القرآن أن يعلمه، الثالث املرضية، ومنجد املقرئني، وا

والتمهيد يف التجويد، وغاية النهاية يف تراجم رجال القراءات
(1)

. 

 مكانة اإلمام ابن الجزري بين المقرئين:
أمجع املقرئون وغريهم عىل فضل هذا اإلمام وعلمه، وعلو كعبه يف الدراية 

                                       
، وشيخ القراء اإلمام ابن اجلزري، للشيخ: حممد مطيع احلافظ، وما 220 - 2/217النهاية: انظر: غاية ( 1)

 (.44حييل إليه من مراجع )ص: 
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ق بذلك أن يكون إمام وسعة الرواية والتحقيق والتحرير للمرويات، حتى استح

 القراء من عرصه إىل اليوم.

«اإلمام اجلليل احلافظ شيخ القراء واملحدثني، يف سائر بالد املسلمني»فهو 
(1)

. 

«الذي ترمجوه بأنه مل تسمح األعصار بمثله»وهو 
(2)

. 

«إمام القراء واملحدثني حمرر الروايات والقراءات»وهو 
(3)

. 

«عالمة العرص»وهو 
(4)

. 

«ة القراء واملحدثني، حمرر الروايات والطرق عىل الوجه املبنيخامت»وهو 
(5)

. 

شيخ اإلقراء، وسند القراء، ثاين الكسائي والفراء ، )..( وإسناده بلغ »وهو 

درجة الكامل يف الشهرة، وال يوجد اليوم إسناد أعىل من إسناده وال ما يساويه، وله 

«وأحوط من باقي الطرقيف العمل اختيارات بديعة، وطريقة أقوى وأحكم 
(6)

. 

 لذلك فال غرو أن ُيقبل املقرئون عىل كتبه التي زامحت الشاطبية يف شهرهتا.

ملتزمًا للتحرير والتصحيح، » هو كام وصفه صاحبه بقوله: "النرش" فكتابه

والتضعيف والرتجيح، معتربًا للمتابعات والشواهد، رافعًا إهبام الرتكيب بالعزو 

، مجع بني طرق الرشق والغرب، فروى الوارد والصادر املحقق إىل كل واحد

بالغرب، وانفرد باإلتقان والتحرير، واشتمل جزء منه عىل كل ما يف الشاطبية 

والتيسري؛ ألن الذي فيهام عن السبعة أربعة عرش طريقًا، وأنت ترى كتابنا هذا 

وفرائد ادخرت  حوى ثامنني طريقًا حتقيقًا، غري ما فيه من فوائد ال حتىص وال حترص،

                                       
 .13إحتاف فضالء البرش: ( 1)

 .6 – 5املصدر السابق: ( 2)

 .18الفتح الرمحاين: ( 3)

 .5إرشاد الطلبة: ( 4)

 . 510/  1إحتاف الربرة، ضمن: فريدة الدهر : ( 5)

 .1/161رشح الدرة املضية للنويري : ( 6)
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«له فلم تكن يف غريه تذكر
(1)

 . 

كتاب القراءات الذي ألفه الناظم يرجو به ِرَضا اهلل عنه وجزيل ثوابه»وهو 
(2)

 ،

وال حاجة إىل زيادة يف وصفه وإطنابه، فإن من وقف عليه علم مقداره، حتى قال 

بعض العلامء من املنصفني
(3)

حتى يطلع  ال تصح رواية القراءة ألحد بعد تأليفه": 

(4)«"عليه
. 

الذي مل ينسج ناسج عىل منواله، ومل يأت أحد بمثاله )..( ، »وهو الكتاب 

ولعمري إنه جلدير بأن تشد الرحال يف ما دونه، وتقف عنده فحول الرجال وال 

«يعدونه
(5)

. 

«الذي مل ُيْسَبق بمثله»وهو 
(6)

. 

«منظومة جليلة املقدار»فهي:  "الطيبة"وأما 
(7)

. 

، "الدرة"عت عليها عدة رشوح وحتريرات، وُوضعت عدة رشوح عىل وقد ُوض
كذلك

(8)
. 

 المطلب الثاني: مكانة الغرب اإلسالمي عند ابن الجزري:
ق املشارقة واملغاربة؛ بنى اإلمام ابن اجلزري منهجه القرائي، عىل املزج بني طر

ل طريق و بطريقني، وعن كواقترصت عن كل إمام براويني، وعن كل را»كام يقول:

مغربية ومرشقية، مرصية وعراقية، مع ما يتصل إليهم من الطرق،  بطريقني:

                                       
 . 57 – 56/ 1النرش يف القراءات العرش: ( 1)

 ، ولعله حتريف."رىض اهلل عنه جزيل"يف األصل: ( 2)

 ، ولعله حتريف."املصنفني"يف األصل: ( 3)

 .26رشح الطيبة البن الناظم : ( 4)

 .1/160رشح الطيبة للنويري: ( 5)

 .13إحتاف فضالء البرش: ( 6)

 .75رشح قواعد البقري : ( 7)

 .7 -6، والدرة )مقدمة املحقق الشيخ الزعبي(: 15-13انظر: الطيبة )مقدمة املحقق الشيخ الزعبي(: ( 8)
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«ويتشعب عنهم من الفرق
(1)

. 

واهتم ابن اجلزري بالطرق املشهورة يف الغرب اإلسالمي خصوصًا، كطريق 

أيب عمرو الداين، وطريق الشاطبي، وطريق مكي بن أيب طالب القييس القريواين، 

املهدوي، وطريق ابن رشيح اإلشبييل، وطريق ابن سفيان وطريق أمحد بن عامر 

القريواين، وطريق احُلرصي القريواين، وطريق ابن َبلِّيمة امللييل القريواين، وطريق 

أيب القاسم اخلزرجي القرطبي، وطريق الطلمنكي األندليس، وُطُرق أيب القاسم 

اهلذيل البسكري
(2)

الداين والشاطبي؛  . بل يمكن القول إنه بنى كتبه عىل ُطُرق

(3)"النرش"فجعلهام يف صدارة مراجعه يف 
تكملة لكتاب  "التحبري"، وجعل كتابه 

تكملة هلا  "طيبة النرش"، وجعل "ـلشاطبية"تكملة لـ "الدرة" ، وجعل"التيسري"

 كذلك، كام يقول:

 وال أقــول: إهنــا قــد َفَضــلْت 

 

 حــرَز األمــاين بــل بــه قــد كملــْت   

ــع الت  ــه م ــا في  يســريِ حــوْت مل

 

 (4)وِضعَف ِضعِفه سـوى التحريـرِ   

وأخذ عن بعض الشيوخ املغاربة الذين رحلوا إىل املرشق، مثل: أمحد بن يوسف  

بن مالك الرعيني الغرناطي، وإسامعيل بن حممد بن عيل األندليس الغرناطي، 

وحممد بن أمحد بن جابر اهلواري األندليس املريس الرضير
(5)

، وأزمع الرحلة إىل 

؛ ألنه كام قال: هـ(773)ت: ندلس للقاء أيب عبد اهلل حممد بن يوسف اللوي األ

ى الرحلة إليه ـزمت علــت عـنـا )..(، وكــنـانـي زمـادًا فــراء إسنــى القـلـأع»

«فمنعني والدي
(6)

. 

                                       
 .1/54النرش يف القراءات العرش: ( 1)

 وما بعدها. 1/58انظر: املصدر السابق: ( 2)

 .61 - 58/ 1انظر: املصدر السابق: ( 3)

 .34طيبة النرش: ( 4)

 .17، 14انظر: شيخ القراء اإلمام ابن اجلزري: ( 5)

 .2/279غاية النهاية: ( 6)
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وإذا كان سبُب هذه الرحلة املزَمعة هو طلَب االستفادة وعلو اإلسناد، فإن 

نى رحلة أخرى يقوم هبا هو أو غريه من املشارقة؛ ليفيد املغاربة ابن اجلزري كان يتم

بالطرق املرشقية، ومنها القراءات الثالث الزائدة عىل السبع. فمن عادة اإلمام ابن 

اجلزري أن يرضب يف األرض؛ ليفيد الناس، وينرش علم القراءات، كام يقول 

فيحتمل أنه أراد: أجزت كل من ومل يرصح يف الثاين بالـُمجاز له؛ »تلميذه النويري: 

يف عرصي هبا، وحيتمل بكل ما جيوز له وعنه روايته، وهو األوىل بحال املصنف؛ 

ألنه كان كثريًا ما يرضب البالد رشقًا وغربًا ويمينًا وشامالً قصدًا لالجتامع بمن مل 

  صيب من دعائهم أمجعني. كان هكذا يمكنه الزمان أن جيتمع به؛ ليكون له ن

وسنه نحو ثامنني سنة إىل بالد اليمن، وانتفع به خلق . ولقد رأيته رحل يقول

«كثري
(1)

.

فهو قد ولد يف دمشق، وُتول يف الشام ومرص واحلرمني واليمن وبالد الروم 

أو غريه من والعراق وفارس، حتى تويف يف شرياز. وكان يتمنى لو رحل هو 

ملغرب واألندلس فال ندري ما حاهلا وأما بالد ا»كام يقول:  املشارقة إىل املغرب،

اليوم؟ لكن بلغنا عنهم أهنم يقرأون بالسبع من طرق الرواة األربعة عرش فقط، 

وربام يقرأون ليعقوب احلرضمي؛ فلو رحل إليهم أحد من بالدنا ألسدى إليهم 

«معروفًا عظيامً 
(2)

. فكأنَّ اإلمام ابن اجلزري كان يريد أن يعيد القيام بدور ابن 

ودخل األندلس؛ ففرحوا »اْستِي الفاريس البغدادي، الذي رحل إىل األندلس ُخوَ 

بعلو أسانيده، وأخذوا عنه. تال عليه أبو عمرو
(3)

بثالث روايات، وأسندها عنه يف  

(4)«"تيسريه"
. 

                                       
 .113 -6/112رشح طيبة النرش للنويري: ( 1)

 .99منجد املقرئني ومرشد الطالبني: ( 2)

 الداين.( 3)

 .352 - 17/351سري أعالم النبالء: ( 4)



 لغرب اإلسالمي                         د. أحمد كوري بن يابة السالكيتأثير اإلمام ابن الجزري في مقرئي ا

74 

ودرس اإلمام ابن اجلزري أغلب ما ُكتب يف الغرب اإلسالمي عن القراءات، 

 -650)من عرصه مثل أيب احلسن القيجاطي  حتى إنه اطلع عىل أعامل القريبني

ونامذج  من  "التكملة املفيدة حلافظ القصيدة"؛ فقد ذكر نامذج من قصيدته هـ(730

رشح صاحبها هلا
(1)

القصد النافع، لبغية الناشئ والبارع، يف رشح "، واطلع عىل 

(2)"الدرر اللوامع
ن عىل األرجوزة املشهورة البهـ( 718ت: ، وهو رشح للخراز )

بري التازي. بل اطلع عىل أعامل معارصيه من املغاربة، مثل: أيب عبد اهلل القيجاطي 

؛ فقد رد ابن اجلزري عىل رسالته يف ترقيق الالم من اسم اهلل تعاىل، هـ(811 - 730)

ه فيها َ بعد الراء املرققة، وومهَّ
(3)

بالرتمجة  "الغاية". هذا عالوة عىل اهتاممه البارز يف 

 غاربة، حتى املعارصين له.للمقرئني امل

لكن إذا كان ابن اجلزري مهتاّمً كل هذا االهتامم بالغرب اإلسالمي، ومتابعًا 

 ؟"الظاهرة اجلزرية"لثمرات فكر املغاربة، فكيف كان تعاُمل املغاربة مع 
 

 

 

                            

                                       
 .2/202، و 1/97انظر: النرش يف القراءات العرش: ( 1)

 .2/26ظر: املصدر السابق: ان( 2)

 .2/214، وغاية النهاية: 2/117انظر: املصدر السابق: ( 3)
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 املبحث اغثمن 
 هـ(995 - 929)نو اغعبمس املنجوي اإلمم  أ 

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
هو أبو العباس أمحد بن عيل بن عبد الرمحن املنجور الفايس، اإلمام العالمة 

املتفنن املقرئ األصويل الفقيه النظار، شيخ اجلامعة بفاس، أتقن علم القراءات إىل 

ته: جانب إتقان علوم عرصه األخرى، كام يدل عىل ذلك فهرسه احلافل. من مؤلفا

أجوبته يف القراءات، ورشحه للمنهج املنتخب إىل قواعد املذهب للزقاق، 

وفهرس
(1)

. 

وتظهر مكانته يف عامل اإلقراء بالغرب اإلسالمي من ترشحه للرد عىل األسئلة 

الواردة من املرشق، كام يأيت. أما منهجه يف اإلقراء فكان ملتزمًا بمنهج شيوخه 

 لتايل.املغاربة، كام يظهر من املطلب ا

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
يمكن القول إن شهرة ابن اجلزري قد انترشت يف املرشق منذ أواخر القرن 

الثامن وأوائل القرن التاسع؛ فقد ويل مشيخة اإلقراء الكربى برتبة أم الصالح سنة: 

هـ782
(2)

ت، ومن رشط واقفها أن ال يليها إال أعلم أهل البلد بالقراءا
(3)

. 

هـ799سنة:  "الطيبة"و "النرش"وقد أكمل كتابيه 
(4)

سنة:  "تقريب النرش"، وأكمل 

هـ804
(5)

هـ823 سنة: "التحبري"و "الدرة"، وأكمل 
(6)

. ومنذ ذلك الوقت طبقت 

                                       
 رقم 287: الزكية النور وشجرة ،241 – 2/237انظر: اإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم: ( 1)

 .4/255، وقراءة اإلمام نافع: 2/566، وفهرس الفهارس: 9: املنجور وفهرس ،(1095: )الرتمجة

 .1/430انظر: غاية النهاية: ( 2)

 .2/53انظر: املصدر السابق: ( 3)

 .1012، البيت: 103، وطيبة النرش: 2/469انظر النرش يف القراءات العرش: ( 4)

 .269انظر: تقريب النرش: ( 5)

 .235، البيت: 40، والدرة: 74انظر: حتبري التيسري: ( 6)
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شهرته اآلفاق ا ملرشقية، بل مل تبق طريق غري طريقه من األسانيد
(1)

، ومل يبق متن 

 ."الشاطبية "ستثناء مقرر غري متونه يف املدارس، با
لكن الغريب يف األمر أن هذه الشهرة املدوية مل َتعرُب حدود املرشق إىل املغرب؛ 

فلم َتنُفذ أسانيد ابن اجلزري إىل أسانيد املغاربة، ومل تصل متونه إىل مدارسهم، بل مل 

يروا شيئًا من كتبه الرئيسة حتى أواخر القرن العارش تقريبا!! وإن كان بعضهم قد 

مع باسمه وأعجب به من بعيد، ولكن من غري أن يطلع عىل يء من أعامله س

 ، إىل املغرب يف أواخر القرن العارش."تقريب النرش"ومنهجه!! قبل أن يصل 

هذا رغم اهتامم اإلمام ابن اجلزري بالغرب اإلسالمي، ومتني زيارته، والتتلمذ 

 عىل رجاله، واالطالع عىل أعامهلم!!

قرئ املغريب يف هذا العرص، يف اإلمام أمحد املنجور الفايس؛ فقد نجد نموذجًا للم

أوضح موقفه من ابن اجلزري يف  أجوبته عىل أسئلة يف القراءات وردت من 

املرشق، وقد كتب الصيغة األوىل من األجوبة يف أواسط مجادى األوىل من سنة: 

هـ981
(2)

. 

فصادفت موت  وقد كانت األسئلة أصاًل موجهة إىل شيخني من شيوخه؛

فحينئذ انتدبت لتأمل تلك » :أحدمها، وهرم اآلخر وعجزه، قال املنجور

«االستشكاالت والتدبر يف حلها؛ فانكشف يل من أجوبتها ما أذكره اآلن
(3)

. 

والذي هيمنا من هذا املوضوع هو موقف املنجور من اإلمام ابن اجلزري؛ 

ن أجوبته مل يقف عىل يء من فاإلمام املنجور حتى وقت كتابة الصياغة األوىل م

 "الطيبة"و" الدرة"و "التحبري"و "التقريب"و "النرش"أعامل ابن اجلزري الكربى، مثل:
ونحوها، ومل يطلع عىل يء من حتريراته. فمبلغ علمه عن " املنجد"و "التمهيد"و

                                       
 .107اءات: انظر: اإلمام املتويل وجهوده يف علم القر( 1)

 ب.171انظر: أجوبة املنجور عىل أسئلة املسريي )الصياغة األوىل(: ( 2)

 املصدر السابق، والصفحة نفسها.( 3)
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األستاذ اإلمام العالمة أبو عبد اهلل»ابن اجلزري أنه 
(1)

حممد بن حممد بن حممد  

زري الشافعي، مل يبلغنا من تواليفه عدا منظومة فيها ألغز نحوًا من األربعني اجل

مسألة من املسائل املشكلة، نظمها سؤاالً ملشايخ البالد، مترينًا للفضالء من العباد، 

ى بكتب الفن، وأتقن ذلك وأحسن )..(، وهذه املنظومة عىل انفرادها تدل  وورَّ

يه من الفرسان، فكيف وهو بام وصفتموه من غزير عىل حتققه يف هذا الشان، وأنه ف

«الفضل
(2)

. وختم املنجور أجوبته بأن طلب من السائل أن هيدي نسخة من 

مسلاًم »إىل بالد املغرب؛ ليستفيد املغاربة من فوائد هذا الكتاب العظيم:   "النرش"

يف  عىل السيد املذكور، وطالبًا من كامل فضله أنه ال ينساه من صالح دعواته،

لإلمام ابن اجلزري،  "نرش القراءات العرش"خلواته وجلواته، وأن يطلعنا عىل كتاب 

«ويتحف بفوائده هذه البالد
(3)

. 

وعالوة عىل ذلك، فإن اإلمام املنجور خيالف ابن اجلزري رصاحة يف حتريراته 

 املشهورة؛ فاملنجور تبعًا جلميع شيوخه املغاربة جييز الوجوه التسعة املحتملة يف

(4)"سوآت"
عىل ظاهر الشاطبية، وال يمنع منها شيئا. مع أن ابن اجلزري مل جيز فيها  

إال أربعة أوجه
(5)

، وملا كان السائل قد ذكر يف سؤاله منع ابن اجلزري هلذه األوجه، 

مل يدرك املنجور سبب هذا املنع؛ ألنه مل يقف عىل نص ابن اجلزري، فاكتفى باحلزر 

وقد »حال خالف ابن اجلزري يف حتريره هذا، كام يقول:  والتخمني، ولكنه عىل كل

بان لك مما قدمنا أن مسلك ابن اجلزري ليس بذاك. ولعله أسقط اإلشباع يف الواو 

لكون التوسط أرجح منه يف نظائره؛ فاقترص يف أحد الشقني عىل التوسط؛ وحينئذ 

                                       
، كام تقدم يف ترمجته. ال أبو عبد اهلل. ولكن املغاربة يكنون كل من اسمه "أبو اخلري"كنية ابن اجلزري هي ( 1)

 ."أيب عبد اهلل"بـ "حممد"
 ب.169ر عىل أسئلة املسريي )الصياغة األوىل(: أجوبة املنجو( 2)

 ب.171املصدر السابق: ( 3)

 [.20]األعراف: ﴾ۋ﴿أول مرة يف:  توقع( 4)

 .1/347انظر: النرش يف القراءات العرش: ( 5)
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(1)"سوآت"يكون يف 
 أن يكون ستة أوجه، فكيف جعلها ابن اجلزري أربعة؟ إال 

«كام قدمنا ،لف لكونه ليس بالقوي عند احلافظأسقط اإلشباع أيضًا يف األ
(2)

. 

هذا التحرير، وخالف فيه السلف  "ابتدع"ثم أملح املنجور إىل أن ابن اجلزري قد 

من املقرئني، وال شك أن مذهب املتقدمني أرجح من مذهب املتأخرين، كام يقول 

ملتقدمني ُغنَْية وكفاية، سيام املحقق اجلعربي )..(. وباجلملة ففي كالم ا»املنجور: 

هذا لو مل يكن إال جمرد نصوصهم؛ فكيف وقد الحت وجوهها، واستبانت أدلتها؟ 

م ما قال املتقدمون ال حمالة، وإن كان قد يؤخر لبعض  ويف مثل هذا املقام ُيَقدَّ

«ا نحن فيهاملتأخرين ما عرس عىل كثري من املتقدمني، لكنه مقام آخر ليس مم
(3)

. 

ويف رد املنجور عىل السؤالني الثاين والثالث يبدو أنه يرى عدم التفرقة بني 

أحكام الطرق وأحكام الوجوه؛ فهو يرى أن اإلشباع والتوسط والقرص يف مد 

البدل، والفتح والتقليل يف ذوات الياء )غري الرائية( لألزرق، كلها أوجه جيوز 

وقد سبق أن »يء. ثم خيتم بحثه يف املوضوع بقوله:  اجلمع بينها، وال ُيمنع منها

القرص والتوسط واإلشباع يف حرف املد املتأخر عن اهلمز أوجه لورش ثابتة عنه من 

(4)"آتى"طريق األزرق؛ فيجيء إذن يف نحو: 
ستة أوجه: ثالثة يف األلف األوىل مع  

فتح األخرية، وثالثة أخرى مع إمالتها
(5)

 ﴾ۀ ۀ ﴿، وكذلك يف نحو: 

«[217]البقرة: 
(6)

. وهو يف ذلك خمالف للمحررين املتأخرين من أتباع ابن اجلزري، 

وخمالف للبيتني املنسوبني البن اجلزري يف هذه املسألة
(7)

. 

                                       
 [.20]األعراف:  ﴾ۋ﴿أول مرة يف:  توقع( 1)

 ب.166أجوبة املنجور عىل أسئلة املسريي )الصياغة األوىل(: ( 2)

 ب.169صدر السابق: امل( 3)

 [.53]البقرة:  ﴾ڎ﴿أول مرة يف:  توقع( 4)

 .51 - 49، و2/30يعني باإلمالة: التقليل، وهو اإلمالة الصغرى. انظر: النرش يف القراءات العرش: ( 5)

 ب.168أجوبة املنجور عىل أسئلة املسريي )الصياغة األوىل(: ( 6)

 .110انظر: إحتاف فضالء البرش: ( 7)
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وذهب املنجور يف أجوبته هذه أيضًا إىل جواز وجهي الفتح واإلمالة يف 

أن ذلك جممع  لكل من الدوري والسويس، ونص عىل [8]البقرة: املجرورة  ﴾ڤ﴿

وجوابه أن الفتح واإلمالة لكل »! كام يقول: "الناس"عليه عند شيوخه وعند مجيع 

من الدوري والسويس، كام هو ظاهر عبارة الشاطبية أو نصها، وعليه محل الناس 

لكل منهام، وعليه  -أعني بالوجهني  -التيسري، وبذلك قرأنا عىل مجيع أشياخنا 

«حيملون القصيد
(1)

البن اجلزري الذي خص اإلمالة بالدوري، والفتح  . خالفاً 

بالسويس
(2)

. 

واإلمام املنجور هنا يف موقفه من شخص ابن اجلزري، ويف موقفه من منهجه 

نظرّيًا، ويف موقفه من حتريراته تطبيقّيًا، ال يمثل نفسه فقط، وإنام يمثل كافة مقرئي 

املرحلة. وقد عزز أجوبته الغرب اإلسالمي السابقني له واملعارصين له، حتى هذه 

 بنصوصهم، وبنصوص بعض متقدمي املشارقة، كاإلمام اجلعربي.

لكن معرفة املنجور بشخص ابن اجلزري ومنهجه قد حتسنت يف آخر حياته، 

وبعد كتابته هلذه األجوبة يف صياغتها األوىل، فهو يف الصياغة األوىل املؤرخة بـ 

من مؤلفات ابن اجلزري، كام  "يدة األلغازقص"، ينص عىل أنه مل يطلع عىل غريهـ981

الفجر "وهي التي أوردها ابن القايض يف  -تقدم. لكنه يف صياغة ثانية لألجوبة 

)تاريخ هـ 981ال ندري تارخيها بالضبط، ولكنها عىل حال بني سنتي  -"الساطع

د )تاريخ وفاته(، يفيدنا أنه اطلع بع هـ995ة الصياغة األوىل من األجوبة(، وكتاب

بن اجلزري، وال شك أن هذا ال "تقريب النرش"كتابة الصياغة األوىل عىل كتاب 

قد أعطى للمنجور صورة ال بأس هبا  -وإن مل يكن بمستوى أصله النرش -الكتاب

عن شخصية ابن اجلزري ومنهجه. يقول املنجور يف هذه الصياغة الثانية عن 

                                       
 .املنجور عىل أسئلة املسريي )الصياغة األوىل( أجوبة( 1)

 .2/62انظر: النرش يف القراءات العرش: ( 2)
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تقريب "مل أر من تآليفه عدا »: ، معدالً صياغته األوىل املذكورة سابقاً "التقريب"

«الدال عىل قوة حفظه وكثرة مطالعته لكتب القوم، ومنظومة فيها ألغز .."النرش
(1)

. 

(2)"سوآت"ويف مسألة 
قال معقبًا عىل كالمه السابق يف الصياغة األوىل، والذي   

ثم بعد أن كتبت هذا البحث »فيه من منع ابن اجلزري لبعض وجوهها:  "يتعجب"

؛ فوجدته أسقط اإلشباع يف كل واحد من "تقريب النرش"عىل كالمه يف  اطلعت

الواو واأللف، مع أنه ذكر يف مد حرف املد املتأخر عن اهلمز األوجه الثالثة، واعتل 

 "إلسقاطه اإلشباَع يف الواو بأن أصحاب اإلشباع يف نظائرها كـ
 
(3)"َسْوء

 ﴾ڳ﴿و 
(4)"سوآت"يستثنون  [20]البقرة:

ه املطالبة بوجه إسقاط اإلشباع يف ، وبقيت علي

« : .."تقريب النرش"األلف، إال أن يكون الوجه عنده ما ذكرنا. ونصه يف 
(5)

. 

ب به يف الصياغة األوىل:  ب عىل كالم ابن اجلزري هنا أيضًا بمثل ما عقَّ وعقَّ

..«وباجلملة ففي كالم املتقدمني ُغنَْية وكفاية »
(6)

. 

يف عزو بعض الطرق "التقريب"ضًا استفاد من ويف هذه الصياغة الثانية أي
(7)

. 

لكن املالحظ أن املنجور بعد مطالعة هذا الكتاب مل يتأثر بمنهج ابن اجلزري، 

ومل يتزحزح عن مواقفه السابقة، بل أعلن خمالفته البن اجلزري، وظل آخذًا بام 

 جرى به عمل شيوخه املغاربة.

بابن اجلزري؛ فهو مل يطلع اطالعًا كافيًا فجملة القول أن اإلمام املنجور مل يتأثر 

إال  "التقريب"، ثم إنه مل يطلع أيضًا عىل "التقريب"عىل مذهبه؛ ألنه مل يطلع إال عىل 
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يف آخر حياته، بعد أن استوى فكره عىل سوقه؛ فلم يؤثر فيه الكتاب وال املنهج 

 الذي يمثله.

سالمي، فليس من املتوقع وإذا كان هذا حال إمام املقرئني يف عاصمة الغرب اإل

 أن يكون غريه من املقرئني والعامة أحسن حاالً منه يف التأثر بابن اجلزري.

وهكذا نرى اإلمام ابن اجلزري غائبًا تقريبًا عن املشهد القرائي يف الغرب 

 اإلسالمي طيلة القرن الثامن والتاسع  والعارش. فام سبب هذه الظاهرة الغريبة؟

اهلادي محيتو، أن السبب يكمن يف فتور العالقات الثقافية  يرى العالمة د. عبد

وقد كانت كتب ابن اجلزري نادرة »بني املغرب واملرشق، يف تلك احلقبة، كام يقول: 

، فمع تقدم "النرش"يف األيدي يف املغرب إىل وقت متأخر جدا، وخاصة منها كتاب 

املغرب وخاصة إىل فاس هـ فإن هذا الكتاب مل يصل إىل 833وفاة ابن اجلزري سنة 

إال بعد منتصف املائة احلادية عرشة تقريبا )..(. وسبب هذا التأخر بال شك هو 

انقطاع الرحلة وضمور شأن العناية بالرواية وخاصة يف املائة العارشة، عىل عكس 

ما كان عليه األمر يف العصور املاضية حني كان التأليف ال يكاد يفرغ منه مؤلفه 

إىل هذه اجلهات، كام وقع بالنسبة لرشوح الشاطبية وخاصة  حتى جيد طريقه

«لرشحي أيب شامة واجلعربي
(1)

. 

ويمكن القول أيضا: إن علم القراءات يف الغرب اإلسالمي قد وصل يف هذه 

املرحلة إىل درجة من االزدهار والنضج جعلت املقرئني املغاربة، يرون أهنم 

أعامل املقرئني املغاربة واملشارقة  مكتفون بام تراكم لدهيم عرب التاريخ من

ومناهجهم، ومل تكن عيوهنم طاحمة إىل التأثر بمنهج اإلمام ابن اجلزري، كام يعرب 

..«وباجلملة ففي كالم املتقدمني ُغنَْية وكفاية »عن ذلك اإلمام املنجور بقوله: 
(2)

 .

                                       
 .4/390قراءة اإلمام نافع عند املغاربة: ( 1)

 .2/259الفجر الساطع : ( 2)
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ن والرحلة بني املرشق واملغرب قد استمرت عرب التاريخ، ثم وصلت كتب اب

اجلزري إىل املغرب، ومع ذلك فقد ظل املغاربة ثابتني عىل منهجهم، حتى بعد 

 اطالعهم عىل منهج اإلمام ابن اجلزري، كام سنرى.

وقد كان ألجوبة املنجور هذه أثر بارز يف األجيال التالية له من مقرئي الغرب 

ز هبا اإلمام ابن القايض كتبه املشهورة؛ فنقل رد  املنجور عىل ابن اإلسالمي؛ فقد طرَّ

(1)"سوآت"اجلزري يف مسألة 
(2)"الفجر الساطع"، يف 

، ونقل فيه أيضًا جواب 

املنجور يف مسألة مد البدل والتقليل واجتامعهام لألزرق، وأحكام الوجوه 

والطرق
(3)

  [8]البقرة: املجرورة   ﴾ڤ﴿، ونقل جواب املنجور يف مسألة إمالة 

(4)"علم النرصة"للبرصي، يف 
(5)"بيان اخلالف والتشهري"، ويف 

، ونقل فيه أيضًا 

حلمزة وهشام [20]البقرة:  ﴾ڳ﴿جوابه يف مسألة الوقف عىل 
(6)

.  وارتىض ابن 

 -قلت: فكالمه »القايض هذه األجوبة، وأثنى عىل املنجور وعىل أجوبته قائال: 

«موافق للنصوص التي رشحنا هبا كالم الناظم، حرفًا بحرف - واحلمد هلل
(7)

. 

ذا الحظنا املكانة التي حظي هبا ابن القايض ومؤلفاته عند املغاربةفإ
(8)

، فلن 

 نستغرب موقف األجيال التالية من املقرئني املغاربة من ابن اجلزري.

                            

                                       
 [.20]األعراف:  ﴾ۋ  ﴿أول مرة يف:  توقع( 1)

 .2/253الفجر الساطع: ( 2)

 .3/222، و 2/182لسابق: املصدر ا( 3)

 .1/30علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة: ( 4)

 ب.11بيان اخلالف والتشهري: ( 5)

 أ.16املصدر السابق: ( 6)

 .2/189الفجر الساطع: ( 7)

 كام سيأيت يف املطلب األول، من املبحث الرابع.( 8)
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 املبحث اغثمغث
 هـ(1081)ت. دمد اإلربان  اغوولس  لسيد  حم 

 ية:المطلب األول: مكانته وخلفيته المغرب
فاملراد به العالمة املحقق  "شيخنا"وإذا قلت: »يقول عنه تلميذه النوري: 

واملدقق الصالح الناسك سيدي حممد بن حممد اإلفراين املغريب السويس، نزيل 

شهيدًا بالطاعون، أواخر ذي القعدة احلرام، سنة إحدى  مرص، واملتوىف هبا 

«وثامنني وألف
(1)

ذ عن ابن القايض الطريقة . وقد درس اإلفراين بفاس وأخ

أنه  وأخربين شيخنا »املغربية، مع أنه تويف قبل شيخه بسنة، كام يقول النوري: 

قرأ عىل شيخه باملغرب عبد الرمحن بن القايض للسبعة بمضمن ما يف الشاطبية 

«سبعة أحزاب يف جملس واحد
(2)

. 

قراء بمرصوقد اشتهر اإلفراين بني املقرئني يف املرشق؛ حتى أصبح شيخ ال
(3)

 .

ولكنه مل يؤثر يف غري التونسيني من املغاربة؛ ألنه مل يعد إىل املغرب، ومل يأخذ عنه من 

 مشاهري املغاربة إال النوري، الذي نرش منهجه يف تونس، كام سيأيت.

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
أخذ عن الشيوخ رحل اإلفراين إىل املرشق، ودرس كتب اإلمام ابن اجلزري، و

املرصيني، وصار شيخ القراء بمرص. واتبع طريقة ابن اجلزري حتى صار معتمداً 

 -والعجب من شيخنا وشيخه »اعتامدًا كاماًل عىل نقله وفهمه، كام يقول النوري: 

عمدهتام يف حتقيق املسائل واخلروج من عهدهتا نقاًل وفهاًم كالم املحقق  -رمحهام اهلل 

... »
(4)

اإلفراين أغلب الوجوه التي منعها ابن اجلزري من طريق فمنع  ؛

                                       
 .47غيث النفع: ( 1)

 . 33املصدر السابق: ( 2)

 .312رة النور الزكية: انظر: شج( 3)

 .178غيث النفع: ( 4)
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التي ألفها يف حترير الشاطبية،  "أرجوزته املقصورة"، ونص عىل ذلك يف "الشاطبية"

وصار يقدم ترجيحات املشارقة عىل ترجيحات املغاربة، كام يقول النوري يف مسألة 

اربة، قال شيخ وعليه عمل شيوخنا املغ»للبرصي:  [44]املؤمنون:  ﴾ڀ﴿ إمالة

شيوخنا
(1)

 "والعمل عندنا عىل اإلمالة يف الوقف، وبه األخذ": "علم النرصة"يف  
)..(. وقال شيخنا

(2)
 : 

 ألنَّ رشط مـا "تـرتا"فالفتُح يف 

 

 ُيميُله الرسُم بيا نجـُل العـال 

 اختــــــاره لــــــه وذا بوقفــــــه 

 

 وغـــرُيه أِلصـــِله قـــد اقتفـــى 

إذا وقف وجهني: الفتح واإلمالة،  [44:]املؤمنون﴾ڀ﴿واحلاصل أن للبرصي يف 

«والفتح أقوى
(3)

. 

وأثنى اإلفراين عىل ابن اجلزري، وَنَظم مسائل من مؤلفاته؛ فقد نظم حترير 

 من النرش، كام يقول: [51]يونس:  ﴾ۈئ﴿مسألة 

 ُرُف ـهــذا وإن املــرَء لــيس َيْشــ»

 

 إال بــــــام يتقنــــــه وَيعــــــرُف  

 ال سيَّام حفُظ العـويِص الصـعِب  

 

  الُعــال ُيطلعــه بــالُقرِب َســاَم  

ــــــن ذاك    بموضــــــعنيِ  "آالن"ِم

 

ــــــاهلنَْيِ   ــــــه ب َب  عويُصــــــه قرَّ

ــــن اجلــــزري بنشــــ  ــــُد ب  رهـحمم

 

«كلُّ عويص  َينجيل بذكره 
(4)

 

 [140]البقرة: ﴾ېې ﴿الوقف عىل أيضًا حترير  "النرش"وَنَظم اإلفراين من  

 حلمزة؛ فقال: 

 إْن وقفَت حلمـزة "قل أأنتم"يف 

 

رة ُتــنَصُّ لنشــمخــسم حمــ   رهمْ ـرَّ

                                        
 يعني: ابن القايض.( 1)

 يعني: اإلفراين.( 2)

 . 300غيث النفع: ( 3)

 .243 -242املصدر السابق: ( 4)
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 فالنقــل بــالتحقيق لــيس موافقــا

 

ــه بنصــهمْ   ــاملنع من ــا ف «وَتناَفَي
(1)

 

س مؤلفات ابن اجلزري لطالبه  وكان ُيَدرِّ
(2)

. 

وإن كان قد خيالف ابن اجلزري نادرًا يف بعض حتريراته، تبعًا لبعض شيوخه 

هلشام [66]آل عمران:  ﴾ڱ﴿املشارقة، كمسألة 
(3)

. 

 
 
 

                            

                                       
 .140 –139املصدر السابق: ( 1)

 .200و:  ،140 –139انظر: املصدر السابق: ( 2)

 .178انظر: املصدر السابق: ( 3)
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 املبحث اغبانع
 هـ(1082 - 999)اإلمم  ان  اغقمض   

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
هو أبو زيد عبد الرمحن بن أيب القاسم بن حممد بن حممد بن أيب العافية الفايس، 

لقراءات يف إمام القراء، وشيخ اجلامعة، وأستاذ املغرب كله، واملرجوع إليه يف علم ا

عرصه. ينتمي إىل أرسة معروفة باملجد والرئاسة والعلم، ولد وتويف بفاس، نبغ يف 

القراءات، وأتقن علومًا أخرى كاحلديث والتاريخ واحلساب. ألف نحو أربعني 

مؤلفًا يف علم القراءات والتجويد والرسم والضبط والوقف واالبتداء، تتناول 

ءة خاصة منها أو تبحث مسائل جزئية، من أمهها: القراءات بصفة عامة أو تفرد قرا

بيان "، و"بيان االختالف والتشهري وما وقع يف احلرز من الزيادات عىل التيسري"

اإليضاح ملا ينبهم عن الورى يف "يف الرسم، و  "اخلالف والتشهري واالستحسان

لفجر الساطع ا"، و"علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة"، و"قراءة عامل أم القرى

(1)"والضياء الالمع يف رشح الدرر اللوامع
 . 

وحَيُسن بنا أوالً أن نلقي نظرة عىل مكانة ابن القايض يف عامل اإلقراء يف الغرب 

اإلسالمي، حتى نستطيع أن نقدره حق قدره، ونتبني كيف أثر يف مجيع املغاربة، 

. فابن القايض عند فأخذوا بمنهجه عمومًا، وخصوصًا يف املوقف من ابن اجلزري

«إمام عرصه يف القراءات )..( بلغ رتبة االختيار والرتجيح فيها»املغاربة 
(2)

فال »، 

«ُتد أستاذًا باملغرب إال وقد روى عنه أو عن تالمذته
(3)

إمام القراء »، وصار 

«وشيخ املغرب الشهري وأستاذ األساتيذ )..(، شيخ اجلامعة يف اإلقراء يف وقته
(4)

 ،

                                       
، وعلم النرصة يف حتقيق قراءة إمام 224 – 2/223، وسلوة األنفاس: 168ترش: انظر: صفوة من ان( 1)

 .137 – 64البرصة )مقدمة املحقق( : 

 . 94القراء والقراءات باملغرب : ( 2)

 . 224 – 2/223سلوة األنفاس: ( 3)

 املصدر السابق، والصفحة نفسها.( 4)
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«املحقق أستاذ املغرب كله، بل أستاذ الدنيا كلهااإلمام »و
(1)

، وأخذ الناس 

«تولعوا هبذه الطريقة يف املغرب»بطريقته و
(2)

بل  حسب تعبري أيب العالء املنجرة، 

اآلخذون يف هذا الزمان يقترصون عىل »تركوا ما مل يقدمه من الوجوه حتى صار 

«بعض الوجوه تبعًا لشيخ اجلامعة ابن القايض
(3)

ىل حد تعبري ابن عبد السالم ع 

وبسبب هذه املكانة أمجع املغاربة عىل اختيارات ابن القايض؛ فلم خيالفها الفايس. 

 أحد منهم حتى اآلن، إال يف استثناءات قليلة.

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
كنه مل كان اإلمام املنجور قد خالف منهج اإلمام ابن اجلزري ونَقَده عمومًا، ول

يكن مؤهاًل لذلك؛ ألنه مل يطلع اطالعًا كافيًا عىل كتب ابن اجلزري، ومل يكن له 

 تصور كامل ملنهجه التنظريي والتطبيقي.

لكن يف عرص اإلمام ابن القايض، نجد ابن اجلزري قد أصبح معروفًا لدى 

ًا املغاربة؛ فابن القايض قد اطلع اطالعًا كاماًل، عىل منهج ابن اجلزري تنظري

وتطبيقًا. مع أن ابن القايض بقي تابعًا يف الغالب لشيوخه املغاربة يف منهجهم، ومل 

يوافق ابن اجلزري يف أكثر اختياراته. فدشن بذلك حوارًا مع ابن اجلزري، يقوم 

عىل فهم منهجه، وعرضه عىل احلجة والربهان؛ فيتأثر به أحيانًا، وخيالفه غالبًا، دون 

 لق.تقليد مطلق وال رفض مط

ابن اجلزري "تقريب"وقف ابن القايض عىل 
(4)

، الذي كان متداوال باملغرب منذ 

بعد أن نضج واستوى فكره  "النرش"عهد املنجور، كام تقدم. ثم وقف عىل كتاب 

إيضاح ما ينبهم عىل الورى من "كام قال يف كتاب عىل سوقه، وألف بعض  مؤلفاته 

                                       
 .116فتح الشكور: ( 1)

 .378 - 377/  4وقراءة اإلمام نافع :  117: القراء والقراءات باملغرب ( 2)

 .143القراء والقراءات باملغرب: ( 3)

 .1/25انظر: علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة: ( 4)
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ا بسنني كثرية قدم بعض األئمة من وبعد ما سطرت هذ»: "قراءة عامل أم القرى

البن اجلزري، ومل يدخل قبل هذا ملغربنا قط؛ فطالعته  "ـالنرش"املرشق، وأيت بـ

«فوجدته ذكر هذه املسألة
(1)

يبدو مطلعًا  -رغم تأخر اطالعه عىل النرش-، ولكنه 

 اطالعًا كاماًل عىل آراء ابن اجلزري.

 ابن اجلزري؟ فكيف كان تعامل اإلمام ابن القايض مع منهج

اختذ اإلمام ابن القايض يف مواجهة منهج ابن اجلزري منهجية احلوار؛ فكان 

يرصح بمخالفته أحيانًا وفاًء ملنهجية شيوخه املغاربة، وقد يكتفي بذكر مذهبه، عىل 

 أنه قد يوافقه أحيانًا أخرى.

 مخالفة ابن القاضي لمنهج ابن الجزري:
ملا جرى به العمل عند املغاربة، فيتخذ منها  أما اختيارات ابن اجلزري املخالفة

 ابن القايض موقفًا رافضًا، يعرب عنه بطريقتني: 

فيتبنى موقف املخالفة له،  األوىل: الرفض الرصيح الختيارات ابن اجلزري؛ -

 ويرفض رأيه متامًا، كام يف املسائل التالية:

ع بتقليل : األخذ لناف[1]مريم: ﴾ٱ ﴿»يقول:  لقالون: "يا ها"تقليل 

 ، وتبعه الشاطبي فقال:"ونافع اهلاء والياء بني بني"اهلاء والياء لقوله يف التيسري: 

 ...........لدى مريم ها يا ..      ... ونافع     .......... - 741

«قلت: وال عربة بغريمها؛ إذ ليس من طرقنا. فافهم
(2)

. 

وقطع له أيضًا بالفتح » هذا مع أن ابن اجلزري يقول عن تقليل احلرفني لقالون:

صاحب التجريد، وبه قرأ الداين عىل أيب الفتح فارس بن أمحد عن قراءته عىل عبد 

الباقي بن احلسن، يعني من طريق أيب نشيط، وهي طريق التيسري، ومل يذكره فيه 

                                       
 .107، وانظر: القراء والقراءات باملغرب : 4/390قراءة اإلمام نافع عند املغاربة: ( 1)

 .356يسري: ب. وانظر: الت41بيان اخلالف والتشهري :  (2)
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«فهو من املواضع التي خرج فيها عن طرقه
(1)

. لكن ابن القايض قد رد التَُّهمة 

 اخلروج عن طرق الشاطبية والتيسري!عليه؛ فاهتمه ب

وإن كان بعدها »يقول:  التوسط يف مد البدل املتولد من إبدال اهلمزة الثانية:

، [11]املنافقون:  ﴾ەئ  ەئ﴿، [5]السجدة:  ﴾کڑ   ک  ک   ﴿متحرك نحو: 

، فاألخذ بالتوسط. وقال ابن اجلزري واجلعربي [32]األحقاف:  ﴾ڳ گ﴿

«ومل نقرأ به. وجرى العمل عندنا باملد الوسطواملنتوري: األخذ بالقرص. 
(2)

. 

ومن ذلك أن ابن القايض ينقل يف كتبه أجوبة املنجور التي تتضمن ردوداً عىل ابن 

ويتبنى موقف املنجور فيها، ويثني عليهااجلزري ، 
(3)

 . 

إذ ينقلها بدون أن يعلق  والثانية: الرفض الضمني الختيارات ابن اجلزري؛ -

 ه يبني أن العمل قد جرى بخالفها، كام يف املسائل التالية:عليها، مع أن

قلت: »يقول ابن القايض:  : للسويس:[77، 76]األنعام:  ﴾ڦ﴿»إمالة حريف 

واألخذ عندنا للسويس بإمالتهام معًا يف ما لقيه ساكن، وكذا حكم الراء يف ما مل يلقه 

«ساكن
(4)

ي عن السويس وقال يف النرش: وانفرد الشاطب». وقال قبل ذلك: 

«باخلالف يف إمالتهام مجيعاً 
(5)

. 

األخذ »يقول ابن القايض:  : للسويس:[83]اإلرساء:  ﴾ۆ ﴿»إمالة مهزة 

 للسويس بإمالة اهلمزة ثم بفتحها، وإليه أشار:

 ........................        ..    ... ....... يمن باختالف - 312

                                       
 .2/67النرش يف القراءات العرش: ( 1)

ب. والصواب ما نص عليه ابن اجلزري من أنه ال يزاد عىل املد الطبيعي. انظر 16بيان اخلالف والتشهري: ( 2)

 .1/389النرش يف القراءات العرش: 

 كام تقدم يف املطلب الثاين، من املبحث الثاين.( 3)

 .1/161إمام البرصة: علم النرصة يف حتقيق قراءة ( 4)

. وقد جعل ابن اجلزري هذين الوجهني خارجني عن طرق الشاطبية والتيسري. 1/161املصدر السابق: ( 5)

 .47 - 45/ 2انظر: النرش يف القراءات العرش: 
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عن السويس بإمالة املوضعني، وتبعه  )..( ابن اجلزري: وانفرد فارس بن أمحد

«يف ذلك الشاطبي
(1)

. 

قاعدة: كل ما ورد يف »يقول:  للسويس: [8]البقرة: املجرورة   ﴾ڤ﴿إمالة 

القرآن من هذا اللفظ باجلر فهو باخلالف للبرصي، فإن كان مرفوعًا أو منصوبًا 

، وجرى العمل [173]آل عمران:  ﴾ىئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿فليس إال الفتح، نحو: 

«بتقديم اإلمالة
(2)

واإلمام ابن اجلزري خص اخلالف بالدوري )..( ». ويقول: 

«وكذا الداين يف املفردات )..( وذكر الشيخ واإلمام الفتح ال غري
(3)

. 

يقول:  للبزي:[65]الواقعة:   ﴾ہ﴿ ، و[143]آل عمران:  ﴾ٹ  ﴿»تشديد تاء 

خفيف، : األخذ للبزي بتشديد التاء ثم بالت ﴾ۀ  ہ﴿، و﴾ ٹ ٹ  ﴿»

 لقوله: 

 ... عنه عىل وجهني ............        ....   ...................... - 535

وذكر اخلالف يف التيسري بالتخفيف )..(. وحكى ابن اجلزري التشديد من 

«طريق الداين وتابعيه فقط
(4)

. 

 أخذه باختيارات ابن الجزري في القراءات:
الوقوف عىل النصوص املؤيدة ملا جرى استفاد ابن القايض من ابن اجلزري يف 

به العمل
(5)

، وتلك مسألة مركزية عند ابن القايض؛ ألن العمل ال بد له من نص 

حسب تعبريه؛ فاستند إىل ابن اجلزري يف مسائل مما جرى به العمل مل يقف  "ينعشه"

                                       
أ. وقد ضعَّف ابن اجلزري هذا الوجه يف النرش يف القراءات العرش: 41 –ب 40بيان اخلالف والتشهري: ( 1)

2/44. 

. وقد ضعَّف ابن اجلزري هذا الوجه يف النرش يف 1/30علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة: ( 2)

 .2/62القراءات العرش: 

 . 1/31علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة: ( 3)

 .2/234أ. وقد ضعَّف ابن اجلزري هذا الوجه يف النرش يف القراءات العرش: 29بيان اخلالف والتشهري: ( 4)

 ب.9أ، 9ب، 8، وبيان اخلالف والتشهري: 1/47من أمثلة عزوه البن اجلزري: علم النرصة: ( 5)
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العمل، كام يقول:  "تنعش"هلا عىل نص. وقد بدا فرحًا بنصوص عثر عليها يف النرش 

: املأخوذ به عند املتأخرين ثالث مراتب يف املد للساكن، [7]الفاحتة:   ﴾ڄ  ڄ ﴿

ومل ينص عليها أحد من املشارقة واملغاربة، بل رصح اجلميع بمرتبة واحدة للسبعة 

: َنصُّ النرش مع الدر النثري، أفادا ما مل يفده اجلم الغفري، ففرجا الكرب فائدة)..(. 

«عمول به وأفصحا بالرد عىل النكريوسهال العسري، ونعشا امل
(1)

. 

ا الجتامع اإلدغام ـي هنــوسـدم الســقـ: ي [35رة:ــقـ]الب ﴾ۋ ۋ﴿»ول: ـويق

 وقد تقدم أنه ال نص فيه ،واإلبدال، وجرى األخذ عندنا بإشباع الياء حالة اإلدغام. 

«كام قال يف الكنز. وقال يف النرش: النص بالثالثة
(2)

. 

: وقع يف مخسة مواضع األخذ فيها بالتسهيل بني [12بة: ]التو ﴾ۓ﴿»ويقول: 

بني )..(. وأما حكم هشام فاألخذ بالتحقيق مع اإلدخال، ثم بالقرص مع التحقيق 

 أيضًا، لقوله:

 .................................            لف قد مد وحده  باخل "آئمة"و -199

الفصل، وال جيوز الفصل مع  .( وقال ابن اجلزري: واختلف عن هشام يف.).

«إبدال الياء
(3)

. 

وقد وقفت عىل اخلالف  أيضًا يف »ويقول يف مسألة املد قبل اإلدغام الكبري: 

«لإلمام املحقق ابن اجلزري "تقريب النرش"
(4)

. 

لكن يف مسألة واحدة نجد ابن القايض يتبنى منهج ابن اجلزري؛ فيقدم التحرير 

 ﴾چ﴿» ض ما جرى به العمل رفضًا باّتًا؛ فيقول:عىل ما جرى به العمل، بل يرف

 "التيسري": األخذ عندنا يف وقف محزة باإلدغام فقط، وهو الذي يف [228]البقرة:
                                       

 .324. والدر النثري: 1/317أ. وانظر: النرش يف القراءات العرش: 6بيان اخلالف والتشهري : ( 1)

 .1/336رش: . وانظر: النرش يف القراءات الع1/36علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة : ( 2)

 ب.35بيان اخلالف والتشهري : ( 3)

 .1/25علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة: ( 4)
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ومل يذكرا غريه . والعمل أيضًا يف املغرب بالنقل، وليس من طريقهام،  "الشاطبية"و

والرد عليهم  وإنام هو جمرد تقليد، وأوهام وخياالت ال تفيد؛ فمن أراد التحقيق

«، يشف غليله وجيد مطلوبه والسالم"مقالة األعالم"فلينظر يف كتاب 
(1)

 

 أخذه باختيارات ابن الجزري في الرسم: 
تأثر ابن القايض أيضًا ببعض اختيارات ابن اجلزري يف علمي الرسم والضبط، 

ة خمالفًا بذلك ما جرى به العمل لدى شيوخه املغاربة، فقد أخذ بمذهبه يف مسأل

 ؟ هل هو األلف أو الياء،  [83]يونس: ﴾ژ﴿ [103]األعراف: ﴾ې﴿الزائد يف

فقد رسمت الكلمتان يف املصاحف بألف بعدها ياء؛ فال بد أن أحد احلرفني 

 زائد، واآلخر صورة اهلمز. لكن أهيام الزائد وأهيام الصورة؟

ز الداين األمرين، واختار أبو داود أن األلف هو صورة اهلمزة وا لياء زائدة، جوَّ

وبناء عليه ُتعل عىل الياء دارة، عالمة الزيادة، وذلك ما جرى به العمل
(2)

. لكن 

 ﴾ھ﴿، و[259]البقرة:  ﴾ے﴿وأما رسم »بالعكس؛ فقال:  "قطع"ابن اجلزري 

، باأللف قبل [83]يونس:  ﴾ژ﴿ [103]األعراف:  ﴾ې﴿، [66]األنفال: 

والياء فيه صورة اهلمزة قطعا. والعجب الياء، فإن األلف يف ذلك زائدة، كام قدمنا، 

]األعراف:  ﴾ې﴿من الداين والشاطبي ومن قلدمها كيف قطعوا بزيادة الياء يف 

ويف مصاحف أهل العراق "، فقال الداين يف مقنعه: [83]يونس:  ﴾ژ﴿ [103

، حيث وقع، بزيادة [83]يونس:  ﴾ژ﴿ [103]األعراف:  ﴾ې﴿وغريها: 

الذي رواه  "هجاء السنة"الغازي بن قيس يف كتاب كذلك رسمها ". قال: "اهلمزة

. قلت: "وكذلك رأيته يف املصحف الشامي". قال السخاوي: "عن أهل املدينة

وكذلك يف سائر املصاحف، ولكنها غري زائدة، بل هي صورة اهلمزة، وإنام الزائدة 

«األلف. واهلل أعلم
(3)

. 

                                       
 أ.24بيان اخلالف والتشهري : ( 1)

 .2/369، وخمترص التبيني هلجاء التنزيل: 54انظر: املقنع: ( 2)

 .1/455النرش يف القراءات العرش:( 3)



 (ه1437جمادى اآلخرة )العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

93 

جاللة قدر اإلمام ابن وتبعه عىل ذلك ابن القايض؛ فقال معلاًل اختياره ب

 اجلزري:

ــه"»   "مالئ
ِ
ــاء ــاهلمز حتــت الي  ب

 

   
ِ
ــــال امــــرتاء ــــَد ب ــــفم ِزي  وأل

 ريِح ـر بالتصــــَذَكـــَره يف النشـــ 

 

 وردَّ غــــــرَيه بــــــال تلــــــويِح  

 ألنــــه إمــــاُم أهــــل األرضِ  

 

ــْرضِ    ــا والَع ــيُته يف طوهل  وِص

ــــومِ   ــــذي العل ــــه ب  مســــلَّمم ل

 

 ُره أيضــًا مــن املعلــومِ ـونشــ  

ـــهْ وَردَّ   اِن والعقيل ـــدَّ ـــا يف ال  م

 

ــه دليلــهْ    ــزَة ل ــُف مح «وَوْق
(1)

 

  
 
 

                            

                                       
 ب.11 –أ 11بيان اخلالف والتشهري واالستحسان: ( 1)
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 املبحث اخلممس
 هـ(1092 - 1019)بمي  اغوجلدمملس  ان  امل 

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
 هو أبو عبد اهلل حممد بن املبارك السجلاميس املغراوي الرسغيني الفايس. ولد

وتويف بفاس. ختصص يف علم القراءات، وكان يتقن عدة علوم، من مؤلفاته: 

القصيدة الدالية يف وقف محزة وهشام عىل اهلمز
(1)

. 

مع تأثر ابن املبارك الواضح بطريقة ابن اجلزري فقد بقيت لديه جذور تربطه 

بمذهب شيخه ابن القايض؛ فهو ما زال هيتم بطريقة شيخه، كام يقول أبو زيد 

هذا هو املساعد للرواية التي سلكها املصنف، وهي طريق شيخه أيب زيد »نجرة: امل

بن القايض، وردُّ اإلشارِة ملا ذكر من الوجهني صحيح رواية وصناعة، وهو املتبادر، 

«إال أنه غري مساعد لطريقه
(2)

. 

ويقوي بعض الوجوه بأهنا الرواية التي جرى هبا العمل لدى املغاربة، ولوال 

 هب إىل أهنا باطلة ملخالفتها ملذهب ابن اجلزري، كام يقول:ذلك لذ

ـــــاء اِذا» ـــــواو أو لي ـــــَت ل  وإن وقف

 

ـــَت فاقصـــ  ـــدِ ـوقف ـــه يف َأَم  ر وال مَتُْطْط

ــام  ــه ك ــالوجهني في ــز ب ــال يف الكن  وق

 

 عنـــد الســـخاوي وذا املـــروي فاْنَتِهـــد 

ــه عــىل   ــزُم في ــان الع ــُة ك ــوال الرواي  ل

 

«َفــِردِ  ر ذو علـم بــهـمـا قــال يف النشــ 
(3)

 

وهذا عىل خالف املأثور اليوم »يقول أبو العالء املنجرة يف رشح هذه األبيات:  

عند أهل مغربنا فاس واآلخذين هبا، وعىل غري رأي اجلعربي والسخاوي 

                                       
 – 8)مقدمة املحقق(:  املبارك ابن دالية رشح يف املتدارك والنهج ،89 – 2/88انظر: سلوة األنفاس : ( 1)

 املرجعان إليه حييل وما ،18 – 9، واملقاصد النامية يف رشح الدالية )القسم األول، مقدمة املحقق(: 13

 .مراجع من األخريان

 . 24)القسم الثاين ( :  املقاصد النامية يف رشح الدالية( 2)

 .308 – 305دالية ابن املبارك، ضمن: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك : ( 3)
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وأتباعهم، وأما عىل مذهبهم فأشار الناظم )..(. وملا كانت رواية من ذكر من 

، وبحثه مع السخاوي، أشار "النرش"ة لصاحب املغاربة موافقة هلام يف املد، خمالف

الناظم إىل ذلك )..(. أي: لوال ثبوت رواية قراءة محزة وهشام عند من ذكر من 

أهل املغرب، ويعني أهل فاس ومن سلك هنجهم باملد يف هذا الباب، لكان املعول 

(1)«"النرش"عليه هنا القرص خاصة، املنصوص عن صاحب 
. ويقول أبو زيد املنجرة 

عن محزة  -يعني فاسًا ومن قرأ عىل علامئها  -لوال ثبوت رواية املغاربة »يف رشحها: 

وهشام بإشباع الواو والياء املديتني الواقعتني قبل مهز يف الطرف حالة الوقف بنقل 

حركة اهلمز إليهام، لكان الصواب فيه األخذ بالقرص الذي قاله أبو اخلري شمس 

«ن يوسف اجلزريالدين حممد بن حممد بن عيل ب
(2)

. 

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
مع ابن املبارك السجلاميس بدأنا نلمس أول مرة يف التاريخ تأثريًا كبريًا البن 

اجلزري يف قلب العاصمة العلمية للغرب اإلسالمي: فاس؛ فهذا اإلمام الذي أخذ 

 "داليته"وكان من ثامر هذا التأثر  وتأثر به أي ما تأثر، "النرش"عن ابن القايض قد قرأ 
 املشهورة.

مل تصب حّظًا من الشهرة يف البداية، لسبب بسيط هو أهنا  "الدالية"لكن هذه 

لغرب تأثرت كثريًا بمذهب ابن اجلزري، وانتهجت طريقًا غري معتاد لدى قراء ا

أي: خالل حياة صاحبها وإحدى وعرشين سنة  -هـ1113 اإلسالمي؛ فحتى سنة:

أي اهتامم، كام يقول  "الدالية"مل يكن قراء الغرب اإلسالمي قد َأْوَلوا  -وفاته بعد 

وما زالت هذه املباركة متداولة بني طلبة الفن، ومل يكن هلم هبا »أبو العالء املنجرة: 

كبري اهتامم منذ إنشائها خالل املدة املذكورة، إىل عام ثالثة عرش ومائة وألف؛ 

                                       
 .308 – 305النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك: ( 1)

 .27املقاصد النامية يف رشح الدالية )القسم الثاين( : ( 2)
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السادات املخلصني اجلامعني وضع رشح حيل ألفاظها فسألنا بعض اإلخوان من 

«ويبني أغراضها
(1)

. ثم رشحها أبو العالء املنجرة، وقد وافق ذلك حاجة يف نفسه، 

لتأثره بمذهب ابن اجلزري، كام سنرى. ويبدو أن رشحه هلا أكسبها  شهرة كبرية 

الفايس: حتى صارت متنًا يدرس إىل جانب الشاطبية، كام يقول ابن عبد السالم 

]اإلرساء:  ﴾ڭ﴿، و[143]البقرة: ﴾ڳ﴿جييز يل يف   -  -وكان شيخنا »

، [30]النساء: ﴾ڈ﴿خاصة إبدال اهلمزة واوًا ساكنة، ثم جييز ما جيوز يف   [93

 "الشاطبية"، وكنت أباحثه يف ذلك وأطلب ما أخذ به من [2]البقرة: ﴾پ﴿و
«..   "الدالية"و

(2)
. 

ت عىل العرشةفبدأت رشوحها ترتى، حتى زاد
(3)

. 

إبراهيم بن حممد اخللويف بيد أننا بعد قرن من وفاة صاحب الدالية نجد 

العيسوي الرسغيني
(4)

الفتوحات الربانية يف رشح املنظومة "يرشحها بكتابه:  

(5)"الدالية
؛ فيالِحظ اخللويف أن رشاح الدالية مل هيتموا بتبيان ما جرى به العمل من 

هلمز، وتلك نتيجة منطقية متامًا لتأثر الناظم ورشاحه خالفات باب الوقف عىل ا

األوائل كأيب العالء املنجرة وابنه بمذهب ابن اجلزري. وهنا بدأ اخللويف اُتاهًا 

مل يعرج »معاكسًا ملنهجهم فاهتم؛ بتبيان ما جرى به العمل يف املوضوع، كام يقول: 

                                       
 .135بارك: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن امل( 1)

 .611 – 610أجوبة حممد بن عبد السالم الفايس: ( 2)

: باملغرب والقراءات والقراء 21 – 15انظر: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك )مقدمة املحقق(: ( 3)

162. 

تاذ، كان هـ(: الفقيه املقرئ األس1200هو إبراهيم بن حممد اخللويف العيسوي الرسغيني )كان حّيًا سنة: ( 4)

صاحب ديانة وعلم وعقل ونقل، متفننًا، رأسًا يف القراءات، حاذقًا يف اإلفتاء، متقدمًا جلياًل، حاله 

. من مؤلفاته: الفتوحات الربانية يف رشح املنظومة الدالية، ذكر فيه أنه أمته "نخبة أهل زمانه"بعضهم بـ

، والقراء 189 – 1/188عالم: هـ. )انظر: اإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األ1200سنة: 

 (.140و  51والقراءات باملغرب: 

 .1/189هـ. انظر: اإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم: 1200أكمل تبييضه سنة: ( 5)
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ه الرواية؛ فحني رأيت أحد منهم  عىل بيان املشهور الذي جرى به العمل وصحت ب

األمر عىل هذا احلال، أعملت الفكر يف ذلك والبال، واستخرت اهلل تعاىل أن أضع 

«عليها رشحًا موجزًا مطرزًا بكالم األئمة حمررًا، مبينًا فيه ما به الرواية
(1)

، ولعل 

هذا االنقالب الذي دشنه اخللويف قد وأد هذه املحاولة يف مهدها؛ فعادت األمور 

ا األوىل، ورجع املغاربة إىل مذهب ابن القايض، ومل يتأثروا إال قلياًل بمنهجية سريهت

 الناظم ورشاحه األوائل.

يعرب ابن املبارك عن إعجابه البالغ بابن اجلزري اجِلْهبِذ العَلم املجتهد، كام و

 يقول:

ــام حــذفوا مـــن صــورة  ألـــف  »  وكلُّ

 

ــُل   ــتألِت "مث ــادارأتم"و "ام ــ "ف  ُردِ ـُالّش

 َمنَــَع الرســَم فيــه ِجْهبِــذم َعَلــمم قــد  

 

«ورأُيـــــه يف العلـــــوِم رأُي جمتهـــــدِ  
(2)

 

أي: اإلسقاط للمد رأسًا عىل دعوى »يقول أبو العالء املنجرة يف رشح األبيات:  

متابعة املرسوم، منعه عامل عَلم جمتهد إمام يف كل العلوم، مشهور كالَعَلم، أي: 

 "النرش"أبو اخلري حممد بن اجلزري صاحب كتاب : مراده هبذا اإلمام هو تنبيهاجلبل. 
«وغريه

(3)
. 

ن قصيدته من ابن اجلزري، كام  ولذلك فقد أخذ ابن املبارك الكثري من ُمَضمَّ

ما ذكره الناظم من احتاد الرسم والقياس يف بني بني من » يقول أبو العالء املنجرة:

«هذا الباب، هو عىل ما ذكره احلافظ شمس الدين بن اجلزري
(4)

. 

 وكذلك قوله:

                                       
 .18ابن املبارك )مقدمة املحقق(:  النهج املتدارك يف رشح دالية( 1)

 .268 – 266ية ابن املبارك: دالية ابن املبارك، ضمن: النهج املتدارك يف رشح دال( 2)

 .268 – 266النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك: ( 3)

 . 223املصدر السابق: ( 4)



 لغرب اإلسالمي                         د. أحمد كوري بن يابة السالكيتأثير اإلمام ابن الجزري في مقرئي ا

98 

 وَمن َيُقـْل بِلـزوِم النقـِل قـوَل أيب الــ»

 

ـــنْيَ َرِدي  ـــنْيَ َب ـــه لَِب ـــنُْح ب ـــعالء َي «ـ
(1)

 

فقد أخذه من النرش أيضا 
(2)

. 

كنز "و "النرش"ويف آخر القصيدة حييل ابن املبارك القارَئ عىل مراجعها، وهي 

 ؛ فيقول:"الشاطبية"للجعربي و "املعاين

 مــا طـــوْت مقالُتهـــا وإْن ُتــرْد نـــصَّ »

 

ـــاْعَن بنشـــ  ـــدِ ـَف ـــا َُتِ «ِر كنـــوِز حرِزن
(3)

 

  
 
 

                            

 

                                       
 .330 – 329دالية ابن املبارك، ضمن: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك : ( 1)

 .1/441النرش:  . وانظر330 – 329انظر: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك: ( 2)

 .436 – 434دالية ابن املبارك، ضمن: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك : ( 3)
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 املبحث اغومدس
 هـ(1118 - 1053)اغنوي  اغصفمقو  عل   

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
ابر هو أبو احلسن عيل بن سامل بن  حممد بن سامل النوري الصفاقيس: إمام من أك

املقرئني وشيخ القراء بتونس، ولد بصفاقس من عائلة فقرية، وتوجه إىل تونس 

للدراسة، ثم بعثه أحد املحسنني التونسيني إىل مرص للدراسة يف األزهر؛ فصار 

إمامًا يف العلوم الرشعية ال سيام القراءات، وعاد إىل صفاقس فأسس هبا زاوية أقام 

للجهاد وشارك فيه. من مؤلفاته: غيث النفع  يدرس هبا حتى وفاته. وأنشأ أسطوالً 

يف القراءات السبع، وتنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عام يقع هلم من اخلطأ حال 

تالوهتم لكتاب اهلل املبني، ورسالة يف الرد عىل من يبدل اهلمزة املسهلة هاء، 

وفهرس
(1)

. 

ى ـون علـــان التونسيـــكـس؛ فـونـي تـوري فـــة النـــريقـــرت طـــشـتـد انـــوق

آثاره مقتدين، وأشهرهم الشيخ حممد بن يالوشة الرشيف
(2)

، وتلميذه الشيخ 

إبراهيم املارغني
(3)

حمقق »صار النوري عندهم وارثًا للقب ابن اجلزري: . ف

                                       
 اجلاهلني وإرشاد الغافلني وتنبيه ،(1255: )الرتمجة رقم ،322 – 321انظر: شجرة النور الزكية: ( 1)

 . 20 – 7(: املصحح مقدمة)

 - 1260بن يوسف بن يالوشة الرشيف املالكي التونيس )هو أبو عبد اهلل فخر الدين حممد بن عيل ( 2)

هـ(: مقرئ جليل، نبغ يف القراءات والتفسري وعلوم القرآن وشارك يف غريها من العلوم، وويل 1314

مشيخة اإلقراء بتونس، والتدريس بالزيتونة، وتدريس املكتب احلسيني بمدرسة اجلامع اجلديد. من 

ح اجلزرية املقدمة، ورسالة متضمنة للمقدم أداء يف أوجه اخلالف، مؤلفاته: الفوائد املفهمة عىل رش

وحترير الكالم يف وقف محزة وهشام، ورسالة هاء الكناية. )انظر: الفوائد املفهمة )التعريف باملؤلف 

 (.75 – 70امللحق بالكتاب، بقلم سبط املؤلف: عبد الواحد املارغني(: 

هـ(: مقرئ جليل وعامل كبري، توىل إفتاء املالكية 1349 - 1281اِرْغني )هو إبراهيم بن أمحد بن سليامن امل( 3)

بتونس، والتدريس بالزيتونة وباملدرسة العصفورية، وعضوية املجلس العقاري املختلط. من مؤلفاته: 

النجوم الطوالع عىل الدرر اللوامع، والقول األجىل يف كون البسملة من الفاحتة أو ال، ودليل احلريان إىل 

 (. 6 – 5رشح مورد الظمآن. )انظر: القول األجىل )مقدمة املحقق(: 
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«الفن
(1)

«ُرزق فيه القبول»يف القراءات السبع الذي  "غيث النفع"، بكتابه: 
(2)

 ،

وإذا أردت معرفة »ر التونسيني، كام يقول ابن يالوشة الرشيف: وصار النوري ُمنَظِّ 

(3)«"غيث النفع"الوجوه الضعيفة فراجع كتاب 
وهو املأخوذ به، كام يعلم من »، 

(4)«"غيث النفع"
. عالوة عىل أن مجيع أسانيد التونسيني املعارصين تؤول إليه

(5)
. 

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
ماشيًا عىل "وري تبعًا لشيخه اإلفراين تأثرًا كبريًا بابن اجلزري؛ فصار تأثر الن

ماشيًا يف مجيع ذلك عىل طريقة املحققني كالشيخ العالمة أيب »، كام يقول: "طريقته

من حترير الطرق، وعدم القراءة بام شذ وبام ال  اخلري حممد بن حممد اجلزري 

«يوجد
(6)

.  

َبه بـ اعرتافًا منه بأمهيته لديه، وقلده يف  "الغيث"كتابه  عىل طول "املحقق"ولقَّ

فأعني به اإلمام العالمة حمقق هذا العلم بال  "املحقق"وإذا قلت: »العزو، كام يقول: 

. وربام أعتمد يف العزو إليه؛  اجلزري احلافظ نزاع بني العلامء، أبا اخلري حممد بن

ة من الصدق والضبط ألنني تتبعته يف كثري من املواضع فوجدته يف غاي

«واإلتقان
(7)

. 

وغريه من مؤلفات ابن اجلزري عن شيخه  "النرش"وكان النوري قد تلقى 

وقد نظم ذلك شيخنا وتلقيته منه حال قراءيت عليه لكتاب »كام يقول:  اإلفراين،

                                       
كام لقـَّبـَه مثاًل عبد الواحد بن إبراهيم املارغني يف تعقيبه عىل الرسالة املتضمنة للمقدم أداء يف أوجه ( 1)

 .69اخلالف، هبامش النجوم الطوالع: 

 (.1255، يف ترمجة النوري رقم: )322ية: عىل حد تعبري حممد بن حممد خملوف يف شجرة النور الزك( 2)

 .187حترير الكالم ، ضمن النجوم الطوالع : ( 3)

 . 30 – 29النجوم الطوالع : ( 4)

 .94انظر: التبيان ملن طلب إجازة القرآن: ( 5)

 .  9 – 8غيث النفع : ( 6)

 .  48 – 47املصدر السابق : ( 7)
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«النرش
(1)

وتلقيته منه حال قراءيت عليه لكتاب  وقد نظمها شيخنا »، ويقول: 

«النرش
(2)

. 

]آل  ﴾ڱ﴿كام يقول يف مسألة  ،"املحقق"ن يتعجب ممن خيالف حتى كا

عمدهتام يف حتقيق  -رمحهام اهلل  -والعجب من شيخنا وشيخه »هلشام:   [66عمران: 

املسائل واخلروج من عهدهتا نقاًل وفهاًم كالم املحقق، وخالفاه يف هذه املسألة ، 

«وأعجب من ذلك تقديمهام ما أنكره املحقق حال األداء
(3)

 . 

ذكُرنا حذف »ويرى أن األوىل أن ال ُيقرأ بام مل يذكره ابن اجلزري، كام يقول: 

الصلة هلشام إنام هو تبع له ولرشاحه، واألوىل أن ال ُيقرأ به؛ ألنه مل يذكره املحقق، 

وتبعه عىل ذلك كثري من املحققني، ومل يذكروه إال أهنم مل يتعرضوا أيضًا لتضعيفه، 

« أصلهومل يذكره أيضًا يف
(4)

. 

فإذا كان األمر كذلك، فال غرو إذا قلد النوريُّ ابَن اجلزري يف مجيع حتريراته، 

فيها، وكان يذكر نص  "املحقق"مجيعًا، واعتمد ما ذهب إليه  "الغيث"فذكرها يف 

كالمه استشهادًا عليها، حتى لو انفرد هبا ابن اجلزري من بني املقرئني الذين وقف 

 كام يقول النوري:النوري عىل كتبهم. 

: قرأ ورش بزيادة ياء بعد القاف يف الوصل دون الوقف، [15]غافر:  ﴾ائ ﴿»

واملكي بزيادهتا مطلقًا، والباقون بحذفها مطلقا. وذكر الداين اخلالف لقالون يف 

حذفها مطلقًا كاجلامعة، وإثباهتا وصاًل كورش. وتبعه عىل ذلك الشاطبي، وتبعهام 

اإلثبات، وجعله مما انفرد  "املحقق"لف بعدمها. وضعَّف عىل ذلك كل من رأيته أ

                                       
 .140 –139املصدر السابق: ( 1)

 .200سابق: املصدر ال( 2)

 .178املصدر السابق: ( 3)

 .291املصدر السابق: ( 4)
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«به فارس بن أمحد من قراءته عىل عبد الباقي
(1)

. 

ومل يقترص النوري عىل حتريرات ابن اجلزري، بل أخذ ببعض التحريرات التي 

جدت بعده،  وكان النوري يتخري من أقوال املحررين يف حالة اختالفهم، كام يف 

[51]يونس:  ﴾ۈئ﴿مسألة 
(2)

. 

وإذا كان النوري قد تأثر بمذهب ابن اجلزري، وبدأ يراجع جذوره املغربية 

شيوخه "ويعرضها عىل هذا املذهب، فال غرو إذا رأيناه أحيانًا ينص عىل خمالفة 

جرى عمل شيوخنا »رصاحة وتصدير عكس ما صدروه، كام يقول:  "املغاربة

واحلق أن فيه وجهني:  باإلدغام، [27]مريم:  ﴾ڦڤ ﴿املغاربة عىل قراءة 

اإلظهار لكونه تاء خطاب وعزاه بعضهم لألكثرين، وقال اجلعربي: إنه األشهر، 

«وبه قرأت. واإلدغام لثقل الكرسة والتأنيث، وهبام أخذ سائر املتأخرين
(3)

. ويقول 

واختلفوا يف األخذ به لقنبل؛ فاجلمهور من املغاربة عىل تركه له كسائر »يف التكبري: 

).. ( وأخذ له بعضهم )..( بالوجهني، وعليه عملنا  "التيسري"وهو الذي يف القراء 

«وعمل شيوخنا
(4)

. 

 ﴾ڀ﴿ومن ذلك أن النوري تبع شيخه اإلفراين يف ترجيح الفتح للبرصي يف 

، وقفًا، عكسًا ملا رجحه املغاربة[44]املؤمنون: 
(5)

. 

 
                            

                                       
 .340املصدر السابق: ( 1)

 .246 - 245انظر: املصدر السابق: ( 2)

 .285املصدر السابق: ( 3)

 . 386 - 385املصدر السابق: ( 4)

 كام تقدم يف املطلب الثاين، من املبحث الثالث.، 300انظر: غيث النفع: ( 5)



 (ه1437جمادى اآلخرة )العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

103 

 املبحث اغومنع
  هـ(1137- 1076) ء دديسس املنجب  عماأنو اغ 

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
ب أحد  هو إدريس بن حممد بن أمحد الفايس، املعروف باملنجرة الكبري، ُلقِّ

؛ ألنه كان حيرتف النجارة، ولد وتويف بفاس، وحج وأخذ عن "املنجرة"أجداده بـ

راءات، منها: أرجوزة يف ما اشتهر عن املقرئني املشارقة. له مؤلفات كثرية يف الق

القراء تصديره من وجوه الروايات، وتقريب الكالم يف ختفيف اهلمز حلمزة 

وهشام، وفتح املجيد املرشد لضوال القصيد، وكفاية الطالب يف الرسم، ونزهة 

الناظر والسامع يف إتقان األداء واإلرداف للجامع، والنهج املتدارك يف رشح دالية 

بارك، وأجوبة يف القراءات والرسم، وحاشية عىل الطراز يف رشح ضبط ابن امل

اخلراز للتنيس
(1)

. 

وقد طبقت شهرة أيب العالء اآلفاق، وشاعت طريقته اخلاصة التي أصبحت 

عنوان اإلقراء يف عرصه يف سائر أنحاء الغرب اإلسالمي، وأصبح من ال يأخذ هبا  

 علوم القراءات، وشيخ املقرئني بفاس عاملًا ماهرًا يف كان »: ال ُيعد قارئاً 

واملغرب كله، وإليه املرجع يف ذلك، وخترج عىل يده فيه كثري من القراء، بل ال ترى 

من سوس األقىص إىل طرابلس ونواحيها إال من قرأ عليه أو عىل أحد من تالمذته، 

«حتى إن من مل يقرأ عليه وبطريقته ال ُيعد قارئاً 
(2)

قد ُتاوز  ، بل إن إشعاع مذهبه

حدود املغرب
(3)

. 
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وقد َفرضت طريقُة ابن القايض نفَسها عىل أيب العالء بسبب قوهتا ورسوخ 

جذورها يف املغرب، رغم تأثر أيب العالء بمذهب ابن اجلزري؛ فألف بعض مؤلفاته 

وحيث جرى العمل عند أهل عرصنا عىل ذلك  »عىل طريقة ابن القايض، كام يقول: 

ال يصح األخذ إال بام روي مشافهة، فوقفوا عند ما ُحد هلم،  اقترصنا عليه ؛ ألنه

«واقترصنا عىل ذلك موافقة هلم؛ ألهنم تولعوا هبذه الطريقة يف املغرب
(1)

. ومن 

ومنه االستشهاد  - "تقريب الكالم يف ختفيف اهلمز حلمزة وهشام"هذه املؤلفات: 

زم فيه طريقة ابن القايض، الذي ألفه بعد أن رحل إىل املرشق والت -املذكور أعاله 

فألف ابنه أبو زيد املنجرة حاشية عليه زاد فيها طريقة املشارقة
(2)

. وكذلك منظومة 

ة لدى املغاربة، ومل يظهر فيها أي  التصدير التي نظم فيها أبو العالء الوجوه املصدرَّ

، ـه1107أي: قبل أن حيج سنة  هـ1101تأثر له بمذهب ابن اجلزري؛ ألنه ألفها سنة 

 كام يقول:

ــا بالقصــدِ » ــى مراُدن ــا انته  هن

 

«العبـد "شـاق"تارخُيـه يف عـام  
(3)

 

ر اإلمالة يف    [8]البقرة: املجرورة  ﴾ڤ﴿ومن ذلك أنه يف هذه املنظومة صدَّ

للبرصي من الروايتني، خالفًا البن اجلزري يف ختصيصه اإلمالة بالدوري والفتح 

 بالسويس، كام يقول أبو العالء:

 "النـاس "اإلضجاع قـل يفوصدروا »
 

ـــامزين البصـــ  ـــاسـلل ـــع الن «ري مجي
(4)

 

وحتى يف مؤلفاته املتأخرة واملتأثرة كثريًا بمذهب ابن اجلزري، نراه أحيانًا يرتك  

وما »ما مل جير به العمل عند املغاربة، حتى لو قرأ به ابن اجلزري وأخذ به، كام يقول: 
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لتخفيف والتحقيق مل يثبت عمل وال من اخلالف هلشام بني ا "النرش"ذكره صاحب 

رواية به عند املغاربة؛ ألن روايتهم قاطبة التخفيف فقط، وهي طريق احللواين عنه، 

. واهلل أعلم. وأما التحقيق فهو "احلرز"وتبعه  "التيسري"وهي التي أسند صاحب 

أخذ. والوجهان صحيحان؛ هبام قرأنا وهبام ن": "النرش"رواية العراقيني )..(. قال يف 

(1)«"التيسري"و "احلرز"انتهى. ونحن مل نقرأ إال بالتخفيف، أعني املغاربة، كام يف 
. 

هذا عىل ما به األخذ اآلن عند املغاربة، وهو األكثر واألشهر وعليه »ويقول: 

«مجهور أهل األداء، ومل يذكر أكثر املؤلفني سواه
(2)

. 

وهذا »لرأي، كام يقول: بل إنه قد ينتقد ابن اجلزري ويصفه بمعارضة النص با

آخر باب اهلمز املفرد وآخر باب الوقف عىل أواخر  "النرش"نحو ما ذكر صاحب 

للمبدل ال يسوغ بالبدل من  [63]الكهف:  ﴾ٺ﴿الكلم، من أن الوقف عىل باب 

. "وهو غري موجود يف كالم العرب"أجل اجتامع ثالث سواكن ظواهر، قائال: 
التحريك، فيفصل به للساكنني، سيام إن كان متوسطًا وهذا ال يسلم؛ ألن املد يقدر ب

أو مشبعًا، فيكون الفرار بقدر ثالث حركات فأكثر. وكفى بثبوت أثره عن ورش 

ومن وافقه سامعًا يف أفصح الفصيح؛ فال ُيقطع عىل الفصيح باخلطأ، فرواية املبدل 

«عمومًا وقفًا ووصاًل، فال يسقط األثر بالرأي
(3)

. 

 تأثره باإلمام ابن الجزري: المطلب الثاني:
إذا كان ابن املبارك كام رأينا، قد تأثر بمذهب ابن اجلزري عن ُبعد، وذلك عن 

وغريه من مصنفات ابن اجلزري، فإن أبا العالء قد تأثر هبذا  "النرش"طريق كتاب 

املذهب عن ُقرب؛ فقد قرأ كتب ابن اجلزري وتأثر هبا أيام تأثر، ولكنه أيضًا حج 
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وخ املرشق وقرأ عليهم وأجازه أساطني املقرئني، الذين تتصل أسانيدهم ولقي شي

بابن اجلزري
(1)

. 

تقوم منهجية أيب العالء عىل أساس مزج الطريقتني: طريقة املغاربة وطريقة 

فأسس مدرسته عىل أنقاض مدرسة ابن »املشارقة مع االنحياز لألخرية غالبًا 

«ة أتى هبا من املرشقالقايض، وحاول أن يضيف إليها مواد جديد
(2)

. 

فهو أحيانًا ال حيبذ االقتصار عىل طريقة ابن القايض، ويعيب من مل يرحتل من 

والذي عليه العمل اآلن، »املغاربة ومل يأخذ عن املشارقة كام فعل هو، كام يقول: 

أعني أهل فاس وقطرهم ممن مل يرحتل ومل يأخذ باملرشق  -وبه األخذ عند املغاربة 

مذهب سيبويه فقط. وأهل املرشق عمومًا ومن أخذ عنهم موافقة  موافقةُ  -

«املذهبني معًا، وبذلك أخذوا علينا حسب ما تلقيناه منهم
(3)

.  

ث الزائدة عىل السبع إىل وكان من ثمرات تأثره باملشارقة إدخاله القراءات الثال

 ، وعنه انترشت يف"التحبري"و "الدرة"من طريق ابن اجلزري يف » مغربـال

«املغرب
(4)

، وقد أدخل إىل املغرب أيضًا اجلمع الكبري بني القراءات العرش، ومزجه 

باجلمع الصغري لطرق نافع العرش
(5)

. 

ومن ميزات طريقته توسعها يف ذكر اخلالفات والوجوه غري املأخوذ هبا عند 

فهو يذكر خالفات القراء »املغاربة، كام نرى عند بعض املقرئني اآلخذين بمذهبه: 

 يف كل مسألة مسألة، ويستوعب سائر وجوهها حسب الرواية التي أخذ هبا عن

شيخه أيب زيد املنجرة، عن والده أيب العالء، عن شيوخه املشارقة. وهي خالف 
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طريق ابن القايض التي تسقط من حساهبا بعض الوجوه التي مل جير هبا عمل 

«الناس
(1)

. 

، ويثني "البديعة"وقد اطلع أبو العالء عىل مصنفات ابن اجلزري التي يصفها بـ

لصاحب  : ما نسبه الناظم تعريف»عليها وعىل صاحبها ثناًء بالغًا، كام يقول: 

وكتبه من مصنفاته تدل عىل   من تفرده هبذا العلم صحيح؛ ألن مآثره "النرش"

«علو السندحتقيقه وحفظه وإتقانه واطالعه، وقد اختص ب
(2)

ثم قال بعد أن  . 

«وله مصنفات بديعة كثرية، وقفنا عىل جلها»ترجم له ترمجة ضافية:  
(3)

. 

، تصنيف خامتة املجتهدين حتفة "نرش العرش".. فعليك بمطالعة كتاب »ويقول: 

وأثابه الفردوس، إمام طبق األرض علاًم  كل مرص، شمس الدين بن اجلزري، 

«ققني أخريًا وأوالً وعماًل، وسام عىل املح
(4)

.  

الذي  "النهج املتدارك"ويبدو تأثر أيب العالء بمنهج ابن اجلزري جلّيًا يف كتابه 

هـ1136ألفه سنة: 
(5)

أي: بعد حجه بثالثني سنة؛ إذ نراه يمتدح املشارقة ويصفهم  

بإتقان التجويد ومتابعة السنة يف اإلقراء، ويلمح إىل أن ما جرى به العمل يف 

وهذا كله عىل »خمالف لذلك، كام يقول يف مسألة إبدال اهلمزة املسهلة هاًء:  املغرب

جواز النطق هبا هاء كام يف لفظ جل املغاربة، عدا جمودي تلمسان وقائله، وفقه اهلل. 

وأما املشارقة إىل اآلن رواية ودراية فباإلشارة إليها بالصدر، وَيسمع الـُمِحسُّ 

«إن أصغى هلاالناقد هلا دوّيًا من الصدر 
(6)

. 
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وهو معتمد املشارقة اآلن، »ويقول عن اعتامد العد املدين األخري يف الوقف: 

ومقتفي أثر السنة من غريهم ،كأهل درعة من الزاوية النارصية وبعض أشياخ 

أشياخنا الفاسيني. وجلُّ أهل املغرب إنام يعتنون بام ُقيِّد عن الشيخ اإلمام حممد بن 

«أيب مجعة اهلبطي
(1)

. 

وأبو العالء يف هذا الكتاب يأخذ باختيارات ابن اجلزري، وال يلتزم بام جرى به 

 كـ "أل"املحىل بـ»، كام يقول: "النرش"العمل عند املغاربة، بل يعرضه عىل نصوص 
َت [1]األنفال: ﴾ٻ﴿، و[14]آل عمران: ﴾ے﴿، [21]طه: ﴾ڱ﴿ ، َنكَّ

بالتحقيق من دون  عىل رشاح احلرز وبحث معهم يف أخذهم "النرش"صاحب 

، ونصه: )..(. "احلرز"سكت خلالد، وقال: إن ذلك ال يصح يف طريق من طرق 

«وتفريعه "الكنز"و "احلرز"فانظره مع ما به األخذ، ومطلقًا يف ظاهر 
(2)

. 

«ونصه فيه: ... "النرش"بل اختاره احلافظ الشمس يف »ويقول: 
(3)

. 

م اجلميع "النرش"عىل أن احلافظ ابن اجلزري يف »ويقول:  «وهَّ
(4)

. 

ويسرتسل أبو العالء يف الثناء البالغ عىل ابن اجلزري والدعاء له والرتحم عليه، 

وجزاه  "النرش"ورحم اهلل صاحب »بحيث نحس أنه القارئ املثايل لديه، كام يقول: 

«أحسن اجلزاء، حيث انترص للرواية، وقمع القائل بالرأي دون دراية
(5)

. 

شمس بن اجلزري، حيث رد ذلك وضعفه، ونصه يف ورحم اهلل ال»ويقول: 

« : .." نرشه"
(6)

. 
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ورحم اهلل احلافظ شمس الدين بن »ويقول عن إطالق الوقف الرسمي: 

اجلزري؛ إذ تربأ من ذلك ونبه عليه، جزاه اهلل خريًا عىل نصحه لكتاب اهلل ومحلته، 

«وأسكنه فسيح جناته، آمني
(1)

. 

، هو [62]البقرة: ﴾پپ ﴿يف باب  وما تقدم من جواز الرسم»ويقول: 

(2)«"النرش"الصحيح املعتمد عند املحققني من أرباب الفن وحفاظه، كصاحب 
. 

نزهة الناظر "وصار أبو العالء ُيَصدر كتبه بالثناء عىل ابن اجلزري كام يقول يف 

وجزى خريًا السادات الذين صنفوا يف اختالف آياته وحروفه : ».. "والسامع

«ة، فمنهم من نرش كنزه ومفتاحهالكتب املعترب
(3)

. 

وصار يرى أن طريقة ابن اجلزري واجبة االتباع؛ إذ هي احلق الذي ال حميد عنه، 

وأن ما ذهب إليه الداين وأبو داود وجرى به العمل تقليد أعمى، كام يقول يف مسألة 

االحتاد يف بني بني وأن الياء صورة، هو مذهب الشمس »: [103]األعراف: ﴾ې﴿

اجلزري وأتباعه، وكوهنا صورة ال زائدة هو احلق الذي ال حميد عنه، بدليل بن 

وتعجبه ممن عكس. فجزاه اهلل وهنيئًا بام خلف ونسب  "النرش"النظائر وترصحيه يف 

إليه، ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء؛ فعىل مريد احلق اتباعه إن ومض سناه، وترك 

«املكابِِر بالتقليد والدعوة يف عامه
(4)

. 

هذا مقابل انتقاده القايس البن القايض واهتامه باإلقدام بال حتقيق وبعدم إمعان 

أما قول الشيخ ابن القايض »النظر وعدم التنقيح حتى أتى بام ال وجه له، كام يقول: 

، طغيان قلم مل يمعن "وعىل الرسم بياء ساكنة قبلها ألف": "مقالة األعالم"يف 
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. وقد تقدم احلديث عن املسألة يف املطلب الثاين، من 266ك يف رشح دالية ابن املبارك: النهج املتدار( 4)

 املبحث الرابع.
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؛ ألن احلركة مشبعة بخالف [101]البقرة:  ﴾ۈئ﴿النظر، ولعله جرى له من باب 

إلخ  "وعىل الرسم بياء ساكنة واأللف قبلها مشبعة"هذا )..(. وكذلك قوله: 

عدم  كالمه، كله سبق قلم ال وجه له، بدليل ما نقله هو نفسه، والعذر له 

«املراجعة للمكتوب ومل ينقح
(1)

. 

الظاهر أن الرسم ممنوع ": "قالةامل"وأما قول الشيخ ابن القايض يف »ويقول فيه:  

، فإقدام منه ال حتقيق ونص، بل رده "اللتقاء الساكنني؛ فال وجه ملا قاله يف التيسري

هو ليس بظاهر، وال وجه ملا قاله هو؛ فكيف يمنع ما سمع وظهر وجهه وجال 

(2)«"الآللئ الفريدة"غره كالم صاحب  برهانه وصح عن الثقات؟ ولعله 
. 

والرسم ممنوع ": [83]اإلرساء:  ﴾ۅ﴿يف  "املقالة"قول صاحب »ويقول فيه: 

، ال وجه له؛ كيف يمنع ويرد بعد ثبوته وترصيح نصه؟! وما "لسكوهنا بعد فتح

وجه منعه دون نظائره التي نقل هو نفسه نص جوازها؟! بل املمنوع هو ما رصح به 

«إنه نبطي من اإلبدال واوًا حمركة عىل أن الصورة لألوىل، الذي قيل فيه:
(3)

. 

 
 
 

                            

                                       
 .263ر السابق: املصد( 1)

 .289املصدر السابق: ( 2)

 . 401املصدر السابق: ( 3)
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 املبحث اغثمم 
 هـ(1165)ت: ملس  أمحد احلبيب اغلَّدَمط  اغوجلدم 

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
هو أبو العباس وأبو الربكات سيدي أمحد )امللقب: احلبيب( بن حممد بن صالح 

يقي السجلاميس اللََّمطي، إمام  دِّ حافظ عالمة حمقق يف املنقول واملعقول، مقرئ الصِّ

حمدث فقيه زاهد صالح، اشتهرت فضائله وكراماته
(1)

. 

ني اهتاممهم بالتجويد وإتقان األداء، كام يقول ابن اللََّمطيومن املعروف عن 

ني هي الطريقة املثىل يف اللََّمطيوطريقة »عبد السالم يف رسالته يف املد الطبيعي: 

طريقة شيخه سيد املحققني أيب الربكات أمحد احلبيب وشقيقه أيب القراءات، وهي 

عبد اهلل، قال: فام رأينا يف أهل املغرب من وىف حروف املد حقوقها، وأعطاها من 

«املخارج والصفات مستحقها، سوى هذه العصابة
(2)

. ويقول الشيخ اإلمام سيدي 

عبد اهلل التِّنْواِجيوي الشنقيطي
(3)

شيخنا داين »..  الربكات: يف حتلية شيخه أيب 

«زمانه، وحافظ عرصه
(4)

. 

                                       
، 2176 - 6/2175انظر: نرش املثاين ألهل القرن احلادي عرش والثاين، ضمن: موسوعة أعالم املغرب: ( 1)

 .385 - 383/ 2واإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم: 

 .148القراء والقراءات باملغرب: ( 2)

هـ(: إمام عالمة مقرئ 1145)ت.  "سيدي"حممد سيدي عبد اهلل بن أيب بكر التنواجيوي املعروف بـأبو ( 3)

حمدث فقيه لغوي صالح، اشتهر بالذكاء والعبقرية واجلد يف طلب العلم وتدريسه، درس يف بالد شنقيط 

وخارجها وحج، وجاء بمكتبة نفيسة، وأسس حمرضة علمية ذات إشعاع واسع، حتى صار إمام 

الشناقطة يف عرصه يف القراءات والتجويد، من شيوخه: الشيخ سيدي أمحد احلبيب اللََّمطي السجلاميس، 

وقد تويف اإلمام التنواجيوي شاّبًا، قبل وفاة شيخه اللََّمطي بنحو عقدين، وقد أخذ عنه كثريون جّدًا. 

هان يف تراجم أشياخي يف ح الربوواض ،56: اجلنة طوير ابن وتاريخ ،209 – 208)انظر: فتح الشكور: 

 (.513، وبالد شنقيط املنارة والرباط: 93، و43، وحياة موريتانيا )احلياة الثقافية(: 23القرآن: 

 ب.283رسالة تبيني خمرج اجليم وصفته: ( 4)
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ني يف بالد شنقيط عن طريق اإلمام التِّنْواِجيوي ، اللََّمطيوقد انترشت طريقة 

«سيد القراء يف بالدنا»الذي أصبح 
(1)

، وأصبحت أكثر أسانيد الشناقطة تدور عليه 

كام يقول عنه  اإِلَدْوعييش
(2)

نا ُتتمع عند الشيخ ُطرق القرآن بأرض»الشنقيطي:  

، وهو أخذ عن الشيخ سيدي أمحد احلبيب الفياليل، عن سيدي إبراهيم "سيدي"

«األسكوري، عن ابن القايض
(3)

. 

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
أخذ أبو الربكات باملغرب طريقة ابن القايض، كام تقدم، ثم رحل إىل املرشق 

إحتاف فضالء "شهاب الدين البناء صاحب فأخذ القراءات األربعة عرش عن 

«ولعله أول من أدخلها إىل املغرب» "البرش
(4)

. ويقول عنه اإلمام التِّنْواِجيوي 

وشيخنا هذا املتقدم ذكره كان يعرف القرآن الكريم بألف طريق عن »الشنقيطي: 

وفيه ألف طريق، وقرأه  "النرش"ظهر قلب؛ فهي مستحرضة عنده، ألنه قرأه بطريق 

البن اجلزري أيضا وفيها ألف طريق )..(، وقرأ شيخنا املذكور  "الطيبة"ن طريق م

هذه األلف يف املدينة املرشفة، عىل ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم، وهذه 

األلف ليس فيها يء شاذ،  وكان يعرف ثالث قراءات فوق هذه األلف شاذة، 

، وله تأليف عليها ال يوجد "لصغريالعرش ا"وكان يعرف طرق نافع العرشة املسامة بـ

«مثله
(5)

. 

                                       
 .61فتح الشكور: ( 1)

، )ولد حوايل ( 2) هـ، وتويف سنة: 1170هو أمحد بن الطالب حممود بن عمر اإِلَدْوعييش امللقب: مَحْيديتِّ

هـ(: عامل مقرئ نحوي فقيه مشهور. من مؤلفاته: نظم ما به األخذ لنافع، وإرشاد 1257هـ أو 1251

موريتانيا )احلياة  التايل يف التجويد، وإرشاد القارئ والسامع عىل الدرر اللوامع البن بري. )انظر: حياة

، ومعجم املؤلفني يف القطر 586ب: ، وتاريخ القراءات يف املرشق واملغر40و37و7الثقافية(: 

 .(13الشنقيطي: 

 .  73 – 72إرشاد القارئ والسامع: ( 3)

 ح. 66/  5قراءة اإلمام نافع عند املغاربة: ( 4)

 أ.284رسالة تبيني خمرج اجليم وصفته: ( 5)
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بابن اجلزري واعتمد أقواله يف القراءات ويف اللََّمطي من هنا فال عجب إذا تأثر 

   ﴾ڭ﴿مذهب ابن اجلزري يف حذف اللََّمطي الرسم أيضا؛ فقد اعتمد 

، وهو املذهب الذي انفرد به  ابن اجلزري، ومل يأخذ به [19 ]التوبة: ﴾ۇ﴿

 وال املغاربة. املشارقة 

فظاهر مصادر علم الرسم أن الكلمتني ثابتتان؛ إذ مل تنص املصادر عىل حذفهام، 

سكت الشيخان »حذفه فهو ثابت. يقول د. أمحد بن أمحد رششال:  وما مل ُينص عىل

ڭ  ڭ   ﴿من قوله تعاىل:  "عامرة"و "سقاية"أبو عمرو الداين وأبو داود عن 

ومل يذكرمها صاحب مورد الظمآن، ومل  : [19]التوبة:  ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

البسط والبيان "يتعرض هلام رشاح مورده، وال ذكرمها الشيخ عمر البينوين صاحب 

، ومل يذكرمها علامء فاس الذين تعقبوا نظم اخلراز، وبينوا "يف ما أغفله مورد الظمآن

(1)«"طرر عىل مورد الظمآن"مسائل وأمورًا علمية فاتت الشيخ اخلراز، يف كتاب: 
. 

فقد رسمتا يف مصاحف أهل »هذا من ناحية النص، أما من ناحية العمل 

«املغرب وأهل املرشق بمختلف الروايات، بألف ثابتة فيهام
(2)

. 

وانفرد الشطوي عن ابن »لكن اإلمام ابن اجلزري رجح حذفهام، كام يقول: 

 -: ُسَقاة [19]التوبة:  ﴾ڭ   ڭ  ۇ  ۇ﴿هارون يف رواية ابن وردان يف 

بفتح  -: مجع ساق َكرام ورماة، وَعَمَرة -بضم السني، وحذف الياء بعد األلف 

: مجع عامر مثل صانع وصنعة. وهي رواية ميمونة -العني، وحذف األلف 

والقوريس عن أيب جعفر، وكذا روى أمحد بن جبري األنطاكي عن ابن مجاز، وهي 

لقديمة حمذوفتي األلف قراءة عبد اهلل بن الزبري. وقد رأيتهام يف املصاحف ا

(3)"قيامة"كـ
. ثم رأيتهام كذلك يف مصحف املدينة [33]املرسالت: ﴾ڳ﴿و

                                       
 .87خمالفات النساخ وجلان املراجعة والتصحيح ملرسوم املصحف اإلمام: ( 1)

 ح. 3/617تبيني هلجاء التنزيل: خمترص هجاء ال( 2)

 [.85]البقرة:  (ژ)أول مرة يف:  توقع( 3)
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الرشيفة، ومل أعلم أحدًا نص عىل إثبات األلف فيهام، وال يف إحدامها، وهذه 

«الرواية تدل عىل حذفها منهام؛ إذ هي حمتملة الرسم
(1)

. 

 الكلمتني، وانفراد ابن ورغم إطباق املشارقة واملغاربة عىل إثبات األلف يف

د النكري عىل من  اجلزري برتجيح حذفهام، فقد تبنى اإلمام اللََّمطي حذفهام، وشدَّ

 يثبت الكلمتني!! كام يقول:

 باحلــــذِف "عــــامرةم " "ســــقايةم "»

 

ـــــِف    ـــــري ُخل ـــــراءَة بغ ـــــدى ب  ل

ــــــِن وردانْ   ــــــراءُة اب ــــــه ق  دليُل

 

 فـــالَح التبيـــانْ  "َعـــاَمَرهْ " "ُســـَقاةَ " 

ــــا   ــــاة  "وزُن أوالمه ــــوا "رم  نقل

 

 ال ُتهلــوا "َصــنََعهْ "والثــان وزن   

ــُن اجلــزري  ــَره اب ــذي َذك  هــذا ال

 

ــــه كــــاملطرِ ـيف نشــــ   ــــن علُم  ِره َم

 والقســـــطالين مثَلـــــه يقـــــوُل  

 

 باحلـــــذف فـــــيهام وذا املقـــــوُل   

ـــاحِف   ـــدى املص ـــا ل ـــد رآمه  لق

 

ــــالِف    ــــال خُتَ ــــَة ف ــــي القديم  أعن

ــــ  ــــِة املش  رفهْ ـومصــــحِف املدين

 

َفهْ با   ــن َصــحَّ ــيهام ودْع َم  حلــذف ف

ـوا  ـوا َعضُّ  هذا هو الصواب َعضُّ

 

ـــوا   ـــم ُغضُّ ـــاألرضاِس ث ـــه ب  علي

ــا  ــو خَط ــه فْه ــن َثْبتِ  أبصــاَركم ع

 

 واحلمـــد هلل عـــىل كشـــف الغطـــا  

 وقائـــُل األبيـــات َمـــن ُينـــاَدى 

 

 بأمحـــــــَد احلبيـــــــِب ِع املـــــــراَدا  

ـــــاهلُل  ـــــْل بغـــــرِي ذا ف ـــــن َيق  وَم

 

ـــــــ   ـــــــيُبه بش «َأن َرآهُ رِط ـحس
(2)

 

  
                            

                                       
 .2/278النرش يف القراءات العرش: ( 1)

 .1: "وعامرة" "سقاية"منظومة يف حذف ( 2)
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 املبحث اغتملسع
 هـ(1179 - 1111)اغبمح  املنجب  أنو زسد عبد  

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
هو أبو زيد عبد الرمحن بن أيب العالء إدريس الفايس الشاذيل، املعروف باملنجرة 

ة والتدريس بمسجد الرشفاء بفاس من الصغري، ولد وتويف بفاس. توىل اخلطاب

إىل وفاته. من مؤلفاته: املقاصد النامية يف رشح الدالية، وفتح الباري هـ 1164سنة: 

عىل بعض مشكالت أيب إسحاق اجلعربي، وحاشية أخرى خمترصة عىل اجلعربي، 

وحاشية عىل فتح املنان البن عارش يف الرسم، وتأليف يف التكبري، واملسائل اللطيفة 

يف األبحاث الرشيفة، وذيل عىل تقريب والده يف ختفيف اهلمز حلمزة وهشام، 

وتعليق عىل الطراز يف رشح ضبط اخلراز للتنيس
(1)

. 

مع أن اإلمام أبا زيد املنجرة قد أخذ عن والده أيب العالء، الذي يصفه بأنه 

«اإلمام النحرير، املشهور باإلتقان والتحرير، الشيخ الوالد»
(2)

ن وكان م ،

املفروض أن يتأثر به كثريًا، فإننا نجد حدة التأثر بابن اجلزري قد خفَّت لديه، ربام 

عىل حد تعبري تلميذه ابن عبد  -بتأثري من البيئة املحيطة به، وألنه أيضًا قد صار 

«شيخ اجلامعة بقطر فاس» -السالم 
(3)

، حتى إننا نجد هذا التأثري يكاد ينعدم لدى 

د أبا زيد مثاًل خيالف مذهب ابن اجلزري يف عدم اشرتاط تالميذ أيب زيد. فنج

التواتر يف كل حرف من القراءات
(4)

، وخيالفه كام خالفه واُلده قبله يف مسألة إبدال 

                                       
(، واملقاصد النامية 1415رقم الرتمجة: ) 1/354وشجرة النور الزكية :  2/270انظر: سلوة األنفاس : ( 1)

 .56 – 39مقدمة املحقق( : يف رشح الدالية )

، كام يف: القراء والقراءات "فتح الباري عىل بعض مشكالت أيب إسحاق اجلعربي" وصفه بذلك يف كتابه:( 2)

 . 127باملغرب: 

 .413 - 411/ 4قراءة اإلمام نافع: ( 3)

 . 1/13. وانظر النرش: 149انظر: املقاصد النامية يف رشح الدالية )القسم األول(: ( 4)
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اجلمع بني ثالثة سواكن ال َيمنع منه »وقفًا، كام يقول:  [63]الكهف:   ﴾ٺ﴿باب 

يق األزرق يف باب إال عدم ثبوته يف الرواية، وإال فقد ثبت عن ورش من طر

«يف الوقف [63]الكهف:  ﴾ٺ﴿
(1)

. 

الطلبة، كام يقول ابن عبد  إطالق الوقف الرسمي؛ فال يرده عىلويتسامح يف 

«فال يرده عليهم شيخنا  وقد كان الطلبة يقرؤون به عىل»السالم: 
(2)

. هذا مع 

أن والده كان يمنعه اتباعًا البن اجلزري
(3)

. 

كام يقول الشاطبية املخالف لتحريرات ابن اجلزري، ويأخذ عنه تالميذه بظاهر 

ابن عبد السالم بعد نقله كالم ابن اجلزري يف مسألة التحقيق من غري سكت يف الم 

يف ذلك األوجه  لكن الذي أخذت به عن شيخي»التعريف وقفًا حلمزة: 

«الثالثة، عىل ما ذكره الشارح وأبو شامة، وكام هو ظاهر الشاطبية
(4)

. 

 الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري: المطلب
من مظاهر حمافظته عىل طريقة والده يف التأثر بابن اجلزري رجوعه إىل النرش

(5)
 ،

لوالده زاد فيها  "تقريب الكالم يف ختفيف اهلمز حلمزة وهشام"وتأليفه حاشية عىل 

كورالطريقة املرشقية عىل الطريقة املغربية التي أخذ هبا والده يف كتابه املذ
(6)

. حتى 

ما ذكر من احتاد الرسم »إنه قد خيالف والده ويوافق ابن اجلزري، كام يقول: 

والقياس يف املحرك بحركة النقل ملطابقته ما رسم يف املصحف هو مذهب احلافظ 

.(. وذهب اجلعربي وابن غازي إىل أن ما حرك بحركة النقل وسطًا .ابن اجلزري ).

                                       
 .129املقاصد النامية يف رشح الدالية )القسم األول(: ( 1)

 .430أجوبة حممد بن عبد السالم الفايس: ( 2)

 كام تقدم يف املطلب الثاين من املبحث السابع.( 3)

 .148شذى البخور العنربي: ( 4)

 .134و 126و 118ول(: مثال: انظر: املقاصد النامية يف رشح الدالية )القسم األ( 5)
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شامم قيايس فقط ؛ ألنه حرك بحركة اهلمز املفقود وطرفًا عند اإلشارة بالروم واإل

خيتاره، والظاهر األول ألن املراد بالتخفيف  من املصحف. وكان سيدي الوالد 

«الرسمي مطابقة اللفظ ملا رسم يف املصحف
(1)

. 

وحيتج بقول ابن اجلزري ويعمل به رواية، ولو مل يظهر له وجهه دراية. كام يقول 

ن جييز يل يف ما بعد مهزته واو من هذا الباب نحو باب وكا»ابن عبد السالم: 

حذَف اهلمزة، عماًل بقول صاحب  [83]اإلرساء:  ﴾ۅ﴿و [255]البقرة: ﴾ېئ﴿

وقال:  "[255]البقرة:  ﴾ېئ﴿ونص صاحب التجريد عىل احلذف يف ": "النرش"

، وهو موافق للرسم؛ فهو أرجح عند من يأخذ به. [83]اإلرساء:  ﴾ۅ﴿وقياسه "

. وكنت أباحثه فيه؛ ألين مل أعلم له وجه قياس، فكان "هلذيل: إنه الصحيحوقال ا

(2)«"كذا أخذنا"يقول يل: 
. 

، كام يقول "الشاطبية"عىل طرق  "النرش"وأصبح يف إقرائه يضيف زيادات طرق 

إىل ذكر وجه آخر أصحب معه التكبري والتهليل،  "أو"ثم انتقل بـ»ابن عبد السالم: 

. وهبا أخذت عىل هذا الرتتيب عن شيخنا احلافظ "النرش"يف ، وذكره اً فيه محد

«العالمة موالي عبد الرمحن املنجرة
(3)

. 
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 املبحث اغعمشب
 (هـ1214 - 1129) حمدمد ن  عبد اغوما  اغفملس  

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
م الفايس: شيخ القراء وإمام املتأخرين يف هو أبو عبد اهلل حُممد بن عبد السال

القراءات والتفسري وعلوم القرآن واحلديث والنحو وعلوم اللغة والتاريخ 

واحلساب. ُتول يف أنحاء املغرب يفيد ويستفيد. من مؤلفاته: إحتاف األخ األود 

املتداين بمحاذي حرز األماين، وشذى البخور العنربي وبعض عزائم الطالب 

عانة عىل كنز أيب إسحاق اجلعربي )حاشية عىل اجلعربي(، وإبراز الضمري العبقري إ

من أرسار التصدير، وأجوبة يف القراءات
(1)

. 

بدأ املذهب املغريب مع ابن عبد السالم الفايس، يستعيد شبابه ويسرتجع مكانته 

ن التي كان حيتلها يف عهد ابن القايض، بعد محلة التأثر بابن اجلزري التي قادها اب

املبارك وأبو العالء املنجرة، ثم ابنه أبو زيد املنجرة بدرجة أقل. بل بدأ ابن عبد 

السالم يرد عىل ابن اجلزري علنًا، وبدأ أيضًا ُينَظِّر للمذهب املغريب، يف ما يبدو أنه 

استجابة عكسية لتأثري منهج ابن اجلزري، فكان بحق الـُمنَظِّر األول هلذا املذهب، 

ه حتى اليوم، وتلك خاصية امتاز هبا ابن عبد السالم من بني والضامن لبقائ

 أساطني هذا املذهب.

لكن ما الذي جعل التأصيل للمذهب املغريب يتأخر إىل عهد ابن عبد السالم؟ 

لعل السبب يف ذلك أن هذا املذهب كان حمل إمجاع يف الغرب اإلسالمي؛ فلم يكن 

ى دخلت إىل الغرب اإلسالمي كتب الناس يف حاجة إىل التساؤل عن موجباته، حت

ابن اجلزري، التي ُتَقدم طرحًا خمتلفًا، فبدأ الناس وخصوصًا املختصني )الطلبة( 

                                       
 وقراءة ،160 – 141(، والقراء والقراءات باملغرب: 1496رقم الرتمجة: ) 374ة: شجرة النور الزكي( 1)

 . 454 – 4/397: نافع اإلمام
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يتساءلون عن أرسار التصدير، فأخذ ابن عبد السالم عىل عاتقه هذه املهمة وتكفل 

(هـ1182)عنوان كتابه الذي ألف سنة:  "إبراز الضمري من أرسار التصدير"بـ
(1)

 ، كام

 تقديم رس عن -أملهم اهلل بلَّغ- إذ كنت كثريًا ما يسألني الطلبة»يقول يف مقدمته: 

 يكون أن عساه ما يف عيل اهلل ففتح ذلك، يف ففكرت األداء؛ يف اخلالف وجهي أحد

«التقديم ذلك عىل -اهلل رمحهم- ملشيختنا احلامل
(2)

 . 

وابن اجلزري؛ فابن عبد وقد أصبح احلوار يف عرصه علنّيًا بني املذهب املغريب 

السالم يرد برصاحة عىل ابن اجلزري وال يأخذ باختياراته، كام يقول يف مسألة إمالة 

كالم يف هذه  "حتبريه"فيه ويف  "النرش"ولصاحب »: [8]البقرة: املجرورة   ﴾ڤ﴿

، ال "الشاطبية"ونص  "التيسري"اإلمالة وبإطالقها يف روايتي البرصي عماًل بظاهر 

«ه عندناَأْخَذ ب
(3)

(4)"رؤوس". ويستشكل كالم ابن اجلزري، كام يقول يف مسألة 
 

فاعلم أنه ال جيوز فيه إال التسهيل بني بني، ويتحد الرسم والقياس عىل »وبابه: 

فيه  "النرش"جعل الواو املكتوبة صورة اهلمزة، ومل آخذ بغريه، وإن ذكر صاحب 

ونص عليه "، قال: "تباع الرسموهو األوىل عند اآلخذين با"حذف اهلمزة وقال: 

. وهو مشكل؛ ألين ال أعلم وجهًا يف القياس بحذفها، وإنام أخذنا بقول "غري واحد

«الداين وابن رشيح والشاطبي الذين رشطوا يف الرسم موافقة القياس
(5)

. 

ويدافع عن الشاطبي يف الوجوه التي قال ابن اجلزري إنه خرج فيها عن طرقه، 

قدم لدى املغاربة، فيبدو مقتنعًا بتقديم هذه الوجوه، وبأهنا والتي بعضها هو امل

ليست زيادًة وال خروجًا عن طرق الشاطبي، ويشدد اللهجة؛ فريى أن قول ابن 
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الشاطبي، وأن فهم الشاطبي  "فهم"خمالف لـ "فهم"اجلزري يف هذه املسائل هو جمرد 

، كام "غري سديد"زري ، وأن فهم ابن اجل"الظاهر بل احلق الذي ال معدل عنه"هو 

قال فيه بعدما ذكر مذهب محزة يف  "التيسري"وأما عن الثانية فإن صاحب »يقول: 

، ففهمه الشاطبي "وقد روي عن أيب شعيب )..(": [76،77]األنعام:  ﴾ڦ﴿

عىل أنه من طريقه ال أنه حكى مذهب الغري، وحفظه هو كذلك؛ فنظمه يف كتابه 

و الظاهر بل احلق الذي ال معدل عنه، ومل عىل ما وصله وحفظه وفهمه. وه

. وفِهمه "التيسري"عىل الناظم وال عىل  -يف ما علمت  -يعرتضه اجلعربي وال غريه 

وليست من طرقه،  "التيسري"عىل أنه حكاية مذهب الغري ذكره يف  "النرش"صاحب 

 ﴾ڦ﴿من بأن إمالة اهلمزة والراء معًا  "جامع البيان"واستند إىل ترصيح الداين يف 

يف ما بعده ساكن وما ال ساكن بعده، للسويس من قراءته عىل أيب  [77، 76]األنعام: 

هو  "جامع البيان"الفتح من غري طريق ابن جرير؛ يريد: فيكون هذا املرصح به يف 

عىل حكاية مذهب الغري. وهو غري سديد؛ الحتامل أن يكون  "التيسري"املذكور يف 

 حيدثه به أبو الفتح من طريق ابن جرير، وأن املذكور يف مل "اجلامع"هذا املذكور يف 

يف طرق معينة. وهو  "التيسري"حدثه به من طريقه؛ ألنه وضع كتابه  "التيسري"

«معدوم، الحتامل ما استند إليه غرَي ما أراد منه، وهو ظاهر
(1)

. 

فجاءت اإلمالة من طريق جعفر بن حممد يف ما بلغ الشاطبي وزاده، »ويقول: 

، ومل ير ابن أيب "وبذلك آخذ من هذا الطريق"ي طريق الرضير، وقال فيه: وه

«السداد أن ذكره له من باب حكاية مذهب الغري، كام قال اجلعربي
(2)

. 

املحررين كابن أيب السداد وابن اجلزري يف حترير الطرق،  "تعمق"وهو ال حيبذ 

ملشهورة؛ فإذا نسب ويرى أن شيوخ اإلقراء مل يكونوا يراعون ما وراء الطرق ا
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الداين الوجه إىل أيب الفتح مثاًل اكتفوا بذلك ومل هيتموا بالبحث عن سند أيب الفتح 

يف  "التيسري"وقال يف »يف ذلك الوجه، هل هو موافق للطريق أم ال؟ كام يقول: 
هبمزتني  [12التوبة:] ﴾ڭۓ﴿قرأ الكوفيون وابن عامر": سورة التوبة

ر لذلك. "اءيت عىل أيب الفتح بينهام ألفاحيث وقع، وأدخل هشام من قر . إلخ. فُصدِّ

من نصيه معًا أنه عن أيب الفتح عن عبد  "من قراءيت عىل أيب الفتح"لكن ظاهر قوله: 

أن اإلدخال  "املفردات"اهلل بن احلسني البغدادي ألنه هكذا أسند. والذي عنده يف 

ن احلسن، وأن عدم اإلدخال من قراءته عىل أيب الفتح عن قراءته عىل عبد الباقي ب

إال يف سبعة مواضع عن قراءته عىل أيب احلسن وأيب الفتح أيضًا عن قراءته عىل عبد 

اهلل بن احلسني البغدادي. كذا قال ابن أيب السداد عنه. لكن الذين راعوا هذه املعاين 

لتيسري؛ ، وهم يعلمون أنه املسند عنه يف ا"من قراءيت عىل أيب الفتح"نظروا إىل قوله: 

«فصدروا لذلك من غري أن يعتربوا ما وراء ذلك
(1)

.  

وهو ال يتشدد كثريًا يف منع الرتكيب والتلفيق بني القراءات
(2)

. 

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
يعتز اإلمام ابن عبد السالم بام تلقاه عن شيخه أيب زيد املنجرة من أسانيد 

 ن اجلزري، كام يقول: املشارقة التي تصله بطريق اب

 عن شيخه احلافظ شـمس الـدين»

 

«اجلــــزري العــــامل املكــــني 
(3)

 

وهي املذكورة  -ونجده يضم إىل املسائل اخلالفية املعروفة يف الغرب اإلسالمي  

 ، كام يقول:"النرش" وجهًا جديدًا أخذه من - "الشاطبية"يف 
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ِم التكبــــرَي للبــــزي وِزدْ »  وَقــــدِّ

 

ــــــه وال  ــــــه ل ــــــًة مْع ــــــزدْ  هيلل  ت

ــــَدا  ــــِث الوجــــوِه مْح  أو ِزْد بثال

 

ـْل َقْصـَدا "والناس"ِمن دوِن    «ُتَكمِّ

ر لفَظ التكبري جمردًا عن اهليللة لتصدير الداين له، »ويقول يف الرشح:   َصدَّ

أيضًا ثانيًا، وهنى  "التيسري"وأردف عليه لفظه املصحوب باهليللة؛ ألنه مذكور يف 

عىل هذين الوجهني. ثم انتقل  "التيسري"اقتصار عن زيادة وجه آخر إشارة إىل 

. "النرش"إىل ذكر وجه آخر َأْصَحَب معه التكبرَي والتهليَل فيه محدًا، وذكره يف  "ـأو"بـ
وهبا أخذت عىل هذا الرتتيب، عن شيخنا احلافظ العالمة موالي عبد الرمحن 

«املنجرة
(1)

. 
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 ممةاخل
، بني اجلهل هبا طيلة القرن "الظاهرة اجلزرية"تراوح تعامل املغاربة مع  لقد

الثامن والتاسع والعارش، والتأثر هبا منذ أوائل القرن احلادي عرش. وهو تأثر 

ختتلف درجته بني نواحي بالد الغرب اإلسالمي؛ ففي املغرب األقىص بدأ ضعيفًا، 

الضعف. ويف تونس بدأ قوّيًا وبقي ثم قوي عند بعض املقرئني، ثم رجع إىل حالة 

 قوّيًا حتى عرصنا.

فِلَم نجح تأثري ابن اجلزري يف البقاء حّيًا فعاالً لدى التونسيني، وأخفق لدى 

الفاسيني؛ فلم نجد له كبري أثر بعد أيب زيد املنجرة؟ بل وجدنا مذهب ابن القايض 

 يستعيد شبابه مع ابن عبد السالم الفايس تلميذ أيب زيد.

ل أقرب تفسري لذلك هو القرب اجلغرايف الذي ربط تونس باملرشق، وأدى لع

إىل نشاط الرحلة من تونس إىل مرص وباقي املرشق، والوحدة السياسية التي ربطت 

بينهام يف إطار الدولة العثامنية، ومها عنرصان مل يتوفرا يف احلالة الفاسية؛ فلم جيد 

فتوقف، وعادت سيطرة مذهب ابن القايض  تأثري ابن اجلزري جّوًا مناسبًا لنموه؛

 حتى اليوم.

ويف اخلتام: أويص بتحقيق ونرش أعامل املقرئني املتأخرين يف املرشق واملغرب؛ 

فأكثرها غري منشور، وأغلبها جمهول لدى العامة. كام أويص بزيادة الدراسات 

 اإلسالمي، ومها املقارنة بني املذهبني الكبريين اللذين اشتهرا بني املقرئني يف العامل

املذهب املرشقي واملذهب املغريب. العتامد املتفق عليه بينهام يف حال االتفاق، 

والرتجيح بينهام يف حال االختالف. ثم االستعانة بنتائج هذه البحوث يف تدريس 

 التجويد والقراءات والرسم والضبط وطباعة املصاحف وتسجيلها.

 واهلل أعلم.
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 املصمدي واملباجع رهبس
 أزاييط بوشتا:  حتقيق -تأليف : حممد بن عبد السالم الفايس  - إبراز الضمير من أسرار التصدير -

 والعلوم اآلداب كلية -اخلامس حممد جامعة- العليا الدراسات دبلوم لنيل مقدمة رسالة-

 . م1996 - 1995/  هـ 1416 - 1415-  الرباط - اإلنسانية

 سامل حممد إبراهيم حممد:  تصحيح -زمريي األ مصطفى:  تأليف - حاف البررة )تحرير النشر(إت -

 - سامل حممد إبراهيم حممد:  تأليف.  العرش القراءات ومجع تأصيل يف الدهر فريدة:  ضمن -

 . م2001/  هـ1421 -مرص - قويسنا - احلديثة محادة مطبعة

مد بن حم بن أمحد الدين شهاب) البناء: تأليف - ة عشرإتحاف فضالء البشر في القراءات األربع -

 الكتب دار/  بيضون عيل حممد منشورات -حتقيق: أنس مهرة  -عبد الغني الدمياطي( 

 . م1998/  هـ1419 - 1 ط - بريوت - العلمية

 لنيل مقدمة رسالة - الفايس السالم عبد بن حممد:  تأليف - أجوبة محمد بن عبد السالم الفاسي -

 كلية - الرباط -جامعة حممد اخلامس   - رحائم سعاد:   إعداد - العليا الدراسات ومدبل

 - وعلومه القرآن ختصص - اإلسالمية الدراسات شعبة - اإلنسانية والعلوم اآلداب

 .م1993/1994 - هـ1413/1414

أمحد بن تأليف: املنجور )أيب العباس  -)الصياغة األوىل(  أجوبة المنجور على أسئلة المسيري -

 .208الرشيفني بتيشيت، حتت رقم:  الفاضلني بمكتبة حمفوظ  -عيل الفايس( 

 الدين مجال: حتقيق -( سليامن بن عيل) املنصوري:  تأليف - إرشاد الطلبة إلى شواهد الطيبة -

 . م2004 - طنطا - بطنطا للرتاث الصحابة دار - رشف حممد

 نرش -تأليف : أمحد بن الطالب حممود اإلدوعييش  - إرشاد القارئ والسامع لكتاب الدرر اللوامع -

 . م2002/  هـ1423 - 1 ط -: حممد حممود بن حممد األمني 

(  إبراهيم بن العباس) املراكيش السماليل: تأليف - اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم -

 .م2002/  هـ1423 - بالرباط امللكية املطبعة - منصور بن الوهاب عبد: حتقيق -

 مكتبة -تأليف : إبراهيم بن سعيد بن محد الدورسي  - اإلمام المتولي وجهوده في علم القراءات -

 . م1999/ هـ 1420 - 1 ط - الرياض - الرشد

 للرتبية العربية املنظمة منشورات - النحوي اخلليل: تأليف - بالد شنقيط المنارة والرباط -

 .م1987 - تونس - والعلوم والثقافة
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 ف والتشهير واساستحسان  وما أغفله مورد الممنن  وما سك  عنه في التنزيل يي البرهان بيان الخال -
 -وما جرى به العمل من الخالفات الرسمية في القرآن  وما خالف العمل النص فخذ بيانه بأوضح بيان 

 الرشيفني الفاضلني بمكتبة حمفوظ-( الفايس الرمحن عبد زيد أيب) القايض ابن: تأليف

 .107: رقم حتت ت،بتيشي

 أيب) القايض ابن:  تأليف - بيان الخالف والتشهير  وما وقع في الحرز من الزيادات على التيسير -

 6: رقم حتت  بتيشيت، الرشيفني الفاضلني بمكتبة حمفوظ  -( الفايس الرمحن عبد زيد

 (.جمموع)

 سيد: حتقيق -( الواداين جياحلا - أمحد الطالب) اجلنة طوير ابن: تأليف - تاريخ ابن طوير الجنة -

 .م1995/ هـ1415 - بالرباط اإلفريقية الدراسات معهد منشورات - سامل أمحد بن أمحد

 املنظمة منشورات - اباه ولد املختار حممد: تأليف - تاريخ القراءات في المشرق والمغرب -

 .م2004/  هـ1425-( إيسيسكو) والثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية

 - اإلسالمية املنار مكتبة -زروعي امل إبراهيم يارس: تأليف - من طلب إجازة القرآنالتبيان ل -

 . م2003/  هـ1424 - 1 ط - الكويت

 حممد بن حممد الدين شمس اخلري أيب) اجلزري ابن: تأليف - تحبير التيسير في القراءات العشر -

 الفرقان دار - لقضاةا مفلح حممد أمحد. د: حتقيق -( الشافعي يوسف بن عيل بن حممد بن

 - 1 ط -/ ومجعية املحافظة عىل القرآن الكريم / فرع الزرقاء  عامن - والتوزيع للنرش

 .م2000/ هـ1421

 تعقيب على "رسالة متضمنة للمقدم أداء في أوجه الخالف" للشيخ سيدي محمد بن علي بن يالوشة -
 .الطوالع النجوم:  شهبام -( إبراهيم بن الواحد عبد)  املارغني: تأليف - الشريف

: تأليف: ابن اجلزري )أيب اخلري شمس الدين حممد بن حممد  تقريب النشر في القراءات العشر -

 - احلديث دار -حتقيق: إبراهيم عطوة عوض  -بن حممد بن عيل بن يوسف الشافعي( 

 . م 2004/  هـ 1425 - القاهرة

تأليف:  - أ حال تالوتهم لكتاب اهلل المبينتنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخط -

 مؤسسات - النيفر الشاذيل حممد:  حتقيق -النوري )أيب احلسن عيل بن حممد الصفاقيس (  

 .تاريخ بال - تونس - اهلل عبد بن الكريم عبد
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 صالح حاتم: حتقيق -( سعيد بن عثامن عمرو أيب) الداين: تأليف - التيسير في القراءات السبع -

 .م2008 - 1 ط - القاهرة - التابعني مكتبة/  الشارقة - الصحابة مكتبة - نالضام

 - تونس - للكتاب العربية الدار - حامد بن املختار: تأليف - حياة موريتانيا )الحياة الثقافية( -

 .م1990

 -( الفايس السجلاميس املبارك بن حممد اهلل عبد أيب) املبارك ابن: تأليف - دالية ابن المبارك -

 ملبارك.ا ابن دالية رشح يف املتدارك النهج: رشحها ضمن

 حممد الدين شمس اخلري أيب) اجلزري ابن:  تأليف - الدرة المضية في القراءات الثالث المرضية -

 دار مكتبة - الزعبي متيم حممد:  حتقيق -(  الشافعي يوسف بن عيل بن حممد بن حممد بن

 .م 1993/  هـ 1414 - 1 ط - املنورة املدينة - اهلدى

يف: ابن أيب السداد املالقي )أيب حممد عبد الواحد بن حممد بن تأل - الدر النثير والعذب النمير -

 عيل حممد منشورات - معوض حممد عيل/ و املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق -عيل املالكي( 

 .م2003/  هـ1424 - 1 ط - بريوت - العلمية الكتب دار/  بيضون

تأليف: التِّنْواِجيوي الشنقيطي )سيدي أيب حممد عبد اهلل بن  - ج الجيم وصفتهرسالة تبيين مخر  -

 5481حمفوظ باملكتبة الوطنية الفرنسية، ضمن املكتبة العمرية، حتت رقم:  -أيب بكر( 

 )جمموع(.

 حممد احلاج سيدي) الرشيف يالوشة ابن:  تأليف - رسالة تحرير الكالم في وقف حمزة وهشام -

 .الطوالع النجوم:  هبامش -(  يسالتون عيل بن

 جعفر بن حممد:  تأليف - سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس -

 . هـ 1316 فاس - احلجرية الطبعة - الكتاين

 -( عثامن بن أمحد بن حممد الدين شمس اهلل عبد أيب) الذهبي: تأليف - ِسَير أعالم النبالء -

 - 1 ط - بريوت - الرسالة دار - العرقسويس نعيم وحممد ألرنؤوط،ا شعيب: حتقيق

 .م1983/ هـ1403

 السلفية املطبعة - خملوف حممد بن حممد: تأليف - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -

 .هـ1349 - القاهرة - ومكتبتها
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على  )حاشية لجعبريشذى البخور العنبري وبعض عزائم الطالب العبقري إعانة على كنز أبي إسحاق ا -
 مؤسسة موقع عىل منشور رقمي خمطوط -عبد السالم الفايس  بن حممد: تأليف - الجعبري(

 :الرابط هذا عىل - وعلومه القرآن قسم - البيضاء بالدار سعود آل العزيز عبد امللك

http://digital.fondation.org.ma/cgi-bin/library.cgi?e=q-01000-00---on-0manuscri--00-1----0-10-0---0---0direct-

10-DC--4-------0-1l--11-ar-50---20-about-%c7%e1%c8%ce%e6%d1--00-3-1-00-0-0-11-1-0windowsZz-1256-

00&a=d&c=manuscri&srp=0&srn=0&cl=search&d=HASH01e7df701ca68a5f8a42dc82. 

ي ) أيب القاسم حمب الدين تأليف : النوير - شرح الدرة المضية في القراءات الثالث المروية -

 مكتبة -حتقيق: عبد الرافع بن رضوان بن عيل الرشقاوي  -حممد بن حممد بن حممد املالكي( 

 . م 2003/  هـ 1424 - 1 ط - الرياض - والتوزيع للنرش الرشد

 حممد بن أمحد بكر أيب الدين شهاب) الناظم ابن: تأليف - شرح طيبة النشر في القراءات العشر -

 بيضون عيل حممد منشورات -س مهرة أن: حتقيق -(  الشافعي اجلزري بن حممد بن مدحم بن

 . م1997/  هـ1418 - 1 ط - بريوت - العلمية الكتب دار/ 

 حممد بن حممد الدين حمب القاسم أيب)  النويري: تأليف - شرح طيبة النشر في القراءات العشر -

 - طنطا - بطنطا للرتاث الصحابة دار - رشف حممد الدين مجال: حتقيق -(  املالكي حممد بن

 . م2004 هـ 1425 - 1ط

 -( نارص بن سلطان) اجلبوري: تأليف - شرح قواعد البقري )العقود المجوهرة والآللئ المبتكرة( -

 - 1ط - بريوت - العلمية الكتب دار/  بيضون عيل حممد منشورات - احلميص هناء: حتقيق

 .م1998 - هـ 1418

 دار/ بريوت - املعارص الفكر دار -تأليف: حممد مطيع احلافظ  - إلمام ابن الجزريشيخ القراء ا -

 .م1995/ هـ1416 - 1 ط - دمشق - الفكر

 الطبعة -(  الصغري بن حممد)  اليفرين:  تأليف - صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر -

 . تاريخ بال - فاس  - احلجرية

ين حممد بن حممد بن الد شمس اخلري أيب) اجلزري ابن: تأليف - طيبة النشر في القراءات العشر -

 ط - جدة - اهلدى دار مكتبة -حتقيق: حممد متيم الزعبي  -حممد بن عيل بن يوسف الشافعي( 

 .م1994/  هـ1414 - 1
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 -( الفايس الرمحن عبد زيد أيب) القايض ابن:  تأليف - علم النصرة في تحقيق قراءة إمام البصرة -

 حممد جامعة  -د : عبد العزيز كاريت إعدا - العليا الدراسات شهادة لنيل قدمةم رسالة

 - اإلسالمية الدراسات شعبة - اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية - الرباط - اخلامس

 . م1989/1990 - هـ1409/1410

 بن مدحم بن حممد الدين شمس اخلري أيب) اجلزري ابن: تأليف - غاية النهاية في طبقات القراء -

 بريوت - العلمية الكتب دار -قيق: ج. برجسرتارس حت -( الشافعي يوسف بن عيل بن حممد

 .م2006/  هـ1427 - 1 ط -

 -(  الصفاقيس حممد بن عيل احلسن أيب) النوري:  تأليف - غيث النفع في القراءات السبع -

 - بريوت - قافيةالث املكتبة - املبتدي القارئ رساج:  هبامش - الضباع حممد عيل: تصحيح

 .تاريخ بال

:  حتقيق -تأليف : اجلمزوري )سليامن بن حسني بن حممد (  - الفتح الرحماني شرح كنز المعاني -

 . م2002/  هـ1422 - 1 ط - بريوت - العلمية الكتب دار - العدوي العال أبو رشيف

 بكر أيب بن حممد طالبال) الواليت الربتيل: تأليف - فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور -

 - بريوت - اإلسالمي الغرب دار -مد إبراهيم الكتاين و حممد حجي حم: حتقيق -(الصديق

 .م1981/هـ1401 - 1ط

 الرمحن عبد زيد أيب) القايض ابن: تأليف - الفجر الساطع والضياء الالمع في شرح الدرر اللوامع -

 - 1 ط - مراكش - الوطنية والوراقة املطبعة - البوشخي حممد بن أمحد: حتقيق -( الفايس

 م.2007ـ/ ه1428

 - الكتاين احلي عبد: تأليف - فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت -

 .م1982/ هـ1402 - 2 ط - بريوت - اإلسالمي الغرب دار - عباس إحسان: حتقيق

 - حجي حممد: حتقيق -( الفايس عيل بن أمحد العباس أيب) املنجور: تأليف - فهرس المنجور -

 .م1976/ هـ1396 - الرباط -ب للتأليف والرتمجة والنرش املغر دار

تأليف : ابن يالوشة الرشيف )سيدي احلاج حممد بن  - الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة -

 . م2002 - البيضاء الدار - احلديث للنرش الفرقان دار -عيل التونيس(  

 منشورات - محيتو اهلادي عبد. د: تأليف - نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش قراءة اإلمام -

 . م 2003/  هـ1424 - املغربية اململكة - اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة
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 - 1 ط - بريوت - اإلسالمي الغرب دار -تأليف : سعيد أعراب  - القراء والقراءات بالمغرب -

 .م1990/  هـ1410

 أمحد بن إبراهيم سيدي) املارغني: تأليف - األجلى في كون البسملة من القرآن أو ساالقول  -

 1 ط - بريوت/  دمشق - كثري ابن دار - قابة اهلادي حممد بن احلليم عبد: حتقيق -(  التونيس

 .م1999/  هـ1420 -

 أمحد بن دأمح. د: تأليف - مخالفات النساخ ولجان المراجعة والتصحيح لمرسوم المصحف اإلمام -

 .م2002/ هـ1423 - 1 ط -رة القاه - احلرمني دار - رششال

 أمحد بن أمحد. د: حتقيق -( نجاح بن سليامن) داود أيب: تأليف - مختصر التبيين لهجاء التنزيل -

 .هـ1421 - النبوية املدينة - الرشيف املصحف لطباعة فهد امللك جممع: نرش - رششال

 اخلزانة - طويب ومصطفى بنبني، شوقي أمحد: تأليف - معجم مصطلحات المخطوط العربي -

 .م2005 - 3 ط - بالرباط احلسنية

 - زيد با ولد اهلل عبد حممد بن حممد سيد: تأليف - معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي -

 .م1996 - تونس - سوسة - سعيدان منشورات

 حممد: حتقيق -( سعيد بن نعثام عمرو أيب) الداين: تأليف - المقنع في رسم مصاحف األمصار -

 .تاريخ بال - القاهرة - األزهرية الكليات مكتبة - قمحاوي الصادق

 -( الفايس إدريس بن الرمحن عبد) املنجرة زيد أيب:  تأليف - المقاصد النامية في شرح الدالية -

 سمالق) نعامن اهلل عبد عيل:   إعداد - املعمقة العليا الدراسات دبلوم لنيل مقدمة رسالة

 حممد جامعة  -ين ( وعبد اهلل معتصم )القسم الثالث ( الثا القسم) بصري اهلادي وعبد( األول

 مذاهب وحدة - اإلسالمية الدراسات شعبة - اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية - اخلامس
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 امللخص

 ت أقواهلممرويات التفسري من القضايا التي تباينت فيها آراء املعارصين واختلف

ا يدعي بعض أطرافه أن رأيه يمثل منهج املحدثني يف هذه القضية، جتاهها اختالف  

أن للمفرسين طريقة جتاه التعامل مع مرويات  ينخراآل ويدعي بعض أطرافه

 ثني.ا عن طريقة املحدالتفسري ختتلف متام  

ويأيت هذا البحث كمحاولة لوضع األطر املنهجية الضابطة للتعامل مع تلك 

عي   ؛املرويات ا أن هذا االختالف املعارص حول تلك القضية مل تكن له جذوره يف مدَّ

ثني، وأن سبب ة منهج للمفرسين خيتلف عن منهج املحد  املايض، وأنه ليس ثم  

ات من جهاهتا الثالث أو اخللل يف فهم االختالف عدم اكتامل جهات النظر للمروي

املنهجية لكل جهة منها؛ ذلك أن النظرة املنهجية ملرويات التفسري وغريها ينبغي أن 

جهة املعنى،  والثانية:جهة الثبوت،  األولى:؛ تتكامل من ثالث جهات رئيسة

                                وقد تناول البحث بياهنا يف الفصل األول. جهة أغراض املصنفني. والثالثة:

ثم عرض البحث للمحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسري والقرائن 

التي ينبغي عىل املتصدي لنقد األخبار معرفتها واستصحاهبا حتى  ؛ة هبااملحتفَّ 

ا يف حكمه، وتطبيقات املفرسين املحررين يف التعامل مع تلك يكون مصيب  

 املرويات. 
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 املقّدمة

 :وعىل آله وأصحابه أمجعني، وبعد ×احلمد هلل والصالة عىل رسول اهلل 

بني من  َفَتَتباين كثري من اآلراء املعارصة يف قضية نقد مرويات التفسري واملغازي

وحيشد كل فريق لتقرير  ؛يرى التساهل يف التعامل معها ، ومن يرى التشدد يف ذلك

آراء النقاد وتطبيقاهتم ما يقوي قوله، بال حترير يف الغالب ملعنى التشدد أو رأيه من 

 بيان يف الغالب لدرجات ومناطات التشدد أو التساهل.وبال التساهل، 

 ؛بل وصل األمر عند البعض إىل تصوير القضية بأن فيها منهجني متغايرين

ثني بحسب د  منهج يعتمد التشدد يف التعامل مع املرويات وهو منهج املح

تصورهم، ومنهج يعتمد التساهل مع املرويات وهو منهج املفرسين بحسب 

فريق من  تصورهم، وتال ذلك تطبيقات عملية منطلقة من املنهج الذي يعتقد كل  

املعارصين صحته، من مثل جتريد كتب التفسري وغريها من اآلثار الضعيفة وإخراج 

عىل كل إسناد من سري وغريها باحلكم صحيح التفسري، وتناول أسانيد كتب التف

وبيان اتصاله أو انقطاعه، أو من دعوات معاكسة ترى رضورة التساهل  أسانيدها

 مع تلك املرويات وإغضاء الطرف عنها.

يقرر  = والبحث إذ يشري هلذا التباين وذلك االختالف بني بعض املعارصين

عى االختالف املدَّ  كذلك أن ليس ثمة اختالف يف تلك القضية، وأن بعض صور

ومل يكن له واقع ال يف تنظريات  ،فيها بني بعض املعارصين مل يؤثر عىل ذات القضية

السابقني وال تطبيقاهتم، وأن منشأ االختالف اجلديد فيها راجع إىل إشكاالت 

عدم استحضار الصورة الكاملة ملنهج املحدثني يف التعامل مع  :من أبرزها ؛متعددة

واالكتفاء بالنظر إىل بعض جزئياته دون بعض، وتعميم بعض  كافة املرويات،

إطالقات األئمة يف بعض الرواة أو املرويات عىل كافتها، وتقزيم املنهج املمتد 

األرجاء يف الدراسة الظاهرية لإلسناد، وقلة اخلربة بمسالك النقاد ونفوذ بصائرهم 
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 إىل الدقائق واخلفايا.

من الرضوري بيانه أن بعض منطلقاته خارجة ف ؛والبحث إذ يعالج تلك القضية

 ث دَ ح  لذلك االختالف املم  تلك املنطلقاتوأن حماكمة  ،عن حدود ذلك االختالف

 .                    فهخروج به عن مساره وعدول به عن هد= 

ذلك أن البحث وإن كان املقصود منه منذ البداية بيان منهجية التعامل مع 

كشف عن أن منهج املحدثني يف التعامل فإنه  ؛ا التوجه بدأمرويات التفسري، وهبذ

مع كافة املرويات منهج واحد ال ختتلف كلياته الكربى وحماوره الكلية، ولكن 

وهذا  ؛ختتلف آلياته وإجراءاته ومستويات تطبيقه وتنزيله من علم إىل علم

ه، وإن الزعم االختالف يف مستويات التطبيق والتنزيل هو أمارة دقة املنهج وتكامل

بأنه منهج واحد حتى يف مستويات التنزيل والتطبيق واآلليات واإلجراءات زعم 

إذ فيه عدول تام عن املنهج، وغفلة تامة عن متام إدراكه، وقصور ضخم يف  ؛باطل

ه تطبيقه وإعامله، ولذا سيكون مثار تعجب البعض أثناء تناول قضية ل  تصوره بَ 

ذلك  -من وجهة نظرهم  -ات التفسري مل يكن هلا ثبوت األخبار خاصة = أن مروي

ا عنها، د بعيد  الربوز الذي يتناسب مع كون البحث منعقد ألجلها، وأن البحث يغر  

وإنام مرد ذلك إىل أن فقه منهج ثبوت األخبار هو  ؛وحقيقة األمر بخالف ذلك

ذلك أن من  ؛ضبط كل ما حتته من قضايا ومسائل هم طَ بَ َض  ن  األصل وامليزان الذي مَ 

 املشكالت البحثية الكربى أن يسلط نظر البحث عىل جزئيات املسائل ويغفل بحث

 الكليات الكربى واألطر املفصلية التي تقوم اجلزئيات خلدمتها وحتقيقها.

وليس من الصواب ادعاء االنفصام بينه وبني  ؛ثني منهج متكاملإن منهج املحد  

والفضائل وخروجها عن إطاره ورشوطه، املرويات املتعلقة بالتفسري واملغازي 

وليس من الصواب كذلك إجراؤه عىل نمط واحد مع كافة املرويات املرتبطة به 

 اده وأحكامهم عىل كافة املرويات دونقَّ والداخلة حتت نطاقه، وتعميم إطالقات نم 
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ذلك أن حال الناقد  ؛ملواطن تلك اإلطالقات وسياقاهتا، وال لكيفيات تنزيلهاالتنبه 

البصري باملنهج مع الرواية كحال الطبيب احلاذق الذي خيتلف توصيفه للمرض 

الواحد باختالف األشخاص واختالف البلدان واختالف األحوال، واختالف 

بل ربام اختالف التوصيف للشخص الواحد من وقت  ؛ادرجة املرض قوة وضعف  

فق منهجيته وإنام الصواب يف ذلك كله إعامله و ؛إىل وقت ومن حال إىل حال

 الدقيقة التي تنساب مع كل رواية بحسبها وتتعامل معها بميزان دقيق يناسبها .

وقد تأملت تلك القضية فظهر يل أن معاقد اخلطأ يف تناوهلا راجعة إىل عدة 

  أهمها: ؛أمور

 التي كان من نتائجها:  ،ثني بصورته الكاملة. عدم مراعاة منهج املحد  1

حة املنهج املتكامل يف التعامل مع املرويات إىل ساحة أ( حتويل القضية من سا

 الدراسة الظاهرية لإلسناد وحرص القضية فيها.  

ثني ا للمحد  ب( تصوير قضية منهج التعامل مع أسانيد التفسري بأن فيها منهج  

بل كبار املفرسين  ؛ا من الصوابمتام   وذلك عار   ،ا عن منهج املفرسينخيتلف متام  

التفسري كابن وعىل مصنفاهتم املعول يف معظم مرويات -يف التفسريالذين صنفوا 

مل خيالفوا منهج املحدثني يف أسسه وكلياته، ويف فهمه -جرير وابن أيب حاتم

 وتطبيقاته يف مصنفاهتم التفسريية.

ج( عدم مراعاة الظروف املحتفة بنشأة اإلسناد وأثرها يف تفاوت درجات 

 ثر ذلك التفاوت عىل التعامل معها . اإلسناد بالنسبة للمرويات، وأ

د( عدم مراعاة االنفكاك بني مقام ثبوت الرواية عن قائلها ومقام مضمون 

 الرواية .

  .. عدم التنبه لغرض املصنفني من إيراد املرويات الضعيفة2

، ولذا فعىل املتصدي لنقد األخبار أو حتقيق الكتب مراعاة تلك األشياء جمتمعة
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. ة من عملهاجلوانب مكتملة حتى تتحقق له الفائدة املرجو  والنظر إىل تلك 

شة وغري وبمقدار النقص يف النظر لتلك اجلوانب تكون صورة املنهج النقدي مشو  

 مكتملة وينعكس ما فيها من خداج عىل التطبيقات العملية. 

فجاءت خطته  ؛وقد أراد البحث تسليط النظر عىل تلك اجلوانب مكتملة

  :مة وفصلنية عىل مقدمقسم  

 .جهات النظر يف التعامل مع اخلرب :الفصل األول

 ويتضمن ثالثة مباحث:

 جهة الثبوت. المبحث األول:

 جهة املعنى. المبحث الثاني:

 جهة أغراض املصنفني . المبحث الثالث:

 ؛املحددات والقرائن وتطبيقات املحررين :مرويات التفسري الفصل الثاني:

 وفيه ثالثة مباحث :
 .املحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسري حث األول:المب

 .القرائن املختصة بمرويات التفسري وأثرها  المبحث الثاني:

 تطبيقات املنهج عند املفرسين املحررين. المبحث الثالث:
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 الفصل األول
 جهات النظر يف التعامل مع اخلرب

 حث:ويتضمن ثالثة مبا
 وتــة الثبــجه:  املبحث األول

 ا وأربعة مطالب:ويتضمن مدخال تأسيسي  

 .املعيار الذي عليه املدار يف نقد األخبار المطلب األول:

 .ارتباط أركان املنهج النقدي بمعيار نقد األخبار المطلب الثاني:

 .ردارتباط أركان املنهج النقدي بإجراءات وآليات القبول وال المطلب الثالث:

؛ اإلسناد وماهية عالقته باملرويات من حيث الثبوت وعدمه المطلب الرابع:

  ويتضمن مدخال  وثالثة فروع:

 .إطاللة عىل تاريخ اإلسناد :مدخل

 .نشأة اإلسناد واعتامده الفرع األول:

  .تفاوت درجات وزمان اعتامد اإلسناد يف العلوم الرشعية الفرع الثاني:

 .السند الذي له حكم املتصل اإلسناد ورشط الصحة املنقطع الفرع الثالث:

 :مدخل تأسيسي
قضية ثبوت اخلرب أو عدم ثبوته هي القضية التي عليها مدار املنهج النقدي لدى 

ثني، ولذا سيتناول هذا املبحث الكالم عن ذلك املنهج وأركانه وآلياته املحد  

نهج النقدي عند املحدثني له فامل ؛املعتمدة إلصدار احلكم بثبوت اخلرب أو عدم ثبوته

معامله وكلياته الكربى التي تضبط إطاره العام، وهذه املعامل والكليات استندت إىل 

ا من اجلزئيات املكونة وقيامها، وانتظمت بداخلها كثري   تكوينهاكثري من األسس يف 

لصورهتا، وارتبطت يف عالقاهتا وامتداداهتا بمجموعة من الفنون املتنوعة 

واعتمدت عىل كثري من اجلزئيات والقرائن املختلفة باختالف  بيقات املتعددة،والتط
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املقامات واألحوال وغري ذلك مما كان له أكرب األثر يف استواء منهج نقد األخبار 

ه قدرته التامة ودقته البالغة ومرونته الفائقة يف ثني عىل سوقه، وإثبات  لدى املحد  

؛ خلة حتت نطاقه، وحترير الصواب فيها من اخلطأالتعامل مع كافة املرويات الدا

إلخراج الروايات املقبولة من بني فرث ودم الروايات املردودة، فاحلكم بالثبوت أو 

عدم الثبوت مرتبط يف ذلك املنهج بشبكة متداخلة من األركان واآلليات والقرائن 

 .ع معاقدهامن اإلمساك بخيوطها ومجال بد للمتصدي لنقد األخبار  ،واالمتدادات

إن التكاملية يف منهج التعامل مع املرويات واألخبار عند املحدثني ال ينبغي أن 

تظل دعوى ترتدد أصداؤها دون فهم مضموهنا، وال معرفة أركاهنا، وال إدراك 

بل ينبغي تصور األسس الكربى واملعاقد الكلية التي قامت عليها  ؛منطلقاهتا

طالق البحث عن منهجية املحدثني يف التعامل مع ومن هنا فإن ان .تكاملية املنهج

مرويات التفسري أو املغازي أو األحكام أو غريها دون وضوح التصور ألسس 

خطأ  = املنهج ومعاقده ودون تقدير الختالف آلياته ودرجات تنزيله وتطبيقه

منهجي، يؤدي إىل االضطراب والتناقض والتخبط يف الطرح، وعدم التحرير يف 

 .التناول 

ومن هنا أراد البحث بيان املرتكزات األساسية واملعاقد الكلية التي شكلت 

ا قبل بيان درجات تنزيله  ورد  ثني يف التعامل مع األخبار قبوال  التكامل ملنهج املحد  

ألنه ال يسلم حترير الفرع قبل حترير  ؛ومستويات تطبيقه مع مرويات التفسري

 قته بالكل قبل فهم الكل . األصل، وال يستقيم فهم اجلزء وعال

أساس األسس ومرتكز املرتكزات ومنطلق املنطلقات لفهم املنهج النقدي  وإن  

 :هو عند املحدثني وإدراك تكامله

 حتديد أركانه الكلية. .1

 حترير هدفه وغايته. .2
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   .حترير املعيار الضابط لتلك الغاية وما يرتبط بمجموع ذلك .3

فهي ثالثة،  ؛ا منهج نقد األخبار عند املحدثنيالتي قام عليه فأما األركان الكلية

، مامهوهذه الثالثة آخذة بمجامع أي خرب من أي جهة من جهاته، وممسكة بز

وضابطة آلليات التعامل معه، وتلك األركان الثالثة هي أركان اخلرب ذاته؛ إذ  كل 

 خرب من األخبار ينحرص يف أركان ثالثة:

 .مضمون اخلرب ونصه :األول

 .قائل اخلرب :والثاني

 .ناقل اخلرب وراويه :والثالث

د املنهج وعىل هذه األركان شي   ؛فكل خرب منقول قوامه هذه األركان الثالثة

ووضعت معايريه يف القبول والرد،  ،وركبت أجزاؤه ،ورفعت معامله ،النقدي

رت طبقات الرواة ا وتساهال  وحددت درجاته يف التعامل مع األخبار تشدد   ر  ، وحم

مما قام عىل هذه األركان دون إغفال أو تغليب لركن منها عىل  ؛لخإ ... صافهموأو

 ؛حساب آخر، وهذه األركان آخذ بعضها برقاب بعض، ومتداخل بعضها يف بعض

بحيث ال يمكن اكتامل املنهج النقدي بركنني منها دون الثالث لشدة ما بينها من 

ذلك هو أساس تكاملية املنهج ملن و ولشدة التأثري الساري بينها، ،تالحم وارتباط

أراد فهمها دون االكتفاء برتديدها أو نقل عبارات األئمة إلثباهتا دون فهم مرادهم 

 ا تفصيل الكالم عليها . هبا، وسيأيت الحق  

التي يدور عليها منهج املحدثني يف التعامل مع  وأما هدف المنهج وغايته

إليه أو بيان  ت  بَ س  ن نم وت هذه املرويات عم  فهي بيان ثب ؛األخبار واملرويات املتعددة

 عدم ثبوهتا عنه .

فهو غلبة الظن بصواب الرواية أو خطئها،  ؛لتلك الغاية وأما المعيار الضابط

 وفيام يأيت من مطالب بيان ذلك :
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 :الذي عليه المدار في نقد األخبارالمطلب األول: المعيار 
سة عىل معيار واحد عليه يقها مؤسَّ الغاية التي يسعى منهج نقد املحدثني لتحق

وهو غلبة الظن بصواب الرواية أو غلبة الظن ؛ املدار يف منهج النقد احلديثي

 بخطئها، فاملقبول ما غلب عىل الظن صوابه، واملردود ما غلب عىل الظن خطؤه.

والتعبري بغلبة الظن رصيح يف أن مسألة القبول والرد يف جمملها ومعظمها اجتهادية 

ا أن املدار عىل يقول الدارمي يف رده عىل برش املرييس مقرر  ؛ قني فيها وال قطعال ي

إن العلامء مل يزالوا خيتارون هذه  !ويلك»: غلبة الظن وأنه ليس ثم قطعيات يقينية

اآلثار ويستعملوهنا، وهم يعلمون أنه ال جيوز ألحد منهم أن حيلف عىل أصحها: 

مل يقله البتة. ولكنهم كانوا ال  ×ها: أن النبي قاله البتة، وعىل أضعف ×أن النبي 

«يألون اجلهد يف اختيار األحفظ منها، واألمثل فاألمثل من رواهتا يف أنفسهم
(1)

. 

يٌّ عىل َغَلَبة الظَّن  »وقال العراقي: 
واَية َمب ن  «فإن  باب الر 

(2)
. 

ة لألحاديث»: وقال ابن حجر يٌّ عىل َغَلَبة ال تعليلم األئمَّ
 :واذا قالإ  ف ؛ظن  َمب ن 

هم يف َنف س  األممَل  ي .ا َكذن ٌ يفأخطأ فال حت لب ؛ر  تعنيَّ خَطؤم َتَمد، امهو راجح اال  ل  فيمع 

ت فاء رتطوا ان  اذ   ولوال ذلك مَلَا اش   يف َقة فيه َمن  هو أرجح منهالث   فالوهو ما خي ؛الشَّ

ح «يح  َحد  الصَّ
(3)

. 

فاملراد بحسب الظاهر وما  ؛صحيحإذا قيل هذا حديث » :ويقول السيوطي

جلواز اخلطأ والنسيان عىل الثقة،  ؛ال أنه مقطوع به يف نفس األمر ،اقتضاه إسناده

 فاملراد أنه مل يصح إسناده فحكم بضعفه، عمال   ؛وكذا إذا قيل حديث ضعيف

اذب، وإصابة ـدق الكـواز صـر، جلـس األمـي نفـذب فـه كـاد ال أنـاهر اإلسنـبظ

                                       
 .(645، 2/644ملرييس )ا( نقض الدارمي عىل برش 1)

 .(105/ 2طرح التثريب يف رشح التقريب )( 2)

 .(1/128(، وينظر: رشح النووي عىل مسلم )585/ 1( فتح الباري البن حجر )3)
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«ثري اخلطأمن هو ك
(1)

. 

وهي أن أبواب  ؛وهذا تقرير حلقيقة غابت عن كثري من التطبيقات املعارصة

إال أهنا  -وإن كان هلا أصول جتري عليها وأطر تضبطها  - اإلعالل ونقد الروايات

ا ن  ي  ا بَ بل تتفاوت درجات إعامهلا وآليات توظيفها تفاوت  ؛ واحد ن  نَ ال جتري عىل َس 

ن منهج نقد األخبار متشعب املسالك مرتامي األطراف بحسب كل رواية؛ لكو

ا ما حيسب معقد التفاصيل بعيد الغور دقيق املسلك، إذ يبلغ من قمة الظهور أحيان  

ا ما معه الناظر أن ليس هناك خفاء، ويبلغ من قمة الوعورة والدقة واخلفاء أحيان  

عاملون مع كل رواية وإنام مرد ذلك إىل كون النقاد يت ؛يظن معه أن ليس معه ظهور

بحسبها وحسب قدرها وأثرها ومضموهنا وما احتف هبا، وقد عرب عن هذا املعنى 

وأما أهل ...» :فقد نقل الزركيش عن ابن دقيق العيد قوله؛ عدد من العلامء

فإهنم قد يروون احلديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم هلم علل فيه  ؛احلديث

أو قيام قرينة  ،الفة مجع كثري له أو من هو أحفظ منهمتنعهم من احلكم بصحته كمخ

ومل جير ذلك عىل قانون واحد يستعمل يف  ،ة الظن بغلطةــهم غلبـي أنفسـر فـتؤث

«مجيع األحاديث
(2)

وخيتص بنظر ليس  ،ولكل حديث ذوق» :وقال ابن تيمية، 

«لآلخر
(3)

وهلم يف كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك »وقال ابن رجب:، 

«ضابط يضبطه
(4)
. 

ومقصود هذه العبارات: أن املعيار الذي عليه مدار قبول الرواية أو ردها ال 

 ؛جيري عىل نسق واحد، وال ينحرص يف قالب بعينه، وال يتشكل عىل هيئة واحدة

ا بحسب كل  ورد   قبوال  ا وتساهال   تشدد  ا ونزوال  ذلك أن هذا املعيار يتفاوت صعود  

                                       
 .(1/297( البحر الذي زخر رشح ألفية األثر )1)

 .(1/105النكت عىل مقدمة ابن الصالح للزركيش )( 2)

 .(47/ 18جمموع الفتاوى ) (3)

 .(2/582رشح علل الرتمذي ) (4)
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هارة الناقد وحذقه ونفوذ برصه يف قدرته عىل استخدام هذا ، وتكمن مورواية حالة

فهو كالطبيب احلاذق يقلب جسد الرواية،  ؛املعيار مع كل رواية بحسبها

ويستكشف أعراضها وينظر يف مساراهتا وارتباطاهتا، وعالقاهتا ومسبباهتا حتى 

من بل حال كل أجزائها ومكوناهتا، فيميز صحيحها  ؛حيسن تشخيص حال الرواية

سقيمها، ويعرف مقدار تفاوهتا يف الصحة أو السقم، وحيدد حجم السقم ونوعه 

فيعطي كل رواية ما تستحق، وحيكم عىل الراوي الواحد ساعة بقبول  ؛وأثره وسببه

يف  - مَّ وعلم، فليس ثَ  ال عن هوى بل عن برص   ؛هاروايته، وساعة أخرى برد  

أحكام عامة شاملة يصلح إجراؤها أمور قاطعة، أو قواعد صارمة، أو  -الغالب 

عىل كافة الرواة واملرويات والفنون واملضامني، بحيث تصري أشبه باملعادالت 

ه، ها، وهذا رس جاللة هذا املنهج ورقي  ا نتائجَ مقدماهتم  َج ت  ن  الرياضية التي ال بد أن تم 

 ورس عمقه وتشعبه.

سبح به كل ناقد كيف وال يعني ما سبق أن هذا املعيار مرتوك يف بحر الرواية ي

بل ذلك املعيار له حمددات  ؛شاء يف أي اجتاه ويف أي طريق بال ضابط وال رابط، كال

كربى تضبط اجتاهه، وأطر كلية تؤطر حركته، ومعامل عامة توجه مساره، ومن رحم 

تلك املحددات تتولد غلبة الظن، وهذه املحددات هي أركان اخلرب الثالثة السابق 

كد ما سلف من إمساك املحدثني بمعاقد أركان اخلرب وتأسيسهم ذكرها، وهذا يؤ

وبيان االرتباط  ،ا إىل أركان اخلربمنهجهم النقدي عليها، وذلك يستدعي منا إملاح  

 الوثيق بينها وبني معيار القبول والرد، وما يتعلق به من إجراءات وآليات.

 األخبار:المطلب الثاني: ارتباط أركان المنهج النقدي بمعيار نقد 
وأنه مع ذلك له  ،بأن معيار القبول والرد يتحرك يف فضاء واسع القولم  َف لَ َس 

وهذه املحددات هي ذاهتا أركان اخلرب،  ؛حمددات تضبط حركته وتوجه سريه

 وسنبني تلك املحددات فيام يأيت :
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 : مضمون الخبر وقْدرُه وأثُره:األول المحدد
اته، وهو املحدد األكرب ملعيار القبول بل هو اخلرب ذ ؛وهو أكرب أركان اخلرب

 والرد، والركنان اآلخران مرتبطان به ومرتتبان عليه يف كثري من تفاصيلهام.

يف -ا لذلكذلك أن األخبار تتفاوت مضامينها وموضوعاهتا، وخيتلف تبع  

ها وأثرم  -الرشيعة رم فاخلرب الذي موضوعه أسامء اهلل وصفاته وما خيتص به ال  ؛هاقد 

غريه، واخلرب املتعلق بالغيب غري مضمون اخلرب املتعلق بالشاهد، ومضمون  يساويه

اخلرب املتعلق بالدماء غري مضمون اخلرب املتعلق باألموال، ومضمون اخلرب املتعلق 

بالترشيع ليس كمضمون اخلرب املتعلق بغري الترشيع، ومضمون اخلرب املتعلق 

  أو األنساب.          بالتاريخ ليس كمضمون اخلرب املتعلق بالتفسري

وملا كان مقتىض احلكمة والعقل عدم التسوية بني كل هذه املضامني، واعتبار 

جاء  = التفاوت القائم بينها، ومراعاة اختالف اآلثار والغايات املرتبطة بكل منها

ا عىل مقتىض تلك احلكمة وذلك العقل، منهج نقد األخبار لدى املحدثني مؤسس  

ويات هذا املنهج التي استند إليها يف قبول األخبار وردها مراعاة ولذا كان من أول

مضامني األخبار وموضوعاهتا، وعدم إجرائها عىل نسق واحد، وال معاملتها 

بل لكل مضمون من درجات التشدد أو التساهل يف القبول أو الرد ؛ بمقياس واحد

ف يف رشوط القبول وهذا االختال .ما يناسبه، ويالئم قدره، ويوائم غايته وأثره

والرد بحسب املضامني يؤول يف النهاية إىل حتقيق املعيار الذي عليه املدار يف كل 

الظن املقتضية لقبوهلا أو ردها، والتي تتفاوت  ة  بَ لَ غَ إىل وهو الوصول  ؛تلك األخبار

هي ذاهتا يف عرس حصوهلا لدى الناقد أو يرسه بحسب اختالف مضامينها، يف ضوء 

ليات التعامل معها، فاالختالف يف اإلجراءات واآلليات والوسائل يف إجراءات وآ

 كل تلك املضامني اختالف وسائل لتحقيق الغاية.  

وهذا النظر العقيل الدقيق هو أحد الدعائم الكربى التي تأسس عليها منهج 
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َرت ه هَ ل  بَ   ×املحدثني يف نقد األخبار املروية عن رسول اهلل  بدقة  بقية األخبار، وصوَّ

إذا روينا يف » :يف العبارة املشهورة عباراهتم املشهورة من نحو قول ابن مهدي

تساهلنا يف األسانيد، وتساحمنا يف الرجال، وإذا  ؛الثواب والعقاب وفضائل األعامل

دنا يف األسانيد، وانتقدنا الرجال ؛روينا يف احلالل واحلرام واألحكام «تشدَّ
(1)

ومن ، 

وقد روى عن رجل  -سليامن عن ابن املبارك ملا قيل له  نحو ما نقله عبدة بن

أو مثل هذه  ،حيتمل أن يروى عنه هذا القدر»: هذا رجل ضعيف، فقال: - احديث  

يف أدب،  ». قال أبو حاتم الرازي: قلت لعبدة: مثل أي يشء كان؟ قال:  «األشياء

«يف موعظة، يف زهد، أو نحو هذا 
(2)

خذوا هذا العلم ال تأ» :ومن نحو قول سفيان، 

الذين يعرفون الزيادة  يف احلالل واحلرام إال من الرؤساء املشهورين بالعلم

«وال بأس بام سوى ذلك من املشايخ، والنقصان
(3)

يعني « بام سوى ذلك»وقوله ، 

بام سوى احلالل واحلرام
(4)

ث أن وينبغي للمحد  »وقول اخلطيب البغدادي: ، 

فال يروهيا إال عن  ؛فصل هبا بني احلالل واحلراميتشدد يف أحاديث األحكام التي ي

حاديث التي تتعلق بفضائل وأما األ ،تقان والضبطوذوي اإل أهل املعرفة واحلفظ

«ا فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخاألعامل وما يف معناه
(5)

. 

قول أن املدار عىل مضمون اخلرب وموضوعه )احلالل ا من هذه الن  فظاهر جد  

ولذا فالتفاوت احلاصل يف  ؛م ، فضائل األعامل، موعظة ، أدب(حكاواحلرام، األ

وكذا التفاوت احلاصل يف النظر للرواة بتمرير  ،ا وتساهال  معاملة املرويات تشدد  

                                       
 .(1/666رواه احلاكم يف املستدرك ) (1)

 .(31، 2/30( اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )2)

 .(1/134الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ) (3)

هرمزي يف املحدث منها ما أخرجه الرام ؛وأوضحته بجالء روايات أخرى ،ا من عبارتهوهذا ظاهر جد   (4)

وما سوى ذلك فمن  ،خذ احلالل واحلرام من املشهورين يف العلم» :بلفظ (406ل )ص:ــاصالف

 «.املشيخة

 (.2/91اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )( 5)
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م أسبابه تفاوت من أعظ = روايات بعضهم يف أحوال وردها يف أحوال أخرى

 .مضمون اخلرب ذاته

 المحدد الثاني: معرفة قائل الخبر:
دات التي يتجه إليها نظر الناقد لتكوين دائرة غلبة الظن عنده من املحد  من ض

إذ األخبار الرشعية عامة ال خيلو  ؛النظر لقائل اخلرب نفسه = بقبول اخلرب أورده

ا من اخلطأ، وإما أن يكون غري إما أن يكون معصوم   :قائلها من أحد وجهني

مته من اخلطأ أو عدم عصمته، فينظر النقاد إىل قائل اخلرب من حيث عص ؛معصوم

ا أو ال، وكذا من حيث طبقته مع ومن حيث كون الكالم الصادر عنه ترشيع  

وإنام قصدت تعديد  ؛مضمون روايته للحكم بكون خربه له حكم الرفع أو ال

بعض أحوال القائل تنبيها عىل كون تلك األحوال وما شاهبها من ضمن املؤثرات 

واء من حيث قبوله ورده أو من حيث ارتفاع منزلة س ،يف حكم الناقد عىل اخلرب

 إذ ختتلف بناء عىل اختالف القائل أحوالم ؛ لخإ ...اخلرب من موقوف إىل مرفوع

األقوال منزلة  ا، وملا كانت أجل   ورد   قبوال  ا وتساهال  تعامل الناقد مع الرواية تشدد  

االحتياط يف حظيت من ؛ ×وأرفعها درجة وأعظمها مكانة أحاديث رسول اهلل 

لكون اخلرب  ؛قبوهلا، والتشديد يف رواهتا، والتدقيق يف رشوطها بام مل حيظ به غريها 

ا من اخلطأ، وهذا التشدد ا معصوم  يف مقام الترشيع وحي   ×الصادر عنه 

فقد كان الصحابة حيتاطون  ؛واالحتياط إنام كان حتى قبل ظهور اإلسناد واعتامده

ا من ا، ويصور ابن قتيبة شيئ  ويشددون يف ذلك جد   ×يف رواية حديث رسول اهلل 

ا عىل من أكثر الرواية، أو أتى بخرب يف ا شديد  وكان عمر أيض  » ...  :ذلك بقوله

وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية، يريد بذلك: أن ال يتسع  ،احلكم ال شاهد له عليه

والفاجر  الناس فيها، ويدخلها الشوب؛ ويقع التدليس والكذب من املنافق

كأيب بكر،  ×ة الصحابة، وأهل اخلاصة برسول اهلل وكان كثري من جل   واألعرايب.
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بل كان بعضهم  ؛والزبري، وأيب عبيدة، والعباس بن عبد املطلب، يقلون الرواية عنه

«ا كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلال يكاد يروي شيئ  
(1)

. 

فأسسوا عليه طريقة تعاملهم  ،وهذا التشدد واالحتياط التام ورثه نقاد احلديث

بل اختلف تعاملهم حتى مع نفس املروي عن ؛ ×مع ما يروى عن رسول اهلل 

 .بحسب مضمونه كام سلف ×رسول اهلل 

وال شك أن منطق الفطرة والعقل يقتيض أن يكون احتياطهم وتشددهم يف 

سوى وما جيري جمراه مما له حكم الرفع أكثر وأشد مما  ×املروي عن رسول اهلل 

واملروي عن غريه رأي غري  ،إذ الثابت عنه ترشيع معصوم ؛ذلك من األخبار

 حتى يف ا ونزوال  معصوم، وإذا كانت درجات التشدد والتساهل ختتلف صعود  

وهلذا كان  ،فباألحرى ستختلف درجاهتا عمن سواه × املروي عن رسول اهلل

من حتصيلها فيام يروى أيرس  ×حتصيل غلبة الظن بقبول اخلرب عن غري رسول اهلل 

 .×عنه 
إال  ×ليس حيدث عن رسول اهلل » :ولذا نقل عن سعد بن إبراهيم قوله

« الثقات
(2)

ما َكاَن عن الضحاك فهو » :ونقل عن أمحد قوله يف جويرب بن سعيد، 

«فهو منكر ×عىل ذاك أيرس، وما َكاَن بسند عن النبي 
(3)

. 

ابة وترتفع درجتها عن أخبار من وكذا ختتلف قيمة األخبار الثابتة عن الصح

ا لذلك درجات التشدد تلف تبع  ختبعدهم يف بعض األبواب واألحوال، و

 لخ.... إوالتساهل املؤثرة يف القبول والرد 

 المحدد الثالث: إصابة ناقل الخبر أو خطؤه:
احلكم الذي يصدره الناقد بقبول الرواية أو ردها عرب هذا املحدد مداره عىل 

                                       
 (.90، 89( تأويل خمتلف احلديث )ص: 1)

 .(31/ 2اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )( 2)

 .(168/ 5هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ) (3)
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فالعلة التي يؤسس الناقد عليها حكمه بقبول الرواية  ؛وي أو خطئهإصابة الرا

أوردها هي وقوع اخلطأ يف الرواية أو عدم وقوعه، فاخلطأ خطأ ولو رواه الثقة، 

والصواب صواب ولو رواه الضعيف، وال ينقلب اخلطأ صوابا برواية الثقة له، وال 

ينقلب الصواب خطأ برواية الضعيف له
(1)

توثيق مطلق أو تضعيف  ؛ ألنه ليس ثمَّ 

ف بالثقة، أو الرد  ن  ا لكل مرويات مَ مطلق للرواة بحيث يكون القبول مالزم   ص  وم

مالزما لكل مرويات من وصف بالضعف؛ ولذا فليس من الصواب اعتامد جمرد 

األوصاف النقدية لألئمة يف كل رواية دون حتقيق مناطات تلك األوصاف 

 !  يقهاوتمنقحيها واخلربة بكيفيات تطب

وإذا أمسن َد لك احلديث عن الزهري وعن غريه من األئمة فال » :قال اخللييل

 «فقد خيطئ الثقة ؛حتكم بصحته بمجرد اإلسناد
(2)

. 

وقد يكون احلديث يرويه الثقة عن الثقة وال يكون » :وقال أبو الوليد الباجي

يعرفها إال من  لعلة دخلته من جهة غلط الثقة فيه، وهذه الوجوه كلها ال ؛اصحيح  

كان من أهل العلم هبذا الشأن وتتبع طرق احلديث واختالف الرواة فيه، وعرف 

«األسامء والكنى
(3)

. 

ا يف أن نظر الناقد متجه للخطأ من حيث ترسبه للخرب أو فكالمهم ظاهر جد  

لكون احلكم النقدي ال بد أن يكون  ؛انتفائه عنه ال لذات الثقة وال لذات الضعيف

وهو اجلزم بانتفاء اخلطأ أو اجلزم بوقوعه، وهذا ال يكفي  ؛عىل يشء ثابتا مؤسس  

  :ا ملا ييلفيه جمرد كون الراوي من حيث األصل ثقة أو ضعيف  

 .الصواب إصابة أن التوثيق ال يعني العصمة من اخلطأ، والتضعيف ال يمنع من ( أ

                                       
لكون إصابته يف بعض الروايات مفتقرة إىل  ؛ا( وليس معنى ذلك قبول كل ما أصاب فيه الضعيف مطلق  1)

 قرائن أخرى تؤهلها العتامد الناقد هلا وقبوهلا.

 (. 1/201( اإلرشاد للخلييل )2)

 .(297/ 1ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح ) التعديل والتجريح (3)
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ية واملكانية الزمان تعرتهيم جمموعة من العوامل والعوارض رَش ٌ أن الرواة بَ ب( 

ا ا، ضبط  قوة وضعف   ،ا ونزوال  التي جتعل رواياهتم تتفاوت صعود   ،والعلمية وغريها

فمنهم من يعرتيه اخلطأ لك رَب سن ه أو ملرض  حلقه أو الختالط  عقله أو  ؛اووه  

لضياع  كتبه أو لتميزه يف حديث بلد  دون بلد  أو شيخ  دون شيخ أو لروايته عن 

حال  مل يقبل أهل العلم فيه رواية شيخه، أو لغري ذلك من العوامل  شيخ  يف وقت  أو

 والعوارض. 

نظر النقاد إىل جانب  ؛ا العدالة والضبطبَ ان  وملا كان احلكم عىل الرواة يكتنفه َج 

 وكان عىل رأس هؤالء : ؛العدالة فردوا أحاديث كل من سقطت عدالته

  يعتربوها يف يشء من أمور فردوا روايته ومل ؛بالكذب يف روايته َف ر  من عم 

رواه من  ب ٌ رَض  وَ »... :الدين، قال البيهقي يف معرض تصنيفه للرواة مقررا ذلك

 يف يشء ب ال يكون مستعمال  فهذا الرض   ؛ا بوضع احلديث والكذب فيهكان معروف  

«من أمور الدين إال عىل وجه الت ليني
(1)

. 

  َعبة: ق يَل لشم »فقد  ؛ خطئه فلم يرجعاد عىلقَّ الن   هم هَ بَّ املتامدي يف غلطه الذي ن

إذا أكثر عن املعروفني ما مل يعرف من املعروفني » من الذي يرتك الرواية عنه؟ قال:

فلم يتهم نفسه عند ؛ أو متادى يف غلط جمتمع عليه، أو أكثر الغلط، من الرواية

«أما سوى من وصفت فأروي عنهم .أو يتهم بكذب ،اجتامعهم عىل خالفه
(2)

  ،

ن يكون كثري وسألته عم  »  :ال محزة بن يوسف السهمي يف سؤاالته للدارقطنيوق

« وإن مل يرجع سقط ،هوه عليه ورجع عنه فال يسقطاخلطأ؟ قال: إن نب  
(3)

     . 

موا الرواة إىل أصناف بحسب تفاوهتم يف اد إىل جانب الضبط قس  ق  وملا نظر الن  

فهذا ال  ؛رجل حافظ متقن :ثالثة املحدثون»قال عبد الرمحن بن مهدي:  ؛الضبط

                                       
 .(  1/34قي )دالئل النبوة للبيه( 1)

 .(1/13( الضعفاء للعقييل )2)

 .(72سؤاالت محزة للدارقطني )ص:  (3)
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فهذا ال يرتك حديثه، واآلخر  ؛خيتلف فيه، وآخر يوهم والغالب عىل حديثه الصحة

«فهذا مرتوك احلديث ؛يوهم والغالب عىل حديثه الوهم
(1)

والنقاد وإن اعتمدوا ، 

ل ا للرواة يف كل رواية ويف كا مطرد  ذلك التصنيف يف مجلته إال أهنم مل جيعلوه تصنيف  

ا من التفاصيل الدقيقة واألحوال بل عرفوا أن هذا اإلمجال يكتنز بداخله كثري   ؛حال

اجلزئية والقرائن اخلفية التي تفتقر إليها عملية قبول احلديث أو رده، وذلك ما عرب 

وهلم يف كل حديث نقد خاص، : »عنه ابن رجب بعبارته الرائقة التي أصابت املحز

«هوليس عندهم لذلك ضابط يضبط
(2)
ولذا ردَّ أهل العلم ونقاد احلديث بعض  ؛

أحاديث الثقات وحكموا ببطالهنا؛ ألهنم تيقنوا من وقوع اخلطأ فيها من قبل 

أنه  ؛فمن ذلك ما رواه اخلطيب بسنده عن حممد بن عيل بن محزة املروزي ؛الثقات

ليس له أصل. » :سأل ابن معني عن حديث رواه نعيم بن محاد، فقال ابن معني

ث ثقة ٌ : فنعيم ابن محاد؟ قال: نعيم ثقة! قلتم لتم ق ب ه  : كيف حيد  بباطل؟!قال: شم

«له
(3)

فتوثيق ابن معني حلامد مل يمنعه من تضعيف اخلرب، وهو كاف ورصيح فيام ؛ 

نحن بصدده واألمثلة عىل ذلك كثرية
(4)

. 

 وكام ردَّ النقاد بعض أحاديث الثقات قبلوا بعض أحاديث الضعفاء العتبارات

ولذا كان من أجوبة ابن حجر عىل من انتقدوا  ؛وقرائن قامت عندهم عىل صحتها

وقد تقرر أن البخاري حيث خيرج » عىل البخاري روايته لبعض الضعفاء قوله: 

«ا مما أنكر عليهال خيرج شيئ   فيه مقال ن  لبعض مَ 
(5)

.  

                                       
 .(406املحدث الفاصل بني الراوي والواعي للرامهرمزي )ص: (1)

 .(2/582( رشح علل الرتمذي )2)

 .(13/309( تاريخ بغداد )3)

ا من األمثلة فقد حشد كثري   (102 -82)ص: ( ينظر اإلرشادات يف تقوية األحاديث بالشواهد واملتابعات4)

 عىل ذلك. 

 .(1/189( مقدمة الفتح )5)
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بتي خماطب   َكَم أهل َح  اأيض   وكذلك: »...ا اإلمام مسلام  وقال ابن رشيد السَّ

فحملوا ذلك عىل أنه  ؛الصناعة فيام أخرجتام من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا

وي عنهم قبل االختالط، أو مما َسل موا فيه عند التحديث «مما رم
(1)

.     

ا عىل مسلم كذلك يف إخراجه لبعض الضعفاء يف ونقل ابن القيم اعرتاض  

 س   مم َواَل َعي َب َعىَل »صحيحه، ثم أجاب بقوله: 
يث ه   م  ل  َراج  َحد  ن   ؛يف  إ خ 

ي م  هم َين َتق  َنَّ
أل 

َلمم َأنَّهم   َما َيع 
ن  َأَحاد يث  الث َقة 

، َكاَم َيط َرحم م  َظهم
َلمم َأنَّهم َحف  ب  َما َيع  َأَحاد يث  َهَذا الرضَّ 

«َغل َط ف يه  
(2)

فيام  بل هو ؛فليس اخلوف الذي يعرتي الناقد من ذات الراوي» اوإذ  ؛ 

عه يمكن أن يكون الراوي فعله يف الرواية فأفسدها، فإن غاية ما يمكن أن يصن

ا أو ب يف الرواية، هو أن يقلب إسناد  ، بل والكذااالراوي املرتوك أو الضعيف جد  

إذا ما أخطأ؛ فقد  ابل والثقة أحيان   ،، وهذا قد يقع فيه هني الضعفايركب متن  

كان يف اإلسناد، فيضع  ايقلب فيبدل كذاب  ث، وقد يدخل عليه حديث يف حدي

، وقد يأيت إىل حديث معروف بإسناد ضعيف، فيبدل امكانه ثقة، خطأ ال عمد  

كان فيه،  اا أو مرتوك  وقد يمسقط من اإلسناد كذاب   إسناده بإسناد آخر صحيح،

ي احلديث ثقة عن ثقة، وَ ويم  قع منه ام ي؛ غاية ما هنالك، أن الثقة قل  اا ال عمد  ه   سو 

ما يقع منه ذلك، وهلذا ضعفوا  افإنه كثري   ؛ذلك، بخالف الضعيف واملرتوك

الضعيف، ومل يضعفوا الثقة، وإن كانوا مل يرتددوا يف احلكم عىل هذا القليل الذي 

«أخطأ فيه الثقة بالنكارة والبطالن
(3)

. 

 :لردوا دي بإجراءات وآليات القبولالمطلب الثالث: ارتباط أركان المنهج النق
ن يدوران يف فلك منهج وسينصب احلديث فيه عىل التساهل والتشدد اللذي  

بوصف منهج  ،أن املنهج يقوم بأحدها دون اآلخربدعاء االثني، وال يصلح املحد  

                                       
 .(158( السنن األبني )ص: 1)

 .(353/ 1زاد املعاد يف هدي خري العباد ) (2)

 بترصف. (103، 102( اإلرشادات يف تقوية األحاديث بالشواهد واملتابعات )ص: 3)
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بل منهج  ؛املحدثني بالتشدد، ووصف منهج املفرسين واملؤرخني بالتساهل

 ؟هبام وما عالقتهام بالقبول والرداملحدثني جامع بني التشدد والتساهل، فام املقصود 

 :عيار التصحيح و التضعيف ومحدداتهالتساهل و التشدد وعالقتهما بم
ا بني معيار القبول والرد من ا قوي  ظهر مما سبق أن ثمة عالقة وطيدة وارتباط  

بحيث يصبح فهم التشدد والتساهل  ؛جهة وأركان املنهج النقدي من جهة ثانية

ساهل ال تستند إىل سياقات التشدد والت ،رصات وظنونخارج تلك العالقة خت

 .ومساقاهتا يف عبارات األئمة

البحوث املعارصة التي تناولت قضية مرويات التفسري  ل  ومن العجيب يف جم 

ا ويتبنى كل طرف من األطراف موقف   ،والتاريخ أهنا تكرر ذكر هذين املصطلحني

لتشدد أو موقفه هو التساهل دون بيان ا أن موقفه هو اا جتاه املرويات مدعي  معين  

ا ذكر بعض عبارات األئمة التي ملرادات األئمة بالتشدد والتساهل، ولذا كان لزام  

لعله يظهر لنا مرادهم  ؛ورد فيها التشدد والتساهل والتدقيق يف دالالهتا وسياقاهتا

 بجالء من التشدد والتساهل.

 فمن ذلك:
تساهلنا يف  ؛اب والعقاب وفضائل األعاملإذا روينا يف الثو» :قول ابن مهدي

دنا يف  ؛األسانيد، وتساحمنا يف الرجال، وإذا روينا يف احلالل واحلرام واألحكام تشدَّ

«األسانيد، وانتقدنا الرجال
(1)

.                            

ال تأخذوا هذا العلم يف احلالل واحلرام إال من الرؤساء » :وقول سفيان الثوري

وال بأس بام سوى ذلك من ، م الذين يعرفون الزيادة والنقصانرين بالعلاملشهو

«املشايخ
(2)

. 

                                       
 (. 1/666( ذكره احلاكم يف املستدرك )1)

 .(1/134 علم الرواية للخطيب البغدادي )الكفاية يف (2)
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فأما احلالل واحلرام  ؛خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من املشيخة» :وقوله

«ن يعرف الزيادة فيه من النقصفال تأخذوه إال عم  
(1)

. 

منه ما كان يف  واسمعوا ،ال تسمعوا من بقية ما كان يف سنة» وقول ابن عيينة:

«ثواب وغريه
(2)

. 

يف احلالل واحلرام والسنن  ×إذا روينا عن رسول اهلل » :وقول اإلمام أمحد

يف فضائل األعامل وما ال  ×وإذا روينا عن النبي  ،واألحكام تشددنا يف األسانيد

« وال يرفعه تساهلنا يف األسانيديضع حكام  
(3)

. 

ازي وأشباهه فيمكَتب، وأما يف احلالل أما يف املغ»وقوله يف حممد بن إسحاق: 

«ومدَّ يده وضمَّ أصابعه .واحلرام فيمحَتاج إىل مثل هذا
(4)

. 

هؤالء أهل » ... وقال ابن أيب حاتم بعد ذكره ألوصاف أهل العدالة من الرواة 

فيتمسك بالذي رووه، ويعتمد عليه، وحيكم به، وجتري أمور الدين عليه،  ؛العدالة

ا، وأهل الغفلة والنسيان والغلط ا، وأهل الكذب وه  خترص   وليعرف أهل الكذب

فيكشف عن حاهلم وينبأ عن الوجوه التي كان جمرى روايتهم  ؛ورداءة احلفظ

عليها، إن كذب فكذب، وإن وهم فوهم، وان غلط فغلط ، وهؤالء هم أهل 

اجلرح، فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه وال يعبأ به وال يعمل 

ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم عىل معنى االعتبار، ومن عليه، 

حديث بعضهم اآلداب اجلميلة واملواعظ احلسنة والرقائق والرتغيب والرتهيب 

«هذا أو نحوه
(5)

. 

                                       
 .(2/91( اجلامع ألخالق الراوي )1)

 . (2/435( اجلرح والتعديل )2)

 (.1/134) ( الكفاية للخطيب البغدادي3)

 (. 3/60وبنحوه الدوري يف تاريخ ابن معني ) ،(7/193اجلرح والتعديل ) (4)

 (. 1/6( اجلرح والتعديل )5)
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الثبت احلافظ الورع املتقن  فمنهم»  ا عند الكالم عن مراتب الرواة:وقال أيض  

فيه، ويعتمد عىل جرحه وتعديله، فهذا الذي ال خيتلف ؛ اجلهبذ الناقد للحديث

العدل يف نفسه، الثبت يف روايته،  ومنهم وحيتج بحديثه وكالمه يف الرجال.

فذلك العدل الذي ؛ الصدوق يف نقله، الورع يف دينه، احلافظ حلديثه، املتقن فيه

ا وقد الصدوق الورع الثبت الذي هيم أحيان   ومنهم حيتج بحديثه، ويوثق يف نفسه.

الصدوق الورع املغفل الغالب عليه  ومنهم فهذا حيتج بحديثه. ؛اجلهابذة النقاد هم لَ ب  قَ 

ك   ؛الوهم واخلطأ والغلط والسهو َتبم من حديثه الرتغيب والرتهيب والزهد فهذا يم

قد ألصق نفسه هبم  وخامس وال حيتج بحديثه يف احلالل واحلرام. ،واآلداب

نة، ومن قد ظهر للنقاد العلامء سها بينهم ممن ليس من أهل الصدق واألماودل  

«فهذا يرتك حديثه ويطرح روايته ؛بالرجال أوىل املعرفة منهم الكذب
(1)

. 

وينبغي للمحدث أن يتشدد يف أحاديث األحكام » :وقال اخلطيب البغدادي

واحلفظ وذوي فال يروهيا إال عن أهل املعرفة  ؛التي يفصل هبا بني احلالل واحلرام

حاديث التي تتعلق بفضائل األعامل وما يف معناها ا األوأم ،تقان والضبطاإل

«فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ
(2)

. 

وهَنَا َعن  »وقال ابن عبد الرب:  وم ل  َفرَي 
َفَضائ  م  َيَتَساَهلموَن يف  ال  ه 

ل م  ب َجاَمَعت  ع  لم ال  َوَأه 

ل   َكام   ،كم َح  دموَن يف  َأَحاد يث  األ  اَم َيَتَشدَّ «َوإ نَّ
(3)
. 

نَاد  » :اوقال أيض   س   اإل  
َهة  ن  ج 

ةم م  مجَّ ، َواحل 
ل  َأَحد  َوى َعن  كم ر  لم تم

َفَضائ  اَم  ؛َوال  إ نَّ

ََرام   اََلل  َواحل  َكام  َويف  احل  َح  «تمَتَقَّصَّ يف  األ 
(4)

. 

فهي أحاديث اتفق أهل العلم  ؛وأما النوع الثاين من األخبار» :وقال البيهقي

                                       
 .(10يل )ص: والتعد( مقدمة اجلرح 1)

 .(2/90( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )2)

  .(1/103( جامع بيان العلم وفضله )3)

  .(1/152( جامع بيان العلم وفضله )4)
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)رضب( رواه من كان  وهذا النوع عىل رضبني: ،خمرجهاباحلديث عىل ضعف 

 يف يشء من فهذا الرضب ال يكون مستعمال   ؛ا بوضع احلديث والكذب فيهمعروف  

 بالوضع، غري أنه ويه متهام  اورضب ال يكون ر، يني...ل  أمور الدين إال عىل وجه التَّ 

يثبت من عدالته  مل عرف بسوء احلفظ وكثرة الغلط يف رواياته، أو يكون جمهوال  

فهذا الرضب من األحاديث ال يكون ؛ ورشائط قبول خربه ما يوجب القبول

ام، وقد  مستعمال يف األحكام، كام ال تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند احلك 

يستعمل يف الدعوات والرتغيب والرتهيب، والتفسري واملغازي فيام ال يتعلق به 

«حكم
(1)

. 

اهلوا يف أخذ التفسري عن قوم ال يوث قوهنم يف تس»وقول حييى بن سعيد: 

َ بن سعيد   رب  َوي  َلي م، وجم اك، وحممد بن  ،احلديث، ثم ذكر ليَث بن أيب سم حَّ والضَّ

َمدم أَ  السائب. وقال: هم، ويكتب التفسريم عنهمم  هؤالء ال حيم  «رم
(2)

. 

 وبتأمل نصوص تلك النقول السابقة يظهر ما يلي:
 :اردة عنهم يف التشدد والتساهل عىل األلفاظ التاليةأن مدار العبارات الو (1

يكتب من حديثه الرتغيب والرتهيب والزهد  - فيمكَتب -خذوا هذه الرغائب عن »

َزمم َكت بمهم َوجَي بم - فيحتمل روايتها - واآلداب وال حيتج بحديثه يف احلالل واحلرام َفَيل 

ظمهم  ف 
ل  َفرَي   -ح 

َفَضائ  ل  َيَتَساَهلموَن يف  ال  وهَنَا َعن  كم ل  َأَحد  - وم َوى َعن  كم لم تمر 
َفَضائ   -َوال 

يام  
َلاَمءم َقد  عم ل  َتَساَمَح ال 

َفَضائ  ل  َأَحاد يثم ال  ا َعن  كم ه 
َواَيت    .« يف  ر 

  -الرواية-فأكثر العبارات الواردة عنهم اقرتن التساهل فيها بألفاظ )األخذ

ة يف داللتها عىل جمرد الرواية، وليس يف رواية وكلها ألفاظ رصحي؛ احلفظ(- الكتابة

بل غاية ما هنالك جتويز  ؛منها الترصيح املطلق بقبول تلك الروايات وجعلها حجة

                                       
 .(34/ 1( دالئل النبوة للبيهقي )1)

 .( 1/36دالئل النبوة للبيهقي )( 2)
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 .روايتها وكتابتها بالقدر الذي أشارت إليه ألفاظ األئمة

معنى التساهل يف عبارة األئمة هو » اليامين ذلك بقوله:  املعلميني  وقد بَ 

كان من األئمة من إذا سمع احلديث مل يروه حتى يتبني له أنه  ؛ايةالتساهل بالرو

فإذا كان  ؛أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده ،أو قريب من الصحيح ،صحيح

دون ذلك مل يروه البتة، ومنهم من إذا وجد احلديث غري شديد الضعيف وليس فيه 

ىل الصلوات يف حكم وال سنة، إنام هو يف فضيلة عمل متفق عليه كاملحافظة ع

«مل يمتنع من روايته، فهذا هو املراد بالتساهل يف عباراهتم ؛مجاعة ونحو ذلك
(1)

 ،

والذي أراه أن تشديد ابن مهدي هو أنه كان يتأمل » ا فقال:وزاد ذلك إيضاح  

فإن كان يف العقائد واألحكام بدأ فنظر يف إسناده ومتنه، ؛ احلديث الذي قد سمعه

يث شديد الضعف بحيث ال يصلح للحجة وال لالعتبار مل يروه فإذا تبني له أن احلد

 ؛ ضعفه، وإن كان احلديث يف غري العقائد واألحكام، فإن اضطر لروايته بني  أصال  

فإن اضطر إىل  ؛أنه موضوع، فإذا علم أنه موضوع مل يروه أصال   م  لَ ع  رواه ما مل يَ 

ا نجده يف الكتب عن ابن  وضعه. فهذا الصنيع هو الذي ينطبق عىل مروايته بني  

«ئمةألمهدي واإلمام أمحد وأكثر ا
(2)

ا يف مثل ما ذكره ابن حجر وجتد ذلك جلي   ،

ومل خيرج »عن صنيع البخاري يف صحيحه مع مرويات فليح بن سليامن بقوله: 

البخاري من حديثه يف األحكام إال ما توبع عليه، وأخرج له يف املواعظ واآلداب 

«من أفرادهوما شاكلها طائفة 
(3)

. 

 أن التشدد والتساهل يف عباراهتم مقيد بقيدين متالزمني: (2

مضمون اخلرب: ذلك أن املرويات تتفاوت بحسب موضوعاهتا  األول:

                                       
 .(88، 87( األنوار الكاشفة )ص: 1)

 (.173، 172لمعلمي اليامين ضمن جمموع الرسائل احلديثية )ص: ( أحكام احلديث الضعيف ل2)

 (.1/142( فتح الباري )3)
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، )العقائد واحلالل واحلرام( األحكام العلمية والعمليةشدد يف فيعتمد الت ؛ومضامينها

يب والفضائل واملواعظ ويعتمد التساهل يف األبواب املتعلقة بالرتغيب والرته

 واآلداب. 

مرتبة الرواة يف اجلرح: فيجوزون رواية وكتابة ما كان من قبيل الرتغيب  الثاني:

والرتهيب والفضائل واآلداب واملواعظ عن الرواة الذين هم دون الثقات وفوق 

، وَمن «املشايخ»ـوهم الرواة الذين وصفهم بعض األئمة ب ؛ابنياملرتوكني والكذ  

لنص املتقدم عن ابن أيب حاتم متييز الرواة ومراتبهم سيظهر له أن ابن أيب تتبع ا

 حاتم جعل مآل الرواة إىل ثالثة أحوال : 

 ا.حيتج بحديثه غالب   ن  مَ  ( أ

 يمكَتبم حديثمه.  ن  مَ  ( ب

 يمرتك حديثه مجلة. ن  مَ  ج( 

والتساهل يكون مع أهل الطبقة الثانية الذين مل تتحقق فيهم رشوط االحتجاج، 

يمكتَبم » :فالراوي من هذه الطبقة كام قال ابن أيب حاتم ؛ يصلوا إىل درجة الرتكومل

وال حيتج بحديثه يف احلالل  ،من حديثه الرتغيب والرتهيب والزهد واآلداب

وهذا التالزم الظاهر يف عبارات األئمة  بني مضمون الروايات ومراتب ، «واحلرام

كون الرواية متعلقة بأبواب الرتغيب الرواة يعني أن التساهل ال حيصل بمجرد 

بل التساهل  ؛والرتهيب والفضائل، وال بمجرد وجود الرواة املتساهل معهم

 متخلق من املزواجة بينهام.

أن جتويز رواية وكتابة هذه الطبقة من الرواة فيام سوى العقائد واألحكام  (3

ما احتف هبا من بحيث جيري نظر الناقد يف مروياهتم تلك و ،يكون للنظر واالعتبار

ختصص الراوي يف فن  :ومن تلك القرائن ؛أمارات وقرائن  تقوي قبوهلا أو رفضها

أو موافقة مروياته ألصل من  ،أو جودة مروياته عن شيخ ما ،ما وطول اشتغاله به
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منهم  ؛وقد رصح ببعض هذه القرائن بعض األئمة، لخ...إاألصول املعتربة

أن العلامء قد احتجوا يف التفسري بقوم مل حيتجوا إال »...اخلطيب البغدادي بقوله: 

وذلك لسوء حفظهم احلديث وشغلهم  ؛هبم يف مسند األحاديث املتعلقة باألحكام

بالتفسري فهم بمثابة عاصم بن أيب النجود حيث احتج به يف القراءات دون 

«األحاديث املسندات لغلبة علم القرآن عليه فرصف عنايته إليه
(1)

. 

 الحتجاج هبم مقيد بقرينتني واضحتني يف كالمه:فترصحيه با

أن هؤالء الرواة من أصحاب الضعف املحتمل وقد مثَّل هلم بعاصم بن  األولى:

  .أيب النجود

دفع عن مروياهتم اخلطأ املخوف  ؛ا فيهص   بالتفسري وختص  أن هلم اشتغاال   الثانية:

  .من قبل سوء حفظهم

 تعليله لكالم حييى القطان عن تساهل وقد أشار البيهقي إىل قرينة أخرى يف

ألن  ؛وإنام تساهلوا يف أخذ التفسري عنهم» : فقال ؛ثني مع بعض رواة التفسرياملحد  

وإنام عملهم يف ذلك اجلمع  ؛ه تشهد هلم به لغات العربألفاظم  = ما فرسوا به

«والتقريب فقط
(2)

اهل فلام وجدت قرينة موافقة مروياهتم ملا شهدت به اللغة تس ،

 .النقاد يف روايتها

بل هؤالء يطرح حديثهم  ؛التساهل ال يكون مع الرواة املعروفني بالكذب (4

فهذا يرتك »ونصوص األئمة السابقة ظاهرة يف ذلك من  مثل:  ،عىل كل حال

 يف يشء من أمور فهذا الرضب ال يكون مستعمال  »، ومثل: «حديثه ويطرح روايته

«الدين إال عىل وجه الت ليني
(3)

. 

                                       
 ( .2/194اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )( 1)

 .( 1/37( دالئل النبوة للبيهقي )2)

 .( 1/33دالئل النبوة للبيهقي ) (3)
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أن التساهل ال يكون فيام ثبت خطؤه ولو كان من رواية أكابر الثقات، وقد  (5

«ا منكرواملنكر أبد  » ؛سبق تقرير ذلك
(1)

. 

ويستفاد مما سبق أن التساهل عندهم هو جمرد جتويز الرواية أو األخذ أو الكتابة 

به أو احلفظ ألنواع من األخبار معينة حمددة عمن مل يبلغ حديثهم درجة االحتجاج 

وال درجة الرتك له، ثم يكون بعد ذلك نظر النقاد يف تلك املرويات واعتبارها 

للتثبت من كون ما فيهم من قدح مل ينسحب عىل املرويات يف تلك األنواع يف ضوء 

 فإن خلت من القوادح وتثبتوا من صحتها اعتمدوها. ؛القرائن املحتفة بمروياهتم

كتابة أو احلفظ جائز حتى يف أحاديث إن جمرد الرواية أو ال :فإن قال قائل

 !الكذابني؟

بل ذلك بقيد معرفة  ؛ا بإطالقابني ليس جائز  فاجلواب أن جمرد الرواية عن الكذ  

حديثهم ومتييزه حتى ال خيتلط بالسقيم، وهلذا جرح النقاد بعض الرواة بأهنم ال 

إين ألكتب » :حتل الرواية عنهم أو ال حيل كتابة حديثهم، وهلذا قال سفيان الثوري

احلديث عىل ثالثة وجوه: فمنه ما أتدين به، ومنه ما أعترب به، ومنه ما أكتبه 

«ألعرفه
(2)

فام يتدين به أحاديث من حيتج هبم، وما يعترب به أحاديث من دوهنم ؛ 

 ممن مل يبلغوا درجة الرتك، وما يكتبه ليعرفه أحاديث املرتوكني والكذابني.

ىل حييى بن معني كتابة صحيفة معمر عن أبان عن وقصة إنكار أمحد بن حنبل ع

تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس »  ا:ر  وفيها قول أمحد منك   ،أنس معروفة

وتعلم أهنا موضوعة؟ فلو قال لك قائل: إنك تتكلم يف أبان ثم تكتب حديثه عىل 

عن  أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق ؛فقال: رمحك اهلل يا أبا عبد اهلل !الوجه؟

معمر عىل الوجه فأحفظها كلها وأعلم أهنا موضوعة حتى ال جييء بعده إنسان 

له »فأقول:  ،ا ويروهيا عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالكفيجعل بدل أبان ثابت  

                                       
 .(287علل للمروزي ص:)ل( ا1)

 (. 2/193لسامع )( اجلامع ألخالق الراوي وآداب ا2)
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«إنام هي عن معمر عن أبان ال عن ثابت ؛كذبت
(1)

. 

ون رأيت أمحد بن حنبل يف جملس يزيد بن هار»وها هو حممد بن رافع يقول: 

أنت تنهانا عن جابر  ؛قلت: يا أبا عبد اهلل ؛ومعه كتاب زهري عن جابر، وهو يكتبه

« وتكتبه؟ قال: نعرفه
(2)

فنخلص ؛ وغري ذلك من األخبار الدالة عىل هذا املسلك. 

 ويف ضوء عبارات النقاد السابقة إىل أن حمددات التساهل هي : ،من ذلك

حكامه عن أ ول الدين وأصولالتسامح يف رواية أو كتابة ما ليس من أص ( أ

رجة االحتجاج، وال ينزل هبا د رواة جمروحني يف ضبطهم بام ينزل بمروياهتم عن

 إىل درجة الرتك.

موضوع و النظر يف تلك املرويات واختبارها يف ضوء أحوال الرواةب( 

 الروايات والقرائن املحتفة بكليهام.

تمل حي يز تفرده فيامبتجو ؛قبول ما أصاب الراوي فيه من تلك املرويات  ( ج

حسب ما تسمح به ب، لخإ ...تفرد مثله، أو قبول رواياته فيام عرف ختصصه به

 القرائن من مساحات ومعطيات.

  :المطلب الرابع: اإلسناد وطبيعة عالقته بالمرويات من حيث الثبوت وعدمه
ب املتصدي لنقد األخبار وفق منهج املحدثني باإلضافة ملا سبق تقريره يف اجلان

ينبغي أن يكون عىل برص كذلك قبل إصدار احلكم النقدي عىل اخلرب ؛ األول

بالثبوت وعدمه بكثري من املسائل املرتبطة باإلسناد، التي تكون الغفلة عنها موقعة 

يف خمالفة منهج املحدثني يف نقد األخبار، وسيأيت بيان ذلك يف مدخل وثالثة 

فروع
(3)

: 

                                       
 .(2/192( السابق )1)

 ( السابق .2)

ولذا آثر البحث  ؛( فضل اإلسناد وكالم أئمة السلف ونقاد احلديث عنه ال خيفى عىل القارئ الكريم3)

 التخفف من ذكر الكالم عن فضله وأهيته لذيوع ذلك واشتهاره بحيث ال ينازع فيه إال جاحد أو معاند.
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 اد:مدخل: إطاللة على تاريخ اإلسن 
إن مراعاة األنساق التارخيية والزمانية التي كان هلا تأثري قوي يف تطور العلم، 

أمر ال ينفك يف أهيته عن مسائل العلم = وتطوير أدواته، واستحداث مستجداته 

بل هو أوجب وأهم؛ إذ ال يتم تصور كثري من مسائل الفن الواحد عىل  ،ذاته

ة املؤثرات التي ساهت يف ختليقها وجهها، وال حيصل متام فهمها إال بمعرف

ا من االنفصام واألسس التي قامت عليها والتطورات التي حلقتها، وإن كثري  

احلاصل بني صورة العلم يف زمان ما وصورته يف زمان آخر سببها احلقيقي عدم 

 استحضار األحوال التارخيية التي صاحبت كل مرحلة من مراحل الفن .    

عند تناول الكالم عن مرويات التفسري اإلملاح إىل أن لكل  ومن هنا أراد البحث

ما فيه فتطبعه بطابعها، أو متسه  ل  زمن أحداثه ووقائعه التي تلقي بظالهلا عىل جم 

لتحصل املعايشة بينها داخل هذا النطاق الزمني،  ؛برحيها، أو تدفعه إىل مواكبتها

 األمم واألفراد والعلوم وغريها.وتلك سنة من سنن اهلل اجلارية يف خلقه يف البالد و

ا ت هبا املرويات الرشعية عموم  وإن الناظر من بوابة الزمن إىل املراحل التي مر  

؛ امنها خاصة سيجد تلك العالقة وذلك التأثري والتأثر بادي   ×وحديث رسول اهلل 

بل سيوقن عند النظر يف اخللفيات واملآالت أن ذلك كان من أكرب األسباب التي 

من الوسائل واآلليات ها اهلل حلفظ دينه، إذ كان العلامء يف كل زمن يستحدثون قدر

 ن وما تفرضه أحداثه، وما تستلزمهحاجة ذلك الزم تقتضيه واألدوات ما

 مستجداته.

بل ينبغي إتياهنا من أبواهبا، ذلك أن  ؛وإنه ال ينبغي إتيان البيوت من ظهورها

ون وإصدار احلكم عىل أسانيدها بالصحة التعامل مع املرويات يف العلوم والفن

فيه إتيان = والضعف والتسوية بينها يف التعامل وادعاء أن ذلك منهج املحدثني 

وإنام إتياهنا من أبواهبا يلزم كل طارق أن يعرف الواقع  ؛للبيوت من ظهورها
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 ويستوعب الظرف الزماين لإلسناد من جهتني رئيستني:  ،التارخيي

  .ته واعتامده وسيلة لنقل املروياتمن جهة نشأ أولها:

من جهة تفاوت درجات وزمان اعتامده يف العلوم الرشعية وآثار ذلك  ثانيها:

 عليها.

 الفرع األول: نشأة اإلسناد واعتماده:
يف غاية احلرص عىل  لقد كان الصحابة  الرواية في مراحلها األولى: .1

  ×يف حياة النبي -هم ببعضوتلقيها، حتى وصل احلال  ×سامع أحاديث النبي 
من شدة احلرص عىل احلديث إىل التناوب مع بعض إخوانه يف حتمل أمور  -

لتتاح الفرصة لكل منهم برشف السامع ثم بالنقل ألخيه، واستمرت  ؛العيش

أو غريه  ×، وكان الكذب عىل رسول اهلل ×عادهتم تلك حتى بعد وفاة النبي 

فقد روى اخلطيب البغدادي  ؛ابعضهم بعض  حينها غري معهود لدهيم، ومل يكن يتهم 

كانت  ؛×ليس كلنا سمع حديث رسول اهلل »بسنده عن الرباء بن عازب أنه قال: 

«لنا ضيعة وأشغال، ولكن كان الناس مل يكونوا يكذبون يومئذ
(1)

، وروى كذلك 

ولكن ، سمعناه منه ×ليس كل ما نحدثكم عن رسول اهلل »أنه قال:  عن أنس 

«اونحن قوم ال يكذب بعضنا بعض   انحدثنا أصحاب
(2)

. 

ا إال أن ذلك مل يكن كافي   ؛منتف عنهم ×ورغم كون الكذب عىل رسول اهلل 

الحتامل وقوع اخلطأ غري املتعمد من بعضهم،  ×لدهيم بعد وفاة رسول اهلل 

ما مل يكن  ×ولذلك استحدثوا من وسائل التحري واالحتياط حلديث رسول اهلل 

هي األساس يف استحداث تلك  ×، وكانت فاجعة وفاته ×ه ا يف حياتموجود  

 وكان من وسائلهم:   ؛الوسائل

                                       
 .(1/385( الكفاية )1)

 ( املرجع السابق.2)
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فكتب الصحاح والسنن تروي عن أيب بكر :اإلشهاد على الروايةأ( 
(1)

 

وعمر
(2)

حتى عدَّ  ،×اشرتاطهام عىل الراوي اإلشهاد عىل ما ينسبه لرسول اهلل  

 الذهبي
(3)

بل نقل الذهبي عن ابن أيب  ؛ألخبارأول من احتاط يف قبول ا أبا بكر  

فقال: إنكم حتدثون عن  ؛أن الصديق مجع الناس بعد وفاة نبيهم» مليكة مرسال  

فال حتدثوا عن  ؛اأحاديث ختتلفون فيها والناس بعدكم أشد اختالف   ×رسول اهلل 

فاستحلوا حالله  ؛بيننا وبينكم كتاب اهلل :ا، فمن سألكم فقولواشيئ   ×رسول اهلل 

ك أن مراد الصديق فهذا املرسل يدل  » :ثم علق الذهبي بقوله «موا حرامهوحر

أال تراه ملا نزل به أمر اجلدة ومل  ؛باب الرواية د  والتحري ال َس  ،التثبت يف األخبار

ما اكتفى حتى استظهر  ،جيده يف الكتاب كيف سأل عنه يف السنة، فلام أخربه الثقة

«كام تقوله اخلوارج ومل يقل حسبنا كتاب اهلل ،بثقة آخر
(4)

ومل يكن ذلك منهم  ،

بل خلوفهم من  ؛ا من الصحابة بالكذبلتخوفهم من الكذب أو الهتامهم أحد  

 .×وقوع اخلطأ يف رواية حديث رسول اهلل 
فقد كان بعض الصحابة يتوقى اإلكثار من احلديث  اإلقالل من الرواية:ب( 

 ذلك قول عبد اهلل بن الزبري: ومن أشهر ما روي يف ؛ا من الوقوع يف الغلطخوف  

قال: أما  !كام حيدث فالن وفالن ×قلت للزبري: ال أسمعك حتدث عن رسول اهلل 

«فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي  »إين مل أفارقه، ولكن سمعته يقول: 
(5)

 ،

ا عىل من أكثر الرواية، أو أتى بخرب يف احلكم ال شاهد له شديد  » وكان عمر 

                                       
هلا بالسدس. ينظر: جامع  ×ا معه عىل قضاء رسول اهلل ( وذلك يف مرياث اجلدة، وطلبه من املغرية شاهد  1)

 (.3/121( وسنن أيب داود ) 4/419الرتمذي  ) 

 ،(5/2305كام يف صحيح البخاري ) ؛ا( وذلك يف حديث أيب موسى األشعري يف االستئذان ثالث  2)

 ( .3/1694وصحيح مسلم )

 .(1/9تذكرة احلفاظ ) (3)

 .(1/9تذكرة احلفاظ ) (4)

 (.1/33( صحيح البخاري )5)
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ويدخلها  ن يأمرهم بأن يقلوا الرواية، يريد بذلك أن ال يتسع الناس فيهاعليه، وكا

 الشوب؛ ويقع التدليس والكذب من املنافق والفاجر واألعرايب.

كأيب بكر، والزبري،  ×وكان كثري من جلة الصحابة وأهل اخلاصة برسول اهلل   

ن بعضهم ال يكاد بل كا ؛ون الرواية عنهوأيب عبيدة، والعباس بن عبد املطلب، يقل  

«ا كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيليروي شيئ  
(1)

.  

األول وتغريت كثري  الزمانمىض  :اإلسناد ظهور الكذب وأثره في نشأة .2

من األحوال، ووقعت الفرقة وظهرت البدعة، ونبتت نابتة الكذب التي تبحث عن 

ت القلوب، وقلَّ  فتبدل حال الرواية، ودخلت الريبة يف ؛تأييد بدعها وتسويغ آرائها

رت رواية مسلم عن ابن عباس شيئ   ؛الثقة بالنقول ا من هذا التغري وقد صوَّ

جاء بشري العدوي إىل ابن عباس، » والتحول،  فقد روى بسنده عن جماهد قال:

، فجعل ابن عباس ×، قال رسول اهلل ×فجعل حيدث، ويقول: قال رسول اهلل 

ال يأذن
(2)

مايل ال أراك تسمع حلديثي،  ؛ال: يا ابن عباسحلديثه، وال ينظر إليه، فق 

إنا كنا مرة إذا سمعنا  فقال ابن عباس: ؟!، وال تسمع×أحدثك عن رسول اهلل 

فلام ركب  ؛ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا × يقول: قال رسول اهلل رجال  

«الناس الصعب والذلول، مل نأخذ من الناس إال ما نعرف
(3)

 :قال القسطالين، 

«قبل ظهور الكذب :ويعني به ،وقت ا :أي ؛ةمر   :وقوله»
(4)

وقد كان ظهور البدع  ،

ا استدعى إجياد آلية جديدة تدفع رش هذا ا كبري  واختالق الكذب املسوغ هلا حدث  

فنشأت العناية باإلسناد واعتامده آلية ملزمة لنقل األخبار. قال حممد  ؛اخلطر الناجم

فلام وقعت الفتنة سألوا  ؛األول ال يسألون عن اإلسنادكان يف الزمن  » :بن سريين

                                       
 (.90، 89( تأويل خمتلف احلديث )ص: 1)

 .(15/15)هتذيب اللغة ،يقال: أذنت لليشء آذن له، إذا استمعت له ،ال يستمع :أي ؛( ال يأذن2)

 .(1/13( مقدمة صحيح مسلم )3)

 .(9/73( إرشاد الساري )4)
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«سناد لكى يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدععن اإل
(1)

ر يصو  ؛  

حممد بن سريين بعبارته هذه أثر األحداث واملستجدات يف استحداث آليات 

من جديدة لصيانة السنة وحفظها من عبث العابثني، وذلك أن الزمن األول كان ز

فلام  ؛وكانت الروايات يف مأمن ،إيامن واجتامع فكان الكذب منتف عن مجلة أهله

ا من الدقة والتحري لدفع رشر الكذب واالختالق تبدل احلال استدعى ذلك مزيد  

الناشئ، فسأل نقلة العلم ومحلته عام مل يكونوا يسألون، ودققوا فيام مل يكونوا 

 . فاعتمدوه آلية يف نقل األخبار، يدققون، ووجدوا يف اإلسناد بغيتهم

ومما يبني جدة استعامل آلية اإلسناد يف زماهنم تلك الرواية التي ساقها 

من قال ال إله إال اهلل »الرامهرمزي بسنده عن الشعبي، عن الربيع بن خثيم قال: 

فله  .وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد حييي ويميت وهو عىل كل يشء قدير

ثك؟ قال: عمرو بن حد   ن  فقلت: مَ  :قال الشعبي ،«ى من اخلريوسم   ،كذا وكذا

قال حييى ، × أبو أيوب صاحب رسول اهلل  فقال: ، وقلت: من حدثك؟  ميمون

بن سعيد: وهذا أول ما فتش عن اإلسناد
(2)

.   

لتؤدي مهمتها يف حفظ  ؛وبدأت آلية اإلسناد يف الدخول إىل ساحة املرويات

بث العابثني واختالق املختلقني وانتحال املبطلني، ثم صارت السنة وصيانتها من ع

ا يف نقل كثري من مرويات الرشيعة مما هو من أقوال  معتمد  آلية اإلسناد أصال  

 الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم.                         

 وجدير بالذكر هنا يف ختام احلديث عن تلك اجلهة  اإلملاح إىل عدة أمور:

  لو واقع الرواية يف األزمنة األوىل من الكذب والبدع كان أحد خ

 املستندات التي سوغت للبعض قبول مراسيل كبار التابعني، وهذا مما يؤكد أهية

 .الوعي بالواقع وأثره يف الرواية
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   اتصال النسب العلمي بني راوي اليشء وصاحب »أن وظيفة اإلسناد بيان

«بذلك املروي عىل وجه من الصحةاليشء املروي، حتى يثبت العلم 
(1)

. 

    ا باإلسناد إال أنه ليس أن مدار احلكم بصحة الرواية وإن كان مرتبط

ا يف اإلسناد، وال يستقل به اإلسناد كام هو ظاهر كثري من التطبيقات منحرص  

بل يف حرصه يف اإلسناد تقزيم ملنهج النقد احلديثي وتشويه لصورته، ألن  ؛املعارصة

ن نظرهم كام سبق إىل أركان اخلرب الثالثة متفرقة وجمتمعة، فينظرون إىل كل النقاد كا

ركن منها عىل حدة وال يتجارسون بإصدار احلكم وفق النتائج اجلزئية التي أفرزهتا 

بل يعيدون النظر إليها مرة أخرى مكتملة ويلمحون ما بينها  ؛النظرة إىل كل ركن

ويعلون السند  ،ب، فيعلون املتن بالسندمن ارتباط وتأثر وتأثري وتنافر وتقار

  .لخ مما سبقت اإلشارة إليهإ ...باملتن

  :الفرع الثاني: تفاوت درجات وزمان اعتماد اإلسناد في العلوم الشرعية
ا بني كثري من املنقوالت يف العن اإلسناد وإن كان عامال  إ لوم الرشعية  مشرتك 

باره وسيلة لنقد املنقوالت تتفاوت درجة االعتامد عليه واعت إال أن ؛واللغوية

بتفاوت العلوم والفنون، وكالم األئمة يف التشدد والتساهل يف املرويات السابق 

ذكره هو جتسيد حقيقي هلذا التفاوت احلاصل يف توظيف األسانيد ودرجات 

ا من املرويات كان اإلسناد فيها جمرد زينة عىل حد االعتامد عليها، كام أن هناك أنواع  

قال  ؛«ما ال يفتقر كتبه إىل اإلسناد» :ارة اخلطيب البغدادي الذي عقد بابا بعنوانعب

وحكم  ومواعظ البلغاء، ،وأما أخبار الصاحلني، وحكايات الزهاد واملتعبدين» فيه:

«ا يف تأديتها فاألسانيد زينة هلا،  وليست رشط  ؛ األدباء
(2)

ثم روى بإسناده أن ، 

، ون يكتب الكالم وال يكتب اإلسنادا عند يزيد بن هارجالس  »ا كان  خراساني  رجال  
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تفسريه قال: ؛ «أنا خانه خواهم نبازار»ل: فقا !لك ال تكتب اإلسناد؟ فقيل له: ما

إن كان الذي كتبه اخلراساين من أخبار » قال اخلطيب: ،«أنا للبيت أريده ال للسوق»

، وإن كان ذلك من فعل فال بأس بام ؛الزهد والرقائق وحكايات الرتغيب واملواعظ

؛ ألهنا حلرام فقد أخطأ يف إسقاط أسانيده، وله تعلق باحلالل واأحاديث األحكام

«تبيينه، فكان يلزمه السؤال عن أمره،  والبحث عن  صحته هي الطريق إىل
(1)

 ،

املحدثني  فليس كل إسناد نراه يعني أنه وسيلة نقد ذلك املنقول بتطبيق منهج»ولذا 

سامت علوم  ؛ ألن اإلسناد كان سمة من×ه أحاديث النبي الذي ينقلون ب

ذلك   ألجل االعتامد الكيل عليه يف نقداإلسالم كلها، فإبرازه مل يكن دائام  

«املنقول
(2)

وقد أشار الرافعي إىل هذا امللمح، فبعد أن ذكر العناية بأسانيد احلديث ، 

قال مبينا الفارق بني ؛ لتهاالنبوي وتشديد العلامء يف قبوهلا ويف أحوال رواهتا ونق

ذلك شأن » :حال اإلسناد ووظيفته يف نقل السنة وبني حاله ووظيفته يف نقل األدب

أما اإلسناد يف األدب فال يراد منه إال توثيق  ؛اإلسناد يف احلديث وعنايتهم بحفظه

ال أن يطلب الراوية بذكر اإلسناد حكاية  اية وإثبات صحتها، وضامن عهدهتا،الرو

يرويه عىل أنه معدل، وإثبات ما يسنده عىل أنه إىل مقنع؛ فإن اللغة ترجع إىل ما 

ا إال أن حيمل عن الثقة،  أقيسة معروفة، وإن ما شذ عن هذه األقيسة موضوع قطع 

أو ينفرد به أهل الكفاية فيوردونه عىل أنه من األفراد والنوادر؛ وإن الشعر واخلرب 

كثريون من الرواة يشدون  القرن األول، ونشأ قد فشا فيهام الكذب والتوليد منذ

من العلوم املوضوعة، وينفقون من األخبار املكذوبة، ويموهون بمزج هذه األمور 

عىل الناس، وخيرتعون األشعار الكثرة عند مناقلة الكالم وموازنة األمور؛ ومع 

رب أو ذلك فلم يعن بأمرهم أهل التفتيش والتحقيق من العلامء، إال حيث يكون اخل
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الشعر مظنة الشاهد وموضع املثل، فهناك يرضبون دونه اإلسناد؛ خمافة أن جيري يف 

ني من الكتاب والسنة؛ فحيث وجدت املعنى وام األصليشء من العلوم التي هي ق

الديني جتد التثبت والتحقيق الذي ال مساغ فيه إىل خطرات الظنون، فضال  عن 

فأمره عندهم بحساب ما يدور عنى عن يشء َفَرطات األوهام؛ ومتى انتفى هذا امل

ا  واألسانيد يف األدب قصرية؛ ألن الرواة ما زالوا حيملون عن ...عليه العرب قرون 

، ومن محل شيئ ا فهو سنده؛ ثم إن الرواية قد درست بعد القرن بعد اإلسالم

ر م  فكان عم  ؛اخلامس عىل أبعد الظن، ومل يبق إال بعض األسانيد العلمية كام سيجيء

دع عنك ما كان من شأهنم يف هذا اإلسناد؛ فإن  ،اإلسناد ثالثة قرون عىل األكثر

 -وهي بعض طرق الرواية كام ستعرفه-الصدور منهم يكتفون بالنسبة غالب ا 

د   ثنا عن فالن، ويكون بني الراوي واملروي عنه فيقولون: روينا عن فالن، وحم

 جيالن وأكثر.

ة بام يرويه أهل الضبط والتحصيل منهم، وهم قوم بيد أن كل ذلك ال يدفع الثق

وألن أكثر ما يروونه  ،معدودون يعرفوهنم بالعدالة؛ ثم ألهنم يأخذون عن الثقات

ا فيهم؛ ألن مظنة  ال وجه للخالف فيه، وإذا اختلفوا يف يشء فال يكون ذلك قادح 

«ة أو الراويةاخلالف إنام تكون يف ضعف الرواي
(1)

. 

ناس يف األزمنة األوىل من حيث عالقتهم بالفنون والعلوم إن دراسة حال ال

وكذا دراسة واقع العلوم ومراتبها  ،لخإ ...اوحصول بعضها سليقة وبعضها اكتساب  

له أثر  = ومعرفة معايريها يف القبول والرد وإدراك التفاوت احلاصل يف ذلك كله

ذلك أن  ؛طأ واخلللبالغ يف التعامل مع املرويات، وإهاله وإغفاله موقع يف اخل

نشاط الرواة يف حفظ األسانيد وضبطها مل يكن عىل درجة واحدة يف كل املرويات، 

بل تفاوت اهتاممهم باختالف دوافعه ومنطلقاته ومؤثراته، والتي يمكن رصد 
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 أبرزها فيام ييل: 

تفاوت نشاط الرواة بحسب قائل اخلرب وجاللته، ولذا كان  أولها: قائل الخبر:

ا إىل حتقيق الغاية التي اطهم يف ضبط األسانيد وحفظها وروايتها متجه  معظم نش

خاصة، ومتييز الثابت من  ×من أجلها كان اإلسناد وهو ضبط املنقول عن رسول 

؛ ألن عليه مدار الدين، وقيام مصالح العباد، وضبط أحكام ×غري الثابت عنه 

روي عن سواه كنشاطهم املعاش واملعاد، بخالف غريه، ومل يكن نشاطهم حلفظ امل

وإنام املراد  ؛، وال يعني ذلك أن ما سواه ضاع كله فلم حيفظ×حلفظ املروي عنه 

اهتاممهم إىل املرفوع خاصة، وقلَّ اهتاممهم بام دونه،  ا من الرواة رصفوا جل  أن كثري  

ومن دالئل ذلك ما رواه أبو زرعة الدمشقي يف تارخيه بسنده عن صالح بن كيسان 

فكتبنا ما  ؛تمعت أنا والزهري، ونحن نطلب العلم، فقلت: نكتب السننقال: اج

فإنه سنة، فقلت له: إهنا  ؛، ثم قال: نكتب ما جاء عن أصحابه×جاء عن النبي 

«فأنجح، وضيعنا ؛ليس بسنة، فال نكتبه، قال: فكتبه، ومل نكتبه
(1)

. 

ط أسانيدها تفاوت اهتامم الرواة يف نقل األخبار وضب مضمون الخبر: ثانيها:

اهتاممهم إىل حفظ وضبط ما به حيفظ  ل  فرصفوا جم  ؛ومتوهنا بحسب مضموهنا

صان به حقوق تم فظ به حدوده، وَ حتم وَ  ،أصوله طم بَ ض  تم وَ  ،به معامله نيم ب  تَ وَ  ،الدين

كنا نكتب احلالل واحلرام، »ولذا قال أبو الزناد:  ؛املجتمعات واألرس واألفراد

«أنه أعلم الناس فلام احتيج إليه علمتم  ؛معوكان الزهري يكتب كل ما س
(2)

. 

ا عىل االهتامم بام كثرت نشاط الرواة كان مبني   ثالثها: مدى الحاجة إلى الخبر:

 ا.ا ومشتهر   عندهم ومتحقق  ال بام كان حاصال   ؛حاجتهم إليه

فإن  ؛واملحفز للنشاط واحلركة ا هي الدافع للعملوإذا كانت احلاجة عموم  
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ه وتفاوت االهتامم بفروعه مرتبط بذلك األمر الفطري، ولذا فقد العلم وحفظ

إال  ؛حفظت األمة يف جمموعها ما تقوم به الرشيعة يف كافة فروع العلم املرتبطة هبا

ا مما حيتاج إليه أن هذا احلفظ تفاوت بسبب مقدار احلاجة إليه، ذلك أن كثري  

مل تكن حاجة الناس إليه ماسة يف املتأخرون عن أزمنة الرواية ويرونه بالغ األهية 

  لدهيم بالسليقة وبعضه حاصال  بل كان بعضه حاصال   ؛أزمنة الرواية األوىل

باالشتهار يف واقعهم وزماهنم لتلبسهم بشهوده ومشاهدته أو قرهبم من زمان 

ومكان وقوعه، فأغناهم حصوله وشهرته عن املبالغة يف طلبه وتتبعه، والتدقيق يف 

بل حاجة عموم  ؛بالغتهم وتدقيقهم فيام متس حاجتهم إليهحفظه وضبطه كم

املكلفني يف مجيع األزمنة إىل معرفته وتعلمه من أصول الدين وأصول األحكام، 

ت احلاجة إىل روايته  فانرصفت كثري من اجلهود يف األزمنة األوىل إىل حفظ ما مسَّ

مل هذا يف أبواب الثقات وكبار احلفاظ بذلك، ولك أن تتأ ل  ونقله، واشتغل جم 

ثني وأئمة الرواية ا من كبار املحد  ، وكيف أن كثري  السري واملغازي والتفسري مثال  

بمروياهتم الكثرية يف أبواب ت مقارنة انعدمت الرواية عنهم يف هذه األبواب أو قل  

 .أخرى

فمن أمثلة ما أغنت شهرته وذيوعه عن التدقيق فيه واملبالغة يف متييز صوابه من 

فهي مع ما حتمله من عوامل الذيوع واالنتشار يف ذاهتا  ؛رَي املغازي والس   :خطأه

ينقلها العامل للجاهل  ،ا للفخر واالعتزازفقد كانت موطن  =  القصيص باعتبارها

كنا نعلم مغازي رسول »والصغري للكبري حتى بلغ األمر أن قال عيل بن احلسني: 

«كام نعلم السورة من القرآن ×اهلل 
(1)

. 

 ×كان أيب يعلمنا مغازي رسول اهلل»قال إسامعيل بن حممد بن سعد: و
«ويقول: هذه مآثر آبائكم فال تضيعوا ذكرها ؛ورساياه ويعدها علينا

(2)
وهو ما  .
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العلامء واحلفاظ والرواة بالتدقيق يف غريها لندرة اخلطأ املتوقع  ل  أدى إىل انشغال جم 

 لكثرة شيوعه واشتهاره.  من جانبها، وللقدرة عىل متييزه بعد وقوعه

ة والطبيعة فلم تكن احلاجة ماسة له ي  ج   عندهم بالسَّ ومن أمثلة ما كان حاصال  

ألن  ؛ بلغة العربا من قبله: تفسري القرآن فيام كان بيانه حاصال  ومل يكن اخلطأ خموف  

األصل أن القرآن مفهوم هلم بمجرد سامعهم له إال ما كان فيه بيان خاص من 

َ وقد بَ  ؛الشارع ألن ما ؛ وإنام تساهلوا يف أخذ التفسري عنهم»هذا البيهقي بقوله  نيَّ

فرسوا به ألفاظه تشهد هلم به لغات العرب، وإنام عملهم يف ذلك اجلمع والتقريب 

«فقط
(1)

ألنه يظهر بطالنه وخطؤه للصغري  ؛فاخلطأ الواقع هنا مأمون جانبه، 

 والكبري والعامل واجلاهل.

فمن تطلب يف هذه األبواب أعىل األسانيد وأجودها، أو ابتغى وبناء عىل ذلك 

أن يكون معظم رواهتا من حذاق احلفاظ و كبار الثقات كام هو احلال يف العقائد 

ألن تطلب مثل ذلك سعي وراء رساب، ؛ واألحكام = فلن يرجع من ذلك بيشء

 يراعي نشأهتا وترسبل باخليال، ال ليشء سوى أنه جيايف واقع العلوم وطبيعتها، وال

طت حركة  ومنبتها، وال ينتبه لتطورها وسريها، وال يقف عىل الدوافع التي نشَّ

الضبط والرواية يف بعضها، وال املوانع التي منعت ذلك يف بعضها، وال يعرتف 

 بتعدد معايري القبول والرد وتباينها بني كل هذه العلوم.           

 ،ثالثة ليس هلا إسناد: التفسري» :رةوأحسب أن عبارة اإلمام أمحد املشهو

«واملغازي ،واملالحم
(2)

؛ بحاجة يف ضوء ما تقدم إىل النظر إليها من زاوية خمتلفة 

ا هبا فقد غلب عىل كثري من الدراسات املعارصة نقل االختالف فيها بني كوهنا مراد  

ا يروى ا هبا كتب خمصوصة، كام اعتمدها البعض تكأة لقبول كل ماملرفوع أو مراد  

                                       
 .(1/37بوة للبيهقي )( دالئل الن1)

( ويف رواية عنه 2/162(، وعنه اخلطيب البغدادي يف اجلامع )1/119رواه ابن عدي يف الكامل ) (2)

 .«ثالثة ال أصل هلا»
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 ؛يف التفسري واملغازي واملالحم دون تدقيق ونظر باعتبار أن كل ما فيها ضعيف

لكن البحث هنا يلفت النظر إىل أهية فقه الغاية املقصودة من تلك العبارة وعدم 

 التوقف عند جمرد معناها. 

 ،وأحسب أن الغاية من تلك العبارة هي اإلخبار عن واقع هذه العلوم وطبيعتها

ا يف التعامل معها يباين بقية املرويات، وأنه ال يمكن انفكاكها ا خاص  ا نمط  وأن هل

ا عن هذا ا وتضعيف  عن هذا الواقع، وال يمكن انفكاك التعامل معها تصحيح  

د هذا عندي بالسياقات التي أورد ابن تيمية فيها تلك العبارة يف ، وتأيَّ الواقع

 ليها يفإحيتاج  يود أن املنقوالت الت... فاملقص» :فمن ذلك قوله ؛مواطن خمتلفة

ومعلوم أن املنقول  ،الدين قد نصب اهلل األدلة عىل بيان ما فيها من صحيح وغريه

ثالثة أمور  :وهلذا قال االمام أمحد؛ واملالحم ياملغاز التفسري أكثره كاملنقول يف يف

 ؛إسناد :يأ ؛ليس هلا أصل :ويروى ي.ليس هلا إسناد: التفسري واملالحم واملغاز

 يوالزهر يمثل ما يذكره عروة بن الزبري والشعب ،ألن الغالب عليها املراسيل

ثم تكلم عن املراسيل و حكمها  «سحاق ومن بعدهم...إوموسى بن عقبة وابن 

وآليات قبوهلا
(1)

. 

فغالبها مرسل ليس بمسند، وهلذا  ؛وأما أحاديث سبب النزول»ا: وقال أيض  

: -ويف لفظ: ليس هلا أصل  -ثالث علوم ال إسناد هلا  قال اإلمام أمحد بن حنبل:

يعني أن أحاديثها مرسلة، واملراسيل قد تنازع الناس  ؛التفسري، واملغازي، واملالحم

«لخ إيف قبوهلا وردها...
(2)

. 

 ،املغازي :وقال اإلمام أمحد: ثالث علوم ليس هلا أصول» :اوقال أيض  

أن الغالب عليها أهنا  :ومعنى ذلك ؛أسانيد ليس هلا :ويف لفظ .والتفسري ،واملالحم

ا عند أهل الفن قد تعددت طرقه فهذا مما فإذا كان اليشء مشهور   ؛مرسلة ومنقطعة

                                       
 (. 346 -13/345جمموع الفتاوى ) (1)

 (.7/435( منهاج السنة )2)
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«يرجع إليه أهل العلم بخالف غريه
(1)

ا من السياقات املختلفة التي وظاهر جد  ؛ 

 ؛ا مراسيلساق ابن تيمية فيها تلك العبارة ربطه بينها وبني كون هذه العلوم أغلبه

ولذا تكلم بعد إيرادها يف كل املواطن عن املرسل وآليات قبوله، ثم  بني أن هذه 

مما  ،املرويات رغم انقطاعها إال أهنا اشتهرت عند املتخصصني وتعددت طرقها

 جعل أهل العلم يرجعون إليها ويدققون فيها.

 نقلها أن فقه واقع الزمن الذي نشأت فيه الرواية، واشرتطت يف اوجيل إذ  

له أثر كبري يف معرفة أسس التعامل مع املرويات وفهم منهج املحدثني يف  األسانيد

ا من هذا الواقع وراعى كل جزئياته ذلك أن هذا املنهج انطلق أساس   ؛قبوهلا أو ردها

وكان من األسس التي قام عليها والتي ال يمكن إهاهلا مراعاة الواقع الزمني 

ا نوع تصادم بني منهج ه واحتياجاته ورغباته، ومل حيدث أبد  والواقع اإلنساين وميول

 .املحدثني وبني تلك املرويات يف كافة فنون الرشيعة

 الفرع الثالث: اإلسناد وشرط الصحة:
لسنا هنا بحاجة إىل تكرير ما سبق ذكره والتأكيد عليه من كون احلكم بالصحة 

ناد، وأن نظر الناقد يتجاوز احلديثية ال ينحرص يف اإلسناد وال ينفصل عن اإلس

ألن املعيار الذي عليه  ؛اتصال اإلسناد إىل التثبت من عدم تطرق اخلطأ للرواية

املدار غلبة الظن بصواب الرواية أو غلبة الظن بخطئها، وإنام املقصود هنا التنبيه 

يف  هلا أهيتها البالغة يف فهم منهج نقاد املحدثني - وخاصة ثالثها -عىل ثالثة أمور 

 إصدار األحكام عىل أسانيد املرويات.

أن مصطلح الصحة يتنازعه مع املحدثني غريهم كالفقهاء  األمر األول:

فاملتنازع عليه املفهوم ال  ؛واألصوليني، ولكن مفهوم الصحة عند الفريقني خمتلف

 .اوسيأيت بيان ذلك قريب   ،املصطلح

                                       
 (.1/76( تلخيص كتاب االستغاثة )1)
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احلكم عىل الرواية بصحة االتصال رشط الصحة: املقصود بالصحة هنا  الثاني:

 ثبوهتا عن قائلها، واملقصود باالتصال اتصال اإلسناد وخلوه من االنقطاع.

ا عليها مدار احلكم بالصحة منها اتصال اإلسناد، ولذا وقد اشرتط النقاد رشوط  

 ؛ال يطلق نقاد املحدثني وصف الصحة اإلسنادية عىل اخلرب الذي مل يتصل إسناده

أحد قيود احلكم بالصحة، فإذا اجتمعت رشوط الصحة « سنداتصال ال»لكون قيد 

يف الرواية من عدالة الرواة وضبطهم واتصل سند الرواية وخلت من الشذوذ 

 والعلة حكم عليها بصحة ثبوهتا عن قائلها.

ا هنا من هذه وهو املقصود أساس   املنقطع الذي له حكم املتصل: الثالث:

ه حكم املتصل، فإذا كان املعيار الذي عليه املدار ذلك أن من املنقطع ما ل ؛املمهدات

أن اخلطأ املخوف من  أنتج ذلك= غلبة الظن بصحة الرواية أو غلبة الظن بخطئها 

ا بانقطاعه، وهلذا ا باتصال اإلسناد، وال يثبت دوم  وقوعه يف الرواية ال ينتفي دوم  

سنده يف حكم  فإن النقاد قد حيكمون بضعف ما اتصل سنده، وجيعلون ما انقطع

املتصل العتبارات وقرائن أوجبت عندهم ضعف املتصل وصحة املنقطع؛ ألن 

 املدار يف احلكم عىل حتقق صحة النقل عن قائله أو خطئه ال عىل اتصال سنده. 

ه أهل العلم مع اتصال سنده فذلك مرجعه إىل عدم اكتامل رشوط  ؛فأما ما ردَّ

 ا لإلطالة.ه دفع  ل عليالصحة فيه، وهو أظهر من أن يمثَّ 

وأما ما جعل األئمة له حكم املتصل مع انقطاع سنده فمرده إىل تثبت النقاد من 

انتفاء اخلطأ عن الرواية املنقطعة اإلسناد، وأنه رغم انقطاعها إال أهنا احتفت هبا 

قرائن دفعت اخلطأ املظنون من قبل انقطاع سندها كمعرفة الواسطة أو اختصاص 

ف عن الرواية املنقطعة وصفها بالصحة لتخلف رشط د ختل  فق؛ لخإ ...الراوي

االتصال، ففارقت الصحيح من هذه اجلهة واشرتكت معه يف انتفاء اخلطأ عنها، 

 فجعل هلا حكم املتصل من تلك اجلهة.



 (ه1437جمادى اآلخرة )العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

177 

وإن من األحاديث يف كتايب السنن ما ليس بمتصل » قال أبو داود يف رسالته:

الصحاح عند عامة أهل احلديث عىل معنى  س، وهو إذا مل توجدوهو مرسل ومدل  

أنه متصل، وهو مثل احلسن عن جابر، واحلسن عن أيب هريرة، واحلكم عن 

«مقسم
(1)

ا يف كون بعض املنقطعات رصيح جد  « عىل معنى أنه متصل» :فقوله. 

 نَح حكم املتصل.متم  

 االنقطاع ليس عىل درجة واحدة، بل هو متفاوت» :يقول د. إبراهيم الالحم

ما صورته االنقطاع « الصحيح»ا أن نجد يف فإذا عرف هذا مل يكن مستغرب   ا،جد  

«واحتف به ما جيعله يف حكم املتصل
(2)

. 

وعىل هذا املسلك جرى النقاد يف كثري من تطبيقاهتم مع املنقطعات التي حيتف 

: فمن ذلك مثال  ؛ هبا من القرائن ما يدفع الريبة واخلطأ املخوف من قبل انقطاعها

ويقال إن أبا »... قال ابن تيمية ، رواية أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه

عبيدة مل يسمع من أبيه؛ لكن هو عامل بحال أبيه متلق آلثاره من أكابر أصحاب أبيه 

فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر املتحدث  وهذه حال متكررة من عبد اهلل 

 ،من يتهم عليه حتى خياف أن يكون هو الواسطةهبا، ومل يكن يف أصحاب عبد اهلل 

«فلهذا صار الناس حيتجون برواية ابنه عنه وإن قيل إنه مل يسمع من أبيه
(3)

. 

قال يعقوب بن شيبة: إنام استجاز أصحابنا أن يدخلوا » :وقال ابن رجب

ملعرفة أيب عبيدة  -يعني يف احلديث املتصل- حديث أيب عبيدة عن أبيه يف املسند

«ث أبيه وصحتها وأنه مل يأت فيها بحديث منكربحدي
(4)

. 

ة باخلرب ا من خالل كالمي ابن تيمية وابن رجب أثر القرائن املحتف  وظاهر جد  

                                       
 (. 30( رسالة أيب داود )ص :1)

 (. 433تصال واالنقطاع )ص: ( اال2)

 (. 6/404( جمموع الفتاوى )3)

 (.1/544رشح علل الرتمذي ) (4)



 سليمان محمد د. محمد صالح                           منهج المحدِّثين في نقد مرويات التفسير          

178 

من نحو اختصاص الراوي بحديث  ؛املنقطع يف رفعه إىل أن يكون يف حكم املتصل

بل بلغ  لخ،...إ شيخ معني وإتقانه له، وشهرته بني تالميذ الشيخ بإتقان روايته

فلهذا صار الناس حيتجون » :األمر بقوة القرائن أن قال ابن تيمية يف النقل السابق

«برواية ابنه عنه وإن قيل إنه مل يسمع من أبيه
(1)

. 

ا: رواية سعيد بن املسيب عن عمرومن ذلك أيض  
(2)

 :فقد قال الشافعي ؛

، وليس وصح اإلسناد به فهو سنة ×وإذا اتصل احلديث عن رسول اهلل »...

: املنقطع بيشء ما عدا منقطع سعيد بن املسيب، قال أبو حممد ابن أيب حاتم 

«يعني ما عدا منقطع سعيد بن املسيب أن يعترب به
(3)

. 

 ،سمعت أيب يقول: سعيد بن املسيب عن عمر مرسل»: وقال ابن أيب حاتم

«يدخل يف املسند عىل املجاز
(4)

. 

جتري جمرى املتصل  املسيب عن عمر ... ورواية سعيد بن» :وقال ابن عبد الرب

«وجائز االحتجاج هبا عندهم
(5)

ا: رواية إبراهيم النخعي عن ابن و من ذلك أيض  ، 

مسعود
(6)

  .وغريها 

 

                            

                                       
 (. 6/404( جمموع الفتاوى )1)

 (.1/184(، جامع التحصيل )1/30: التمهيد البن عبد الرب )( ينظر مثال  2)

 (.  6( املراسيل البن أيب حاتم )ص: 3)

 (. 71( املراسيل البن أيب حاتم )ص: 4)

 .(12/116( التمهيد )5)

(، رشح علل الرتمذي 1/30(، التمهيد البن عبد الرب )4/104: الكامل البن عدي )( ينظر مثال  6)

(1/452.) 
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 املبحث الثاني: جهة املعنى

يقبل فقد  ؛ثنيدائرة قبول اخلرب أوسع من دائرة الصحة الثبوتية بمفهوم املحد  

املفرسون والفقهاء واألصوليون وغريهم ما مل يقبله املحدثون، وحيكمون بصحة ما 

 ؛ضعفه املحدثون، لكن مفهوم الصحة عندهم يباين مفهوم الصحة عند املحدثني

فصحة اخلرب أو عدم صحته عند املحدثني دائرة عىل ثبوت اخلرب عن قائله أو عدم 

 يف دائرة الثبوت بل ترتبط به وبغريه من ثبوته، وأما صحته عند غريهم فال تنحرص

وبيان ذلك أن  املعايري األخرى بعد التثبت من صحة معنى اخلرب وسالمة مضمونه.

زاوية النظر يف املنهج احلديثي عىل ثبوت اخلرب عن قائله بغض النظر عن صواب 

اوية قوله أو خطئه، فغاية ما يشتغل به الناقد بيان الثبوت أو عدم الثبوت، أما ز

بل تقبل الثابت  ؛النظر عند الفقهاء واملفرسين وغريهم فال حترص القبول يف الثبوت

بل وحتتج به بعد حتقق معايري القبول  ،وغريه مما صح معناه وحتكم بصحته

 واالحتجاج فيه. 

واختالط زاويتي االشتغال عند الناظر يوقع يف اإلشكال واللبس فتختلط عليه 

ة عىل وعي بذلك ومل جيدوا غضاضة يف قبول ما صح معناه األمور، وقد كان األئم

لتباين اجلهتني عندهم ،جهة الثبوت، وجهة القبول  ؛وإن كان يف ثبوته نظر

 واالحتجاج.

نقل عامة أهل  ن  فاستدللنا بام وصفت م  »...  :فهذا اإلمام الشافعي يقول

خة للوصية عىل أن املواريث ناس «ال وصية لوارث»أن:  × املغازي عن النبي

«للوالدين والزوجة، مع اخلرب املنقطع عن النبي، وإمجاع العامة عىل القول به
(1)

. 

وسئل اإلمام أمحد بن حنبل عن دية املمَعاَهد؟ فقال: عىل النصف من دية املسلم، 

عن إىل حديث عمرو بن شعيب. قيل له: حتتج بحديث عمرو بن شعيب  أذهبم 

                                       
 .(137( الرسالة )ص:1)
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، ويمروى عن وى هذا فقهاء أهل املدينة قديام  ر أبيه، عن جده؟ قال: ليس كلها.

«عثامن 
(1)

. 

واعلم أنه ال »وذكر ابن رجب كالم العلامء يف االحتجاج باملرسل، ثم قال: 

فإن احلفاظ إنام يريدون صحة  ؛تنايف بني كالم احلفاظ وكالم الفقهاء يف هذا الباب

النقطاعه وعدم  ؛هم، وهو ليس بصحيح عىل طريقت إذا كان مرسال  احلديث املعني  

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك املعنى الذي دل عليه احلديث فإذا  اتصال إسناده.

 قوي الظن بصحة ما دل عليه عضد ذلك املرسل قرائن تدل عىل أنه له أصال  

 فاحتج به مع ما احتف به من القرائن.

د وغريها وهذا هو التحقيق يف االحتجاج باملرسل عند األئمة، كالشافعي وأمح

«مع أن يف كالم الشافعي ما يقتيض صحة املرسل حينئذ
(2)

 . 

ونقل ابن حجر عن ابن عبد الرب حكمه عىل حديث بالصحة مع ظهور ضعف 

بصحته لتلقي العلامء له  -مع ذلك  -َحَكَم ابن عبد الرب » :إسناده ثم علق بقوله

ه من حيث اإلسناد وقبله من حيث املعنى «بالقبول، فردَّ
(3)

. 

حيكم للحديث بالصحة إذا تلقاه »وقد ذكر السيوطي عن طائفة من العلامء أنه 

«العلامء بالقبول و إن مل يكن له سند صحيح
(4)

. 

ثون يفرقون بني رشوط قبول احلديث كان املحد  » يقول الرشيف حاتم العوين:

عية. النبوي وبني حتقق القبول سواء يف احلديث النبوي أو يف غريه من العلوم الرش

                                       
( برقم 2/387( أهل امللل والردة والزنادقة وتارك الصالة والفرائض من كتاب اجلامع للخالل )1)

(867). 

 .(1/543رجب ) ( رشح علل الرتمذي البن2)

 .(1/8) ( التلخيص احلبري3)

 .(3/1280( البحر الذي زخر رشح ألفية األثر )4)
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 ومن أمثلة ذلك: 
فقال:  -أن يناول الشيخ الطالب الكتاب  -أن اإلمام األوزاعي سئل عن املناولة 

 أتدين هبا وال أحدث هبا. 

ق بني رشوط القبول املطلوبة يف احلديث وبني القبول. فقوله:  فانظر كيف فرَّ

ه أخذبام  يعني أنه يقبلها وحيتج هبا وإن كان ال يستجيز أن يروي؛ «أتدين هبا»

 مناولة.

وحماولة اجلمع بني مذهب  ،وقريب من هذا ما ذكره ابن رجب يف مسألة املرسل

ثني يف هذه املسألة... ولذا ألن من رشوط الصحة االتصال، وال الفقهاء واملحد  

ثني ال حيتجون باحلديث املرسل املعتضد لكنهم ال يصفونه بأنه يعني ذلك أن املحد  

 .االصطالحيصحيح بإطالق اللفظ 

إذن هناك فرق عند املحدثني بني احلجة والصحيح، فداللة لفظ احلجة أوسع 

فداللة لفظ صحيح هلا رشوط معينة غري داللة حجة، ولذا  ؛من داللة لفظ صحيح

«فقد حيتجون بأحاديث مراسيل وال يطلقون عليها لفظ الصحة
(1)

. 

بني مقام ثبوت  × فيتحرر من هذا أن ال تالزم يف املروي عن غري رسول اهلل

الرواية عن قائلها ومقام صحة املعنى التفسريي وصوابه، فقد تكون الرواية يف أعىل 

درجات الثبوت والصحة إال أن معناها خطأ ال يصح تفسري اآلية به، وقد تكون 

الرواية ضعيفة إال أن معناها يصح تفسري اآلية به، وهذا املبحث وما بعده يفيد يف 

ديدة طفت عىل الساحة العلمية يف احلياة املعارصة وهي جتريد تقييم ظاهرة ج

، )صحيح الفقه( )صحيح التفسري(، ثار الضعيفة وإخراج ما يسمى بـالكتب من اآل

 وسيأيت احلديث عن ذلك ضمن تتامت هذا الفصل . ،)صحيح السرية(

                                       
 .حمارضة أسانيد التفسري للرشيف حاتم (1)
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 بحث الثالث: جهة غررا  املصنفنامل

ت التفسري وغريها وبخاصة املتصدي من أهم ما ينبغي عىل الناظر يف مرويا

 ،وكيفية إيراده له ،معرفة الغرض الذي من أجله ساق املصنف اخلرب= لنقدها 

ا ما سبق الكالم فيه من صحة ومدى حتقيق إيراده لغرضه، وهذا مقام يفارق متام  

ا للمصنف من إيرادها واستعامهلا فليس ضعف الرواية مانع   ؛املرويات أو ضعفها

ا من ذكر املصنف لبعض رواياته بيانه، وليس ضعف الراوي مانع   لغرض يريد

فها ا بكتب التفسري بل هو عام يف كل تصنيف،  لغرض يرمي إليه، وليس هذا خاص  

ا بلغه إنكار أيب زرعة عليه إخراجه حديث أسباط بن نرص هو مسلم بن احلجاج مل  

وإنام  ؛نام قلت صحيحإ» :وَقَطن بن نمسري وأمحد بن عيسى يف صحيحه كان جوابه

أدخلت من حديث أسباط وَقَطن وأمحد ما قد رواه الثقات َعن  شيوخهم، إال أنه 

 ؛عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول ربام وقع إيلَّ 

«فاقترص عىل أولئك، وأصل احلديث معروف من رواية الثقات
(1)

. 

ا عىل مرويات التفسري نجد ابن أيب  حاتم يسأل أباه عن حديث فيجيبه بأنه وعود 

وسألت أيب عن » فقد قال:  ؛باطل، ورغم هذا يورده بنفس السند يف تفسريه

حديث رواه معاوية بن حفص عن أيب زياد اخللفاين، عن حممد بن املنكدر، عن 

 يي ىي ني مي ٱ﴿:  عن قول اهلل  ×جابر بن عبد اهلل؛ قال: سئل رسول اهلل 
؛ قال: هؤالء من أهل اليمن، ثم من كندة، ثم من [٥٤املائدة: ] ﴾حئ  جئ

«فسمعت أيب يقول: هذا حديث باطل  السكون، ثم من جتيب؟
(2)

وقال يف . 

حدثنا أيب ثنا حممد بن املصفى، ثنا معاوية بن حفص عن أيب زياد اخللفاين » :التفسري

...« ×قال: سئل رسول اهلل  ؛عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهلل
(3)

وساق  

                                       
 .(5/29( تاريخ بغداد )1)

 .(1979( برقم )5/25( علل احلديث البن أيب حاتم )2)

 (.4/1160( تفسري ابن أيب حاتم )3)
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، ومل يبلغ ابن أيب حاتم من السهو والغفلة وهو الناقد احلاذق أن يذهل عن احلديث

فقد تكرر هذا منه وإن تفاوتت صورته ؛وهو يورده يف التفسري كونه باطال  
(1)

مما  

ا يف ذلك، ال أنه ذهل ونيس كام حيلو لبعض الباحثني يدل عىل أن له غرض  

 من التفكري يف استكشاف صنيعهم بدال  االسرتواح برمي األئمة بالغفلة 

  !وأغراضهم

فهذا اخلرب وإن كان » :ا فيه ضعف ثم يبني علة إيراده بقولهوالطربي يورد خرب  

يف إسناده ما فيه، فالقول به إلمجاع اجلميع عىل صحة القول به أوىل من خرب عبد 

«عن شهر بن حوشب بن هبرام  احلميد
(2)

. 

تيب األدلة واملسائل وعرض األقوال أغراض فلألئمة يف التصنيف ويف تر

وهي جديرة أن تبحث وخاصة فيام ضعف من األخبار وأغراضهم من  ؛ومقاصد

 إيرادها وكيفيات ذلك اإليراد.

ع  »: يقول ابن تيمية م لَ واألئمة كانوا يروون ما يف الباب من األحاديث التي مل يم

ألن ذلك يقوي  ؛ابة والتابعنيأهنا كذب من املرفوع واملسند واملوقوف وآثار الصح

ا كام تمذكر املسألة من أصول الدين ويذكر فيها مذاهب األئمة والسلف، بعضه بعض  

ع   َلم أهنا من فَثمَّ أمور تمذكر لالعتامد، وأمور تذكر لالعتضاد، وأمور تمذكر ألهنا مل يم

«نوع الفساد
(3)

. 

                                       
أورده بنفس السند يف تفسريه وسمى  ه عن حديث سأله عنه بأنه منكر، ورغم هذاففي العلل أن أباه أخرب( 1)

(، تفسري ابن أيب حاتم 1710( برقم )4/655علل احلديث البن أيب حاتم ) :ينظر فيه الراوي املبهم.

( مع تفسري ابن أيب حاتم 1760( برقم )4/714( ، وينظر مثال آخر يف العلل )5053( برقم )3/906)

وإن كان قد ساقه بإسناد آخر بعد إيراد السند املعلل ولكن املقصود بيان  ،(10459( برقم )6/1956)

 .الفكرة ونفي الذهول املزعوم

 .(3/716تفسري الطربي )( 2)

 (. 1/287الصفدية )( 3)
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ث من رواية ابن هليعة وهو ابن تيمية عىل إيراد البكري عليه ذكره حلدي دَّ وقد رَ 

هذا اخلرب مل يذكر لالعتامد »فقال:  ،«إنما يستغاث باهلل ؛إنه ال يستغاث بي» :حديث

بل ذكر يف ضمن غريه ليتبني أن معناه موافق للمعاين املعلومة بالكتاب  ؛عليه

والسنة، كام أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من اآلثار واملراسيل 

العلامء وغري ذلك ملا يف ذلك من االعتضاد واملعاونة، ال ألن الواحد من  وأقوال

ذلك يعتمد عليه يف حكم رشعي، وهلذا كان العلامء متفقني عىل جواز االعتضاد 

والرتجيح بام ال يصلح أن يكون هو العمدة من األخبار التي تكلم يف بعض رواهتا 

بل بأقوال املشايخ  ؛نيلسوء حفظ أو نحو ذلك وبآثار الصحابة والتابع

واإلرسائيليات واملنامات مما يصلح لالعتضاد، فام يصلح لالعتضاد نوع وما 

ا ومل ينكره املسلمون ر  ا ال آث  يصلح لالعتامد نوع ... ولو كان عبد اهلل بن هليعة ذاكر  

فإن الرجل قايض مرص يف ذلك الزمان  ؛عليه لكان يف ذلك مستند هلذا اإلطالق

والغلط الذي وقع يف حديثه ال  ،العلامء املفتني ونظري لليث بن سعد وهو من أكرب

يمنعه أن يكون من أهل االجتهاد والفتيا مثل حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل 

فإنه من أعيان الفقهاء املفتني وإن كان يف حديثه  ؛اقايض الكوفة وكان زماهنام متقارب  

ة وحممد بن احلسن وغريهم من وكذلك رشيك بن عبد اهلل وأبو حنيف ،ضعف

إذا تكلم يف حديثهم مل يمنع هذا أن يكونوا من املجتهدين  ؛املشهورين بالفتيا

ا وإما إذا كان النزاع يف إطالق لفظ وقد أطلقه أحد هؤالء العلامء إما آثر   .املفتني

علم أن علامء = ا أنكره ا وسمعه الناس منه ونقلوه عنه ومل يعرف أن أحد  ذاكر  

ا لإلمجاع وال وأن املتكلم به ليس خارق   ،سلمني كانوا يتكلمون بمثل هذا اللفظامل

«مبتدعا لفظ ا مل يسبق إليه
(1)

. 

                                       
 .(1/308تلخيص كتاب االستغاثة ) (1)
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وهو كالم يف غاية النفاسة لبيان أهية فهم غرض العامل من إيراد اخلرب 

 العالمة وقد بني  ؛ وأن للعلامء يف ذلك مقاصد ينبغي أن تمفقه وتمفهم ،الضعيف

 فقال عند قوله ؛ا من ذلك أثناء تعليقه عىل تفسري الطربيشاكر جانب  حممود حممد 

ني يل مما راجعته يف كتاب تب »  :[30]البقرة:  ﴾ٻ  پ  پ  پ  پ﴿ تعاىل:

أن استدالل الطربي هبذه اآلثار التي يروهيا بأسانيدها، ال يراد به إال  ؛الطربي

ا اآلثار التي رواها بإسناده فهو قد ساق هن ؛حتقيق معنى لفظ، أو بيان سياق عبارة

ليدل عىل معنى  اخلليفة واخلالفة ، وكيف اختلف املفرسون من األولني يف معنى  

اخلليفة، وجعل استدالله هبذه اآلثار كاستدالل املستدل بالشعر عىل معنى لفظ يف 

؛ إذ ذكر ما روى عن ابن (605)كتاب اهلل، وهذا بني يف الفقرة التالية لألثر رقم 

ود وابن عباس، وما روى عن احلسن يف بيان معنى اخلليفة، واستظهر ما يدل مسع

عليه كالم كل منهم، ومن أجل هذا االستدالل  مل يبال بام يف اإلسناد من وهن ال 

بن مسعود عن ا( 465)يرتضيه، ودليل ذلك أن الطربي نفسه قال يف إسناد األثر 

ا، ولست أعلمه صحيح  فإن كان ذلك » :353: وابن عباس ، فيام مىض ص

فهو مع ارتيابه يف هذا اإلسناد  قد ساق األثر  ،«ا ...إذ كنت بإسناده مرتاب   ؛اصحيح  

 -عنهام صح إن-للداللة عىل معنى اللفظ وحده، فيام فهمه ابن مسعود وابن عباس 

، . وهذا مذهب ال بأس به يف االستداللمعناه من األقدمون الرواة فهمه ما أو

ما يسوق يف األخبار واآلثار التي ال يشك يف ضعفها، أو يف كوهنا من  اومثله أيض  

بل  ؛اإلرسائيليات، فهو مل يسقها لتكون مهيمنة عىل تفسري آي التنزيل الكريم

أو سياق حادثة، وإن كان األثر نفسه مما ال  لبيان معنى لفظ يسوق الطويل الطويل

 آلي كتاب اهلل.تقوم به احلجة يف الدين، وال يف التفسري التام 

ا للمعاين التي تدل  فاستدالل الطربي بام ينكره املنكرون، مل يكن إال استظهار 

فهو إذن استدالل  ؛كام يستظهر بالشعر عىل معانيها عىل ألفاظ هذا الكتاب الكريم،
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أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله، ما  اا، وملا مل يكن مستنكر  يكاد يكون لغوي  

بمستنكر أن تساق اآلثار التي ال يرتضيها أهل احلديث،  والتي ت لغته؛ فليس صح  

ال تقوم هبا احلجة يف الدين، للداللة عىل املعنى املفهوم من رصيح لفظ القرآن، 

أرجو أن تكون و دوهنم، من أو الصحابة من كانوا سواء -وكيف فهمه األوائل 

مما عده أهل علم كتاب الطربي، إذا ما انتهى إىل يشء  ئهذه تذكرة تنفع قار

«احلديث من الغريب واملنكر
(1)

. 

بصدده من كون غرض املصنفني من إيراد ا فيام نحن ومثل هذا واضح جد  

األحاديث خمتلف، وأنه من اجلناية احلكم بخطئهم أو جتريد كتبهم بدعوى وجود 

 األحاديث الضعيفة فيها.

 تتمات مهمات: 
ا يف احلكم بالثبوت وعدمه ا قوي  من ضمن األمور التي تؤثر تأثري   األولى:

بحيث تستحق أن تفرد بمطلب خامس تكتمل  ،ة بالراوية أو الراويالقرائن املحتف  

به دائرة النظر للحكم بالثبوت وتتم به معطياته، ولكن ملا كان البحث يريد بيان 

 فقد آثرت مجع القرائن  املختصة بمرويات التفسري مع ؛املنهج جتاه مرويات التفسري

  .فلينتبه لذلك ،بعضها البعض سواء منها ما تعلق بالثبوت أو ال

 جتريد الكتب من اآلثار الضعيفة بدعوى التصحيح: الثانية:

وحماولة إخراج ما يسمى بصحيح التفسري  إن جتريد التفسري من اآلثار الضعيفة،

 ؛أئمة التفسرياملقارنة بينها وبني مناهج إىل و من األفكار التي حتتاج إىل إعادة نظر،=

، ااإلسناد الصحيح يعطي إشارة إىل صحة القول املنقول هبذا اإلسناد غالب  »فإن 

 ل إىل درجة الصحة أو احلسن دليال  وليس بالرضورة أن يكون اإلسناد الذي مل يص

تكرر عند  :عىل عدم صحة القول املنقول هبذا اإلسناد ، فعىل سبيل املثال اقاطع  

                                       
 ( حاشية. 454:  1/453تفسري الطربي حتقيق شاكر )(  1)
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أعلم الناس بأحكام معاذ ، وسعيد بن املسيب أعلم  ا: إن طاوس  أهل العلم قوهلم

وهؤالء  ؛الناس بقضاء عمر، وعيل بن أيب طلحة أعلم الناس بتفسري ابن عباس

«التابعون مل يتحملوا عن أولئك الصحابة
(1)

وليس بالئق أن نجرد الكتب من  

   .نقوهلم عن هؤالء الصحابة لضعف اإلسناد

جتريد كتب التفسري من اآلثار الضعيفة، ذلك أن أئمة  وسينصب الكالم هنا عن

ا من ألوان العبث وهم يدخلون يف التفسري وغريهم مل يكونوا يامرسون لون  

مؤلفاهتم وتفاسريهم تلك اآلثار الضعيفة، ولذا فإن من أراد جتريد كتب التفسري 

 به ملا ييل :قبل اإلقدام عىل تلك اخلطوة التن هم مَ ز   من اآلثار الضعيفة لَ مثال  

ا ولذا جتد أحيان   ،مراعاة أن صحة املعنى مقام، وثبوت الرواية مقام آخر األول :

 أصح وأوفق بنظم اآلية وسياقها من األثر املروي األثر الوارد بسند ضعيف مثال  

بل قد يكون هناك صعوبة يف احتامل اآلية للمعنى الوارد بالسند  ؛بسند صحيح

التفسري من الضعيف يف مثل هذه احلالة واعتامد  الصحيح، وبالتايل فتجريد

الصحيح فيه إخالل باملعنى املراد من اآلية، وبعد هبا عن مقصودها وعام تدل عليه 

 ﴾ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڇ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ   ﴿ :فمثال قوله تعاىل ؛ألفاظها

ڇ    چ  چ  چ  چ  ڇ ﴿ :املتأمل يف ظاهر اآلية جيد أن قوله تعاىل؛ [ 26البقرة:  ]

كأنه جواب عن اعرتاض اعرتضه الكفار، مفاده: أنه تعاىل يستحيي من   ﴾ڇ  ڇ

من املفرسين كثري ٌ  ا عن اعرتاض  رضب األمثال، وقد رصح بكون اآلية جواب  
(2)

 ،

                                       
 (. 2/918التابعني )تفسري  ( 1)

سيقت هذه اآلية لبيان أن ما استنكره اجلهلة والسفهاء وأهل  » :( وعبارته1/111(  ينظر : الكشاف )2)

ا هبا املثل = ليس بموضع العناد  واملراء من الكفار واستغربوه من أن تكون املحقرات من األشياء مرضوب  

... أورد هنا شبهة أوردها الكفار  » :( وعبارته1/533ومفاتيح الغيب ) ،«لالستنكار واالستغراب ..

هذا جوب اعرتاض : »( وعبارته1/298وبدائع التفسري البن القيم ) ،«ا يف ذلك وأجاب عنها قدح  

 =ا عىل الكفار ملا أنكرواأنزل اهلل هذه اآلية رد  » :( وعبارته1/146، وفتح القدير )«..اعرتض به الكفار .
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ألن الكفار  ؛وأوردوا بعض اآلثار الضعيفة عن السلف مفادها: أن اآلية  نزلت

باب والعنكبوتأنكروا رضب املثل يف غري هذه السورة بالذ
(1)

وهو ما يشري إليه ، 

 ظاهر اآلية.

وقد ثبت عن أيب العالية والربيع بن أنس
(2)

هذا مثل » :يف هذه اآلية أنه قال 

رضبه اهلل للدنيا: أن البعوضة حتيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت، وكذلك مثل هؤالء 

ا أخذهم اهلل دنيا ري  إذا امتألوا من ال ؛القوم الذين رضب اهلل هلم هذا املثل يف القرآن

 «عند ذلك
(3)

. 

ا باآلية كالم أيب العالية والربيع وجدت صعوبة كبرية يف كونه مراد   وإذا تأملَت 

وقال قوم: هذه اآلية مثل للدنيا، وهذا ضعيف يأباه رصف » :ولذا قال ابن عطية

«الكالم واتساق املعنى 
(4)

. 

، لوارد بأسانيد ضعيفة من جهةعنى اورغم التوافق الظاهر بني ألفاظ اآلية وامل

والبعد الظاهر بني ألفاظها وبني قول أيب العالية والربيع الوارد بالسند الصحيح من 

جهة أخرى؛ إال أين وجدت بعض الفضالء ممن هنجوا هنج جتريد التفسري من 

الضعيف مل يذكر إال قول أيب العالية والربيع، ومل يرش من قريب أو بعيد للمعنى 

غم وضوحه واتساقه مع اآلية وإشارهتا إليه، وكونه أصح يف معنى اآلية اآلخر؛ ر

 ونظمها من قول الربيع.

                                       
ا ملن وكأن يف هذا جواب   » :( وعبارته46: ، وتيسري الكريم الرمحن )ص«الما رضبه سبحانه من األمث=

. وينظر «أنكر رضب األمثال يف األشياء احلقرية واعرتض عىل اهلل يف ذلك فليس هذا حمل اعرتاض

 (.1/357(، و التحرير والتنوير )1/96كذلك : تفسري أيب السعود)

 (. 1/88الدر املنثور )(، 1/68(، ابن أيب حاتم )1/177(  الطربي )1)

 ( بإسناد حسن. 1/68أخرجه ابن أيب حاتم )(  2)

 (.1/68(، ابن أيب حاتم )1/177) (  الطربي3)

 (. 1/110(  املحرر الوجيز )4)
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ا من اآلثار الضعيفة الواردة يف التفسري تكون موافقة للمفهوم إضافة إىل أن كثري   

ا للمعنى الذي دلت فيكون األثر الضعيف يف مثل هذا مؤكد   ؛من ظاهر الكالم

ن توافقه مع داللة اآلية قرينة عىل صحة معناه وإن مل يثبت عليه ألفاظ اآلية، ويكو

 إسناده.

فإن كان ما ورد يف التفسري من األحاديث » :وقد رصح الطويف هبذا املعنى فقال

معقوله؛ محل  ا للمفهوم من ظاهر الكالم، أو فحواه، أوالضعيفة والتواريخ موافق  

ا ملا استفيد من ه مؤكد  الكالم عىل ما فهم منه، وكان اخلرب الضعيف ونحو

«اللفظ
(1)

. 

لزم املتصدي له أن يتعرف ل = أنه لو تم التسليم بصحة ذلك التجريد :الثاني

، بحيث ال حيذف أثر   هإيراد  غرض العامل الذي يريد جتريد كتابه منأوال   ا إال كل أثر 

فه وقد علم غرض املصنف من إيراده وكيفية إيراده له، ثم ينظر كذلك يف عاقبة حذ

ولو حاول ذلك وعاناه ألبرص بعينيه حقيقة اجلناية التي تقع  ،لألثر إىل غري ذلك

 عىل املصنفات وأصحاهبا بدعوى التصحيح.

أن فيه جمافاة وغفلة ظاهرة عن طبيعة مرويات التفسري وظروف نشأهتا  الثالث:

 الذي كان له انعكاس واضح عىل كيفية التعامل معها كام ،ودرجات االهتامم هبا

فعلم التفسري يغلب عىل منقوالته الضعف، والضعف منصب  إليه؛ سلفت اإلشارة

ا ال بل أحيان   ؛عىل الرواية ال عىل املعنى، ومعظم هذه املعاين صحيحة يف اجلملة

يمكن تفسري اآلية بدوهنا، وكذا كثري منها وإن مل يثبت عن قائل بعينه فهو ثابت عن 

ياته إىل درجات مرويات العقائد واألحكام، وكذا يستحيل أن ترتفع مرو السلف،

فتجريد التفسري من األسانيد الضعيفة ذات املعاين الصحيحة إهدار لتلك املعاين، 

وهدم للتفسري، وعدم اعتبار للغالب عليه، وإلغاء ملقاييسه، واستبدال هلا بمقاييس 

                                       
 ( بترصف يسري. 41: (  اإلكسري يف قواعد التفسري )ص1)
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يكن هذا  أخرى، وجمافاة لطبيعته التي ينبغي أن يعامل عىل وفقها ووزاهنا، ومل

الصنيع من مناهج األئمة الذين كانت هلم دراية بأصول احلديث والتفسري، وهم 

وصنيعهم حجة عىل من جاء بعدهم،  ،ل عليهم يف مثل هذاواملعو   املرجوع إليهم،

   !فلامذا ال يسعنا ما وسعهم ؟

أيه، ينبغي التفريق بني رواية الراوي ور؛ التفريق بني رواية الراوي ورأيه الثالثة:

ففي حال  ؛ا للتفسري، وبني أن يكون مفرس  فهناك فرق بني أن يكون الراوي ناقال  

ا ال يؤثر لكنه يف حال كونه مفرس   ؛النقل والرواية قد يؤثر ضعفه عىل روايته ونقله

 من الصواب، فتضعيف مفرس   فالتفريق بني احلالني هو»جرحه عىل رأيه يف التفسري 

يبقى هلم حكم املفرسين  لذا ؛ه من جهة الرأي والدرايةجهة الرواية ال يعني تضعيف

دَّ  فإن كان فيه خطأين، وحياكم قوهلم من جهة املعنى،املعترب ب َل.وَ ، وإن كان َص رم  اب ا قم

لَت  ال   وإذا تأمَّ سيظهر لك أنَّ الرأي ال يوصف  فإنَّه ؛عقلي ا هذه املسألة تأم 

صحته وخطئه يف  فالن من جهةبالكذب إنام يوصف باخلطأ، فأنت تناقش قول 

ا أو صادق ا؛ ألن ذلك ليس مقامه، وهذا يعني أنَّك ال  املعنى، ال من جهة كونه كاذب 

خطئها يف  ترفضم هذه اآلراء من جهة كون قائلها كذاب ا يف الرواية، إنام من جهة

 التأويل  ... وغياب هذه القضية يوقع يف أمرين:

 وهم من أعالم مفرسي السلف. ،ؤالء املفرسينطرح آراء ه األول:

فيحكم عليه من خالل  ؛اخلطأ يف احلكم عىل السند الذي يروى عنهم الثاني:

احلكم عليهم، وهم هنا ليسوا رواة فيجري عليهم احلكم، بل القول ينتهي إليهم، 

«توثيق من نقل عنهم فأنت تبحث يف
(1)

 ال يف حاهلم هم. 

عدم قبول أقواله يف التفسري؛ إذ ا يف الرواية ال يعني فكون الشخص ضعيف  

 ضعفه خمتص بروايته ال برأيه. 

                                       
 (.306:  305(  مقاالت يف علوم القرآن )ص : 1)
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 الفصل الثاني
 احملددات والقرائن وتطبيقات احملررين ؛مرويات التفسري

 وفيه ثالثة مباحث:
 املبحث األول: احملددات العامة للتعامل مع مرويات التفسري

بوهتا عن قائلها أو جتري الروايات التفسريية عىل سنن املنهج احلديثي يف بيان ث

عدم ثبوهتا، فهي دائرة يف فلك ما سبق تقريره، وال ينبغي تعميم احلكم عليها 

وإنام ينبغي أن يكون احلكم  ؛ا كام هو الشائعا أو التساهل مطلق  بالتشدد مطلق  

ا بمجموعة من املحددات، التي حتدد حاالت التشدد ودرجاته، وكذا منضبط  

ذه املحددات اآليت ذكرها هي ذات املحددات التي حاالت التساهل ودرجاته، وه

سبق بياهنا، التي عىل أساسها ختتلف آليات التعامل ودرجات التشدد والتساهل مع 

 معظم املرويات. 

 المحددات العامة للتعامل مع مرويات التفسير:
إذ هو أحد املحددات التي تبني آلية التعامل  : مضمون الخبر التفسيري:أواًل 

ات التفسري من حيث القبول والرد، أو التشدد و التساهل، وهذا يستدعي مع مروي

تصنيف مرويات التفسري بحسب مضامينها وموضوعاهتا قبل إصدار احلكم 

بل هو  ؛ا يفرتضه البحثفليس األمر فيها كلها سواء، وليس هذا تقرير   ؛عليها

ال يتعلق، وبني ما رصيح ما نص األئمة عليه، ملا فرقوا بني ما يتعلق به حكم وما 

 كان يف مسائل احلالل واحلرام وما مل يكن . 

 ا عام يأيت:والناظر إىل مرويات التفسري سيجد مضامينها ال خترج غالب  

 .ما له تعلق باهلل تعاىل وأسامئه وصفاته 

 ما له تعلق بأحكام احلالل واحلرام. 

 وال يمكن أن يقال بالرأي ،ما له تعلق بالغيبيات. 

 ا عىل لغة العرب.ريه معتمد  ما كان تفس 
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بل يتشدد فيام  ؛فال ينبغي التسوية بني كل هذه املضامني يف التشدد أو التساهل

ويتساهل فيام نص األئمة عىل التساهل فيه بعد فهم  ،نص األئمة عىل التشدد فيه

 التشدد والتساهل عىل وجههام.

ال يف معرض حيث ق ؛ويكفينا هنا االستشهاد بكالم البيهقي السابق ذكره

 بالوضع، غري أنه عرف بسوء احلفظ ويه متهام  اورضب ال يكون ر» :تصنيفه للرواة

 مل يثبت من عدالته ورشائط قبول خربه ما وكثرة الغلط يف رواياته، أو يكون جمهوال  

فهذا الرضب من األحاديث ال يكون مستعمال يف األحكام... وقد ؛ يوجب القبول

يب والرتهيب، والتفسري واملغازي فيام ال يتعلق به يستعمل يف الدعوات والرتغ

  .«حكم

ا يف حترير حمل التساهل يف هذه العلوم، وأن التساهل ال وهو كالم مفيد جد  

فمرويات املغازي  .بل خيتص بام مل يكن له تعلق بحكمجيري يف مجيع مروياهتا 

مل تتعلق بحكم،  والتفسري وغريها يتشدد فيها إذا تعلقت بحكم، ويتساهل فيها إذا

 ا. وبه تعرف خطأ تعميم احلكم عليها بالتساهل أو التشدد مطلق  

وإنام هو يف  ،إذن فليس اإلشكال يف نقل نصوص العلامء يف التساهل أو التشدد

 .بالتشدد والتساهل وقد سبق بيانه تكييفها وتنزيلها عىل حماهلا بعد حترير مرادهم

ر يف حتديد آلية التعامل مع التفسري املروي عنه ملعرفة املفرس أث ر:ا: المفس  ثانيً 

ذلك أن التفسري املروي عن رسول  ؛من حيث القبول والرد، أو التشدد و التساهل

ا من اخلطأ، ال يستوي مع تفسري من دونه، لكون املروي عنه عند ثبوته سامل   ×اهلل 

دثون يفرقون ولكونه ال جتوز مناقضته وال معارضته، بخالف غريه، وإذا كان املح

فإن التساهل يف املروي  ؛نفسه ×يف درجة التشدد والتساهل يف حديث رسول اهلل 

عمن دونه من باب أوىل، وال يعني هذا أن األصل التساهل يف كل املروي عام عدا 

 بحسب جمموعة من ا ونزوال  ، ولكنه أمر نسبي يتفاوت صعود  × رسول اهلل
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مع نسبيته عند التضلع بثبوت اخلرب عن املفرس املحددات والعوامل، إال أن مراعاته 

 أو عدم ثبوته من األهية بمكان. 

من أهم املحددات املتحكمة يف ثبوت الرواية  ا: راوي الخبر التفسيري:ثالثً 

 التفسريية راوي اخلرب، ويرتبط هبذا املحدد عدة أمور:

   يف معرض قال البيهقي  ا:اب وعدم االعتماد عليها مطلقً طرح رواية الكذ

ا بوضع احلديث ورضب رواه من كان معروف  »...ا ذلك:تصنيفه للرواة مقرر  

 يف يشء من أمور الدين إال عىل وجه والكذب فيه، فهذا الرضب ال يكون مستعمال  

«الت ليني
(1)

. 

 :فال يشرتط األئمة يف رواة التفسري فيام ال يتعلق  تسويغ التخفف في الرواة

دون  بل يسوغون رواية َمن   ؛واة األحكام والعقائدبه حكم ما يشرتطون يف ر

الثقات من رواة التفسري ممن مل ينزل حاهلم إىل درجة الرتك طاملا سلمت الرواية من 

 اخلطأ.

   للقرائن املحتفة بالراوي أثر كبري يف  ة بحال الراوي:مراعاة القرائن المحتف

ا عىل كل ديل ال تتنزل دوم  ذلك أن إطالقات األئمة يف اجلرح والتع ؛نقد مروياته

كل أحواله، وإنام حيصل التفاوت فيها بحسب قيام القرائن أو  مرويات الراوي وال

ختلفها، فقد يتوافر لبعض مرويات الراوي الضعيف من القرائن ما يقوي قبوهلا، 

ويدفع اخللل املتوقع من قبلها، كاختصاصه بعلم ما، أو ظهور موافقته لغريه من 

 لخ من القرائن التي سيأيت بياهنا.إ ...الرواة

  
                            

                                       
 .( 1/33)  ( دالئل النبوة للبيهقي1)
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 املبحث الثاني: القرائن املختصة مبرويات التفسري وغثرها

ا مل يكن من املمكن إخضاعها ملقاييس مادية ا إنساني  ملا كانت الرواية نشاط  

ء الثابت ومعادالت رياضية، ولذا فإن قواعدها العامة وأطرها الكلية هي اليش

وتدور يف إطاره وتبقى هذه اجلزئيات  ،الوحيد الذي تنتظم كل اجلزئيات يف فلكه

داخل هذا الفلك متفاوتة يف صعودها ونزوهلا وشدهتا وضعفها، كام سبق التأكيد 

عىل ذلك، وهذا التفاوت منشؤه وسببه القرائن املحتفة بالرواية والراوي، وهذه 

فهي ؛ م النقدي بالصحة أو الضعف مؤسسة عليهاالقرائن هي التي تكون دقة احلك

بمثابة ميزان الذهب البالغ أعىل درجات الدقة يف وزن ذرات الذهب الصغرية قبل 

؛ أجزائه الكبرية، ولذا من أغفل هذه القرائن ومل ينتبه إليها ومل يستعملها يف حملها

يؤثر يف احلكم   عن أن يطبقه. وبعض ما يأيت من قرائنفلن يفهم منهج النقاد فضال  

أو يبني الثبوت عن جمموع السلف  ، طريقة وآلية احلكم بالثبوتأو يبني   ،بالثبوت

 ؛أو يبني كون اخلطأ املخوف منه مندفع عن معنى الرواية ،ال عن فرد منهم بعينه

  .فيثبت به صحة مضموهنا وإن كنا ال نستطيع احلكم بثبوهتا

ا بني املرويات كافة، ومنها خيتص مشرتك  منها ما يكون  ؛وهذه القرائن يف اجلملة

، وسيعرج البحث عىل بعض دون راو   بعلم دون علم أو برواية دون رواية أو براو  

 ما يتعلق بمرويات التفسري منها وإن كان بعضها قد يتعلق به وبغريه:

 واملقصود به اختصاص الشخص بعلم ما أو براو   القرينة األولى: االختصاص:

وهذه سنة جارية يف عموم اخللق بحكم العجز  ؛ات بلد معنيمعني أو بمروي

فقد نقل الذهبي  ،البرشي عن بلوغ الغاية وحتصيل الرباعة يف كل الفنون والعلوم

ا يف ا يف القراءة، صدوق  كان عاصم ثبت  »كالم النقاد يف عاصم بن أيب النجود ثم قال: 

: حمله الصدق، وقال وقد وثقه: أبو زرعة، ومجاعة، وقال أبو حاتم احلديث،

وما زال يف كل وقت  -يعني: للحديث ال للحروف-الدارقطني: يف حفظه يشء 
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ا وكذلك كان صاحبه حفص بن سليامن ثبت   ا يف فنون.ا يف فن مقرص  يكون العامل إمام  

ا يف ا يف احلديث، لين  ا يف احلديث، وكان األعمش بخالفه، كان ثبت  يف القراءة، واهي  

عمش قراءة منقولة يف كتاب )املنهج( وغريه، ال ترتقي إىل رتبة فإن لأل ؛احلروف

«القراءات السبع، وال إىل قراءة يعقوب وأيب جعفر
(1)

. 

 وهو كالم حمرر مجع فيه الذهبي بني أكثر من شخص بلغ من الثقة والقوة يف فن  

 وصار عمدة فيه ومل يبلغ تلك املنزلة يف الفن اآلخر.

 =أو بشيخ ما وكثرة مالزمته له ،ما وكثرة اشتغاله به م  ل  واختصاص الراوي بع  

ذلك أن  ؛قرينة من أهم القرائن التي يسلط النقاد عليها أنظارهم ويبنون أحكامهم

اختصاص الراوي دافع للخطأ املظنون من ق َبله، ومسوغ لقبول روايته احلاصل 

قبله  ألن الضعف املجروح من ؛فيها االختصاص وتصحيحها بل لالحتجاج هبا

ت يستثنى منه املرويات التي قو   ،الراوي إنام هو حكم عام عىل مروياته يف اجلملة

 القرائن املساندة هلا صحتها وعدم تسلل ما عند الراوي من خلل هلا.

وهذه القرينة كام هو واضح ال تقترص عىل االختصاص بمرويات التفسري 

سري من ذلك خاصة بل تشملها وتشمل غريها، وإنام ننبه عىل التف؛ فحسب

 خلصوصية البحث.

إال أن »وقد نص اخلطيب البغدادي عىل أثر هذه القرينة يف التفسري، فقال: 

العلامء قد احتجوا يف التفسري بقوم مل حيتجوا هبم يف مسند األحاديث املتعلقة 

وذلك لسوء حفظهم احلديث وشغلهم بالتفسري، فهم بمثابة عاصم بن  ؛باألحكام

لم القرآن لغلبة ع ؛ث احتج به يف القراءات دون األحاديث املسنداتأيب النجود حي

«عليه فرصف عنايته إليه
(2)

. 

                                       
 .(5/260( سري أعالم النبالء )1)

 .(2/194( اجلامع ألخالق الراوي )2)
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 ؛ عىل كل مروياتهفقد بني اخلطيب أن سوء احلفظ املجروح به الراوي ال ينسحب 

بل يستثنى منها ما كثر اشتغال الراوي به وطال اختصاصه به، لكون طول 

 ا.للخطأ املخوف من قبل سوء احلفظ غالب  االختصاص وكثرة االشتغال دافعة 

فينبغي عىل املتعلم هلذا الباب أن يعلم أن بعض الرواة يف التفسري » :قال الطريفي

ال يكون له عناية ٌ إال بشخص واحد، فعليه املدار؛ سواء ممَّا ال ينسبه من التفسري، أو 

 ،ن أيب العالية فقطما ينسبه لذلك الشخص؛ فالربيع بن أنس مل يرو يف التفسري إال ع

ي ليس له رواية  د  عىل  -ليس له رواية عن غريه، وليس له عناية بغريه، كذلك الس 

، وإن اا يسري  هلل بن عباس، وعن ابن مسعود شيئ  يف التفسري إال عن عبد ا -اإلطالق 

مل ينسبه فهو عنهام يف األغلب؛ فإن نفسه هو نفس عبد اهلل بن عباس، وكذلك فإن 

«ه من طريق أسباط بن نرصجل تفسري
(1)

. 

القرينة الثانية: الخطأ في التفسير فيما كان سبيل بيانه لغة العرب نادر أو 
 مأمون الجانب: 

فمن الطبيعي أن لواقع ؛ إذا كان اخلطأ هو الذي حيذر النقاد من تسلله للرواية

معظم املروي  ا يف نسبة وقوع هذا اخلطأ ونوعه يف اآلثار املروية، وملا كانالزمن أثر  

يف التفسري سبيل بيانه لغة العرب باعتبارها هي املعتمد عليها يف بيان معانيه، 

ا وكانت أزمنة الرواية ال تزال الفصاحة فيها فاشية واللحن فيها مستبشعا ظاهر  

فإن  ؛ا أو مأمون اجلانبينكره العامة قبل اخلاصة = كان اخلطأ من هذه الناحية نادر  

ن سواهم، فإن النقاد  عم  ال يروج عىل العامة فضال   ،ابل مفضوح  ا وقع كان ظاهر  

ألن التشدد خفت دواعيه أو  ؛تساهلوا مع املرويات التفسريية التي من هذا القبيل

ألن ما  ؛وإنام تساهلوا يف أخذ التفسري عنهم: »زالت باألمن من اخلطأ. قال البيهقي

                                       
 .(72، 71التقرير يف أسانيد التفسري )ص:  (1)
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ام عملهم يف ذلك اجلمع والتقريب فرسوا به ألفاظه تشهد هلم به لغات العرب، وإن

«فقط
(1)

 . 

تفسري الضعفاء موافق لوجوه اللغة يف الغالب، وبالسرب ملرويات » :قال الطريفي

ا من وجوه العربية؛ فإن  -يف الغالب  -الضعفاء يف التفسري؛ فإهنا  ال ختالف وجه 

ا فإهنا حتم َمل عىل وال  حكام   ا والالوجه اآلخر، الذي ال خيالف نص   خالفت وجه 

«أصال  
(2)

. 

 المفسرين القائلين بالمعنى الواحد: الثالثة: تعدد القرينة 
فال بد ملن يعالج  ،وهذه القرينة تفيد يف بيان ثبوت أصل املعنى عن السلف 

مرويات التفسري من النظر الشامل للروايات قبل احلكم بنفي ثبوت معنى من 

ال يصح نفي ثبوت املعنى عن مجلة السلف  إذ ؛املعاين املروية عن السلف يف التفسري

ا ما تتعدد األسانيد ن نسبت إليه، إذ كثري  ملجرد أن أسانيد كل رواية ضعيفة عم  

الواردة عن السلف يف معنى آية، وهي عىل تعددها تأيت ملعنى واحد أو متقارب، 

ع ر تعدد الطرق أن هلذ ا املعنى وإن اختلفت األلفاظ املعرب هبا عن هذا املعنى، فيمش 

 عن السلف، فالناظر يف األسانيد الواردة عن السلف ال يسوغ له أن يرصح أصال  

بل ينبغي عليه أن  ،لسلف ملجرد ضعف كل رواية عىل حدةبعدم ثبوت معنى عن ا

جيمع الطرق واألسانيد ثم ينظر يف املعنى الذي دل عليه جمموع هذه الروايات ؛ فإن 

حكم بثبوت هذا املعنى عن السلف، إذ  -وهذا كثري  - اا أو متقارب  كان املعنى متحد  

تعدد الطرق للمراسيل واملنقطعات التي هي الغالبة يف التفسري، والنظر يف الشواهد 

 وما إىل ذلك مما يزيد يف الطمأنينة إىل كثري من هذه األخبار والنقوالت. 

قول يف التفسري ومعلوم أن املن»وقد أشار إىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال: 

                                       
  .( 1/37( دالئل النبوة للبيهقي )1)

 .(24التقرير يف أسانيد التفسري )ص:  (2)
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ثالثة أمور ليس هلا » :وهلذا قال اإلمام أمحد ؛أكثره كاملنقول يف املغازي واملالحم

إسناد؛ ألن  :أي ؛ليس هلا أصل ى:ويرو ،«إسناد: التفسري واملالحم واملغازي

ا الغالب عليها املراسيل... واملراسيل إذا تعددت طرقها، وخلت عن املواطأة قصد  

ا ا مطابق  ا، فإن النقل إما أن يكون صدق  كانت صحيحة قطع  ؛ صدأو االتفاق بغري ق

ا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه؛ فمتى سلم من للخرب، وإما أن يكون كذب  

 ا بال ريب. الكذب العمد واخلطأ كان صدق  

فإذا كان احلديث جاء من جهتني أو جهات، وقد علم أن املخربين مل يتواطؤوا 

ا بال قصد؛ علم أنه مثل ذلك ال تقع املوافقة فيه اتفاق  عىل اختالقه، وعلم أن 

صحيح ... وهبذه الطريقة يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته املختلفة عىل هذا 

ا؛ إما إلرساله، وإما لضعف ناقله، الوجه من املنقوالت؛ وإن مل يكن أحدها كافي  

الطريقة، بل حيتاج ولكن مثل هذا ال تضبط به األلفاظ والدقائق التي ال تعلم هبذه 

ذلك إىل طريق يثبت هبا مثل تلك األلفاظ والدقائق ... وهذا األصل ينبغي أن 

يعرف فإنه أصل نافع يف اجلزم بكثري من املنقوالت يف احلديث والتفسري واملغازي، 

«وما ينقل من أقوال الناس وأفعاهلم وغري ذلك 
(1)

.  

خبار عن املعنى طريق للجزم ه عىل أن تعدد الطرق وتوافقها عىل اإلفقد نب  

ا باستقالله، ومثل هذا وإن كان كل طريق منها ضعيف   ؛بثبوت هذا املعنى وصحته

التعدد ال تضبط به األلفاظ والدقائق فهذا شأنه شأن آخر، وأما ما كان النظر فيه 

َد الطرق الضعيفة ضعف    ا حمتمال  للمعنى املنقول دون جمرد اللفظ كالتفسري؛ فإنَّ تعد 

وإن مل يمكن اجلزم  ؛يف مثله كاف  إلثبات املعنى املنقول واجلزم به عن السلف

 بنسبته آلحادهم. 

                                       
 ( بترصف. 53:  48مقدمة يف أصول التفسري )ص: (  1)
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 القرينة الرابعة: ليس كل اختالف في الموقوفات اضطراب: 
ينبغي أن ال تعامل مرويات التفسري املرتددة بني الوقف عىل »: يقول الطريفي

امل املرويات األخرى املرتددة بني صحايب والقطع عىل تابعي من أصحابه،  كام تع

ا ما تتداخل مرويات التفسري بني ابن عباس فكثري   الرفع والوقف للفرق يف ذلك،

وأصحابه، فيظن بعض من ال عناية له أن هذا علة اضطراب، تارة يوقف وتارة 

يقطع
(1)

ا ما يقولون بقول فاملفرسون من التابعني كثري  ؛ ، وهذا غري صواب

ابة وال يرفعون إليهمشيوخهم من الصح
(2)

، بل قد ينسب تابع التابعي الرواية 

 للتابعي وال ينسبها للصحابة، وإنام يفعلون ذلك ألغراض منها: 

وكون املعنى املحكي حمل تسليم عند السامع  ،ظهور املعنى وجالؤه (1

فيستثقلون إسناده إليهم
(3)

. 

ذكره ابن أيب   ماومن ذلك مثال   ؛خشية اخلطأ يف حكاية تفسري الصحايب   (2

سألت أبا زرعة عن حديث رواه حييى بن زكريا بن أيب زائدة، عن »حاتم قال: 

 ﴾حم ىليلجم خلملٱ﴿ :وري، عن نسري بن ذعلوق، عن كردوسالث
قال أبو زرعة: إنام هو عن كردوس، عن حذيفة؛ وابن  ؛قال: برشك ؟ [٨٢األنعام: ]

«أيب زائدة قرصَّ به
(4)

لتابعي ومل ينسبه للصحايبومراده أنه وقف احلديث عىل ا .
(5)

 . 

وال شك أن االختالف بني الوقف والقطع ال يكون كله بحسب ما تقدم من 

 ا للصحايباستثقال نسبة ما هو معلوم للصحايب أو من احتياط التابعي يف نسبته شيئ  

                                       
 .(53أسانيد التفسري )ص: ( التقرير يف 1)

 .(39التقرير يف أسانيد التفسري )ص: (2)

 .(67، 45( ينظر: التقرير يف أسانيد التفسري )ص: 3)

 .(4/592( علل احلديث البن أيب حاتم )4)

الثقات الذين تعمدوا وقف املرفوع أو إرسال »( ينظر يف بيان معنى القرص عند املحدثني بحث بعنوان 5)

ومن العجيب أن أمثال تلك العلل تغفل عنها كثري من الدراسات  يل بن عبد اهلل الصياح.د. ع« املوصول

 وتصم من ال ينسب الكالم لقائله بالرسقة العلمية !!! ،املعارصة



 سليمان محمد د. محمد صالح                           منهج المحدِّثين في نقد مرويات التفسير          

200 

وال يتيرس متييز ذلك بعضه من بعض إال ملن سرب  ،ا= بل يدخل اخلطأ يف ذلك أيض  

 ملرويات وكانت لديه اخلربة وامللكة التي هبا يميز بني ذلك.الروايات وا

فهذا أبو زرعة حيكم بخطأ نسبة أثر لغري قائله مرة ببيان خطأ نسبته لصحايب، 

وكيع  عن محاد بن زيد، عن عمرو »فقد ذكر رواية  ؛ومرة ببيان خطأ نسبته لتابعي

 مل خل ٱ﴿: -جلعز و -ابن مالك، عن أيب اجلوزاء، عن ابن عباس، يف قوله 
إنام  ،هذا وهم؛ وهم فيه وكيع» ثم قال  ،«قال: لكفور ،[6العاديات: ] ﴾ يل ىل

وصحح نسبته  ،لَّ نسبته لتابعيعَ وذكر نفس األثر وأَ «. هو: عن أيب اجلوزاء فقط

، عن ابن نمري، عن حييى بن يامن، عن سفيان ا رواهفقد ذكر أثر   ؛لتابعي آخر

؛ قال: [6العاديات: ] ﴾ يل ىل مل خل﴿، عن إبراهيم يف قوله: منصور

«هذا خطأ؛ إنام هو منصور عن جماهد :ثم قال، «لكفور
(1)

.  

بل ورد  ؛وإذا تأملت هذا املثال وجدت أن التفسري مل خيتلف من رواية إىل رواية

ورغم هذا حكم أبو زرعة بخطأ  ؛ا تفسري لغويوهو أيض   بنفس اللفظة املفرسة،

ألن نسبة القول لقائل تستلزم  ؛إلبراهيم كذلك نسبته البن عباس، وبخطأ نسبته

 .ثبوته عنه

وسألت أبا زرعة عن حديث رواه » :بل األعجب من هذا قول ابن أيب حاتم

موسى بن أعني عن ليث بن أيب سليم عن جماهد عن ابن عباس يف قوله تعاىل: 

قال: اخليل. ورواه زياد البكائي عن ليث عن   [١العاديات: ] ﴾ حت جتٱ﴿

فقلت أليب زرعة: أهيام أصح؟ فقال: موسى بن أعني  ؛عن ابن عباسعطاء 

«أحفظ
(2)

. 

وإذا تأملت هذا املثال وجدت أن كال الطريقني ينسب التفسري البن عباس، 

                                       
 .(594، 4/593( علل احلديث )1)

 .(4/593( علل احلديث )2)
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عطاء بن أيب رباح  = وكالها من رواية تالميذه وأخصائه املعروفني بالسامع منه

ومل يمنع أبا  ،السؤال عن األثر لكن هذا مل يمنع ابن أيب حاتم من وجماهد بن جرب،

 ،ألن املدار هنا عىل إصابة الراوي يف حكاية اإلسناد أو خطأه ؛زرعة من البيان

 .ا منكربل هو مسقط ملغى إذ املنكر أبد   ؛فحيث ثبت خطؤه فال سبيل إىل اعتباره

 القرينة الخامسة: كون الرواية من نسخة معروفة:
فقد كانت  ؛التي حظيت بالكتابة والتدوينلقد كان التفسري من أوائل العلوم 

فعن ابن أيب  ،بخالف بعض العلوم التي تأخر تدوينها ،اكتابته يف وقت مبكر جد  

ا يسأل ابن عباس عن تفسري القرآن ومعه ألواحه، فيقول رأيت جماهد  » مليكة قال:

«كله قال: حتى سأله عن التفسري. له ابن عباس: اكتب
(1)

ا وهي كتابة آل أمره. 

ا معتربة تتداول وتروى، وإن وأمر غريها من كتابات التفسري إىل أن تكون صحف  

فقد أمىل جماهد  ؛املتتبع ملرويات التفسري سيجد مدار معظمها عىل تلك الصحف

مل يسمعه »عىل القاسم بن أيب بزة ومل يسمعه منه أحد غريه، قال ابن عيينة:  تفسريه

احلكم، وليث، وابن  :ة أماله عليه، وأخذ كتابهأحد من جماهد إال القاسم بن أيب بز

«أيب نجيح
(2)

ولك أن تعترب بأن املروي عن جماهد وحده يف التفسري من خالل ، 

تفسري الطربي أكثر من ثالثة آالف رواية بعد حذف املكرر
(3)

ولك أن تعترب  ،

لكونه أكثر من أخذ  ؛كذلك بكون بعض تفسريه يوافق ما روي عن ابن عباس

 عن ابن عباس وأقلهم رواية عنه، وهناك نسخ أخرى غري نسخة جماهد التفسري

كتفسري عطية العويف عن ابن عباس، وتفسري عيل  ؛نقلت لنا آثار السلف يف التفسري

بن أيب طلحة عن ابن عباس، وتفسري السدي عن بعض أشياخه، وتفسري قتادة من 

                                       
  (.1/85( تفسري الطربي )1)

 (. 2/154( املعرفة والتاريخ )2)

 (.1/252ظر: تفسري التابعني )ين( 3)
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ر تلك النسخرواية سعيد بن أيب عروبة، وليس هذا موضع التطويل بذك
(1)

وإنام  ؛

رشط »املقصود وفرة تلك النسخ وكثرهتا فيام نقل من آثار التفسري، وهذه النسخ 

فإنه يتساهل  ؛حتملها وروايتها عدم اهتام الراوي بالكذب، وطاملا كان الناسخ ثقة

يف َنَقَلة النسخة عنه، ولو شددنا فيهم مل يكد يصح لنا يشء كثري من دواوين السنة، 

«عن غريها فضال  
(2)

. 

قوا بني وجادات، والعلامء فر   وهذه النسخ التفسريية يصدق عىل كثري منها أهنا

 ؛احلكم باتصاهلا أو انقطاعها وبني العمل هبا عند حصول الثقة هبا ومعرفة الواسطة

فبعد أن بني ابن الصالح  تفاوت مراتب الوجادات من حيث االتصال واالنقطاع 

ا عىل وأما جواز العمل اعتامد   ؛كيفية النقل بطريق الوجادةهذا كله كالم يف »قال: 

ما يوثق به منها، فقد روينا عن بعض املالكية: أن معظم املحدثني والفقهاء من 

املالكيني وغريهم ال يرون العمل بذلك، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار 

صول الفقه قطع بعض املحققني من أصحابه يف أ :قلتُ  أصحابه جواز العمل به.

لو عرض ما ذكرناه عىل مجلة » بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال:

فإنه لو  ؛وما قطع به هو الذي ال يتجه غريه يف األعصار املتأخرة ،«هاملحدثني ألَبو  

توقف العمل فيها عىل الرواية النسد باب العمل باملنقول، لتعذر رشط الرواية 

«فيها
(3)

. 

والبخاري أخرج وجادات يف صحيحة، ومسلم كذلك، » :يقول الرشيف حاتم

فهناك أحاديث مل ترو إال وجادة؛ بل أمجعت األمة عىل قبول بعض الوجادات مثل 

فقد أمجع فقهاء األمصار كلهم عىل االحتجاج هبذه  ،صحيفة عمرو بن حزم

                                       
 ( ينظر: كتاب نسخ أسانيد التفسري فقد فصل القول يف تلك النسخ.1)

 .(28، 27التقرير يف أسانيد التفسري بترصف )ص:  (2)

  .(181( معرفة أنواع علوم احلديث البن الصالح )ص: 3)
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ا ، النسخ، وهي وجادة مل تؤخذ عن عمرو بن حزم باإلسناد املتصل الصحيح أبد  

«ع فقهاء األمة عىل روايتهاوأمج
(1)

. 

إال أن نظر  ؛اواملقصود من ذلك أن النسخ التفسريية وإن كان بعضها منقطع  

املفرسين ملضموهنا ومعانيها، وأن نمط التعامل معها ليس كنمط التعامل مع 

 املرويات املسندة . 

 القرينة السادسة: معرفة ما بين الرواة عن المفسر من اتفاق أو اختالف:
ينبغي مع معرفة الذين يدور عليهم التفسري من الصحابة معرفة » :قال الطريفي

فقد يروى التفسري عن صحايب بسند  ؛أصحاهبم وتباين بلداهنم وتنوع اختصاصهم

وهذا من القرائن املعتربة يف  ،يتقوى بإطباق أصحابه عىل معنى تفسريه ضعيف،

الذي  عىل خمالفة تفسري الصحايب إذ يستحيل أن يطبق التالميذ ؛تقوية بعض الطرق

أخذوا عنه التفسري، كام أن معرفة مراتب تالميذ املفرس واختصاصهم به له أثر يف 

الرتجيح بني روايتني متعارضتني عن الصحايب نفسه، وهذا كام أنه يف تالميذ 

الصحابة كذلك يف تالميذ املفرس من التابعني
(2)

. 

هذه أبرز القرائن
(3)

التي يكون إطالق األحكام عىل اآلثار  ؛سرياملرتبطة بالتف 

ا عىل  التفسريية دون استصحاهبا ومعرفة مراتبها ومواضع استخدامها وكيفياته جترء 

 تراث األمة وعبث به.

 

                            

                                       
 حمارضة أسانيد التفسري للرشيف حاتم. (1)

 .(39ري )ص: التقرير يف أسانيد التفس (2)

يمكن  «التقرير يف أسانيد التفسري»آخر من القرائن يف كتابه  ا( ذكر الشيخ عبد العزيز الطريفي عدد  3)

 .(79، 75، 74مراجعتها لفائدهتا )ص: 
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 ات املنهج عند املفسرين احملررينتطبيق املبحث الثالث:

عىل استحضار كامل لكل ما سبقت كان املفرسون من أهل التحرير والنظر 

اإلشارة إليه وملا هو أكثر منه، ومجعت نظرهتم بني تكاملية املنهج احلديثي وبني 

بل حكموا معايريه يف بعض النطاقات اخلاصة  ؛موضوع التفسري وغرضه وغايته

 بعلم التفسري .

ث، وإن املطالع لكتب هؤالء املفرسين اجلامعني بني املعرفة بالتفسري واحلدي

سيجد أهنم مل خيرجوا عن اإلطار العام واألسس الكلية الكربى ملنهج املحدثني يف 

وأما ما  ؛نقد األخبار واآلثار املروية، وما سنذكره هنا إنام هو الظاهر من منهجهم

خفي ودق فيبرصه أهل الصرب عىل تلك املصنفات الراغبني يف استكشاف مناهج 

معامله الكلية يف هذا البحث، وقد تتبعت  وقد سبقت اإلشارة إىل بعض ،أئمتها

فظهر يل أن منهجهم يف نقد مرويات  ؛صنيع الطربي وابن عطية وابن كثري خاصة

 التفسري يدور حول ما ييل : 

عند إرادة االحتجاج  ×( اشرتاط ثبوت التفسري املروي عن رسول اهلل 1

اه، فإن مل يثبت وكان تفسري التفسري النبوي حجة عىل ما عد إ ذ   ؛اا نبوي  بكونه تفسري  

لكن ال عىل كونه  ،ا من تفسري اآلية بها مل يكن ذلك مانع  اآلية بمقتضاه صحيح  

ا لكن ا يف اآلية، فقد يكون احلديث ضعيف  بل عىل كونه معنى صحيح   ؛اا نبوي  تفسري  

معناه مفرس لآلية وصادق عليها ومناسب هلا، وقد نص الزركيش عىل رضورة 

واعلم أن القرآن »: فقاليف التفسري  ×حة املروي عن رسول اهلل التثبت من ص

قسامن: أحدها ورد تفسريه بالنقل عمن يعترب تفسريه ، وقسم مل يرد، واألول ثالثة 

 ؛وس التابعنيؤأو عن الصحابة، أو عن ر، ×إما أن يرد التفسري عن النبي  :أنواع

«...فاألول يبحث فيه عن صحة السند 
(1)

. 

                                       
 (. 2/172الربهان ) ( 1)
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املحررون من املفرسين ساعة اختالف األقوال واستناد أحدها إىل وقد كان 

حيكمون بصواب القول املستند للتفسري النبوي إذا ثبتت صحته  ؛تفسري نبوي

وجيعلون ما عارضه خطأ، أو جيعلون القطع باملعنى الذي تضمنه التفسري النبوي 

  .متوقفا عىل ثبوت صحته

معنى الكلامت التي ابتىل اهلل هبا إبراهيم ما ورد عن السلف يف  ومن أمثلة ذلك:

 فقد حكى  ؛ [124]البقرة:  ﴾ہ   ہ   ھ ۀ  ہ   ہ    ﴿ :يف قوله تعاىل

، وقال الطربي بعد ، حكاها الطربي وغريهاملفرسون فيها عن السلف أقواال  

أخرب عباده أنه  والصواب من القول يف ذلك عندنا أن يقال: إن اهلل »: حكايته هلا

 إبراهيم خليله بكلامت أوحاهن إليه، وأمره أن يعمل هبن فأمتهن ... وجائز اخترب

أن تكون تلك الكلامت مجيع ما ذكره من ذكرنا قوله يف تأويل الكلامت، وجائز أن 

تكون بعضه ... وغري جائز ألحد أن يقول: عنى اهلل بالكلامت التي ابتيل هبن 

عنى به كل ذلك، إال بحجة جيب ا من ذلك بعينه دون يشء، وال إبراهيم شيئ  

، أو إمجاع من احلجة. ومل يصح يف يشء من  ×التسليم هلا: من خرب عن الرسول 

 ذلك خرب عن الرسول بنقل الواحد، وال بنقل اجلامعة التي جيب التسليم ملا نقلته.

كان  ؛يف نظري معنى ذلك خربان، لو ثبتا، أو أحدها ×غري أنه روي عن النبي 

 تأويل ذلك هو الصواب. ثم ذكر اخلربين أحدها عن سهل بن معاذ القول به يف

 ان خرب سهل بن معاذ عن أبيه صحيح  عن أبيه واآلخر عن أيب أمامة ثم قال: فلو كا

ا أن الكلامت التي ابتيل هبن إبراهيم فقام هبن، وهو قوله كلام أصبح سنده كان بيَّن  

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴿: وأمسى

؛ نقلته أو كان خرب أيب أمامة عدوال   [18 -17]الروم:  ﴾ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  

أن الكلامت التي أوحني إىل إبراهيم فابتيل بالعمل هبن أن يصيل كل يوم  اكان معلوم  

«أربع ركعات، غري أهنام خربان يف أسانيدها نظر
(1)

. 

                                       
 (. 528:  1/527تفسري الطربي )  (1)
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ابن جرير ثم رشع ...» :فقال بعد ذكر احلديثني ؛اوقد زاد ابن كثري إيضاح  

يضعف هذين احلديثني، وهو كام قال؛ فإنه ال جتوز روايتهام إال ببيان ضعفهام، 

وضعفهام من وجوه عديدة، فإن كال من السندين مشتمل عىل غري واحد من 

«الضعفاء ، مع ما يف متن احلديث مما يدل عىل ضعفه
(1)

. 

ڭ    ۓ ﴿ :ما ورد يف معنى العتيق يف قوله تعاىل :اومن أمثلته أيضً 

 فقد ورد عن السلف يف معنى العتيق عدة أقوال:؛ [ 29]احلج:  ﴾ڭ  

فلذلك  ؛أن اهلل أعتقه من اجلبابرة أن يصلوا إىل ختريبه وهدمه القول األول:

 سمي عتيقا . ورد ذلك عن ابن الزبري وقتادة.

 .عن جماهد فيه ألحد يشء.فليس  أحدأن يملكه أن البيت أعتق من  القول الثاني:

هأنه سمي عتيق   ول الثالث:الق َدم   فهو أول بيت وضع للناس. عن ابن زيد ؛ا ل ق 
(2)

. 

ن ولكل هذه األقوال التي ذكرناها عم  : »قال الطربي بعد ذكره هلذه األقوال

وجه صحيح، غري أن الذي قاله ابن زيد  ﴾ڭ  ڭ   ﴿ذكرناها عنه يف قوله 

إن  ،ن ابن الزبري أوىل بالصحةأغلب معانيه عليه يف الظاهر، غري أن الذي روي ع

كان ما حدثني به حممد بن سهل البخاري  قال: ثنا عبداهلل بن صالح  قال: أخربين 

الليث  عن عبد الرمحن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن حممد بن عروة عن 

ألن اهلل  ؛إنما سمي البيت العتيق»: ×عبداهلل بن الزبري قال: قال رسول اهلل 
«ا= صحيح   «بابرة فلم يظهر عليه قطأعتقه من الج

(3)
. 

هو يرتك املعنى الغالب عىل الكلمة ملعنى آخر حتتمله لداللة احلديث عىل  فها

ا بصحة احلديث، فإن هذا املعنى اآلخر؛ لكنه جعل رجحان هذا املعنى مرشوط  

 ثبتت عدم صحته فقول ابن زيد أرجح. 

                                       
 (. 1/167تفسري ابن كثري )  (1)

 (.17/151تفسري الطربي )يف:  تنظر األقوال الثالثة   (2)

 (. 152:  17/151تفسري الطربي )  (3)
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ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ     ﴿ : عاىلما ورد عن السلف يف قوله ت ا:ومن أمثلته أيضً 

هل اإلفطار يف السفر  :حيث اختلفوا ؛[184]البقرة:   ﴾چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

ثم رجح القول بأنه  ،وقد حكى الطربي اخلالف عنهم يف ذلك ؟رخصة أو عزيمة

«الصائم يف السفر كاملفطر يف احلرض »ثم رد عىل من استدل بحديث  ،رخصة
(1)

 

قيل  ×وغري جائز أن يضاف إىل النبي » :فر عزيمة فقالعىل أن الصوم يف الس

واهية األسانيد، ال جيوز  ×ذلك؛ ألن األخبار التي جاءت بذلك عن رسول اهلل 

«االحتجاج هبا يف الدين
(2)

. 

ں  ں   ڻ  ڻ   ﴿: ما وقع من اختالف يف قوله تعاىل ا:ومن أمثلته أيضً 

ل إ مساك الصائد عن ه :حيث اختلفوا ؛[4]املائدة:  ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

فإن قال » :وقد عرض الطربي اخلالف ثم قال األكل رشط يف صحة التعليم أم ال؟

قال حدثنا عبد العزيز  ،قائل: فام أنت قائل فيام حدثنا به عمران بن بكار الكالعي

عن أيب إياس عن سعيد بن املسيب عن سلامن  قال حدثنا حممد بن دينار ،بن موسى

إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد »قال:  ×ي عن النب الفاريس 
؟«فليأكل ما بقي ؛أكل منه

(3)
ا غري معلوم : هذا خرب يف إسناده نظر؛ فإن سعيد  قيل 

                                       
،  2287: ح رض،أخرجه النسائي يف سننه، ك: الصيام، باب: ذكر قوله  الصائم يف السفر كاملفطر يف احل  (1)

ا ، ك: الصيام ، باب: يف سننه بنحوه مرفوع   ها عىل عبد الرمحن بن عوف، وابن ماج(، موقوف  338)ص: 

(، والبيهقي يف سننه، ك: الصيام، باب: الرخصة يف 1/532) ،1666جاء يف اإلفطار يف السفر ، ح : ما 

( وهو حديث ضعيف، ذكر االختالف يف روايته أبو حاتم يف 4/244، )7955الصوم يف السفر، ح: 

(، ورجحا أن 564برقم:  ،4/281(، والدارقطني يف العلل )694، برقم :2/28) علل احلديث

 ،ا، وأبو سلمة مل يسمع من أبيهح كونه من رواية أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه موقوف  الصحي

 .(6/370(، ) هتذيب التهذيب475برقم:  ،255ينظر: املراسيل )ص: 

 (. 2/155تفسري الطربي )  (2)

( بسنده عن قتادة 19823برقم  ،76: 7/75مل أقف عليه هبذا اللفظ، لكن ذكر ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ( 3)

 كل، وإن أكل ثلثيه، فقلت : َعن   :فقال؟ قال: سألته عن الكلب يرسل عىل الصيد  ؛عن سعيد بن املسيب

 .9/238ا عىل سلامن عن سلامن ، وذكر البيهقي نحوه يف السنن الكربى موقوف   :قال ؟َمن  
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له سامع من سلامن، والثقات من أهل اآلثار يقفون هذا الكالم عىل سلامن، ويروونه 

ا تتابعوا عىل نقل يشء ، واحلفاظ الثقات إذ×عنه من قبله غري مرفوع إىل النبي 

كانت اجلامعة األثبات أحق بصحة  ؛بصفة، فخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهم

«ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم
(1)

. 

فالكذاب ال  ؛( رواية الكذاب ال يسوغ االعتامد عليها يف التفسري أو يف غريه2

لامء عىل كون رواية يصلح أن تتلقى رواياته وتوضع موضع القبول، وقد نص الع

فقد قال ابن أيب حاتم يف كالمه عىل طبقات الرواة ؛ الكذاب مرتوكة مطرحة

 -املقبولة روايتهم يقصد بالرواة  -ومنهم من قد ألصق نفسه بـهم »: ومنازهلم

، فهذا يرتك حديثه ؛ممن قد ظهر للنقاد العلامء بالرجال منهم الكذب، ودلسها بينهم

«وال يشتغل بهويطرح روايته، ويسقط 
(2)

من عقوبة الكذاب » :وقال ابن املبارك، 

«أن يرد عليه صدقه
(3)

. 

فهي أحاديث اتفق أهل العلم  ؛النوع الثاين من األخبار وأما...» :وقال البيهقي

 وهذا النوع عىل رضبني: باحلديث عىل ضعف خمرجها،

ا بوضع احلديث والكذب فيه، فهذا  الرضب ال رضب رواه من كان معروف 

« ...يف يشء من أمور الدين إال عىل وجه التليني يكون مستعمال  
(4)

. 

 :، وقد رصح هو نفسه بذلك فقالي  ب  ل  الكَ  ومن أبرز املفرسين املتهمني بالكذب  

«عن أيب صالح عن ابن عباس فهو كذب فال ترووه ما حدثتم »
(5)

وهلذا سئل أمحد ، 

                                       
(، تفسري ابن كثري 2/140) (،1/516(. وينظر أمثلة أخرى يف:  تفسري الطربي )6/97تفسري الطربي )  (1)

(2/245 ،246،) (3/53  ،529 .) 

 (. 1/7اجلرح والتعديل )  (2)

 (. 1/358ينظر الكفاية ) ،ذكره اخلطيب بسنده عن ابن املبارك  (3)

 (.1/33(  دالئل النبوة ومعرفة صاحب أحوال الرشيعة )4)

 (.4/117هتذيب التهذيب )(  5)



 (ه1437جمادى اآلخرة )العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

209 

«قال: ال ؟ر فيهكذب . قيل : حيل النظ» فقال: ؛عن تفسري الكلبي
(1)

. 

فقال يف حديثه  ؛وقد نص الطربي عىل أن رواية الكلبي ال جيوز االحتجاج هبا

فإن قال لنا قائل: فهل لك من علم باأللسن السبعة التي » :عن األحرف السبعة

 نزل هبا القرآن؟ وأي األلسن هي من ألسن العرب؟ 

أما األلسن السبعة قلنا:
(2)

ا فال حاجة بنا إىل معرفتها؛ التي قد نزلت القراءة هب 

 ألنا لو عرفناها مل نقرأ اليوم هبا، مع األسباب التي قدمنا ذكرها. 

 وقد قيل: إن مخسة منها لعجز هوازن، واثنني منها لقريش وخزاعة.

وليست الرواية عنه من رواية من جيوز  ؛روي مجيع ذلك عن ابن عباس

مخسة منها من لسان العجز من أن  :االحتجاج بنقله، وذلك أن الذي روى عنه

الكلبي عن أيب صالح، وأن الذي روى عنه: أن اللسانني اآلخرين لسان  = هوازن

«قتادة، وقتادة مل يلقه، ومل يسمع منه =قريش وخزاعة  
(3)

. 

نص الطربي عىل كون الكلبي غري حمتج بروايته، ورغم كون تفسري الكلبي فقد 

أطول التفاسري
(4)

إال أن  ؛لتفسري والرواية ملعظم آيات القرآنوتعرض الكلبي با، 

ا يف تفسريه، وكان أغلبها من رأي الكلبي ال الطربي مل يورد له إال مواضع قليلة جد  

من روايته
(5)

ا مما رواه فإما أن يبني ضعفهوإذا ذكر شيئ  ، 
(6)

وإما أن يذكر روايته ، 

                                       
 (، ت : محدي السلفي.2/263البن حبان )املجروحني من املحدثني  ( 1)

، ولعل الصواب (1/66، وهو هكذا يف تفسري الطربي حتقيق شاكر )"األلسن الستة"وقع يف املطبوع (  2)

  .فالسؤال الذي أورده الطربي وجوابه عنه رصيح يف أهنا سبعة. واهلل أعلم-كام ذكرت-"األلسن السبعة"

 (. 1/29تفسري الطربي ) ( 3)

الكامل ، «وهو رجل معروف بالتفسري، وليس ألحد تفسري أطول وال أشبع منه» ل ابن عدي :قا  (4)

(7/282.) 

 (.12/70)، (10/62) ،(9/97)، (7/217،232)،(1/100)ر عىل سبيل املثال: تفسري الطربيينظ(  5)

 .(93، 88، 1/34)ينظر: تفسري الطربي   (6)
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تابعة لرواية غريه أو مقرونة هبا
(1)

. 

تمد عىل تفسريه، ومل يذكر آراءه إال إذا وافقت رأي غريه من واملقصود أنه مل يع

وأما روايته فإما أن ينص عىل ضعفها، وإما أن يسوقها مقرونة برواية غريه  ؛الثقات

 فتزول الريبة من روايته.

ويلحق بالكذب ما ثبت لدى الناقد خطؤه، فام ثبت خطؤه ال يمكن اعتباره إذ 

بنسبة التفسري لقائله طاملا ثبت خطأ الرواة يف فال يمكن اجلزم  ؛هو ساقط ملغى

 حكاية إسناد الرواية، وقد سبق بيان ذلك والتمثيل عليه من علل ابن أيب حاتم.

ألنه إذا  ثبت  يكون له حكم الرفع،  ؛( اشرتاط ثبوت ما ال يقال مثله بالرأي3

أو  ،ب النزولأو املقطوع بكونه من أسبا ومما يدخل فيه اإلخبار عن األمور الغيبية،

 نحو ذلك .

ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ﴿ : فقال عند قوله تعاىل ؛وقد نص الطربي عىل هذا

، ووافقه ل بالذي رواه الضحاك عن ابن عباسوإنام تركنا القو»: [30]البقرة:  ﴾ٺ

عليه الربيع بن أنس
(2)

، وبالذي قاله ابن زيد
(3)

يف تأويل ذلك؛ ألنه ال خرب عندنا  

واخلرب عام مىض  ؛يقطع جميئه العذر، ويلزم سامعه به احلجةبالذي قالوه من وجه 

ا يمتنع معه التشاغر والتواطؤ، ، ال يدرك علم صحته إال بمجيئه جميئ  وما قد سلف

ويستحيل معه الكذب واخلطأ والسهو، وليس ذلك بموجود كذلك فيام حكاه 

«، وال فيام قاله ابن زيد ، ووافقه عليه الربيعالضحاك عن ابن عباس
(4)

. 

ذكر الطربي [ 127]البقرة: ﴾ٻ  ٻ  پ ٱ  ٻ  ٻ     ﴿: وعند قوله تعاىل

، فأظهرها إبراهيمرفعها ثم اهندمت هل كان آدم ؛اخلالف يف قواعد البيت

                                       
 .(44،  42،  16/41) ، (10/49)، ( 9/227)ينظر: تفسري الطربي   (1)

 وهو القول بأن اجلن كانوا يسكنون األرض قبل آدم.  ( 2)

 ا من أن خيلق اهلل من يعصيه. وهو القول بأن املالئكة قالت ذلك تعجب    (3)

 (. 1/209تفسري الطربي )  (4)
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وال علم » :ثم قال ،إىل  غري ذلك ؟أم أهنا قواعد بيت أهبطه اهلل آلدم من السامء

 × ال بخرب عن اهلل وعن رسوله ألن حقيقة ذلك ال تدرك إ عندنا بأي ذلك كان؛
، وال خرب بذلك تقوم به احلجة فيجب التسليم له، وال هو مما بالنقل املستفيض

يستدل عليه باالستدالل واملقاييس فيمثل بغريه، ويستنبط علمه من جهة 

«االجتهاد
(1)

. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ   ﴿ :ما أورده الطربي يف قوله ومن أمثلته:

 :واختلف أهل التأويل يف املَعني بقوله» :حيث قال [91]األنعام:   ﴾ ڀ  ٺ  ڀ  ڀ 

 من اليهود... فقال بعضهم: كان قائل ذلك رجال  ؛  ﴾پ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴿

وقال آخرون: هذا خرب عن مرشكي قريش أهنم قالوا ما أنزل اهلل عىل برش من 

«يشء
(2)

. 

 من اليهود ن اخلرب بأن قائل ذلك كان رجال  وإذا مل يكن بام روي م...» :ثم قال

خرب صحيح متصل السند، وال كان عىل ذلك من أهل التأويل إمجاع، وكان اخلرب 

رشكني من عبدة األوثان ا عن املمن أول السورة ومبتدئها إىل هذا املوضع خرب  

 بذلك غري مفصول منه = مل جيز لنا موصوال   ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿  :وكان قوله

ة جيب التسليم هلا من خرب ندعي أن ذلك مرصوف عام هو به موصول؛ إال بحجأن 

«أو عقل
(3)

. 

 ﴾ڎڎ ﴿وروي يف أمر» :قول ابن عطية ا:ومن أمثلته أيضً 

أن أرزاقهم هي من التنني يمطروهنا، [ 94]الكهف:  ﴾ىى   ﴿ ،[96]األنبياء:

تى يولد له ألف، كر منهم ال يموت حا أن الذَّ ونحو هذا مما مل يصح ، وروي أيض  

فهم لذلك إذا بلغوا العدد ماتوا،  ؛واألنثى ال متوت حتى خترج من بطنها ألف

                                       
 . (1/549)تفسري الطربي   (1)

 ( بترصف يسري.7/268(  تفسري الطربي )2)

 (.269،  7/268ي )(  تفسري الطرب3)
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ويروى أهنم يتناكحون يف الطرق كالبهائم، وأخبارهم تضيق هبا الصحف، 

 «فاخترصهتا لضعف صحتها
(1)

 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ :ما ذكره ابن كثري عند قوله تعاىل ا:ومن أمثلة ذلك أيضً 

من حديث سعيد  وقد روى احلافظ ابن مردويه» :قال ؛[31ألعراف:]ا  ﴾پ پ  پ

أهنا نزلت يف الصالة يف " :امرفوع   بن بشري واألوزاعي عن قتادة عن أنس 

«ولكن يف صحته نظر. "النعال
(2)

 . 

مئ  ىئ  يئ  جب   حب  ﴿ :ما ذكره ابن عطية عند قوله تعاىل ا:ومن أمثلته أيضً 

مئ  ىئ  ﴿ :أن قوله تعاىل ن عباس وروي عن اب»قال:  [39النجم:] ﴾خب

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ﴿: منسوخ بقوله ﴾يئ  جب   حب  خب

وهذا ال يصح عندي عىل ابن عباس؛ ألنه خرب ال ينسخ ...  ،[21]الطور: ﴾ڑ

«اللهم إال أن يتجوز يف لفظ النسخ ليفهم سائال  
(3)

. 

صدق عليه أن السلف كانوا يطلقون النزول عىل كل ما ت وتجدر اإلشارة إلى:

ا سابق   اآلية من األحداث واملعاين والقصص، سواء كان هذا احلدث أو هذا املعنى

،  وبناء ا عنها، وسواء كان هو سبب النزول أم الا هلا أو متأخر  عىل اآلية، أو مقارن  

 ا به أنه سبب نزول اآلية ال غري.عليه فالذي جيب بيان صحته أو ضعفه ما كان مراد  

بل  ؛ال تعامل كلها معاملة واحدة أن األخبار الغيبية ة إلى:كما تجدر اإلشار 

ا عنهم، فاألول ال ا عن بني إرسائيل وما مل يكن وارد  كان وارد   ينبغي التفريق بني ما

يمكن احلكم عليه بصحة أو ضعف بخالف الثاين؛ إذ ضابط القبول والرد ألخبار 

                                       
 (.3/542املحرر الوجيز )(  1)

 (. 2/211تفسري ابن كثري ) ( 2)

(، 293،  227،  157:  1/156(. وينظر أمثلة أخرى يف : تفسري الطربي )5/206املحرر الوجيز )  (3)

(، 2/311( ، )356، 343، 231، 187، 141، 1/127(، املحرر الوجيز )7/164( ، )6/276)

 (.112،  1/77(، تفسري ابن كثري )365، 5/208(، )522، 482، 3/199)
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خصائص هذه األمة، وإنام بني إرسائيل ليس هو اإلسناد، إذ اإلسناد خاصية من 

ب َل  افام كان موافق   ؛الضابط هو: موافقة الرشع أو عدم موافقته َال ف  قم ، د  رم  ا، وما كان خمم

 وما مل تظهر موافقته أو خمالفته تموق ف فيه وجازت حكايته.  

نعم قد يكون احلكم عىل السند املوصل للصحايب أو التابعي الذي نقل هذه 

أو الضعف،  وأما الرواية اإلرسائيلية نفسها فضابط قبوهلا أو  اإلرسائيلية بالصحة

 ردها موافقة الرشع أو ال. 

، ×ا ملا ثبت عن رسول اهلل اشرتاط ثبوت التفسري عن  قائله إذا كان خمالف  ( 4
فإذا روي عن مفرس من السلف قول  ؛أو خمالفته ملا هو متقرر وثابت يف الرشع

وجب التثبت من  ؛خالف ما دل عليه احلديث النبويبخالف املتقرر يف الرشع، أو ب

 صحة ثبوته عنه قبل نسبته له.

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ﴿: ما ذكره ابن عطية يف قوله تعاىل ومن  أمثلة ذلك:

 .كانت نكباء :أنه قال   روي عن عيل بن أيب طالب» :قال [41]الذاريات:  ﴾ں    

وأهلكت  ،نصرت بالص َبا»: ×بقولهألنه مردود ؛  وهذا عندي ال يصح عن عيل 
(1)عاد بالد بُور

»
(2)

. 

ڌ  ﴿ : ما رواه عمرو بن عبيد عن احلسن يف قوله تعاىل :اومن أمثلة ذلك أيضً 

كان الرجالن اللذان يف القرآن، » :، قال[27]املائدة: ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ني ، من بني إرسائيل، ومل يكونا اب﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿اللذان قال اهلل: 

                                       
 ؛ضد الصبا :ومهبها املستوي أن هتب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار، والدبور ؛ريح :الصبا  (1)

ن مهبها من جهة مغرب الشمس، والنكباء: كل ريح هبت من بني جهتني. ينظر: خمتار الصحاح أأي 

 (2/521( ، )فتح الباري 356)ص: 

 ×(، واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، ك: االستسقاء، باب: قول النبي 5/180)املحرر الوجيز  (2)
(، ومسلم يف صحيحه، ك: صالة االستسقاء ، باب: يف ريح 1035، ح:204،) ص : (نرصت بالصبا)

 .(900، ح:43: 2/42الصبا والدبور، )
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ربان يف بني إرسائيل، وكان آدم أول من مات ؛آدم لصلبه «وإنام كان القم
(1)

وقد رده  ،

الطربي
(2)

وابن عطية 
(3)

 .وغريها 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ﴿ : قال الطربي عقب ذكره لقوله تعاىل

ا أحد األدلة عىل أن القول يف أمر وهذا أيض  » :[31]املائدة: ﴾ۆئ   ۈئ  ۈئ ۆئ 

ألن الرجلني اللذين وصف اهلل  ؛ما رواه عمرو عن احلسنآدم بخالف ابني 

قاتل دفن أخيه ومواراة ال مل جيهل؛ صفتهام يف هذه اآلية لوكانا من بني إرسائيل

«، ولكنهام كانا من ولد آدم لصلبهسوأة أخيه
(4)

ثم ساق الطربي من مراسيل ، 

احلسن ما يفيد أنه كان يقول أهنام كانا ابني آدم لصلبه
(5)

. 

وكلهم متفقون عىل أن هذين ابنا آدم لصلبه، كام هو ظاهر » :ل ابن كثريوقا

ا إال كان على ابن ال تقتل نفس ظلمً »:  ×القرآن، وكام نطق به احلديث يف قوله 
«آدم األول ِكْفل من دمها؛ ألنه أول من سن القتل

(6)
، ولكن .  وهذا ظاهر َجيل 

يع ، حدثنا َسه  حدثنا ا»قال ابن جرير: 
، عن احلسن عن عمرو، ل بن يوسفبن َوك 

ڌ  ڎ  ڎ  ﴿ :قال: كان الرجالن اللذان يف القرآن اللذان قال اهلل -هو البرصي-

وإنام كان القربان من  ؛من بني إرسائيل ومل يكونا ابني آدم لصلبه ﴾ڈ  ڈ  ژ

 «ا، ويف إسناده نظروهذا غريب جد   «بني إرسائيل، وكان آدم أول من مات
(7)

. 

كثري هذه الغرابة والضعف بام ساقه من مراسيل احلسن التي تفيد أنه  ثم أيد ابن

                                       
 (. 6/189تفسري الطربي ) ( 1)

 (. 6/194)تفسري الطربي   (2)

 (.2/178املحرر الوجيز )  (3)

 (. 6/196تفسري الطربي )  (4)

  .وسيأيت ذكرها يف كالم ابن كثري ،(6/199تنظر هذه املراسيل يف تفسري الطربي )  (5)

 (،678ص : )، 3335أخرجه البخاري يف صحيحه، ك : أحاديث األنبياء، باب: خلق آدم وذريته، ح:  ( 6)

  (.3/159)، 1677القسامة، باب: بيان إثم من سن القتل، ح : ومسلم يف صحيحه، ك: 

 (. 2/46تفسري ابن كثري )(  7)
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َمر، عن احلسن وقد قال عبد الرزاق » :فقال ؛كان يرى أهنام ابني آدم لصلبه ، عن َمع 

 فخذوا ُضربا لهذه األمة مثاًل  إن ابني آدم »  :×قال: قال رسول اهلل 
«بالخير منهما

 (1)
، عن احلسن قال: قال حولألورواه ابن املبارك عن عاصم ا، 

إن اهلل ضرب لكم ابني آدم مثال فخذوا من خيرهم ودعوا » :×رسول اهلل 
«الشر

(2)
. 

ڱ  ڱ  ﴿ :ما روي عن جماهد يف املقصود بقوله تعاىل:اومن أمثلة ذلك أيضً 

وقال جماهد: » :قال ابن عطية ،[175]األعراف:  ﴾ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ 

 .رشاه قومه عىل أن يسكت ففعلكان رشح للنبوءة وأعطيها، ف

قال القايض أبو حممد: وهذا قول مردود ال يصح عن جماهد، ومن أعطي النبوءة 

«بد، ثبت هذا بالرشع فقد أعطى العصمة وال
(3)

. 

ا للمشهور أو ( اشرتاط ثبوت القول عن قائله عند كون املعنى املفرس به خمالف  5

   .ا للسياقالغالب من معنى الكلمة، أو خمالف  

ڻ  ڻ  ۀ   ﴿: ما روي عن الضحاك يف معنى قوله تعاىل ومن أمثلة ذلك:

ا فقد ساق الطربي املعنى املعروف للجهاد من كونه مراد   ؛[78]احلج:  ﴾ۀ  ہ

. معنى ذلك: اعملوا باحلق حق عمله وقال آخرون:»به اجلهاد يف سبيل اهلل ثم قال: 

«روهذا قول ذكره عن الضحاك بعض من يف روايته نظ
(4)

. 

والصواب من القول يف ذلك قول من قال: عني به اجلهاد يف سبيل » :ثم قال

جاهدت يف  ألن املعروف من اجلهاد ذلك، وهو األغلب عىل قول القائل: اهلل؛

«اهلل
(5)

. 

                                       
 .(2/14)أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه   (1)

 (. 2/46تفسري ابن كثري )  (2)

 .(5/44(. وينظر أمثلة أخرى يف: تفسري الطربي )477،  2/476املحرر الوجيز )  (3)

 . (17/205تفسري الطربي )  (4)

 (. 17/205تفسري الطربي )  (5)
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ے  ے   ﴿: ما ذكره ابن عطية عن ابن عباس يف قوله تعاىل ا:ومن أمثلته أيضً 

 : وروي عن ابن عباس يف قوله» :قال [17]الرعد:  ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

أي  ؛يريد به القلوب  ﴾ڭ  ڭ ﴿يريد به الرشع والدين  ﴾ے  ے   ۓ  ۓ﴿

 أخذ النبيل بحظه، والبليد بحظه.

عن ابن عباس؛ ألنه  -واهلل أعلم-وهذا قول ال يصح : قال القايض أبو حممد

 ينحو إىل قول أصحاب الرموز، وال وجه إلخراج اللفظ عن مفهوم كالم العرب

«لغري علة تدعو إىل ذلك
(1)

. 

ک  ک   ﴿ :ما ورد عن جماهد يف قوله تعاىل عن بني إرسائيل :اومن ذلك أيضً 

ک  ک  گ    گ   ﴿ :وقوله تعاىل» :قال ابن كثري [65]البقرة:  ﴾گ    گ  گ  

قال ابن أيب حاتم : حدثنا أيب حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أيب  ﴾گ  

، ومل يمسخوا قال: مسخت قلوهبم ﴾ک  گ    گ  گ ک  ﴿نجيح عن جماهد 

... وهذا  [5]اجلمعة:    ﴾ک      گ     گ  گ   ﴿ ؛ وإنام هو مثل رضبه اهلل ؛قردة

د عن جماهد، وقول غريب خالف الظاهر من السياق يف هذا املقام ويف سند جي  

ڍ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿: غريه، قال اهلل تعاىل

«اآلية [60]املائدة: ﴾ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
(2)

. 

وغرض ابن كثري من التنصيص عىل جودة اإلسناد يف هذا املوضع بيان ثبوت 

 .هذا املعنى الغريب عن جماهد

فإذا  ؛( اشرتاط الثبوت عند ورود معنى تفسريي خمالف للمعنى املجمع عليه6 

فال ؛ خيالف هذا اإلمجاع واحد منهم ما ، وروي عنأمجع السلف عىل معنى ما

 يسوغ نسبته ملخالفة اإلمجاع إال بعد ثبوت هذا القول عنه. 

                                       
 (. 3/308املحرر الوجيز )  (1)

(، 12/205) يسري. وينظر أمثلة أخرى يف: تفسري الطربي ف( بترص1/105(  تفسري ابن كثري )2)

(، تفسري القرطبي 4/323(، )281،  3/239(، ) 2/300(، )1/306(، املحرر الوجيز )13/67)

 (.4/233، )(3/200(، تفسري ابن كثري )2/286)
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ﴿إمجاع املفرسين يف قوله تعاىل  :ومما يمثل له بذلك

ثم قتيل عىل أن املعنى: أريد أن تبوء بإ [29]املائدة:  ﴾ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ

 هذا اإلمجاع، وقد نص الطربي عىلوإثمك الذي عليك قبل ذلك
(1)

ونقله  عنه ، 

ابن كثري
(2)

. 

فتتحمل وزرها  ؛: إين أريد أن تبوء بخطيئتيوقد روي عن جماهد أن املعنى

وإثمك يف قتلك إياي
(3)

  .واملعنى أن ذنوب املقتول كلها حتمل عىل القاتل، 

 ،هذا قول وجدته عن جماهد» :قال الطربي ؛ا لإلمجاع وملا كان هذا القول خمالف  

 «ألن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا قبل ؛اشى أن يكون غلط  وأخ
(4)

ثم  

إلمجاع  ؛وإنام قلنا ذلك هو الصواب» :ثم قال ،رجح أن الصواب هو القول األول

قد أخربنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو  - ذكره عز   -ألن اهلل  أهل التأويل عليه؛

ا هبا جائز أن يكون آثام املقتول مأخوذ  فغري  ؛عليه، وإذا كان ذلك حكمه يف خلقه

القاتل، وإنام يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل املحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها 

 «بنفسه دون ما ركبه قتيله
(5)

. 

؛ [11]النساء:  ﴾ى ې  ې  ې ې  ى ﴿: قوله تعاىل :اومن أمثلته أيضً 

عىل  ، ونص  لث إىل السدسحيجبان األم من الث فقد أمجعت األمة عىل أن األخوين

: الطربيهذا اإلمجاع
(6)

والواحدي، 
(7)

وابن عطية، 
(8)

 وغريهم. ، 

                                       
  (. 293(، وينظر : اإلمجاع )ص : 6/193)تفسري الطربي   (1)

 (. 2/44تفسري ابن كثري )  (2)

 (.6/193تفسري الطربي )  (3)

 (. 6/193تفسري الطربي )  (4)

 (. 6/193تفسري الطربي ) ( 5)

 (.4/278تفسري الطربي ) ( 6)

 (.2/20الوسيط لإلمام أيب احلسن الواحدي ) ( 7)

 (. 259)ص :  (، وينظر: اإلمجاع يف التفسري2/17املحرر الوجيز )  (8)



 سليمان محمد د. محمد صالح                           منهج المحدِّثين في نقد مرويات التفسير          

218 

وقد روي عن ابن عباس ما خيالف هذا اإلمجاع ولكنه مل يثبت عنه، ولذا  قال 

... وحكم األخوين فيام ذكرناه كحكم اإلخوة عند اجلمهور، وقد روى » :ابن كثري

عباس عن ابن عباس أنه دخل عىل عثامن فقال: البيهقي من طريق شعبة موىل ابن 

ان األم عن الثلث، قال اهلل تعاىلإن األخوين ال يَ  دَّ فاألخوان  ؛﴾ې  ې  ې  ې ﴿ :رم

ليسا بلسان قومك إخوة، فقال عثامن: ال أستطيع تغيري ما كان قبيل ومىض يف 

 األمصار وتوارث به الناس. 

ولو كان هذا  ،م فيه مالك بن أنسفإن شعبة هذا تكل ؛ويف صحة هذا األثر نظر 

اء به، صحيح   صَّ
 «واملنقول عنهم خالفها عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه األخ 

(1)
. 

وإرادة اجلزم  ،( اشرتاط الثبوت عند ورود قولني متعارضني عن مفرس واحد7

  :بنسبتهام أو أحدها إليه

ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ژ  :ما ورد عن عمر يف قوله تعاىل ومن أمثلة ذلك:

 : فقد ورد عنه قوالن؛ [221]البقرة: ژڃ

أنه جعل املرأة الكتابية كاملرشكة يف حرمة نكاحها، وأنه أمر طلحة  أحدهما:

  .وحذيفة بفراق امرأتني من أهل الكتاب كان كل منهام قد تزوج بواحدة منهام

أنه يرى جواز نكاح املسلم للكتابية ثانيهما:
(2)

. 

 وأما القول الذي روي عن عمر... : »ثم قالالقول األول وقد ذكر الطربي 

من تفريقه بني طلحة وحذيفة وامرأتيهام اللتني كانتا كتابيتني فقول ال معنى له؛ 

من القول وخرب رسول  -تعاىل ذكره-خلالفه ما األمة جمتمعة عىل حتليله بكتاب اهلل 

 من القول خالف ذلك بإسناد هو ، وقد روي عن عمر بن اخلطاب × اهلل

: حدثنا حممد  قال، وهو ما حدثني به موسى بن عبد الرمحن املرسوقيأصح منه، 

                                       
 (.4/176(، )2/346(. وينظر  أمثلة أخرى يف: املحرر الوجيز )1/459تفسري ابن كثري )  (1)

 . (378:  2/377)ينظر : تفسري الطربي   (2)
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: قال  عن زيد بن  وهب  : حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أيب زيادقال، بن برش

«وال يتزوج النرصاين املسلمة ،قال عمر: املسلم يتزوج النرصانية
(1)

. 

: ه بني طلحة وحذيفة وزوجتيهامبعد إيراده األثر عن عمر بتفريق وقال ابن كثري

«وهذا األثر غريب عن عمر»
(2)

. 

 : يف قوله تعاىل  ما روي عن عيل بن أيب طالب ا:ومن أمثلة ذلك أيضً 

 فقد ورد عنه قوالن متعارضان يف املراد بالشاهد: ؛  [17]هود:  ﴾ں  ں  ڻ﴿

 . أن الشاهد هو عيل نفسه األول:

لشاهد لسان حممد، ولكن اأنه ليس هو الشاهد الثاني:
(3)

. 

  قطع  ىَل عَ وهذا كذب عَ » :وقد ساق ابن تيمية القول األول ثم قال
ا، وقد رووا يل 

«عن عيل ما يعارض ذلك
(4)

ثم ذكر أن ابن أيب حاتم أسند عن حممد بن عيل،  

إن الناس  ﴾ں  ں  ڻ﴿ ؛قلت أليب: يا أبة» :قال، املعروف بابن احلنفية

«ولكنه لسانه ؛ددت لو أين أنا هوو: قال ،يقولون: أنك أنت هو
(5)

 :وقال ابن كثري. 

«وهو ضعيف ال يثبت له قائل. وقيل: هو عيل  »
(6)

. 

ويتأكد ، اشرتاط الثبوت عند إرادة إثبات قراءة ما عن واحد من الصحابة( 8

 .   ذلك إذا كانت القراءة املروية خمالفة للقراءة املشهورة املعروفة

ڭ  ڭ  ﴿: يف قوله تعاىل  ابن مسعود ما ورد عن :ومن أمثلة ذلك

                                       
 . (2/378)تفسري الطربي   (1)

 (. 1/257تفسري ابن كثري )  (2)

 (.2015:  6/2014الن يف : تفسري ابن أيب حاتم )ينظر القو  (3)

 (. 15/85جمموع الفتاوى )  (4)

 (.15/85(، جمموع الفتاوى )6/2014تفسري ابن أيب حاتم )  (5)

(، بدائع التفسري 6/193(. وينظر أمثلة أخرى يف: تفسري الطربي )2/440تفسري ابن كثري )  (6)

 (، البداية والنهاية558،  3/200)  (،2/28) (،1/460تفسري ابن كثري ) ،(3/106(، )1/390)

(5/302 .) 
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ك َر أنَّ قراءة ابن  وقد»:قال الطربي ؛[104]البقرة:﴾ۇڭڭۇ ذم

...  بمعنى حكاية أمر صاحلة جلامعة بمراعاهتم (ال تقولوا راعونا):   مسعود

«من الوجه الذي تصح منه األخبار اوال نعلم ذلك صحيح  
(1)

. 

ڤ   ڦ  ﴿ : يف قوله تعاىل  بما ورد عن أيب بن كع :اومن أمثلته أيضً 

 وأما ما ذكر عن أيب بن كعب» :قال الطربي [47]املائدة:  ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 م) :من قراءته ذلك كم َيح 
فذلك مما مل يصح به النقل ؛ عىل وجه األمر (وأن ل 

«عنه
(2)

. 

أو باحلالل  ا باألحكام( اشرتاط الثبوت عند كون املروي يف التفسري متعلق  9

 .واحلرام

فقد نصت ؛ [11]النساء:﴾ىې ې ېېى ﴿: قوله تعاىل :ومن أمثلته

، وقد روي عن ابن حيجبان األم من الثلث إىل السدس اآلية عىل أن األخوين

... وحكم األخوين » :ولذا  قال ابن كثري ،ما خيالف هذا ولكنه مل يثبت عنه عباس

طريق شعبة موىل  ، وقد روى البيهقي منذكرناه كحكم اإلخوة عند اجلمهور فيام

ان األم : إن األخوين ال يَ فقال أنه دخل عىل عثامن  ؛ابن عباس عن ابن عباس دَّ رم

، فاألخوان ليسا بلسان قومك إخوة ؛﴾ې  ې  ې  ې ﴿: ، قال اهلل تعاىلعن الثلث

: ال أستطيع تغيري ما كان قبيل ومىض يف األمصار وتوارث به فقال عثامن 

فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان  ؛ظرر نالناس. ويف صحة هذا األث

اء به، واملنقول عنهم هذا صحيح   صَّ
ا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه األخ 

«خالفه
(3)

 

                                       
 (. 1/473تفسري الطربي )  (1)

، املحرر الوجيز (1/569)ا: تفسري الطربي وينظر أيض  ( حتقيق الرتكي، 8/484)تفسري الطربي   (2)

(4/176) . 

 (.4/176)( ، 2/346(. وينظر  أمثلة أخرى يف: املحرر الوجيز )1/459تفسري ابن كثري )  (3)
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ڳڳ  ڳ  ڳ  ﴿:ما ذكره ابن كثري يف قوله تعاىل ومن أمثلته:

ڳ  ڳ  ﴿ :وأما قوله»: قال [23]النساء:  ﴾ڱ  ڱ  ں ڱ ڱ 

 أن الربيبة حرام سواء كانت يف حجر فجمهور األئمة عىل؛ ﴾ڳڳ 

الرجل أو مل تكن يف حجره، قالوا: وهذا اخلطاب خرج خمرج الغالب، فال مفهوم له 

وقد قيل ...  [33]النور:  ﴾ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿: كقوله تعاىل

بأنه ال حترم الربيبة إال إذا كانت يف حجر الرجل، فإذا مل يكن كذلك فال حترم، وقال 

عة، حدثنا إبراهيم بن موسى ابن ر  يعني ابن  -أنبأنا هشام ، أيب حاتم: حدثنا أبو زم

أخربين مالك بن ، عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة - يوسف

ت ، أوس بن احلدثان د  قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد وَلَدت  يل، فوج 

فقال عيل:  .قلت: توفيت املرأةف؟ فقال: مالك  عليها، فلقيني عيل بن أيب طالب

هي ، قلت: ال؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت يف حجرك؟ هلا ابنة

ڳ   ڳ ڳ﴿  : فأين قول اهللقال: فانكحها. قلتم  ،بالطائف

رك ؟! ﴾ڳ  هذا . إنام ذلك إذا كانت يف حجرك ؛ قال: إهنا مل تكن يف حج 

مسلم، وهو قول غريب  عىل رشط إسناد قوي ثابت إىل عيل بن أيب طالب 

ا «جد 
(1)

. 

 عىل حكم من هو ابن كثري نص عىل قوة إسناد هذا القول؛ لكونه داال   فها

 . ، وغرضه من ذلك بيان ثبوت مثل هذا عن عيل بن أيب طالباألحكام

شهور مما يرد : إن كل ما تقدم من خمالفة احلديث أو اإلمجاع أو املعنى املوقد يقال

، فام الفائدة يف ا مما تقدمن نرد القول ملجرد خمالفته واحد  ، فنحملجرده القول

 ؟ صنيعهم ذلك

                                       
 ( باختصار . 1/471تفسري ابن كثري ) ( 1)
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أن الفائدة أننا ال نستطيع نسبة واحد من السلف إىل خمالفة احلديث  :والجواب

أو اإلمجاع أو غري ذلك إال بعد ثبوت ذلك عنه، وكذا ال نستطيع نسبة حكم رشعي 

يان معنى غري متعلق بيشء مما سبق، لو كان بإليه أو أخذه عنه إال بعد ثبوته عنه، أما 

، أو ذكر لبعض ما يدخل يف اآلية أو نحو ذلك مما ال يؤثر يف أو حتقيق مفردة لغوية

، وغالب فال بأس من التسامح يف ذلك ونسبته إىل قائله= قبوله جرح الناقل 

 .التفسري يعود إىل ذلك

اط الثبوت يف كل ما فمام سبق يتضح أن منهج املحررين من املفرسين اشرت

، وأما نهج املحدثني حيال تلك املروياتا منهم ملوأن ذلك كان تطبيق   ،سلف ذكره

ا عدا ذلك ، لكون ما عن منهج املحدثنيما عدا ما تقدم ذكره فلم  خيرجوا فيه أيض  

، وهذه وال إهاهلا وطبيعته التي ال يمكن تغيريها من املرويات له خصائصه

بعدم ثبوهتا إال أهنم اجتهدوا يف توقي اخلطأ املظنون من قبل  املرويات رغم علمهم

ابني، وراعو احتاد املعنى وتعدد القائل، وراعو عدم ثبوهتا فجانبوا روايات الكذ  

ا مما سبق ذكره من اختصاص بعض الرواة الضعفاء بالتفسري أو بمفرس كثري  كذلك 

نسخ مشتهرة ومعتربة عند  راعو كون كثري من مرويات التفسري منكام أهنم معني، 

اأهل العلم،  إىل غري  كون بعض املنقطع من تلك املرويات يف حكم املتصل، وأيض 

من ا عام سلف ذكره ، ثم ما كان خارج  من القرائن التي سلف احلديث عنهاذلك 

ناحية الثبوت وعدمه من تلك املرويات، وتيقن الناظر له من خروجه عن  نطاق 

ينبغي التعجل بوصم األئمة فيه باخلطأ قبل معرفة كيفيات فال  ؛منهج املحدثني

 وأغراضهم منه.  وعلل هذا اإليرادإيرادهم له 
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 امللخص
تعمُد هذه الدراسة إىل التحقق من فرِض أّن لكل سورة من سور القرآن 

ية ُتبني عن مقُصوًدا وموضوًعا، وأن لذلك أثًرا يف أن تكون هلا خصائص أسلوب

ملعامل الكربى يف تظهر معامل تلك اإلبانة تعبريا وتصويرا يف امقُصودها وموضوعها، 

(الكيّل) البناء ألسلوب التعبري  ويف املالمح الدقيقة ،سكهااللسورة ومت النّّّصّ

لعلمي والتصوير فيها معتمدًة هذه الدراسة عىل منهج االستقراء يف سرب الفرِض ا

 ،البالغي يف قراءة البيان وحتليلهوعىل املنهج  والبحث عن احلقيقة وكشفها،

 وتذوقه،  واستنباط مكنوناته.
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 اهلِل الّرمحــِن الرَّحيــمبـْسِم 
ُمُل االعتناء بِه النَّظُر يف  ، والّسنّة البيانّية لإلفهاِم الّسامِت الكلّية ملنهج اإلبانةِ ممَّا َيج

وما ال  ،عباده ُيبنُي هلم فيه عاّم هو ُمريُده ِمنهم يف الُقرآِن الكريم فهو خطاُب اهلل 

 .ُيريُده منهم

عهوِد ِخطاِب العج إذا ما جعل خطابجه هلج  وُهو   ىلج مج منج رِب م عج بِعِضهم بعًضا زج

ُم  ُه يِف بيانِِه هلج عج الفهُم ملِا أودج نُه ، وج قُل عج ُُم العج قج هلج ه ِمن  ُنزوِل القرآِن لِيجتجحقَّ فجإنَّ لج

يانِيًَّة تجليُق بجالِل ما ُُياطُبُهم به سنًّة بج ًجا وج ف اهلل تعاىل البيانج عن ،ذلك َنج ّ  وقد َصج

ذ ماِت هج ٍة منه تجرصيًفا الفًِتا لِلبجصاِئِر، ُمرِبًزا ُمقوِّ ا جالِل هذا القرآن يف مواِضع عدَّ

ه عج عاملِجه وتنوُّ علج ِمن اجلجالِل ومج اِهِل ُكلِّ ُُماطجٍب ِِبذا الُقرآِن أن َيج ىلج كج ذا يجضُع عج ، وهج

حيحج الِعرفان بكلّياِت هذا املنهِج  نَِّة البجيانِيَّةِ وأصوِل تِ  ،مجسؤوليَّتِِه صج  .لكج السُّ

ا كان للقرآِن ُسنٌة بيانيٌَّة  ، فهْل لكّل ُسورٍة عاّمٌة حارضٌة يِف  مجيِع ُسوِرهوإذا مج

، واستنباِط مكنوز دقائِق انِة واإلفهاِم فيتخذ حلسن فهمهامنهٌج خاٌص ِبا يف اإلب

 معانيها من أدجواِت التبرّص ما يليُق مع متّيِزها ؟

ن دقائِق معاِِن  ذا املنهج الذي اختّصت بِه هذه الّسورة يف اإلبانةِ وما ُمرُج ه عج

ى فيها  ؟ اهلدج

 منهِج اإلبانِة عامَّ حت
ِ
ورُة من معاِِن وهْل ملِقِصدّيِة البياِن أثٌر يف اصطفاء مُله السُّ

 ؟اهلدى

ورةِ  بُط بنْي مقِصدّية السُّ بوّي الّتثِقيفّي والنَّ  ،وهل الرَّ ها الَّتَّ أمِّ مج هج اإلباِّن ِعن وج

 تلك املعاِِنِّ ذو أمهية يف تأويل البياِن الُقرآِّن ؟ 

وهل ُيعنُي هذا عىل ُحسِن الفهم ملا حتمُله اآلياُت من معاٍن جزئيٍة تفصيلية  

ُه ِمن املعاِِن يف ُسوٍر أخر،  والّسيام فيام جاء فيها من ترصيِف البيان عاّم كان مقاِربج
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ظِيْت بِفجضٍل ِعنايٍة يِف تجرِصيِف وال ِسّيام املعاِِن املرك تِي حج ِهيج املجعاِِن الَّ ة يِف القرآِن وج زيَّ

تييّل للُقرآن؟ ،بياَِنا ياِق الَّتَّ  مواِقعها عىل الحِب  السِّ
ِ
 ويف اصطفاء

ن  وِر يِف اإلبانِة عج ِع السُّ نجوِّ ن ينظُر يف البياِن القرآِّن ويِف تج تجوافُد عىل قلٍب مج أسئلٌة تج

ها يِف مقاِصدها وموضوعاِِتا. وهذا ما تسعى هِذه الكلامُت  معانيها مصاحًبا تنّوعج

 بعِض احلجقِّ فِيِه. كشِف إىلج حماولِة  

 واهلل تعاىل هو املستعان عىل طاعتِه.
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 توطئة
 التَّفسري أكثرج اعتن

ِ
ورِة آيإذا ما كان مجهرُة علامء  ،، أو نجاًم نجاًم ًة آيةً اًء بتفسرِي السُّ

امِت العاّمة  فإنَّ الَِّذي حيسُن أن يقومج بجانبِِه إِن مل يكن سابًقا علْيه ُهو النَّظُر يف السِّ

ورِة.  ى يف السُّ  ملنهاج اإلبانِة عن  معاِِن اهلُدج

ى ِمن ُحسِن  الً  النَّصيحِة لِكتاِب هذا أمٌر أرج تجعاىلج أوَّ الَِّب  ُثمَّ لِطُ  ،اهلل ُسبحانجه وج

  
ٍ
ى إىل أجن أقومج بيْشء ذا ما أجسعج الِعلِم  ثانًيا أجْن ُيعنجى بِِه عنايًة توّفيِه بعًضا من حّقه. وهج

قجد جعلُت أمِري إىل ُسورِة  ،ِمنهُ  تّب )فأعالجج بعًضا ِمن أجمِرِه. وج دا أِِب هلٍب وج  (تبت يج

تي نزلْت بمّكةوهي من أ نج وائل الّسوِر الَّ ْت كاِمل، وج ريج منّجمةزلج . وهي ذات ة غج

ائُص بيانّية تتفّرُد ِِبا سأكِشُف   ها. بعِض  عن -تعاىل اهلُل شاءج  إنْ -خصج

ا أ ِبي ل ه ٍب() أويِل منهج اإلبانِة في ُسورةوجُه اصِطفاِء الّنظِر في ت    :ت  بَّْت ي د 
بوّي  ى أثر مقصِد الّسورة الَّتَّ دج ها أنموذًجا لبياِن مج ىلج أن أختذج صُت عج التَّثقيِفّي  حرج

 منجهِج اإلبانةِ 
ِ
اء تي حُتّقُق  ،للنَّفِس اإلنسانّية وموُضوعها يف اصطِفج واألجسالِيِب الَّ

لِكج  عاِن  ،ذج كنوٌن فِيها ِمن مج أْيُت ِمن األمهيَِّة االجتاِمِعيَِّة للمعِرفة العلمّيِة ِ باِم ُهو مج ملِجا رج

ى اّلتِي يفتقُر إليها إنَّ لِلنظِر فيها اآلن أمهّيًة  عرِصنا هذامججهرُة املسلمني يف اهلُدج ، فج

فقج هذا املنهِج إِجتامِعّيًة تصطجحُب األمهّيةج الِعلميَّةج   . لِلنظِر فِيها وج

 هذه األهمية االجتماعيُة تتمّثل في ثالثة أُمور:
  امُلبرِي ألِب هلب رأس الكفر والعناد  :األّول

ِ
وء ا ُسورٌة ُتبنُي عن األثِر السَّ ممثاًل أَنَّ

ّلم  -ء رُسوِل اهلل األنموذج يف  املجاهدة يِف إيذا حبِِه وسج صىّل اهلُل علْيِه وعىلج آلِِه وصج

ه يف العهد املكيِّ   من تباٍب وهالك يف وعامَّ لِقيه ذلك امُلبتدع يف هذا اإل ،ومن تبعج
ِ
يذاء

يقة املصرِي ، وما سيلقاه يوم القيامة من العذاِب امُلهني، وهذا يرُسم لنا حقالّدنيا

ذوا رسالتهم يف حياِِتم إيذاءج رُسوِل اهلل  يجلقاه أحفاُدُه الذين اختَّ وإيذاء  ×الذي سج

 .من أمتِه يف زماننا هذا ×امُلستمسكني بسنتِه  
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ر للمرأة يف زوِجها وأهِل بيتِها ويف  :والثاني  امُلدمِّ
ِ
ء ّ ا ُسورٌة ُتبنُي عن األثِر الَّسَّ أَنَّ

اأّمتِها ممَّا يستوج وهّن اليوم  ،ُب ُحسنج البجرِص بحاِل أمثاِل هِذِه املرأِة املُدّمرِة ما حوهلج

  .يف بعِض األوطاِن العربيَِّة واإلسالِمّية غرُي قليلٍ 

ى  احتفال ُثلة باملبالغِة يف تثويِر ما ُيسّمى  بتحريِر املرأة :ُ واآلخر وحتريُر  .أنَّك ترج

ه وأْن تجعّض وحٌق هل عىلج غرِيها،املرأة حقٌّ هلا  ا عىلج نفِسها فريضٌة علْيها أن حتوزج

يطةج أن ُيفهمج حتريُرها فهاًم موُضوعيًّا صواًبا دلوُل  ،علْيه بِنواِجِذها َشج ر مج وأن حُيرَّ

ر . وبأيِّ سبيلٍ ٍ يكوُن التَّحّررُ  وأن ُيعنيَّ ما الذي يراُد أجن ُيتحّررج ِمنه، ،ُمصطجلِح الّتحرُّ

نة ُهو ذلك أمٌر ُمهٌم أمهيّ  ها عىل وفق الكتاِب والسُّ ريرِ ِ املرأِة، ألّن حتريرج ةج حتقيِق حتج

ا  حبِه وسّلم حني دعج عىلج آلِِه وصج ىّل اهلُل علْيِه وج ُجزٌء ِمن االستجابِة هلدِي النَّبِيِّ  صج

تجُه:  « اْست  ْوُصوا بِالنِّس اءِ »ُأمَّ
(1)

. 

 حتريُرها ممَّا ُُيرُجها عج 
ِ
تِهافجِمن ُحسِن االستيصاء ذا ال يكوُن  ،ن ِعِزها وكرامج وهج

ها ِمن هذا ُسنّة، وببياِن ما يُمكُن أن ُيرجج  ،إالَّ بااللتزاِم بام جاء بِه بياُن الوحِي ُقرآًنا وج

وِجها وأهِلها. ُثمَّ لِنفِسها.  ،فيجعلجها عىل منِهاج أمِّ مجيل  أداةج تجدمرٍي زج

بياِن الوحِي يتمّثُل يف إبراِز الِقيمِة  وهنالك باعُث متعلٌق بالنَّظِر البجالِغّي يف

والسّيام يِف عرِصنا هذا اّلِذي ُيراُد أن ُيربطج فِيه البحُث  ،االجتامعّيِة للتفكري البالغّي 

فيكوُن يف ِخدمتِِه  ،بحاجِة املجتمعِ  )العميّل( اإلنساِّن والتَّجريبّي  :الِعلمّي بشقيه

ن ُصنِع لهوحتِقيِق تقّدِمه ليكون العلم نافًِعا صا فاإلسالم ال يعرُف مبدأ  ،نِعه ومج

ى.  ،العلِم للعلِم واألدِب لألدب  لِغايٍة أسمج
ٍ
 بْل كّل يْشء

                                                        
ةج  روى الشيخان البخاري يف كتاب( 1) ْيرج ْن أجبِى ُهرج )أحاديث األنبياء( ومسلم يف كتاب )الرضاع ( بسندمها عج

ُسوُل اهللَِّ ؓ  : قجالج رج ْرأ ة  ُخِلق ْت ِمْن ِضل عٍ اْست  ْوُصوا بِالنِّس اءِ » :× قجالج ش ْىٍء ِفى  و ِإنَّ أ ْعو ج   ،، ف ِإنَّ اْلم 
 .)النص للبخاري(  .« ، ف اْست  ْوُصوا بِالنِّس اءِ ت  ر ْكت ُه ل ْم ي  ز ْل أ ْعو ج  و ِإْن  ،، ف ِإْن ذ ه ْبت  تُِقيُمُه ك س ْرت هُ الضِّل ِع أ ْعال هُ 
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ئيسة التي ُيرمى إلْيها االستمتاعج األجرد  التفكرُي البالغّي ليست غايته الرَّ

ية ، مع أنَّ هذا االستمتاعج يف نفِسه ذو قيمة تثقيففيوض اجلامِل اّللساِّن والعقيلّ ب

ترويضّية للنَّفِس اإلنسانّية، ملِا ُفطرت علْيه النفُس اإلنسانيُة ِمن حمّبٍة للجامل يف 

إالَّ أّن تبرصج ِسامِت اجلامِل يف تجفنُِّن اللساِن  ،جوانِب احلياِة كّلها حمُسوِسها ومعُقوهِلا

ن ِمكنوِن الّصدوِر هو رضٌب من اإلحسان يف تربيِة النَّفِس و ِة عج إعدادها يف اإلبانج

 من ِجهٍة أخرى. واإلخباِت هلل  ،للقياِم بام خلقْت له من تعمرِي احلياِة من جهة

يّل املعجزِ   بياِن الوحِي ُقرآًنا وُسنّة، ويِف البياِن  :والتفكرُي البالغي يف البياِن العج

نسانّيةج بياِن اإلبداِع اإلنساِّن ِشعًرا ونثًرا هو الذي يمنُح النَّفسج اإل :العاِِل البديع

ُر عزيمتجها عىل الفعِل اخلالِق  وعىل أن ُتعيِل احلياِة يف سبيِل اهللِ تعاىل عىل  ،فيًضا ممَّا ُيثوِّ

ال ألن نموتج يف سبيِله كام  ،خلقنا لِنحيا يف سبيِله فاهلل  ،املوِت يف سبيِل اهللِ

ُب غرُي قليلٍ  رج علينا هو ما َشعج لنا املوتج يف سبيِله إيامًنا واحتسابً  ،حِيسج ا إال إذا تعذَّ

فحثَّنا عىل أن نموتج يف سبيِله تعاىل ليتحققج لغرِينا  ،أن نحيا يف سبيِله إيامًنا واحتساًبا

بيِل اهلل تعاىل العامرة لألرض يف ،احلياُة يف سبيله تعاىل كونج سبًبا يف تلك احلياة يف سج

 .بِطاعتِه سبحانه

ح إىل أجن يجعملج عىلج التَّفكرُي البالغّي يف بياِن الوحِي قُ  ُح فِيام يجطمج ُسنًّة يجطمج رآًنا وج

ِذِه  تجعِمرِي هج ، وج بيِل اهللِ تجعاىلج ا الّتثويِر النَّفَِّسِّ لِلحياِة يِف سج ذج   بجالٍِغ ِمن هج
ٍ
حتِقيِق يْشء

احلياةِ 
 (1)

. 

                                                        
كّل ما يتخذه التفكري البالغّي يف نظرية املعرفة اإلسالمية من مناهج نظر يف بياِن اإلبداِع البرشّي شعًرا ( 1)

اعرة ونثًرا ليس حمطُّ  هذا ال  ،فيكونج الفهُم للفهمِ  ،، والتلذذج النفَّّس بذلك الفهمِ رحالِه فهمج الكلمة الشَّ

نتعّبد بحسن فهم الكلمة نجتهُد ونجاهُد أيًضا بل  -البالغيني-ة اإلسالمّية، نحُن يكون يف نظرية املعرف

ليجكونج سبياًل إىل ُحسِن الفهم عِن اهللِ  :وأسمى ، وأنفُع  ،؛ ليجكونج ذلك زاًدا إىل ما ُهوج أجل ّوأرفعُ الشاعرةِ 

  ُسولِه  =                                                 دخولج احلبيِب عىل حبيبِه. فهاًم يدخلنا عىل رّبنا  ×وعن رج
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 : تجنْيِ ُق ِمن زاِويج ا حُيقَّ هذج  وج

   يف منهِج بياِن الوحِي ِ ِة التبجرصُّ اِويج ُسنًّة يف إفهامنا حقيقةج النَّامذج امُلثىلج زج ُقرآًنا وج

بيِل اهللِ  يف وإعانجِة اآلخرينج عىلج ذلِك، و ،ملن قاموا بتحقيِق احلياِة يف سج

لِكج منهجج تلك النامذِج  وأدواِتم إفهامنا  ُذوها إلنفاِذ ذج  .التِي اختَّ

 حِي ُقرآًنا يجاِن الوج نهِج بج ِ يف مج اِويةج الّتبرصُّ جُذوا  وزج ًوُسنًّة يِف إِفهاِمنا نامذجج مِمّن اختَّ

هم  الةج حياٍة ومنهجج تِِه رسج نج دج ِرعايةج سج اإلفسادج يف األرِض وإدارةج اإلفساِد فِيها وج

تِي مارُسوا ِبا هذا اإلفساِد حّتى نكونج عىلج بِصريٍة ِبم  ،يف هذا واألدوات الَّ

ولِنا ِمن مغرياٍت وال نبهُر بام  ،فال ُنخدُع بِمعُسوِل ألسنتهم ينرُشونجه من حج

مُ   فال تكوُن إال اهللكة. ،تزّل ِبا القدج

هموٌم   أو ،بذلك -النافذةِ  البصريةِ  أهل عند-التفكرُي البالغّي يف بيان الوحي مج

 .ثقيٌل  ومحٌل  ،جليٌل  مأمٌ  وهذا. كذلك يكون أن ينبِغي

اويِة الثانية، فإّن التّ  خلّية تسبُِق التحِلية، فنغدو إىل ونحُن هنا بصدِد النّظِر يف الزَّ

التبرّص يف بياِن الوحِي  نموذًجا من أكابِر أهِل اإلفساِد يف األرِض والّصِد عن سبيِل 

سرًيا يف األرِض ومصرًيا يجومج العرضِ  ،اهلل  ه مج فال نكون قط من  ،كيام ندركج حالج

لجْت أص ،وال ِمن ُمهاِدنِيهم أوُمداِهنِيهم ،أحفاِده ،  ،واُِتموإْن عج ت الُقلوبج جج فأزعج

       . ْت  الظُّهورج  وإْن طالْت أسواطهم فأدمج

 

                            

                                                        
وهذا َيعل  .تلك رسالة العقِل البالغّي أو ينبِغي أن تكون كذلك عند من غفل عنها من طالِب العلمِ = 

 .يف كّل عرٍص ومرٍص وجنسٍ عرِّب مفارًقا كلَّ عقٍل بالغّي العقلج البالغّي ال

 .ومنهجا وأداة ورسالًة وغاية ،والذين ال يفرُقون بني العقلني مل حُيسنوا البرص يف العقلني نشأة  
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 عموُد املنهج
 "أرساِر البالغة"يُقوم منهاُج النظر هنا عىل ما أسسُه عبُد القاهِر يف كتابيه 

م الذي ابتدأته، واعلم أن غريض يف هذا الكال» ممثاًل يف قولِه: "دالئل اإلعجاز"و

واألساس الذي وضعته، أن أتوّصل إىل بيان أمر املعاِن كيف ختتلف وتتفق، ومن 

ها، وأبني  اعج أين جتتمع وتفَّتق، وأفصل أجناسها وأْنواعها، وأتتّبع خاّصها وُمشج

مِحِها منه، أو ُبعدها  ابه، وُقْرب رج نجها يف نِصج نْصبها من العقل، ومتكُّ أحواهلا يف كرم مج

ق بالقوم حني  نيم امللصج ، أو الزَّ بج ْوَِنا كاحلجِليف اجلاِري جمرى النَّسج ُتنسب عنه، وكج

ُذبُّون دونه  «ال يقبلونه، وال يمتعضون له وال يج
(1)

. 

عاِن النحو، وعىل الوُجوِه  "النْظم"وإِذ قد عرْفتج أنَّ مدارج أمِر » وقولِه: عىل مج

اعلْم أنَّ الفروقج والوجوهج كثريٌة ليسج هلا والُفروق التي من شْأَنا أجْن تكونج فيه، ف

ْم أْن ليسِت املزيُة بواجبٍة  غايٌة تقُف عندها، وَناية ال جتد هلال ازديادًا بجْعدها ثم اْعلج

هلا يف أْنُفِسها، وِمْن حيُث هي عىل اإِلطالق، ولكْن تعرُض بسبِب املعاِن 

ِب موق سج ِع بعِضها من بعٍض، واستعامِل واألغراِض التي ُيوضُع هلا الكالُم، ثم بحج

«بعِضها معج بعضٍ 
(2). 

ليًّا  سان منهجج النَّظر البالغّي يف البيان البليغ سواٌء كان بياًنا عج فهذان نّصان مؤسِّ

 .معجًزا أو بياًنا عالًيا بديًعا

املقابل  )االستقرائّي منهج البحِث العلمي وهذا املنهج َيمع بنْي خاصتي

  .املنهج البياِن(منهج قراءة النَّّص )ستدالِّل( وللمنهج اال

                                                        
هـ( قرأه وعلق عليه: حممود حممد شاكر، ط: 471)ت: ،تأليف عبد القاهر اجلرجاِن .أرسار البالغة( 1)

 .26ص  ،مطبعة املدِن بالقاهرة، دار املدِن بجدة

هـ،  1413( سنة 3) دالئل اإلعجاز تأليف عبد القاهر اجلرجاِن، قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر، ط:( 2)

 .87ص  ،دار املدِن بجدة -مطبعة املدِن بِجدة مطبعة املدِن بالقاهرة 



 (ه1437 جمادى اآلخرة)العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

239 

ورة  ا ما اختذته السُّ ُد هنا إىل النَّظِر يف ًسورِة )املسد( مستبرِصً ومن ثجم فإِّن  أعمج

ى، وعالقتِه بمقُصوِدها اّلذي  ِمن أجساليِب اإلبانِة عامَّ ُهو مكنوٌن فيها ِمْن معاِن اهلُدج

ى يف سوٍر أخرى  لْيِه.ها الُكلّيِة واجلُزئّية إِتِدي كلُّ معانِي وعالقتها بمعاِِن اهلدج

 .جُتاورها أو تقابلها موِقًعا ووظيفًة يف نسِق التِّالوةِ 

ثُِّل يِف قجوِل اهللِ   وإذا ما كانج لِلقرآِن الكريِم كلِّه معنًى مركزيٌّ ُهو حموُره املتمج

عىل   فإنَّ  أهلج العلِم  بِكتاِب اهللِ ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿:"الفاحتة"يِف ُسورة 

وكلُّ معنًى كيّل ِمن  ،أّن لكلِّ ُسورٍة ِمن القرآِن مقُصوًدا أعظمج ُهو حِموُر معانِيها

عاقِدها )فُصوهلا( مشدوٌد إىل هذا املعنى املحورّي )املقُصود األعظم(  عىل  معاِِن مج

نحٍو يكوُن غريج خِفّي عىلج متبرّص، وكّل معنًى جزئّي أيًضا هو مشدوٌد إىل ذلك 

ِريِّ املجركِزّي وإْن كان أشدَّ خفاًء عىلج غرِي قليٍل ِمن النّاظرين ِمن ُطالِب املع نجى املِحوج

دج هذا املعنجى اجلُزئّي عىل نجحِو االعَّتاِض أو االستطرادِ  ،الِعلم رج  .وإْن وج

وأهُل تأويِل البيان القرآِّن وتدبِره متفاوتون يف العناية بإبراِز هذا املقُصود 

وإن كنت أذهُب إىل أّن األئمة منهم ُمدركون ذلك املقُصودج  ،اَِنماألعظم يف بي

هُموُمون ببيان أصِل املعاِن  ،األعظمج  حوا بتعيينِه يف تفاسرِيهم ؛ ألَّنم مج وإن مل يرصِّ

وهي معاٍن ال يتوقف إدراُك أصِلها عىل تعيني املقُصود  .التكليفيَّة عقيدًة وَشيعةً 

ائدة عىل  األعظِم ؛ ألنَّ العرفانج به  ِمن املعاِن اإلحسانّية الزَّ
ٍ
ُمعنٌي عىل البرِص بيْشء

ةً  ،املعاِِن التكليفّية عقيدةً  يعج  .وَشج

ومِمَّن اجتجهدج من أهِل العلِم يف االلتزام بتعيني املقُصوِد األعظم لكلِّ ُسورٍة عىل 

يِف  هـ(885)ت:"برهاُن الدين البقاعي"ه باجتهاِده يف مفتتح كل ُسورة ما استنبط

ور(  رر يِف تناسِب اآلياِت والسُّ تفِسرِيه: )نظم الدُّ
(1)

.    

                                                        
إال أنه تفّرد بأمرين فاقج ِبام من  ،مل يكن البقاعّي فريًدا يف النظر إىل مقُصود السور التي يُقوم بتأويلها( 1)

ه:  =                                                                                                                                                                   سبقج
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ُسُن استحضاُرُه أنَّ هنالك فرًقا  أو الغرِض  :)املعنى"املقُصود األعظم"بنْي وممّا حيج

ورةاملحورّي  ؛ ألّن أغراض الّسورة إّنام هي أغراُض املوضوعات ( وأغراِض السُّ

ِليَّ  ،الطُّوال واملئني وال سّيام ،التي تتكوُن منها الّسورة رحج بينام  ،ةٌ وهي أغراٌض مج

رّي ليس خاصًّ "األعظمُ  املقُصودُ " ا بموُضوع من موضوعاِت غرٌض كيّل حِموج

فهو تفاوُت  ،، وإن تفاوتج ظهوُره يف بعض معاقد الّسورة أو بعِض آياِتا الّسورة

 .ظهوٍر ال تفاوُت حُضور

ا، وأن تكونج حارضًة يف القلب وال ٌل حًرى أن نكونج عىلج ذكٍر منههذه أُصو

ى يف أّي ُسورٍة ِمن سوِر الكتاِب تغيُب وال تجغيم قطُّ يف تدبِرنا  واستنباِط معاِِن اهلدج

 الكريم.

 

 

                            

                                                        
 .اطراد املنهج وقيامه يف كّل ُسورة من ُسور القرآن :األول=

وهذا ال جتده عند من سبقه ممّن كانت هلم بتناسب القرآن  ،اآلخر ربطه بني علم التناسِب وعلم املقاصد

 .الرازّي عناية ك

ألّن  ،ذو أثٍر بالٍغ يف توجيه القلِب يف حسن الفهم ،والربط بني علمي التناسِب واملقاصد أمٌر مهٌم جًدا

 البجرص بعالقات التَّناسب الَّتكيبّي والَّتتيبّي وتوجيه 
ِ
علم املقاصد قائٌم مقامج الضبط والتوجيه يف أثناء

ومها  ،وبعيًدا عن التجزئة ِمن جهِة أخرى ،اط من جهةِ حركتها توجيًها بيانيا موُضوعيا بعيًدا عن اإلسق

    .معا من أكثر األشياء إرضاًرا  بمجاهداِت التأويل



 (ه1437 جمادى اآلخرة)العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

241 

 "املسد"  مقُصود سورة
سريِ  عوة يف باكر أمرها، ويف مج ِه مقُصوُدها تقريُر أمرين رئيسني حتتاجهام الدَّ ها كلِّ

 :هذان األمران ،ِمن بعدُ 

 األوُل تقِريُر جالِل األلوهّيِة يف قلوِب العباِد.

حبِه وسّلم يف انتِصار  عىلج آلِِه وصج ىّل اهلُل علْيِه وج واآلخر تقريٍر ثقة أتباع النبّي صج

 دعوة احلق وإزهاِق الباطِل أهِله ثقة تفتح القلوبج لإلسالم قبِل أن تفتح البلدان.

التقرير أفهمه البياُن القرآِّن من خالِل أسلوِب اإلنباء بإهالك أهل الكفر وهذا 

ى معه هلم شوكٌة. نيا واآلخرة إهالًكا ال تبقج  وأعواَِنم يف الدُّ

ه   .هذا اإلنباُء مُمجثٌل يف تجباِب رأِس الكفر أِب هلب وامرأته ويِف هالِكه  فجلن تنفعج

ىّل افالنبّي  ،وإن عال ،ُقربجى نسٍب  ن هو ال صج حبِه وسّلم وهو مج عىلج آلِِه وصج هلُل علْيِه وج

ن الكافِر ِمن ذوي نسبِِه ؛ ألّنه  عبٌد ال يجملُك من األمـِر شيًئا.  ×يمِلُك أن يدفعج عج

  .بل األمُر كلُّه هلل 

وهذا اإلنباُء احلّق بإهالِك رأِس الكفِر يلزُمه اإلنباُء بنرِص احلّق وأهِله، ممّا يقّرر 

ِلّية عنده هي تؤول يقينا إىل الطمأن ينة يف قلوِب القائمني له، والقائمني به، فإذا كلُّ بج

 عطّية ما كانوا للحّق قائمني، وما كان  به وجودهم.

 :"المسد" وسور أخر ةتالحظ المعاني وتناصرها بين سور 
عاية والتناَصتقابُل سورة املسد() كام كانت سورةو  )النرص( فإَّنا تنظر بعني الرِّ

وسوريت املاعون( افرون( وسورِة )الكوثر(، وسورة )معاِِن اهلُدى يف سورة )الك

 .قريش( و)الفيل( وسورة اهلمزة)
 :عالقة سورة )المسد( بُسورة )الهمزة(

سورة )اهلمزة( سورة مكّية تعنى ببيان أثِر االعتداِد باملاِل واجلاِه يف التَّصّدي 

ويِف احُلسبان أنَّ ذلك  ،عتداِد يف االطمئنان ِبذا املالوبِبياِن أثِر هذا اال ،لدعوِة احلقِّ 
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لطانِ  يمومة الِعّزة والسُّ   ،هو السبيُل إىل حتقيِق دج
ِ
وكيف أنَّ ذلك حيمُله عىل إيذاء

 وبِبياِن ما سيكوُن عليه مصرُيه يف اآلخرِة.  ،النَّاِس بلسانه ويِده مهًزا وملًزا

ى قريٌب جًدا من حال أِب هل بل إّن حالج أِب هلب هو النموذُج  ،بوهذا كام ترج

ِة ( وسورة )املجسد( تتالحظان زج   .الذي تنطبُق عليه ُسورُة )اهلمزة( فسورة )اهلُمج

وتالحُظ املعاِن عىل مستوى اجلملِة واآليِة والنَّجم واملجعقد والّسورة من 

لعيّل الذي فأنت ال تكاد جتُده يف بيان آخر عىل النَّحو ا ،خصائص البياِن القرآِنِّ 

ى لكّل ثاقب النّظِر حميطه    .يَّتاءج

ور تتالحظُ  وتتالقى يف مدلول منطوقها حينًا أو مدلول  ،هكذا جتُد هذه السُّ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴿ :مفهومها حينًا وهذا وجه من وجوه املعنى يف قوله تعاىل

ڃ  چ  ڃڃڃ   ڄڤ  ڤ  ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .(23:)الزمر ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌ   ڎ  ڎ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چچ

 :قريش(المسد بسورة )الفيل( وسورة ) عالقة سورة
إذا ما نظرت يف كلٍّ من سوريت )الفيل( و)قريش( رأيت يف األوىل )سورة: 

ن عاند احلقَّ وبغى عىل أهِله واستكرب وصّد عن سبيِل  ،الِفيِل( تصويًرا ملا حّل بمج

اىلج  تجعج ُه وج انج ل به اهلل تعاىل :لثَّانية) ُسورةِ ورأيت يف ا،اهلل ُسْبحج قريش( تصويًرا ملا تفضَّ

 عىل أهِل البيِت احلرام وسدنته ومحاته من رعاية وعناية وحفظ. 

اّدين عن احلّق من غرِي  فهالك أصحاِب الفيل هو املُمّثل هلالك أهل الباطِل الصَّ

الباطِل الّصادين  وهالُك أِب هلب وامرأتِه ُهو امُلمثل هلالك أهلِ  ،×قوم رُسول اهلل 

بيِل اهلل تعاىل من قوِم رسول اهلل  ن سج     .×عج

تصويٌر ملا كان من تفضل رباِّن عىل أهل احلّق يف مبعِث  )النرّص( ويف سورة

قبل املبعِث ِمن رعايٍة  ×بالنرِص والفتح. وهو معادٌل ملا كان لقوِمه  ×رُسوِل اهلل 

 وعنايٍة وحفٍظ.
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 :الماعون(المسد بسورة ) عالقة سورة
وأنت إذا نظرتج يف سورة )املاعون( رأيت أبا هلٍب وامرأتجه مها النَّموذج اجليلُّ  

ين واّلذي يدعُّ اليتيمج  ب بيوم الدِّ واّلذي ال حُيضُّ عىل طعاِم  ،الكامُل للذي يكذِّ

 . حِّ  املسكني، فقد كان  عظيمج الشُّ

 :المسد بسورة )الكوثر( عالقة سورة
ة بمنطوقها عىل هالك الكافر   وأنت إذا نظرت إىل سورة )املسد( رأيت أَّنا دالَّ

ة بالزِمها عىل نرصِة النبّي  ڎ     ﴿ :وأتباِعه، فدلَّ الزُمها عىل قجولِِه تعاىل جّدهُ  ×ودالَّ

وقد كان أبو  ﴾ک     ک  ک  ک     ﴿ ودلَّ منطوُقها عىل ﴾ڎ  ڈ  

.  ،هلٍب أبًَّتا، فقد هلك وخِِس ُخًِساًنا ُمبينًا  ومل ُيغِن عنه ماُله وولُده شيًئا البّتةج

هكذا تتالحُظ معاِن سورة )املسد( وسورة )الكوثر( مثلام تالحظت معاِن 

 .سورة )املاعون(

 :المسد بسورة )الكافرون( عالقة سورة
رأيت منطوقها داالً عىل أّن رؤوس  ،وأنت إذا نظرت يف سورة )الكافرون(

عليه سورة )املسد( فرأُس الكافرين أبو هلب الكفر لن يؤمنوا، وهذا ما دّلت 

وامرأته لن يؤمنوا؛ ألنَّه سيصىل ناًرا ذات هلب  وامرأته مّحالة احلطب يف جيِدها 

 حبٌل ِمن مسد.

 :المسد بسورة )النصر( عالقة سورة 
قجد جاءت إِنباًء بتباِب أهل الباطل مُمثال يف رأس  "املسد"إذا ما كانْت ُسورة 

وعلّو أهِله فإن  ،وامرأتِه وكان هذا حيمل يف رمحه إنباًء بنرص احلق الكفر أِب هلٍب 

 : "سورة النرّص"تؤكد بمفهومها ما جاء مرّصًحا به يف الّسورة قبلجها " املسد"سورة 

ى لرسول اهلل "املسد"ّسورة  حبِه وسّلم   جاءت ُبرشج عىلج آلِِه وصج ىّل اهلُل علْيِه وج صج
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وأَّنم عىل احلقِّ اّلذي سيبسُط  ،تضعفون بأّن النَّرص هلموأتباعه وهم يومئٍذ قليٌل مس

ُظمج  ،سلطانجه وأنَّ من كان ِمن حزِب أِب هلٍب وامرأته ليس هلم إال اخلِسانُ  وإْن عج

نيا بأرسها، فلن ُيغني عنهم شيًئا، فال ينشغلنَّ أهُل اإلسالم  فيهم املاُل ومتاُع الدُّ

نيا إالّ بام يكون عو ًنا عىل نرِص احلّق وبسِط سلطانِه وحتقيق بجمع متاع الدُّ

.
ٍ
 استغنائهم عن كّل من ليس ِمن اإلسالم يف يْشء

ابِط أنَّ سورةج ومن وجوه ال  بمثابة االستئناف )املجسد( وسورة )النرّص( تَّالحِظ والَّتَّ

 :واٌب عن سؤال استحرضه قوله تعاىلالبياِّن من آخر ُسورة )الكافرون(، فهام ج

سأل فام جزائي ؟ فقيل له جزاؤك النرّص،  ×كأّن النبّي ف ﴾ڦ  ڦ  ڤ ڤ﴿

م مٌثوبته بالنرّص والفتح زاء أعدائي قيل اهلالك واخلِسان فقال: وما ج ،والفتح وقدَّ

تِِه ه بالتّب واخلِسان  نرًشا للبرشىعىل عُقوبة عدوّ  ًثوبج ن مج مؤّكًدا  ×، وليقع النّبأ عج

ًحا بِه يِف ُسورةِ  (1) "املسد"وُملجّوًحا بِه يِف ُسورِة  "النرّص" حيُث ُذِكرج ُمرصَّ
 . 

)املسد(  وُسورة ﴾ڦ  ڦ   ﴿ :تجلتِفُت إىلج قجوِل اهلل  "النرِّص "وأمٌر آخر ُسورُة 

هذا أشبه بردِّ العجِز عىل الصدِر من وجٍه  ﴾ڤڤ﴿ تجلتجِفُت إىِلج قجولِه 

 وباإلمجاِل والتفصيِل من وجٍه آخر. 

ال املعنى إىل القلِب بأحسن ُصورة يفُته سلوبني وظولكٍل من األ ِمن يِف إيصج

اد له أن اللفِظ ومتكينه فِيه وتوطينه ، ليجفعلج فِيه ما َيعُله قلًبا قادًرا عىل أن يفعلج ما يرج

 .يفعل يف هذه احلياِة مما ُيريِض اهلل 

 نا من أواخِر ما نزلج من كتاِب رب "النرّص"تبنّي لك أّنه إذا ما كانت ُسورُة   

(2) ×أّنه إنباء بقرِب أجِل النبّي  ¶ ففهم منها سيدنا ابن عباسٍ   ×عىلج نبّينا 
 

                                                        
 .211ص32ج ،بريوت -دار إحياء الَّتاث العرِب هـ، 1420( 3الغيب للرازّي، ط) مفاتيح( 1)

ِعيِد ْبِن ( 2) ْن سج نجِد عج حيِحِه بِسج بَّاٍس  روى البخارّي يف كتاب)املغازي( من صج ِن اْبِن عج الج  ¶ُجبجرْيٍ عج قج

ُر يُ  انج ُعمج ْدرٍ كج عج أجْشيجاِخ بج ْعُضُهْم مِلج ْدِخُلنِى مج الج بج قج نجا، فج عج تجى مج ا اْلفج ذج ُه مِمَّْن قجدْ ُتْدِخُل هج الج إِنَّ قج نجا أجْبنجاٌء ِمْثُلُه فج لج  =، وج
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حبِه وسّلم هو الذي أشار إىل  عىلج آلِِه وصج ىّل اهلُل علْيِه وج نة أّن النبّي  صج بل جاء يف السُّ

ذلك 
(1)

وعند وُقوع أمٍر خاصٍّ  "مكة"من أوائل ما نزل يِف  "املسد"وكانت ُسورُة  

ورتني  كان من أِب هلٍب فإنَّ هذا مل يك قطُّ عامال من عوامل تباعد ما بنْي السُّ

مضموًنا ومقُصوًدا، ممّا ُيبني لك أنَّ املضامني واملجقاصد ال تتوقف عالقاُت التَّواصل 

ابِط فيام بْينها عىل أوقاِت النُّزول ومساقاته املقامّية، بل األمُر مرّده إىل ما وراء  والَّتَّ

   .ذلك

                                                        
لِْمُتمْ = ْومٍ  .عج اتج يج اُهْم ذج عج انِى  ،قجالج فجدج عج دج ا وج الج مج قج ُْم ِمنِّى فج َيج ئٍِذ إاِلَّ لرُِيِ ْومج انِى يج عج ا ُرئِيُتُه دج مج الج وج ُهْم قج عج مج

ُقوُلونج  ةج  ﴾ ...ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ﴿ تج ورج تجمج السُّ تَّى خج الج  ،حج قج فج

هُ  ْستجْغِفرج نج دج اهللَّج وج ا أجْن نجْحمج ْعُضُهْم ُأِمْرنج ُفتِحج عج  ،بج ا وج نج ا ُنرِصْ ْينجاإِذج ْعُضُهْم الج نجْدِرى .لج الج بج قج ْعُضُهْم  .وج ُقْل بج ْ يج أجْو ملج

ْيًئا ُقوُل ُقْلُت الج  .شج اكج تج ذج بَّاٍس أجكج ا اْبنج عج الج ىِل يج قج ُسوِل اهللَِّ  .فج ُل رج ُقوُل ُقْلُت ُهوج أججج امج تج الج فج ُه  ×قج ُه اهللَُّ لج أجْعلجمج

ةج   ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ كَّ لِكج  ،فجتُْح مج ُة أججج الجمج اكج عج ڌ        ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍ ﴿فجذج

ْعلجمُ    ﴾ڌ  ڎ   ا تج ا إاِلَّ مج ُم ِمنْهج ا أجْعلج ُر مج الج ُعمج    .قج

ما قالجه مجع الصحابة يف معنى السورة هو املعنى الظاهر اجلمهوري، وهومعنى متعّلق بالتكليف، ولذا 

يفية، ليقوموا بحق ما فيها من تكليف يثمر هلم جليل التفت إلْيه الصحابة،ألنه مهمون باملعاِن الّتكل

 ترشيف.

ه ابن عباس هو من قبيل املعنى اإلحساِّن للسورةِ     .وما قالج

يل حدثنا عطاء عن سعيد بن ُجبجري ( 1) روى أمحد يف مسنده بسنده من حديِث ابن عباس حدثنا حممد بن ُفضج

نُعيْت إلّي : » ×قال رسول اهلل   ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ملا نزلْت » عن ابن عباس قال:
 .«، بأنه مقبوض يف تلك السنجة«نفسي

)قال أمحد شاكر يف تعليقه عىل مسند أمحد عن هذا احلديث:إسناده صحيح، )مسند أمحد. حتقيق: أمحد 

 1873حديث رقم:  ،  435ص 2القاهرة ج،دار احلديث ،هـ1416( 1حممد شاكر، ط)

بَّاسٍ  " ×لنبّي باب وفاة ا "ويف مسند الدارمي يف  ِن اْبِن عج ْت  ،بسنده  عج لج : ملجَّا نجزج ڦ  ڄ  ڄ   ﴿ :قجالج

ُسوُل اهللَِّ  ﴾ڄ  ڄ ا رج عج ةج   ×دج اطِمج :  ▲فج الج قج : « ق ْد نُِعي ْت ِإل يَّ ن  ْفِسي» ، فج الج قج ْت، فج بجكج  ال» ، فج
ْت... احلديث«ت  ْبِكي ف ِإنَِّك أ وَُّل أ ْهِلي ِلح اقًا ِبي ِحكج وهالل بن خباب وثقه أهل  ،)إسناده صحيح  ، فجضج

 .(العلم

دار املغني للنرش والتوزيع، هـ، 1412( 1سد الدّاراِّن، ط)حتقيق: حسني سليم أ ،)سنن الدارمي 

 (217  -216ص 1السعودية، ج



 محمود توفيق محمد سعد د.أ.      مراجعات في المنهج والبيان خصائص البيان القرآني في سورة المسد:

246 

ه ُ ن برشى الفتح بام حتِمُله م أّنه إذا ما كانت سورة )النرص( ومِمَّا حيُسن تبرصُّ

ودخول النَّاِس يِف ديِن اهللِ  ،، وكِِس شوكِة أهِل الكفرانوبسط سلطان اإلسالم

ى إىل  فإّن ما تضمنته من البرشى مل ×أفواًجا، قد نزلت يف خواتيم بعثتِه  يكن ليبقج

 يف مفتتح البعثِة يف سورةتلوحيا  × بِه نبيه ورُسوله هلل أنبأ ا آخر البعثة، بل

، وختم ِبا ترصحيا. وهذا من فيِض ربوبيته  ،، فبدأ بالبرشى تلوحًيا)املسد(

(1) ×كريم رحيميته بصفيه وخليِله و
. 

 

 

 

                            

                                                        
وال سّيام  ،من السنن البيانية للقرآن الكريم العامة احلارضة يف بيانِه مجيًعا ترصيُف الّداللة عىل املعنى( 1)

ويبسط انتشارها  ،املعاِن املركزية فيوردها يف سياٍق ترصحًيا، ويوردها يف سياٍق آخر تلوحيا يعمق سفرها

الترصحيية، ومما ُيالحظه أهل  ايف القلوب الواعية، حاملة فيًضا من العطاء يعلو عىل ما أعطته يف داللته

فيوًضا من املعاِن اإلحسانية التي يثقُف ِبا النفوس،   البرص بالبيان القرآِن أن ما يدّل عليه تلوحيا حيمل 

وهذه املعاِِن املدلوُل علْيها  تلوحًيا الختلجٌق عىل كثرة الرّد بل يزيدها  الّردُّ  ،فتزداُد إقبالج اسرشاٍف وترشٍف 

 الغفلِة.  اإثامًرا وفاعلّية يف الُقلوِب املعاف
ِ
 ِة من داء
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 عالَقُة التقابُل الوظيفّي
 ّلنَساءبْين ُسورِة )املسِد( وُسورِة ا 

شديدة املالحظة ملعاِن اهلُدى يف الّسوِر التي سبقتها  "املسد"إذا ما كانت ُسورة 

مباَشة يف نسق التالوة فإّن هذه الّسورة لتلحظ أيًضا سورة يف أول نسِق التالوة 

 .)النساء( تلحظ سورة

اء( سورٌة مدنّيٌة هي الّرابعة يف أوِل النسِق الَّتتييّل، بينام  ُسورة ُسورُة )النّسج

)املسد( املكّية الرابعة من آخر النَّسِق الَّّتتييّل وهذا التقابل املكاِّن يف نسِق التالوة 

 األرسة امُلسلمة   :يناظر تقاباًل وظيفيًّا
ِ
ُسورة )النّساء( جاءت لُتبنِيج عن منهاج بناء

 وضواب :عىل دعامتنِي عظيمتني
ِ
ن أحكام ذلك البناء طه العدِل والّرمحة وُتبنِي عج

 .ومظاهره

معاقد )فُصول( سورة )النساء( وآياِِتا ألفيت   وأنت إذا ما تابعت الّتبرّص يف

  .قيمة العدل وقيمة الّرمحة حارضةج حضوًرا ظاهًرا حينًا وخفيًّا حينًا

 
ِ
 .وسورة )النساء( جاءت لبيان أثر املرأة يف هذه البناء

فليس ثجم  ،رسة وخِساَناوسورة )املسد( جاءت ُمبينًة أثر املرأة يف هدم األ 

فبني سورة  ،امرأٌة هي الشؤم عىل زوجها وبيتها كمثل ما كانت امرأة أِب هلب

 .)النساء( وسورة)املسد( مقابلٌة كلّية
(1)

 

                                                        
   ﴾ىئ  ىئ  ی  ی    ىئۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ﴿ابل بني مفردتني: البالغيون معنيون بدراسة التق( 1)

ڳ  ڳ      ﴿ويسمونه طباًقا، وبدراسة التقابل بني جمموعة مفردات يف جانب وجمموعة يف آخر  [3احلديد:]

، فجهالَّ مهم إىل تقابل املواقِف واألغراضولكن مل يلتفت معظ [2-1الليل:] ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

علوا منه تشبيه مفرد أسلوب التشبا يف البياِن القرآِن معاملتهم ارض كثريً عاملوا هذا األسلوب احل يه: جج

 .متعّدد، وتشبيه مركٍب بِمرّكٍب وتشبيه متعدد بِ بمفرد، 

هم أسلوب الفصل والوصل:  وهال نظروا إليه نظرج

 .وفصٌل ووصٌل بني قصتني ،كان فصل ووصل بني مجلتنيِ  
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وُسورُة ،ِتِدي إىل عوامل البناء "النساء"ُسورة  :لسورتني تقابٌل وظيفّي فبجنْي ا

اية النَّجدين، فكّل ُيتاُر لنفِسه ما وهذا من باب هد ،ِتدي إىل عوامل اهلدم "املسد"

 هو أحّب إليها. إن بناًء وإن هدًما. 

فإن فيه أيًضا وجًها أسلوبيًّا آخر: فيه رّد عجٍز عىل  ،وإذا ما كان يف هذا تقابٌل 

ا در عىل العجز ال حيُسن أن حيبس النظر فيه عىل ما  ،صدٍر رًدا معنويًّ فإن ردَّ الصَّ

بالغيني والنّقاد مُمثَّال فيام جاء به ابن املعتز إذ جعله رابع جاءج بِه األقدمون من ال

د ردَّ كلمة يف آخر البيِت عىل أخرى تالِقيها لفًظا  ،مخسٍة هي عمُد البديع وجعل الرَّ

فقط أو لفًظا ومعنى
(1)

. 

ى عىل يِد بعِض علامء التفسرِي أرحبج  فرأينا رّد عجِز معقٍد  ،فردُّ العجز أضحج

دِره درهاو ،عىل صج  )ت "برهانج الّديِن البقاعي"بْل إن  ،رأينا ردَّ عجِز ُسورٍة عىل صج

ًة برّد آخر القرآن عىلج أولِه منطِلًقا من "نظِم الدرر" ُعنِي يف تفِسريه هـ(885 عنايًة بالِغج

 ،واملعقِد يف ترابِط ُنجومِه وتناسبِها كاآلية ،أّن النَّجم يف ترابط آِيِه وتناسبِها كاآلية

والُقرآن  كلًّه يف ترابِط ُسوِره وتناسبها  ،ورة يف ترابط معاِقدها وتناسبها كاآليةوالسُّ 

درها، فالُقرآن يرّد عجزه عىل صدِره،  كاآلية، فإذا ما كنت اآلية يرّد عجزها عىل صج

 .ليتشكل البناء الدائرّي حلركة املعنى القرآِنّ 

                                                        
ان عندنا مقابلة  مفرد بمفرد) طباق( ومقابلة متعدد بمتعدد، وهو ولك ،لو أَنم فجعلوا لكان هذا أعىل 

رٍض وموقٍف بموقٍف وسورٍة بُسورة ،الذي أطلُقوا عليه مقابلة  .. .ومقابلة غرٍض بغج

ى  .وهذا فيام أذهب إليه أعىل وأجدج

 .47 بريوت ص ،: دار املسريةِ 1402( 3ط)،البديع البن املعتّز حتقيق  أغناطيوس كراتشفوفسكي( 1)

البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية،  مجيل عبد املجيد،ط: اهليئة املرصية العامة :وانظر معه

 14-3-1:م   ص1998للكتاب، سلسلة دراسات أدبية سنة 

جامعة اإلمام حممد بن  ،وانظر بحث بالغة رد األعجاز عىل الصدور يف القرآن الكريم، أمحد العثامن

   195ص: ،هـ،الفصل الثالث1430كلية اللغة العربية )ماجستري(سنة  ،ةُسعود اإلسالميّ 
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ائري حلركة املعنجى القرآِّن فك   ،رة رئيسة عند البقاعي يف تفسرِيهوفكرة البناء الدَّ

بل املعنجى  ،فليس القارئ وحده هو احلاّل املرحتل "احلاّل املرحتل"وِبذا تظهُر فضيلة 

 القرآِّن أيًضا هو احلاّل املرحتُل.

ومن خصائص اإلبانة يف ُسورة )املسد( أَّنا جاءت يف أسلوٍب خربّي حيمُل نبًأ 

ا آية قطعيًَّة عىل إعجاز القرآن الكريمممّا َيعل  ،عن غيٍب واقع ال حمالة  ،بياَنج

 بالغيِب، وبنظِمها عىل هذا النَّحو البليغ
ِ
 .بمضموَنا من جهة اإلنباء

هاُب إىل أن اجلملة األوىل من الّسورة  ڈ  ڈ  ژ   ﴿ولذا كان األعىلج عندي الذَّ

تحّدي مجلة خربية لفًظا ومعنًى أريد ِبا إىل إنباء بغيٍب مستقبٍل يقطع بال ﴾ژ

 والعجِز املطبِق لكّل من ُيمكن أن ينازع استكباًرا يف القوِل بإعجاِزه بالغًة.

عوة ه ،أنبأ القرآن ِبذا يف مفتتح الدَّ ِذبجا خربج  ،ومل يستطع أبو هلٍب وامرأته أن ُيكج

ممّا دّل  ،ع أبو هلب وامرأته ذلك، مل يستطوبام جاءج بِه ×فيعلنا أَّنام قد آمنا بمحمد 

حبِه وسّلم ال يُقول ذلك من عنِد دجاللة  عىلج آلِِه وصج ىّل اهللُ علْيِه وج قاطعة عىل أّنه  صج

ه األعظم يعلم ذلك علم يقني ولكنه يستكرب وأن أبا هلٍب  ،نفِسه . وجحُده بالغ حدَّ

ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ ﴿ من احلمق:

 .[33األنعام:] ﴾ۅ  

ورة به يتحّقُق املقصوُد األعظم  هذا األسلوب اخلربّي   الرّصف الذي اختذته السُّ

  .الذي بينته يف مفتتح القول

والقوُل بأنَّ اجلملةج األوىل من سورة )املسد( خرٌب َِصف مما ذهب إليه بعُض 

العلم من أولئك السهييّل والفراهي. وهو األعىل عندي
(1)

. 

                                                        
هـ: دار إحياء 1421( 1ط: )،هـ( حتقيق  عمر عبد السالم السالمّي 581الروض األنف للسهييل )ت:( 1)

 –الدائرة احلميدية  ،الطبعة األوىل :، تفسري نظم القرآن للفراهي176ص 3ج  ،الَّتاث العرِب، بريوت

 .575 ص/م 2008 نةس:  اهلند
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ه تعاىل  ا القوُل بأّن قولج خرٌب أريد به الّدعاء فقوٌل  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿أمَّ

ُب القوُل بأنَّه أسلوٌب  ورِة كام يتناسج ُب  مع مقُصوِد السُّ مرجوٌح ِمن أّنه ال يتناسج

ربيٌّ َِصٌف  خج
(1)

. 

عاء كمثل ما جاء يف قولِه تعاىل:   وفوق هذا القول بأّنه خرٌب أريدج به الدُّ

ۆئ    ۇئوئ  ۇئەئ  وئ  ...﴿ [30التوبة:] ﴾ڭڭ  ڭڭ ۓ﴿

حيتاج معه إىل تأويل ال يتناسُب مع  [4املنافقون:] ﴾ىئ  ىئ    ېئېئ  ېئ  ۈئۈئۆئ  

مقُصود السورة 
(2)

. 

هاِب إىل أن مجيع آي الّسورة خرٌب َصٌف هو املْستجعىّل عنِدي  فالذَّ
(3)

. 

  :البناُء النّصي لسورِة )المسد(

ويف تفاوت هذه األقسام  "سورة" وتسمية كّل قسمٌ  ،يف تقِسيم الُقرآن إىل ُسورٍ 

ويف تنوعها يف االفتتاح ما َيِدي إىل أنَّ لكل قسٍم من هذه األقسام  ،دارج آياٍت مق

 .خُصوصية موُضوعية

ه   نّة يف اخلطاِب أن يجكونج لكلٍّ منهجج واخلُصوصّيُة املوضوعّيُة تقِِض كام هو السُّ

 وله ما يميِزه عنه من جهٍة ُأخرى.،له ما َيمُعه مع قبيِله من جهةٍ  ،يف اإلبانة

                                                        
 –هـ، دار إحياء الَّتاث العرِب 1420(سنة 3مفاتيح الغيب للرازي / ط) :ينظر يف القائلني بذلك( 1)

رر، نظم يف والبقاعي ،350 ص32 ج:بريوت  .331 ص22 ج القاهرة اإلسالمي، الكتاب دار الدُّ

  :يف تأويِل قولِه تعاىل "الدعاء"أريد بِه تنظر التأويالت التي قيلت يف أسلوب اخلرِب من اهللِ تعاىِل الذي ( 2)

 .394ص 12مفاتيح الغيب للرازي )م.س(  ج  ﴾ڭ  ڭ  ڭۓ   ڭ﴿

( دار الكتب 2هـ( حتقيق: أمحد الربدوِن وإبراهيم أطفيش،ط:)671جلامع ألحكام القرآن للقرطبي )ت:ا

 .239ص6ج ،هـ 1384عام   القاهرة،-املرصية 

حيتمل أن تكون استفهامية    ﴾ک  ک  ک  ک   ﴿ أّن )ما( يف قولِه تعاىليذهُب بعُض أهل العلِم إىل ( 3)

، االستفهام مآُله التقريُر بالنفي، فهو إنشائّي لفًظا خربّي معنى، وهذا عنه ماله عىل معني أي يشء أغنى

اء الطلبّي أو اإلنش ، ولذا قلُت إّن السورة مل يأِت فيها يشٌء من  أسلوِب عتداد إنام بام يؤول إليه اللفظواال

 .غري الطلبّي 
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 ك ما َيِدي إلْيه النَّظر املستبرُص.ذل 

ال يليُق  أّن األئمة من أهِل العلم بكتاِب اهلل  -أيًضا- وممّا َيِدي إلْيه 

والنَّصيحة  ،بمناهج اإلبانة وُمقضياِتافهم أعرُف  ،بمقاِمهم أن يغفلوا عن مثِل هذا

 هذا.التي هي من الّدين حيمُل عىل أن يكون هلم التفاٌت إىل  لكتاب اهلل 

ل يف مسطوٍر أو ملفوظ  بل يكفيه أن يكون  ،وهذا االلتفاِت ليس بالزم أن ُيسجَّ

 التفات عرفان وتبرّص. 

وهذا ما حيمُلني إىل أن أزعم أنَّ الوعي بأّن كّل ُسورٍة هلا خصوصيتها 

 .املضمونية، واألسلوبية أمٌر ال يغُفُل عنه األئمة

ن سّيِدنجا ع ـْم ترج إىل ما أثِر عج ا بجلجْغُت آلج » :من قجولِه ؓؓ بد اهلل بن مسعوٍد أجلج إِذج

قجْعُت يِف ِريجاٍض أجتجأجنَُّق فِيِهنَّ  ْد وج اِميمج فجقج ٍة: « حج ايج يِف ِروج اِميمج ِديبجاُج اْلُقْرآنِ »وج «آُل حج
(1)

. 

، واخلُصوصية قد أبرص خُصوصيتهن موُضوًعا ؓ ؓفهذا آيٌة عىل أّنه

وبّية والنّظمية موضوًعا تقتِض اخلُصوصية األسل
(2)

. 

                                                        
( 1ط:) ،هـ( حتقيق: كامل احلوت235املصنف يف األحاديث واآلثار، ألِب بكر بن أِب شيبة،)ت: ( 1)

شد1409  .(30285 ) رقم: 153ص 6ج  ،الّرياض ،هـ،  مكتبة الرُّ

ِزي ) :وانظر معه هـ( اختصار 294ت: ُمترص  ِقيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، ألِب عبد اهلل  املجْروج

 م1988 - هـ1408 األوىل،: والطبعة ،175 ص ،باكستان-هـ  فيصل أباد 1408( 1ط)،املقريزي

بَّاسِ  ألِب القرآن، فجضائل م، 2008( 1هـ( حتقيق: أمحد بن فارس السلوم،ط)432)ت:  امُلْستجْغِفِريُّ  العج

 .601ص2ج  ،دار ابن حزم

العلمية،  ثري، حتقيق:  حممد حسني شمس الدين، ط: دار الكتبوانظر معه  تفسري القرآن العظيم البن ك

  .114ص 7هـ )أول سورة غافر( ج 1419( سنة: 1بريوت، ط)

يخنا أ( 2)  ،ونرش ذلك يف عدة جملدات وافرات باخلري ،حممد أبو موسى بالتبرص يف سور آل حم .د.ُعني  شج

وأن يربز لنا  ،األسلوبية ِتاخصوصيا ُعنِيج بأن يربز لنا خصوصياِتا املضمونية وما اقتضته من

وأن ُيعني بلفتنا إىل ما اتسمت بِه كّل سورة  ،خصوصياِت كل سورة، وما يميزها عن أتراِبا من آل حم

فسعى بنا إىل منهٍج  حيمُل ذوي العزائم إىل السرِي يف هذا  ،من النّظم الكيل الذي يدور حول معنى مركزّي 

 .جلزاءبيِل. فجزاه اهلل عنا خري االس
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ورة  ( للسُّ  الكيّل )النِّّصّ
ِ
ومن ثّم ال أرى صواًبا أن ُيظجنَّ ظانٌّ أنَّ القولج يف البناء

ٌث  ألمرج قد استولِد من فالنَّظر النَّافذ يف ما أثرج عن أهِل العلِم ُيدرك أنَّ ا ،أمٌر مستحدج

بالبيان عىل أّن العالقات بني  ، وأهُل العلمقبُل بكثرٍي، والسّيام يف جمال تأويل القرآن

األغراِض يف بنية الكالم ال ُبدَّ أن تكونج ذات تواصٍل وتالحظٍ 
(1)

. 

االنتقال من غرٍض مرحيّل إىل إنَّ العنايُة بُِحسِن االطراِد والتناسب والتّلطف يف 

ريورة ِمن مقصٍد)مرحيّل( إىل مقصد )مرحيّل( يف بناء آخر ، ومن جهٍة إىل جهٍة والصَّ

نّص ال تقّل شأًنا عن العناية بام يالحُظ يف النَّظِم ِمن ُحسن االطراد من بعض ال

العبارات إىل بعض ومراعاة املناسبة ولطف النقلة
(2)

. 

: املعقُد الثاِن فيه بيان عدِد آياِِتا وكلِمها هي معقدان ُسورُة )املسِد( عىل قّلة

 وتفصيٌل لألول:

 .﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿ وحدها:هو اآلية األوىلج  :المعقد األوَّل 

                                                        
هو الصورة التي حتدُث من خالل عالقاِت األغراِض  "األسلوب"عن أنّ  األنصاري مبينًايُقول حازم ( 1)

 ،فهو هيئة حتصل من التأليفات املعنوية بنْي األغراِض املـرحلية للكالم ،بعِضها ببعض يف بناء الكالم

التي ُعنِيج ِِبا عبد القاهِر يف كتابِه  بخالِف النظم، فهو الصورُة التي حتصُل من التأليف اللفظية. وهي

  .الدالئل

وُيسميه املتأخرون  ،وهو ما ُيسميه بعضهم بالنّظامِ  ،فاألسلوب عن د حازم هو املختّص ببنية النّص 

 ممثال لشق عوامل الّتامسك النّّص، فأسلوب حازم هو احلبك عندهم. ،باحلبك

وهو الذي  ربطه عبد  "سبًكا"ي يسميه املتأخرونوهو الذ،والنظم هيأة حتصل عن التأليفات اللفظية

 القاهر بمعاِن النحو  القائمة بني معاِن الكلم عىل وفق املعاِن واألغراِض التي يكوُن هلا الكالم.

حتقيق: حممد احلبيب بن خوجة، ط:وزارة  ،ينظر يف هذا منهاج البلغاء ورساج األدباء حلازم القرطاجنّي 

 ص :م2008( 3سلسلة الذاكرة احلية، تونس، الدار العربية للكتاب، ط) ،َّتاثالثقافة واملحافظة عىل ال

327-328. 

 ،بالغة النص بني حازم القرطاجني وجون كوين، عثامن برحية، جامعة قاصدي مرباح :وانظر معه

 .88-78م )الفصل الثاِن(:بالغة النص عند حازم( ص 2009ورقلة، كلية األداب، سنة 

 املوضع السابق  ( 2)
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ورة: :والمعقد اآلخر گ  گ  ک ک ک ک گ  گ﴿ هو بقية السُّ

 .﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

وحينئٍذ سيتوىلَّ  .لو أّن البيان القرآِن جاءج باآلية األوىل وحدها لتَّم أصُل املعنى

رج ما سيكوُن له ي تصوُّ ک  ک   ک   ﴿ التّب: من هذا -عىل اإلمجال- املتلقِّ

ورِة( فأبان لنا ما  [3الكوثر:] ﴾ک     ولكنَّ البيان الُقرآِنَّ جاء باملعقِد الثاِن )بقية السُّ

فهو يتضمن إنباًء بام سيكون له يف الدنيا ممثال يف قولِه  ،تصّوِره تفصيل سنعجُز عن

:﴿وفيام سيكوُن له والمرأتِه يجومج القيامةِ ﴾گکگک کک 

تي ال علم لنا ،ياتاآل ﴾ڳ ڳڳگ﴿  يوم القيامة الَّ
ِ
بعُقولنا  فذلك ِمن أنباء

 منها البّتةج 
ٍ
ولذا كان إنباُء الوحي لنا  كّل ما نعِرُفه عنها إّنام من إنباء الوحي ،بيشء

بوبية من عط حيمّيةبأحواهِلا من فيِض الرُّ محانّية والرَّ ، والتي تستوجُب علينا اءاِت الرَّ

ُه وتج د اهلل مح ه الثناءعاىل عليهاُسبحانج  .عليه لذاتِه ، فوقج استحقاِقه علينا محدج

ومن هذا الفيِض أن َيمعج إىل إنبائنا ِبذا الغيِب نعمة االلتفاِت إليه وتدبِره  

، فتلك نعمٌة ركة حياتنا يف مسرينا إىل مصريناواالنتفاِع بذلك يف ضبط ح ،وتذكره

 أعظم. واحلمُد هلل ربِّ العامل
ٍ
ى إىل آالء  ني.عظمج

وملَّا كان املحُصوُل املعريّف بام يكوُن ألِب هلب اّلذي ُينتجه التَّصّوُر العقيّل مهام  

 مالئم حلاِل أِب غريج توتِه وفحولتِه وصوابه وإحاطتِه بلغ هذا التّصوُر العقيلُّ يف ف

ى ملا ُيراُد أن ُيقام يف قلِب املتلّقي حتهلٍب من جهةٍ  ى ، وغريج مالئٍم ِمن جهٍة ُأخرج

 كان ملا-يتحاجزج بكّل ما يملك يف كل حاٍل من أحوالِه عن منهج أِب هلٍب وامرأتِه 

  إال معِرفتِه إىل لنا سبيلج  ال الذي الغيب بذلك اإلنباءج  الُقرآِن البيانُ  توىلَّ  كذلِك
ِ
 بإنباء

بوبّية علينا، وهو مِ بنا  اهلل رمحة عظيم من وهذا الغيب، . من هنا ن فيِض مجاِل الرُّ

ورُة هي بياٌن لآلية األوىل فيها.  تبنّي لك أن اآلياِت األربع األخريةج يف السورةِ ي فالسُّ

ٍل له قائمةٌ   . نبأ جممل وتقصيله :واحٍد إن شئت، أو ِمن أمٍر ِمن أمرين: جممٍل ومفصِّ
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)املسد( اقتضاها أسلوب اإلمجال والتفصيل ِسمة من سامت اإلبانة يف سورة 

ورة  .مقِصُد السُّ

رج ُمص ٍة:طلُح امُلجمِل وامُلفّصِل وج دج عندج النُّحاِة  دج يف جماالٍت علميٍَّة ِعدَّ رج وج

ينوالبالِغيّ  أيِتج بياٌن  ،، ولكلٍّ مفهوُمهني واألُصولِّيني وامُلفجِسِّ ونحُن هنا ُنريُد بِه أن يج

ّصُل هذا امُلجملج بارِة جاِمًعا فيًضا من املعاِنوجيُز العِ  ه، فُهو ِمن ، ثمَّ يأيت بام يفج بعدج

،  ُيطابُق اإلِباُم وال ُيقاِربهبجحِر اإلَياِز الَِّذي يرشُحُه اإلطناُب، وهذا اإلمجاُل ال

ام  ،، كالَّ ٍم أن يكونج يف اإلمجاِل إِبامٌ فليس بالز ِفيٍّ كج فقد يكوُن املعنجى اجلُميّل غريج خج

ل ُسورة )املسد( وأول سورة فامُلجمل هنا  ،ساء()الن )املائدة( وأول سورة يِف أوَّ

 .، هو عند األصوليني يقوم من اإلِبامُهوج امُلجمُل عند األصوليني ليس

يطلق املجمل عىل العموم يف قولك أمجلت احلساب إذا مجعت »: يُقول اجلويني

ولكنَّ امُلجملج يف اصطالِح األصوليني ُهو  ،آحاده وأدرجته حتت صيغة جامعة هلا

ُم هو الَّ  ُمبتغاُه امُلبهُم وامُلبهج ُك مقصوُد الَّالفِِظ وج «ذي ال ُيعقُل معناه وال ُيدرج
(1)

.  

.واإلمجاُل عند البالغ
ٍ
ء ْ هو إمجاٌل يف مقداِر املدلوالت يني ال يقارُب اإلِبام يف يشج

 :إىل قوهِلم، فهو أقرب ة قليلة الكِلِم مزرودُة النّظمِ فهي وفريٌة مدلوٌل عليها بعبار

ُه وأدرجإذا مج»أمجلُت احلسابج أي وليس  ،«ُته حتت ِصيغٍة جاِمعٍة هلاعُت آحادج

اللة قد تكون ظاهرةإمجاالً يف الدَّ   .اللة. الدَّ

ُة يِف بياِن الوحِي ُقرآًنا وسنَّة حيتاُج   وأسلوُب اإلمجاِل والتَّفصيل اّلِذي ُهو الُعمدج

ه إىل أمرين رئيسني: ن يُقوُم لِتبرّصِ  مج

 ريٍة نافذة تدرُك اأن يتلّبث طوياًل ببص :األول= 
ِ
؛ ألمورج الغائرة يف رحِم األشياء

، كال، ألنَّ اإلفج عىل منهج البياِن يف اإلمجالِ ليق ، مجالج ال يعني أن تأخذج وأن تدعج

                                                        
ار الوفاء هـ، د1418ط:  ،عبد العظيم الديب  ،هـ(  حتقيق478)ت: الربهان يف أصول الفقه، للجويني( 1)

 .281ص  1باملنصورة، ج 
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 واحٍد. فيكونج ل
ٍ
ء ْ  يف يشج

ٍ
ٍل حضوُره يف وإّنام يعنى أن جتمعج كلَّ يْشء كلِّ مفصَّ

 بْل فجاإلمجاُل ال ،، فُهوج حارِضٌ مرتنياإلمجالِ 
ٍ
 عن يْشء

ٍ
 يقوم البّتة عىل االستغناء بيْشء

.
ٍ
 يُقوم عىل مجع أشياءج يف يْشء

نهج اإلمجاِل يف البيان البليِغ شيًئا من الُوعورِة   إِّن الستشِعُر يف تبرصِّ مج وج

قِلّية ُُمتِلفة. عج ناخاٍت نجفِسّية وج  واحلاجِة إىل ُمعاودِة النَّظِر يِف مج

اطِة التساِع أفق بَّثج طويال بِبِصريٍة قادرٍة عىلج اإلحأن يتل := واألمُر اآلخر

ؤية عندها ، ومنازهِلا ِمن بعضها. كيام تقفج عىل وقادرٍة عىل فقِه أنساِب املعاِن، الرُّ

 .وسنتِه البيانّيِة يف التَّفصيلِ منهِج امُلبنِي 

ى َيمُع فضيلة اإلَياِز وفضيلِة اإلطناِب مًعا واجل مُع بْينهام هذا األسلوُب كام ترج

فجهاًم  حيتاُج إىل ملكاٍت وأدوات نافذٍة مْن جهٍة وحُميطٍة من أخرى، وتلك قد ال 

تجيجِّسُ استحضاُرها لِكثرٍي.  يج

ى ُأسلوٌب  غم من أّنه أسلوٌب مركِزيٌّ أو بعبارٍة ُأخرج وهذا األسلوبج عىل الرَّ

ظج بالعناية من وعىل الّرغم ِمن وفرِة حُضوِره يف بياِن الوحِي إال أ ،ُعمدةٌ  نَّه مل حيج

تي حظيْت ِبا بعُض األسِة أهِل العلِم بالبياِن وطلبتِهمجهر اليِب اّلتي ِهي أقجلُّ ، كالَّ

ة ، وأجقّل ُحضوًرا ِمنه ممَّا َيعُل النّظرج يف مناهِج فقهه أمًرا جديًرا بااللتفاِت مركزيَّ

 .إلْيه

 :عالقاُت الجمل في معقِد التَّفصيل
ورة ذات معقدينا كانت اإذا م ، : معقد إمجاٍل، ومعقُد تفصيِل ذلك اإلمجالِ لسُّ

 حُيّقُق هلا متاُسكها. "حبك دالِلّ "فإن هذا املعقد التفصييّل مكوٌن من أربِع آياٍت بينها 
 :جاء التَّفصيل ثالثج مجل

  .﴾ک  ک  ک  ک  گ   گ  ﴿

 .﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿
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 .﴾ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ﴿

، فيكون نظُمها  لة التي قبلهاة األخرية ُيمكن أن تكون تكملة للجماجلمل

سيصىل وامرأته محالةج احلطب يف جيدها حبل من مسد ناًرا ذات هلب( ويكون )

أته، أي سيصىل هو وامر ﴾گ ﴿ معطوًفا عىل الضمري يف   ﴾ ڱ ﴿ قوُله:

  .لرفعِ ، ونعًتا عىل احاالً عىل النّصِب     ﴾ڱ  ڱ  ﴿: ويكون قوله تعاىل

واحلالية هنا هي حليتها يوم  ،حاال ﴾ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴿ ويكون قوله:

القيامة 
(1)

. 

للحال أي سيصىل ناًرا    ﴾ ڱ ﴿يف  "الواو"وهنالك احتامٌل آخر أن تكون 

 ،ذات هلب حالة كون امرأته محالة احلطب، فأدمج اخلربج عن امرأتِه يف اخلرِب عنه

فكان اخلرُب عن حاهِلا يف اآلخرة  ،وامرأُته تابعة له،بأوكان هذا من أّنه هو حمطُّ النَّ 

 ُمدجمًا يف خرِبه هو.

ميل من مجلتني من مجلتنِي كام كان البيان اجلً يكون البياُن التفصييّل مكّوًنا وِبذا 

 .﴾ڑ ﴿  ،﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿

                                                        
 :امرأته( وجهان) يف إعراب قولِه( 1)

 أو) محالة احلطب(  يف جيدها   خرب ثاٍن، "وقوله ،عىل قراءِة الرفع "محالة احلطب"االبتداُء  وخربها  :األول  

  .وخربها )يف جيدها حبل من مسد( "امرأته"نعت للمبتدإ 

 و)يف جيدها( ،تعُت أول ،و)محالُة( بالرفع ،"سيصىل": أن يكون ) امرأته( معطوًفا عىل الضمري يف واآلخر  

 نعٌت ثاٍن.

 "امرأته"فيجوز أن تكون منصوبة عىل احلال من  "عاصم"وهي قراءة  ،بالنصب "محالةً "أما عىل قراءة 
  .أو منصوًبا عىل القطع ذًما "سيصىل "اء كانت امرأته مبتدأ أو معطوفا عىل الضمري يفسو

مكتبة اخلانجي،  ،هـ1408( 3عبد السالم حممد هارون، ط) :حتقيق ،تأليف سيبويهِ  ،الكتاب :ينظر

 .( 70ص2القاهرة)ج 

الكتب  ة دارهـ(ط: مطبع370)ت: البن خالويه القرآن الكريم،وكتاب إعراب ثالثني سورة من 

 .224هـ،ص: 1360سنة:  ،املرصية
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رأيت  ﴾ک  ک  ک  ک  گ   گ   ﴿ :ما نجظجرتج يف عالقة قولِه تعاىلوإذا 

 .﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿ العالقة بقولِهأّنه وثيق 

رأيته وثيقج العالقة بقوله  ﴾ڳ  گ  ڳ ڳ﴿ :وإذا نظرت يف قولِه تعاىل

فهو أشبه بالَّلف والنَّرش املرتَّب عندج البالغيني ﴾ڑ  ﴿ :تعاىل
(1)

.   

اىلج  تجعج ُه وج انج الُلهُ  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿ :قجوُله  ُسْبحج لَّ جج لجه قوُله جج ک  ک   ﴿ :فصَّ

تي هي يف عرِف النَّاس  ﴾گککگ  وهي مجلة تلتفت إىل كلمة )يدا( الَّ

أداة لتحقيق املال والكسب
(2)

، يف مقابِل )املال( يف تبيني أهل العلم الكسب بالولدو

تفسري باملثال، فالكسُب أوسع من الولد
(3)

. 

                                                        
وهو يف حقيقته من قبيل  "البديع"يعّد البالغيون املتأخرون أسلوب اللف والنّرش من أساليب علم ( 1)

ألن  "املعاِن"عند املتأخرين هو راجع إىل علم  "البديعِ "وشطر ما يسمى بِعلم  ،اخلصائص الَّتكيبية

  .كاملقابلة، واملزاوجة واجلمع والتفريق والتقسيم " الَّتكيب"ماإلبداع الذي فيه إبداع يف النظ

، وتأكيد املدح بام أسلوِب التورية مثاًل واالستخداموشطره اآلخر راجٌع إىل الّداللة، ظهوًرا وخفاء ك  

مكون من  "البديع"، فعلم "البيان"فهو أليق بعلم  ،..إلخ كِسه والتوجيه، والقول باملوجب.يشبه الذم وع

وما نظر إىل  ،ما نظر ىف اإلبداِع يف تركيبه جعل من البديع: "البيان "وَشِف علم "املعاِن" ِف علمَش

وبديع يف  ،عندي إىل بديع يف الَّتكيب "البديع "وتقـسيم علم  ،اإلبداع يف داللته دخل من علم البديع

وتبيني .حسٌن عندي وحمسن معنوي، وإن كان هلذا وجهٌ  ،الداللة أجليق من تقسيمه إىل حمسن لفظي

وقد فصلته يف حمارضايت لبعِض طالب  ،مقتضياِت استحسان ما استحسنُت  ال يتسع له القول يف اهلامشِ 

وجامعة أم القرى ولعىّل أحرره وأنرشه مفصال يف دراسة  ،الدراساِت العليا يف جامعتي األزهر الرشيف

 والقبول.  مستقلِة إن تفضل اهلل تعاىل بالعون والّتسديد والّتيسري

ْوُلُه  ج» :يُقول السهييلّ ( 2) ْوُلُه:  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿قج ْفِسرُيُه قج ... ﴾ک  ک  ک  ک  گ   گ   ﴿تج

ْوُلُه  قج ْبت، وج سج ا اّلِذي كج ذج اُه هج دج ْت يج ِِسج ْفِسرُيُه.  ﴾ڑ  ﴿أجْي خج ِِسج ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿تج ْد خج أجْي قج

ُه بُِدُخولِِه النّارج   .«نجْفسج

هـ( حتقيق: 581تاليف: ألِب القاسم السهييل )ت:  َشح السرية النبوية البن هشام،)الروض األنف يف

 .(176ص3هـ، ج1421( 1ط: )،عمر السالمي

 ن احلسني بنحاشية الطيبّي عىل الكشاف،  لرشف الدي :فتوح الغيب يف الكشِف عن ِقناِع الريِب  :وانظر

جائزة دِب للدولية للقرآن  ،هـ434(: 1ط) ،: يوسف اجلوارنةـ، حتقيقه743عبد اهلل الطيبي)ت:

 .(623ص 16ج  ،الكريم

 =كلينِّي: أمرينيف إرادِتم  تمّثلالقدر ي)ما كسب( بالولد بعٌد تربوي متعاِِل يف ذهاب أهِل العلِم إىل تفسري( 3)



 محمود توفيق محمد سعد د.أ.      مراجعات في المنهج والبيان خصائص البيان القرآني في سورة المسد:

258 

ه  ﴾ک  ک  ک  ک  گ   گ   ﴿ :وجاء قوله تعاىل غري معطوٍف عىل ما قبلج

ُف عن البالغيني يف عالقاِت اجلمِل من أّنه تفصيل مل جمِله، فهو بمثابة ما ُيعرج

  .بالفصل لكامل االتصال

ک  ک   ﴿  غري معطوٍف عىل ما قبله ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿وكذلك جاء قوُله 

وغري معطوٍف أيضا عىل  (وسيصىل ناًرا...)فلم يقل  ﴾ک  ک  گ   گ

ا تفصيٌل لقولِه   .﴾ڑ   ﴿ اآلية األوىل  من أجل أنَّه أيضج

                                                        
وأنتج مباح  ،فأنت ال حمالةج مسؤوٌل عنه  من جهةٍ  ،إرادِتم أن يلفتوا إىل أنَّه إذا ما كانج ولُدك من كسبِك=

  ."ال رضرج وال رِضار" لك  أن تأخذ من كسبه ما تشاء دون إرضار فإّن القاعدةج الكلية اجلليلة القدر:

فليس لنا  ،فهم  بالنّسبة هلم كمثل ما كسُبوا من متاع الدنيا ،وإرادِتم أن يلفتوا األبناء إىل عالقتهم بآبائهم

فإنام الولُد وما  ،ًعا ملا يريدونه ممَّا نملك إن كانوا فيه راغبنينحُن األبناء أن نجتخذ من آبائنا  موقفا مانِ 

ويف هذا تقديٌر بالٌغ ملبدأ  ،فالوالُد سبٌب يف ميالِد ولِده ،ملكت يده ألبيه كام جاءت بالّسنة الكريمةُ 

ببية، وأّن األسباب هلا قدُرها  وإن مل تكن  هي الفاعلة وهي برغٍم من  ،إّنام الفاعل وحده اهلل  تعاىل .السَّ

 .ذلك مأموٌر باختاذها سبيال إىل ما يقّدره اهلل تعاىل

ه عمًدا يعة مانعة القصاِص من األِب إن قتل ولدج اِص  ،واحَّتاًما ملبدأ السببّية جاءت الرشَّ ألّن حدَّ الِقصج

بية التي هي كشبِة امللكية  .هنا ُيدرُء بشبهة السَّ

وال يمنع البتة أن يدخل فيه كلُّ ما كسب،  ،ملحظ تربوي عيلّ فتفسري قولِه تعاىل ) ما كسب( بالولد ذو 

 .وال ريب أن أعىل ما يكِسُب املرُء الولدج 

نيا  ،وثم أجمٌر آخر يلقتنا إىل مكانة األوالد يف نفوِس اآلباء فالولد هو الذي يسعى الوالُد إىل كسِب متاع الدُّ

ولذا كان الولُد  ،ىل اكتساب كثري من متاع الدنياولواله ملا كان لدى كثري من النُّفوس مطمح إ ،من أجله

واجلبُن والبخُل ِمن أكثِر ما يفّر من  مقاربته  ومقاربة أسبابِه ودواِعيه الرجاُل  وبرغٍم  ،جمبنة مبخلًة ألبيه

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ    ﴿،من ذلك فإنَّ الولدج إىل أبيه حبيٌب 

ۇ  ۇ  ۆ    ڭڭ   ۓ  ڭ   ڭ   ۓہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے

 [.14آل عمران:] ﴾ۆ  

اهم  -من هنا تدرك حكمة أهل العلِم  وهو  ،حني فِّسوا الكسب يف اآلية بالولد -ريض اهلل عنهم وأرضج

 .إالَّ جأنه غرُي حميط ،كام قلت تفسري بليغ الداللة
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ذلك أنَّ  ،والوصُل بَّتِك العطِف عندج البالغيني أقوى من الوصل بعاطٍف 

فلم يفتقر إىل عامٍل خارجّي ينِشُئه أو  ،الوصلج بَّتك العطِف وصٌل ُجواِّن وثِيق

.يؤكُده أو يدّل  علْيه
(1)

 

 : اىلج تجعج ُه وج انج ينبُئ عام   ﴾ک  ک  ک  ک  گ   گ   ﴿وإذا ما كان قوُله  ُسْبحج

إنباٌء عامَّ ينتظُره من  ﴾ڳ گ  ڳ ڳ﴿ :فإنَّ ُقوُله تعاىل ،كون له يف دنياهي

نياعذاٍب يِف قربِ  . وكأنَّ بينهام تقاباًل من ، ويف اآلخرة يف جهنّمِه بعِد هالِكه يٍف الدُّ

نياؤذاك جزا وجٍه: : مها مًعا وتناسًبا من وجٍه آخر ،اآلخرةِ  وهذا جزاؤه يف ،ه يف الدُّ

 : باِب التبِّ واهلالك.احدٍ من باب و

( وقد  ،وجاءت )الّسني( مؤّذنة بأّن ذلك قريٌب حدوُثه فلم يقل )سوفج يجصىلج

ورِة.  ،كان هذا اتج بعد موِقعة )بدر( أْي بعدج عرش ِسنواٍت من نزول السُّ  فقد مج

  ﴾ڳ  ڳ   ﴿ذلك أّن قوله  ،ِتويالً   ﴾ڳ  ڳ   ﴿ :وجاء البياُن عن النّاِر بقولِه

وقلت:  "حممد صاحُب مال"عظيم ما هلا من ذلك اللهب، فأنت إذا قلت:  دالٌّ عىل

 ،ألّن املالج حيل حمل التابِع له ،أقوى "حمّمٌد ذو مال ":كان قولك ،"حممد ذو مالٍ "

، عىل نحو يف املعنى تابًعا للمضاِف إليه فإنَّ املنعوتج يكونُ  "صاحب مالٍ "بخالف 

احُب حممدٌ ":ما تقول  ٌد تابع حممًدا.فخال ،"خالٌد صج

ذات هلب( فإْن تكْن ِهي وأنت تلحظ العالقة الّداللية بنْي قوله )أبو هلب( و)

 ، فإنَّه هو أبو هلٍب، فهو أحّق النَّاِس ِبذه النّار.      ذات هلٍب 

 الُكيلِّ لسورة وإذا ما كان الذي مىض قوالً يف 
ِ
فإنَّ  هلا  "املسد"خصائِص البناء

 خصائصج أخر.

                                                        
ص مكتبة وهبة، هـ، 1408( 2وسى، ط:)ينظر دالالت الَّتاكيب: دراسة بالغّية، لشيخنا حممد أبو م( 1)

293-294. 
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الل األلوهية وظهوُره ظهوًرا حيمُل يف ِمن خصائ  ِص األسلوِب  فيها جتيل جج

بوبيَّة.  رمحه اإلشعارج بجامِل الرُّ

بل يف آيِّ آيٍة من آياتِه قائٌم ِمن أمرين  ،املعنى القرآِِنُّ يف أّي ُسورة من سوِره

 .رئيسني ال يفَّتقان أبًدا

  -أستثني ال-ياِت القرآِن الكريم وال يستقيُم البجتَُّة أن يجستنبط ناظٌر يف آية ِمن آ

وإالَّ كان هذا  ،قرآِنّ  معنًى كّل  عامدُ  فهام ،هذين من قائمٌ  املعني ِمن يستنبُطه وما إالّ 

.  غريج جديٍر البجتَّةج بأن ُيوصفج بأّنه ُقرآِنُّ

عنًى يِف الُقرآن أن يُقومج من هذين األمرين   :إنَّ آيـةج ُقرآنّيِة أّي مج

 األُلوهّية وبهاؤها ورهبوتها جاللُ  :األّولُ  
 .واآلخر: ج ماُل الّربوبّية لطفها ورحموتها

 :جالُل األلوهّيةاألول: 
 . ملخبتة اخلاشعة  القانتة اخلاشيةيُقيُم املتلّقيَّ يِف مقام الُعبودّية الّراهبة ا

 ىل، والثَّناُء عاحلديُث عنه واإلغراُء بِه وهذا املقاُم قد اّتسع يف كتاِب اهلل 

اعني إليه والقائمني فيه   .السَّ

جاء يف مسرِيه ؛ ألنَّه مما  وهذا املقاُم جديٌر بالعبد أن يقّدمه وأن ُيعليه عىل مقاِم الرَّ

وذلك التحاجُز هو رأُس ما َيُب  ،ُيعينه عىل التَّحاجِز عن كّل ما ال ُيريِض اهلل 

قه العبدُ   .أن حيقِّ

إال نفٌس فتّية تعشُق  ، وال تصرُب علْيهسِ هذا التحاجُز أشدُّ عىل النف حتِقيُق  

ربة، وحسن املصابرة واملثابرة والتَّواِِص بِه .التَّحّدي  ..فهو أحوج إىل ًحسن الدُّ

وعطاء هذا  اخلِصيصُة األوىل متأل القلبج مهابًة ورهًبا يف مقامه بنْي يدي اهلل  

ة كلِّها ؛ ألنَّ  حُضورج جالِل األلوهّية يف  ذو أثٍر بالٍغ يف حياة املسلم ووجود األمَّ



 (ه1437 جمادى اآلخرة)العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

261 

وحياجُز اجلوارح عن  ،القلوب وظهوِره عليه حُياجُزه عن أن ينشغلج بغري ما ُيرِضيه

ن حوله من كلِّ ما ُيضري ،أن يصدرج عنها ما ال ُيرِضيه ة  ،فيسلُم املرُء ومج فيتحقق لألمَّ

 .فتتفرُغ لتعمرِي احلياة بطاعِة اهلل  ،سالُمها االجتامعي

تشبُع كلَّ  رة الثَّامر، ووافالطَّاعة وارفة الظَّالِل، تتَّسُع لكّل اخلالئِق  وشجرة 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ﴿ :يُقول  .اخلالئِق 

  .[96األعراف:] ﴾ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

 : واآلخر جماُل الرُّبوبية
 
ِ
، وهذا ما يلفتنا غفرتِه ورمحتِهواليقني بواِسع م وهذا ُيقيُم العبدج يف مقاِم الّرجاء

 .حني عرفنا به يف فاحتة ُسورة )أم الكتاب( إليه اهلل 

ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ    ٻ  ٻ  ٻ   ٱ ﴿: بقولِه استفتح بيانه  

   .﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  

تجىّل لك اجلامُل واجلالل  يف هذه )الباء( التي حيرك ِبا اللسان أّول ما ينطُق من  يج

يجا عطاءات اهلل     آياِت اهلل معلنا كامل  وأّول ما يتحرك هلا اجلنان متدبًرا متلقًّ

ه أن يبتدأ العبد أمره بذكر  اجلالل يف أّنه  :اجلاملاجلالل و هو املستحق وحدج

ُد  ،اسمه  فلو كان ثجم إلٌه غرُيه لشاركه يف هذا االستحقاق وهذا التَّفرُّ

من تعلق )الباء( وما دخلت عليه  بفعٍل حمذوف باالستحقاق يفقهه القلٌب املعاىفج 

ه متأخًرا عىل املتعلَِّق به  ﴾ٱ   ٻ   ﴿فيدّل هذا التقديُم للمتعِلق  ،يستعيِل املقام تقديرج

والقرآن إّنام يفهم وفق سنة العربيِة  ،أنَّ هنا اختصاًصا كام ِتدي إليه قواعُد العربّية

ن ملج  فلن يتأّتى له البتة  ، حُيسن أمرها يِف هذاونحوها وَنجها يف الفهِم واإلفهام فمج

 أن يفهم عن اهللِ 
(1)

بوبية  يف هذا االختصاِص جالُل األلوهّية من وجه ومجاُل الرُّ

                                                        
ہ   ﴿ :من نحو قوله تعاىل ،بسطه يف السياق القرآِن املديدبو ،ُعني الُقرآن الكريم بترصيِف هذا األمر( 1)

  .[2:يوسف] ﴾ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
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من آخر، فمن مجاهلا أن مل َيعلنا عبيًدا لغرِيه وملج يتَّخذ ولًدا وملْ يجكن لجه َشيٌك يف 

 امللك.

من جالهِلا أّن العبُد مفتقٌر إلْيه   فإن ضّل وفعل  ،ال سبيلج له أن يستعني بغرِيهوج

 .خِِس خًِساًنا مبينًا

حيم من بني   محن واسِمه الرَّ ُثم يتجىّل لنا فيُض اجلامل من اصطفاء اسمه الرَّ

 استهالٌل بفيِض اجلامل ،سائر أسامئه احُلسنجى
ِ
يتلقانا  فاهلل  ،فِفي هذا االصطفاء

ُثمَّ يأتيك إنباؤه بأنَّ له احلمُد  ،محانيَّته وبِرحيميَّتهأّول ما يتلقانا بجامِل ُربوبيَّته بر

 الغفلة واهلوى معنى ،لذاته
ِ
أيقنيج أنَّ  "احلمدِ "وإذا ما سمع القلُب املعاىفج من داء

 وإكرامٍ 
ٍ
علم أنَّ هذا  ﴾پ  پ ﴿ :فإذا توافد عليه البيانُ  ،ههنا فيضج عطاء

 إنَّام هو تربيٌة له وتنمي
ِ
تربيٌة تسُع  ،وهي تربيٌة وسيعٌة ال حُياُط ِبا ،ةٌ الفيضج ِمن العطاء

 .وهنا يطمئنُّ القلُب امُلعاىفج إىل وافِر عطاءاِت رّبه  ،العاملني أمجعني

بوبية وكلُّ  ، ويأتيك مكرًرا اصطفاُء اسمه الّرمحن واسِمه ذلك من فيِض مجاِل الرُّ

ُر معنجى هذين االسمني يف القلِب  ،الرحيم معنى مركزّي حارٌض فإذا هو  ،فيتقرَّ

  .يسيطُر عىل منهج هذا القلِب يف حركة حياتِه

                                                        
بيّته:وهذا آيـٌة  بّينة عىل أمهية االلتفات إىل عربية هذا البيان اإلهلي رج بيّتهو ،يف مفرداِت كلِمه عج رج يف نحو  عج

بيّتهتراكيبِه، و رج لسان سيّد  :فهو ال ُيفهُمنا إال ِمن خالل ما هو ُسنة يف هذا اللسان ،يف منهج اإلفهام عج

 .×اخلالئق 
إذا ملج يكن مقتدًرا عىل حسن   فال يتأيتَّ ألحٍد أن يكون عىل الحب سياق الفهم الّصواِب عن اهلل 

  .البياِن اإلهلّي  الفهم عن لساِن العربّية يف زمِن نزوِل هذا

ن اهلل    وإذا ما كان ُحسُن الفهِم عج
ِ
نَّ البّتةج بعاقٍل إال أن  ،فضيلًة ترفُع من مقاِم املرء بل فريضة ال يليقج

ها  عي إىل القياِم بحقِّ  لسانِ  عن الفهمِ  بحسن إال يتحقق ال ذلك وكان هذا كان ما إذا –َيتهد يف السَّ

زمنج  ُنزوِل الوحي  العربية لسان عن الفهم ُحسن إىل الّسعيج  إنَّ  نُقول أن فحقٌّ  ، الوحّي  زمن يف العربّية

ُل املرُء يجوم الّديِن عن تقِصرِيه يف إحساِن القيام  ِبا.وعن  هو فضيلٌة ترقجى إىل أن تكونج فريضًة قد ُيساءج

 تقِصرِيه يف محِل رعّيته إىل إحساِن القياِم بحّقها.
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محجة اخلاّصةج أساسج حركتِه ة والرَّ محةج العامَّ فال ُيقِدُم عىل أمٍر إال ِمن  ،َيعُل الرَّ

ُِب عقوبُتُه إّنام ينبعُث من فيِض رمحته به أو  محِة حّتى وُهو ُيعاقُب من جتج باعِث الرَّ

وهنا يفهُم القلُب امُلعاىف   ،أن ُيرحمج بعقاِب من يستحّق الُعُقوبةرمحته بِمن يجستحقُّ 

 .[107:ألنبياءا] ﴾گ  گ   ک  ک  گ     ﴿:وجًها ِمن ُوجوه معنجى قول اهلل 

   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿ :يف صحبة قجولِه عّز وجّل 

ويكّرر املعنى يف سورة أخرى ليكون  [73التوبة:] ﴾ڀ  ڀ  ڀپ  ڀ

ى يِف الُقرآن الكريممعنًى مركزيًّ  ڇ ڍ ڍ ڌ    ﴿:ا من معاِن اهلُدج

وئ  ﴿ :وقولِه  [9:التحريم] ﴾ڑڑ  ژژڈ  ڈڎڌ ڎ 

 [190:البقرة] ﴾ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ېئۈئ  ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

قجوله  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ﴿ :وج

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ :وقولِه  [29:التوبة] ﴾ڳ  ڳ   

 . [123 :التوبة] ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ     پ  ڀ  ڀ

«إنّما أنا ر حمٌة مهداةٌ » :×ويفهُم وجًها من وجوه معنى قوِل النبّي 
(1)

إّنه حًقا  

حتّى وهو يقاتُل من يأبجى أن  ×لرمحة ُأهديت إىل اإلنسانية مجعاء يف مجيع أمره 

                                                        
اِِنُّ .بسندهروى احلاكم يف املستدرك ( 1) ْيجى احْلجسَّ اُد ْبُن حيج نجا ِزيج ثج دَّ رْيٍ  ،..حج الُِك ْبُن ُسعج ُش  ،أجْنبجأج مج نجا األجْعمج ثج دَّ  ،حج

الٍِح  ْن أجِِب صج ةج  ،عج ْيرج ْن أجِِب ُهرج ُسوُل اهللِ  :قجالج  ،عج اةٌ » :×قجالج رج ٌة ُمْهد  ا أ ن ا ر ْحم  ِديٌث .« ي ا أ ي ُّه ا النَّاُس ِإنَّم  ا حج ذج  هج

رْيٍ  لِِك ْبِن ُسعج ِيًعا باِمج ا مجج ِد اْحتججَّ قج طِِهامج فج ْ ىلج َشج ِحيٌح عج التَّفج  ،صج ْقُبوٌل وج اِت مج ُد ِمنج الثِّقج  .«رُّ

، بإَشاف: يوسف تهـ( ط:داراملعرفة، بريو405الصحيحني للحاكم النيسابوري )ت: )املستدرك عىل

 .(100. حديث رقم 35ص1املرعشيل.)ج

إال  ؓ وهذا احلديُث ال نعلم أحدا وصله عن أِب صالح عن أِب هريرة »:"مسنده"يف  "البزار"يُقول

ِن النَّبِيِّ  ؓ مالك بن سعري وغريه يرسله فال يقول، عن أِب هريرة   .«×إّنام يقول عن أِب صالح عج

ار)ت:،مسند البزار: البحر الزخار ْينِ  ،حمفوظ الرمحن زين اهلل :هـ(،حتقيق292ألِب بكٍر البزَّ  (1) طوآخرج

 .(122ص 16املدينة املنورة )ج -مكتبة العلوم واحلكم ، م1988

 .(882ص: 1)ج .«قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل» :وقال األلباِن يف السلسلة الصحيحة
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ى هو عىل دينِه الباطلِ  ،غ اإلسالُم للعبادُيبجلَّ  بل يمنُع اآلخرين  ،وال يكتِفي بأن يبقج

  فمثُل هذا يقاتُل رمحًة باآلخرين. ،من أن يكونوا ُمسلمني

والّرمحة حيصُل ِبا نفُع العباد، فعىل العبد أن »يُقول شيخ اإلسالم ابن تيميّة:  

إىل دفع الظلم َُشعت العقوبات،  يقصد الّرمحة واإلحسان والنفع، لكن لالحتياج

وعىل املقيم هلا أن يقصد ِبا النَّفع واإلحسان، كام يقصد الوالد بعقوبة ولده، 

«والطبيب بدواء املريض
(1)

.  

استفتح تعريفنا بِه بجامل ربوبيته، وختمه  من الذي مىضج يتبنّي لك أن اهلل 

رة َيمع قرآِّن يف أيِّ ُسووتبنّي لك أنَّ املجعنجى ال ﴾ ٺ ٺ ٺ﴿بجالِل ألوهيتِه

ئيستني  :بني خصيصتيه الرَّ

 .األولى جالُل اإللوهية 
 .واألخر ى جماُل الربوبّيةِ 

وإذا ما نظرنا يف املعنجى القائِم يِف سورة )املسد( ألفينا حضورج اجلالِل واجلامل فيه 

 :حُضوًرا يتَّسم بأمٍر مهمٍ 

ي وأ ،= جالُل األلوهّية يف معناها أظهُر للقلِب  فج رسُع وصوالً إليه، كام ال ُيج

  .عليك

 فإّنه ليتجىلَّ للقلِب البصرِي:
ٍ
بوبيَّة يف معناها وإن كان ذا خفاء  = ومجالج الرُّ

بوبّية يف معني هذه الّسورة الزٌم من لوازِم جالِل األلوهّية فيها   فإّن  ،مجاُل الرُّ

ى لكلِّ  . فمن تّب أِب هلب وهالك حُمّرضتِه هو يف حقيقته ُبرشج صاحب دعوٍة حقٍّ

إليه بلسان احلال من قبِل لساِن املقال أن   تعاىل  أهلج احلقِّ والّدعاةج دماِل ُربوبّية اهلل

، وتبيدج قوِتم  ذلك رأي العني.   وأن يرَيم اهلل  ،َيِلك أعداُء احلقِّ

                                                        
 هـ  دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع ،1422( 1ط) ،حممد عزير شمس :حتقيق،جامع املسائل البن تيمية( 1)

 .(37ص6)ج 
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عوة والتمّسك باحلّق  امِل فرؤيُة النَّرص من عو ،ذلك أنَّ هذا يمنُحهم فتوًة يف الدَّ

واهلل عّز وجّل ال يدع املجاهدين باحلقِّ للحقِّ دون أن يذيقهم لذة  ،الثباِت عىل احلقِّ 

م ثمرة فِعلهم يف أنفِسهم أوالً  ،ذلك ّل  ،وُيرَيج ورأُس ذلِك الّشعور بمعّية اهلل جج

ارتضاه ألن يُقوم بدعوتِه  واستشعار العبِد أّن أول ثامِر اإلقباِل أنَّ اهلل  ،جالُله

لك لتتوىل  فأيُّ مجاٍل أعظُم من أن تشعرج بِنعمة اختياِر اهلل  ،صطفاه لِذلكوا

عوة إليه ك إلْيه أو بعبجارة أخرى أن تشعر بنعمة اصطفائه تعاىل  ،الدَّ ويرشحج صدرج

ذج بياء بلسان حالك ولسان مقالك.لك لتقوم بام يُقوم له األن ْضُل املُْبنِيُ إِنَّ هج ُوج اْلفج  .   ا هلج

ُة )املسد( حني نزلْت وكان حاُل الّدعوة يِف ِسياق املناهضِة وقد محلت فسور 

ْت قلوِبم التي أَشقج فيها اإليامن  معنًى يعُلوه جالُل األلوِهّية وُسلطاَنا، استشعرج

وأنَّ اإلسالمج ماٍض يف األرض مجيِعها، ذلك أنَّ هالك رأس  ،أن أعداءهم إىل زوالٍ 

نٌة عىل أّن كلَّ من كان عىل َنِجه وَنِجها له التَّّب العناد ومن أغرته بِه آيٌة بي

 واخلُِسان.

ورة يف نسِق الّتالوِة بعد   ى بالنَّرص، ومن ثجم جاءت هذه السُّ وهذا هو عنُي الُبرشج

 ُسورِة النَّرِص والفتح.

فجى عىل طالِب علم بكتاِب اهلل   ورة اآلتية عقبج  وِمن البنّي اّلذي ال ُيج أّن السُّ

ى إّنام تضيُف إِل معناها من جنسهِ  ُسورةٍ   :فهي حتمل أمرين ،وتؤكده أيًضا ،أخرج

 . = توكيد المعن ى الّسابق 
 . = وتأسيُس معًنى آخر يِضيُف إليه

 "النرص"الذي جاء يف ُسورِة ،فُسورُة )املسد( تؤكد معنى سورِة النرص والفتح
بوبية، وتؤّسُس لِنعمة هالِك أ وهذا من  .هِل العناد وأعواَنموهذا من بحر مجاِل الرُّ

عاِة  ،بحر جالِل األلوهية. وهذه احلقيقُة باقية ما بقيْت احلياة فعىلج أهل احلقِّ والدُّ

اياِت  ِدي وعزًما فتيًّا حيّقُق الغج ّطت،إليه أن ُيقيموها يف قلوِبم نوًرا َيج   .وإن شج
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 تــذييل
إىل أمور  "املسد"هلُدى يف سورة رآِن عن معاِِن االّتبرُص يف البيان القُ بنا  يينتهِ 

 أوجزها فيام يأيت.

سورة من سور الُقرآن الكريم خُصوصية يف مقُصودها  لإذا ما كان لك= 

ويف موُضوعها، فإن ذلك يقتِِض أن يكون هلا خصوصية يف أسلوِبا   ،األعظم

الَّتكيُب تركيًبا وتصويًرا وحتبرًيا. ذلك أنَّ اخلُصوصّية األسلوبّية بوجوهها الثالثة: 

 والتصويُر والتحبرُي إّنام هي وليدُة اخلصوصية يف املقصد واملوضوع.

عوة  "املسد"=  كان لسورة  مقصد كيّل يتمثل يف تقريُر أمرين رئيسني حتتاجهام الدَّ

ِه ِمن بعدُ  سرِيها كلِّ  :هذان األمران ،يف باكر أمرها، ويف مج

 .ادِ األوُل تقِريُر جالِل األلوهّيِة يف قلوِب العب

حبِه وسّلم يف انتِصار  عىلج آلِِه وصج ىّل اهلُل علْيِه وج واآلخر تقريٍر ثقة أتباع النبّي صج

 دعوة احلق وإزهاِق الباطِل أهِله ثقة تفتح القلوبج لإلسالم قبِل أن تفتح البلدان.   

األّول اشتمل عىل  :عىل معقدين) فصلني( "املسد "= قام البناء الكيّل لُسورة 

ورةِ ،األولينياآليتني     .واآلخر عىل سائر السُّ

= وقام منهاج األسلوب املبني عن مقُصود السورِة وموُضوعها عىل اإلمجال 

وكان إمجاهلا متمثاًل يف املعقِد األول، وكان تفصيلها متمثال يف املعقد  .والتفصيل

نهاج األسلوِب وم،وهذا ُيبني لنا التآخي بني ما قام علْيه البناء الكيّل للسورةِ  ،الثاِن

 .املبني عنه

فلم يكن فيها أيٌّ من األسلوب  ،عىل األسلوب اخلربّي  "املسد"= بنيت سورة 

اإلنشائي الطلبي أو األنشاء غرِي الطلبّي. وهذا يتالءم مع ما حتققه السورة من 

وفيام تاله إىل يوم  ،اإلعجاز باإلنباء بالغيِب الذي رأى الناُس يف زمن الّدعوة
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اًفا إلْيه اإلعجاُز البالغّي الذي يبرص معامله الكربى ومالحمه الدقيقة كلُّ الناس، مض

  .ذي قلٍب عقول وذوق نافذ

رص( النّ  -)الفيل :عظيم تناسب بني ما سبقها من الّسور "املسد "= كان لسورة 

التناظر والتقابل يف السورِة  :، بل َيتمع املنهجانعىل منهاج التناظر والتقابل

  ."الكوثر"  ام تراه يف سورةك ،الواحدة
فهام متقابالن موقًعا يف نسق  "النساء"وكانت هلا عالقة تقابل بْينها وبني سورة 

 .ويف املقُصود واملوضوع ،التالوةِ 

البرشى ألصحاب احلق أّن الصادين عن سبيِل اهلل تعاىل  "املسد"= محلت سورة 

م وعتادجهم مهام عظم قدره وقو،إىل تباب ته لن ُيغني عنهم شيًئا يف الّدنيا وأنَّ ماهلج

ى ما بقيْت احلياة وكل هذا إذا ما قام يف قلِب   .واآلخرة، وهذه حقيقة قرآنية ستبقج

 وتلك رسالته يف هذه احلياة.،املؤمن عظم نشاطه يف تعمري الدنيا بطاعِة اهلل تعاىل

رة من تلك مراجعاٌت عجىل يف تبرّص بعِض سامِت منهج اإلبانة واإلفهام يف سو

سور القرآن أردت هلا أن تلفت إىل تثوير منهج إبراز العالقة بنْي مقُصود السورة، 

ورة مقُصودها،ومنهاج اإلبانِة فيها عن املعاِن  ،واصطفائه أساليبج معينة حتّقق للسُّ

حتى ال ينرصُف كلُّ جهد طالِب العلم إىل النظر يف املعاِِن اجلزئية دون اعتناء 

 .لّضابط حركة النظر اجلزئّي بالنَّظر الكيّل ا

 .واحلمُد هللِ رّب العاملني

 

 حممود توفيق حُمّمد سعد :وكتبه

almasry411@gmail.com 
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 ثبت أهم املصادر واملراجع

هـ( قرأه وعلق عليه: حممود حممد 471)ت: ،تأليف عبد القاهر اجلرجاِن ،أسرار البالغة -1

  .دِن بالقاهرة، دار املدِن بجدةملشاكر. مطبعة ا

ـ ه1402عام: .(3) ط،تأليف: عبد اهلل بن املعتّز حتقيق  أغناطيوس كراتشفوفسكي ،البديع -2

 .بريوت ،دار املسريةِ 

مجيل عبد املجيد،ط: اهليئة املرصية   :تأليف، البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية -3

 .م 1998 :سنة العامة للكتاب، سلسلة دراسات أدبية

)ت: .تأليف أِب املعاِل: عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني، البرهان في أصول الفقه -4

( 4ط).مرص –املنصورة  -هـ( حتقيق: عبد العظيم حممود الديب. نرش: دار الوفاء 478

 .هـ1418 : عام

امعة اإلمام حممد ج ،تأليف  أمحد العثامن ،بالغة رد األعجاز على الصدور في القرآن الكريم -5

       .هـ1430ية اللغة العربية )ماجستري( عام:كل ،بن ُسعود اإلسالمّية

رباح، تأليف  عثامن برحية، جامعة قاصدي م ،بالغة النص بين حازم القرطاجني وجون كوين -6

    .م2009 ورقلة، كلية األداب، سنة:

هـ( 774كثري القريش )ت: إسامعيل بن عمر بن :تأليف أِب الفداء ،تفسير القرآن العظيم -7

( 1البن كثري، حتقيق:  حممد حسني شمس الدين، ط: دار الكتب العلمية، بريوت، ط)

 .هـ1419عام: 

:  اهلند-الدائرة احلميدية  ،الطبعة األوىل :عبد احلميد الفراهي :تأليف، تفسير نظم القرآن -8

 .م2008 :سنة

محد بن أِب بكر بن فرح األنصاري تأليف: شمس الدين حممد بن أ ،الجامع ألحكام القرآن -9

هـ( حتقيق: أمحد الربدوِن وإبراهيم أطفيش. نرش: دار الكتب املرصية 671القرطبي )ت: 

  .هـ1384 :( عام2ط ) .القاهرة –

 :حتقيق.تأليف شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية ،جامع المسائل -10

    .هـ 1422( 1ط )  .وائد للنرش والتوزيعنرش:  دار عامل الف .حممد عزير شمس
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مكتبة  ،تأليف: حممد أبو موسى ،دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني خصائص التراكيب -11

 .هـ 1416( عام:  4وهبة ط)

د حممد هـ( قرأه وعلق عليه حممو471عبد القاهر اجلرجاِن)ت: :تأليف ،دالئل اإلعجاز -12

 .هـ1413(  عام: 3) :ط .دار املدِن -بالقاهرة  مطبعة املدِن بِجدة مطبعة املدِنشاكر، 

تأليف: أِب القاسم عبد الرمحن بن عبد  ،البن هشام الروض األنف في شرح السيرة النبوية -13

هـ( حتقيق  عمر عبد السالم السالمّي، نرش: دار إحياء 581اهلل بن أمحد السهييل )ت: 

      .هـ1421( 1ط: ).الَّتاث العرِب، بريوت

)ت:أِب :تاليف ،رآنف ضائل الق -14 بَّاِس املُْستجْغِفِريُّ هـ( حتقيق: أمحد بن فارس السلوم، 432العج

 .م 2008 :( سنة1ط) .نرش: دار ابن حزم

 :هـ( حتقيق180عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي )ت: :أِب برش :تأليف: سيبويه ،الكتاب -15

 .هـ1408 :( عام3ط ) .عبد السالم حممد هارون، نرش:مكتبة اخلانجي، القاهرة

هـ( مطبعة دار 370،   تأليف ابن خالويه )ت: كتاب إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم -16

 .هـ1360عام:  ،الكتب املرصية

ِزي )ت:  ،الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر قيام مختصر -17 هـ( 294تأليف: أِب عبد اهلل املجْروج

    .باكستان –هـ  فيصل أباد 1408( 1ط).اختصار املقريزي

تأليف فخر الدين: حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني   ،التفسير الكبير() - مفاتيح الغيب -18

 : ( عام3بريوت. ط) –نرش: الناَش: دار إحياء الَّتاث العرِب .هـ(606الرازي )ت: 

 .هـ1420

حتقيق: حممد احلبيب بن  ،حلازم األنصارّي  القرطاجنّي  ،منهاج البلغاء وسراج األدباء -19

سلسلة الذاكرة احلية، تونس، الدار  ،ارة الثقافة واملحافظة عىل الَّتاثخوجة، ط:وز

   .(3العربية للكتاب، ط)

 إبراهيم بن عمر البقاعي.:تأليف برهان الدين ،نظم الدُّرر من تناسِب اآليات والسور -20

 .هـ( نرش دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة885)ت:
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 امللخص

 القآن  الرآم  تنااتاها يفحث إىل دراسة مقامات مادة البيع هيدف هذا الب

بالتحليل البالغي. استعآضت يف التمهيد الداللة اللغومة ملادة البيع تداللة الصيغ 

 الرصفية اها، باإلضافة إىل أمهية املقام يف الدرس البالغي.
يع يف سياق الترشمع تفيه الب ت : سمم ن ناات  القم  اأيفث  جاء البحث  

نااتلت البيع يف سياق الترشمع يف اأموا . تيف سياق الترشمع يف العبادات. تيف 

 نعاىل. سياق نآسيخ اإلمام  التام تحتقيق اإلخالص هلل

تيف القم  الثاين نااتلت: البيع يف سياق احلض تالتحفيز، تفيه: أرشت إىل  

تاحلض تالتحفيز يف اجلهاد يف سبيل اهلل ، احلض تالتحفيز يف اإلنفاق يف سبيل اهلل

 ث  كانت اخلامتة تفيها أبآز الاتائج تالتوصيات. نعاىل.
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 املقدمة 
احلمد هلل، تالصالة تالمالم عىل أرشف اأنبياء تاملآسل ن، نبياا حممد تعىل نله 

 تصحبه أمجع ن، تبعد:

اأعامر، تنرصف فيه اأتسات، دراسة كتاب اهلل العزمز، فإ  أفضل ما نفاى فيه  

تالتعمق يف معآفة بعض أرساره، تكشف بعض درره التي ناوعت تنعددت بتاوع 

 أساليبه تأحرامه.

تنظآا أمهية الدراسات القآننية يف احلقل البياين؛ تإلمامين بأثآ املاهج البالغي 

 أمهية إبآاز ما يف القآن  الرآم  من يف الرشف عن املعاين تاإلسااع هبا، إضافة إىل

نمات  اأساليب البليغة تما حتومه من أرسار تمزاما بالغية؛ أحببت أ  أجعل من

موضوعا للدراسة تالبحث، تذلك يف حماتلة للرشف  مادة البيع يف القآن  الرآم 

عن اإلعجاز البياين اها، تنفصيل مقاماهتا، من خال  ندبآ هذه اآلمات الرآممة 

جتلية ممائل البالغة فيها تالرشف عن أرسارها البيانية، ممتعياا يف ذلك برالم ت

أهل العل ، تنمات مادة البيع كغريها من نمات القآن  الرآم ، زاخآة باإلعجاز، 

 غاية بالبيا ، تلن ممتطيع أحد مهام أتيت من سدرة أ  حييط برل أرسارها تمعانيها. 

آف من القآن  ألف فه  مل مبلغ هنامة ما أتدع لو أعطي العبد برل ح»تسد سيل:  

امة فرذلك ال هنامة اهلل يف كتابه؛ أنه كالم اهلل، تكالمه صفته، تكام أنه ليس هلل هن

. تإنام مفه  كلٌّ بمقدار ما مفتح اهلل عىل سلبه، تكالم اهلل غري خملوق، لفه  كالمه..

«تال مبلغ إىل هنامة فهمه فهوم حمدثة خملوسة
(1)

. 

معد اختيار املفآدة القآننية تنوظيفها يف المياق القآنين من أبآز مظاهآ إعجاز ت 

هذا الوحي املقدس، تمأيت هذا البحث ليحات  رصد مفآدة مادة البيع تكيف أّ  

                                                        
 ، تهذا الاص مامب إىل سهل بن عبد اهلل التمرتي.1/34الواحدي،  -( نفمري البميط1)



 (ه1437 رخر جمادى اآل)  الحادي والعشرون    العدد  مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

275 

القآن  الرآم  تظفها نوظيفا دسيقا؛ فجاءت يف سياسات خمتلفة، تمقامات متباماة، 

 بلغت حّد اإلعجاز البياين.

 ث :إطار البح
جعلت من نمات مادة البيع يف القآن  الرآم  موضوعا اهذا البحث، تاجتهدت 

يف حرص مقاماهتا تاستاباط ما فتح اهلل من أرسارها البالغية حماتال نوظيف ممائل 

البالغة تفاوهنا، لفه  سياق هذه اآلمات تنذتسها تجتلية مظاهآ اإلعجاز فيها، مما  

 اث التطبيقية املتعلقة بالقآن  الرآم .أحمب أّنه سيمه  يف إثآاء اأبح

 منهج البحث :
سامت هذه الدراسة عىل املاهج البالغي التحلييل، الذي مدرس الاص القآنين      

من خال  مفآدانه تنآاكيبه تسياسه، مع إبآاز القضاما البالغية يف مواضعها، تسد 

نب البالغية استعات يف البحث برتب التفمري تبخاصة نلك التي عايت باجلوا

التطبيقية، باإلضافة إىل مجلة من املصادر تاملآاجع البالغية، تالاقدمة، تاللغومة، 

 تاأدبية، املثبتة يف نخآ البحث.

 رخطة البحث :
 جاء هذا البحث يف مقدمة تمتهيد تمبحث ن، تذلك عىل الاحو اآليت:

 تفيها بّيات أمهية املوضوع تإطاره، تماهجه، تخطته . المقدمة:

  تفيه نااتلت : لتمهيد :ا
 .الداللة اللغومة ملادة )بيع(  -
 نمات مادة البيع يف القآن  الرآم  تصيغها. -
 داللة الصيغ الرصفية ملادة )بيع(. -

 أمهية املقام يف الدرس البالغي. -
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 البيع يف سياق الترشمع تفيه:المبحث األول : 
 يف سياق الترشمع يف اأموا .أوال: 
 مع يف العبادات.يف سياق الترشثانيا: 
 يف سياق نآسيخ اإلمام  التام تحتقيق اإلخالص هلل.ثالثا: 

 البيع يف سياق احلض تالتحفيز، تفيه:المبحث الثاني : 
 احلض تالتحفيز يف اإلنفاق.أوال : 

 احلض تالتحفيز يف اجلهاد.ثانيا :  
 تفيها سجلت أبآز الاتائج تالتوصيات. الخاتمة :

أ  أ  جيعل هذا البحث خالصا لوجهه نعاىل، تأ  مافع به، تاهلل الرآم  أس       

تأ  مغفآ يل ما كا  فيه من خطأ تنميا ، إّنه تيّل ذلك تالقادر عليه، تصىل اهلل 

 تسل  عىل خري خلقه حممد تعىل نله تصحبه أمجع ن، تاحلمد هلل رب العامل ن.
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 التمهيد
 ب:مطال أربعةوفيه 

 :المطلب األول: الداللة اللغوية لماد  )بيع(
البيع: مصدر باع كذا برذا: أي دفع عوضًا تأخذ معوضًا. مقا : باعه اليشء،  

تباعه ماه، تله بيعًا تمبيعًا: أعطاه إماه بثمن
(1)

الرشاء، تالبيع رشاء ، تالبيع ضد  

ى، تهو من اترت أي ء بمعاى اترتمته، تبعته فابتاع:بعت اليش أمضًا مقا :

اأضداد، تابتاع اليشء: اترتاه، تأباعه: عآضه للبيع
(2)

.  

تالبيعا : البائع تاملشرتي، تمجعه باعة، تبعته كذا برذا: أي بادلته اليشء 

باليشء أت بام مماتي سيمته، تاستبعته اليشء: أي سألته أ  مبيعه ماي، تالبيعة: 

: املبامعة عىل الطاعة، تسد بامعوا عىل الصفقة عىل إجياب البيع تعىل املبامعة، تالبيعة

عاهده، تاملبامعة: املعاسدة تاملعاهدة. اأمآ، تبامعه عليه مبامعة أي:
تاتتقاق  (3)

الفعل من الباع؛ أ  كل تاحد من املتعاسدمن ممد باعه لألخذ تاإلعطاء، تحيتمل 

صفقةأ  كل تاحد ماهام كا  مبامع صاحبه أي مصافحه عاد البيع؛ فممي البيع 
(4)

. 

من خال  التأمل يف صيغ ألفاظ البيع المابقة ممرن أ  نآصد أه  الدالالت 

 اللغومة لرلمة بيع تذلك عىل الاحو اآليت:

( إعــطاء املـثمـن تأخــذ الـثـمـن، تهــو ما كـانـت أطــآافــه حممـوسة تماـه 1)

 .[275 ]البقآة، جزء من اآلمة ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ سـو  اهلل عّز تجّل :
                                                        

 .، مادة )بيع(8/35، تابن ماظور، لما  العآب، 35الزخمرشي، أساس البالغة، ص( 1)

 .ادة )بيع(، م2/1189اجلوهآي، الصحاح، ( 2)

 .، )بيع(88، تالآاغب اأصبهاين، املفآدات يف غآمب القآن ، ص8/35لما  العآب، ( 3)

 .3/559 معآفة معاين ألفاظ املاهاج، اخلطيب الرشبياي، مغاي املحتاج يف( 4)
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( مطلق املبادلة، مقا : باع دنياه بآخآنه، أي استبداها،2)
(1)

مقابلة يشء  أت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ   ﴿ مممى بيعًا تماه سوله نعاىل: بيشء،

 . [9]سورة اجلمعة، جزء من اآلمة  ﴾ پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

بيشء، تليس تاملقصود بالبيع يف اآلمة الرآمة مطلق املبادلة أت مقابلة يشء 

انآكوا املعاملة عىل أ َّ البيع جماز عن »إعطاء املثمن تأخذ الثمن فحمب تاملعاى: 

«اء تاإلجارة تغريها من املعامالتذلك فيع  البيع تالرش
 (2)  

 تمن هذا املعاى سو  مهلهل بن ربيعة:

ــــــا ــــــا مــــــن فعلا ــــــت أباا ن  عجب

 

اخليل باملعزى اللجاب نبيعإذ  
(3)

 

 

 

لتي لفظة )بيع( يف سياق نوبيخ سومه بأهّن  ممتبدلو  باخليل افالشاعآ استخدم 

 للآعي كاامة عن ركوهن  تضعفه . يهي للغزت تالقتا  املعزى الت

كأ  » ملطا  تهي بيعة نت  ب ن طآف ن ت( العهد عىل الطاعة، تماه بيعة ال3)

« ه تأعطاه خالصة نفمه تدخيلة أمآهباع ما عاده من صاحب كل تاحد ماهام
 (4) 

تكانوا إذا بامعوا اأمري، تعقدتا عهده جعلوا أمدهي  يف مده نأكيدا للعهد، فأتبه 

ذلك فعل البائع تاملشرتي فممي بيعه
(5)

. 

]سورة   ﴾ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ﴿ تماه سوله نعاىل:

 .[10الفتح، جزء من اآلمة 
                                                        

 .، مادة )بيع(35أساس البالغة، ص( 1)

اجلزئية حيث أطلق جزًءا )البيع( تأراد تاملجاز هاا جماز مآسل عالسته .14/296األويس، رتح املعاين،( 2)

 .كل أنواع املعامالت

 .22دموا  مهلهل بن ربيعة، ص( 3)

 .1/174ابن اأثري، الاهامة يف غآمب اأثآ، ( 4)

 .266ابن خلدت ، مقدمة ابن خلدت ، ( 5)
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 تمن هذا املعاى  سو  أتس بن حجآ: 

 ماعــــت سلــــيال نفعــــه تحآمتاــــي

        

 

ال نقااها بيعة سليال فهبها 
(1)

 

 

 

 

 فالبيعة هاا العهد عىل الطاعة تعدم الاروص عن ذلك أت الرتاجع عاها.

( الرشاء تهو إعطاء الثمن تأخذ املثمن، تمممى بيعًا، تهذه الداللة جاءت 4)

ٍر، من املعاى العام يف املبادلة؛ فالبيع تالرشاء نباد  أتياء معلومة، فالبائع تا

الوست ذانه بائع تتاٍر؛ لتالزم املوسف ن، تماه سوله  تالشاري بائع، تكالمها يف

ۉ    ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ ﴿ نعاىل:

ۇئ    ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ىۉ  ې  ې  ې   ې

  ﴾ی  ی  ی  جئ    یېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
 نخآ اآلمة ، مؤمد ذلك سوله يفمعاى البيعهاا ب. فالرشاء [111، اآلمة  ]سورة التوبة

 تماه سو  عارتة بن تداد:.   ﴾ ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئ﴿

 الــــافوس لبيـــع إذا ســـــام ســــوق

 

تنـادى تأعـلن فيه املاادي 
(2)

 

 

 

 

للافوس التي هي يشء معاوي من خال  بذاها يف  )بيع(فالشاعآ استخدم كلمة 

و  فيها البائع باذال لملعته من خال  احلآب تانتقااها إىل مشرت، تهي عملية مر

 .اهام بائع تتاٍر لتالزم املوسف ندفعها إىل غريه، فالبائع تاٍر تالشاري بائع تكل م

گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ﴿ ( الفداء، تجاء هذا املعاى يف سوله نعاىل:5)

. فالبيع هاا [254]سورة البقآة، جزء من اآلمة  ﴾ں  ڻ  ڻ   ںڱ  ڱ   ڱ

... [15]سورة احلدمد، اآلمة  ﴾ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ﴿ معاى الفدمة كام سا  نعاىل:ب»

                                                        
 .101دموا  أتس بن حجآ، ص( 1)

 .103دموا  عارتة بن تداد، ص( 2)
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«جتارة فيه فترتمب ما نفتدي به من العذاب فرأنَّه سا : من سبل أ  مأيت موم ال
(1)

 

«أ َّ الفداء رشاء الافس من ااهالك  «تإنَّام سمي بيعًا؛ 
(2)

. 

 الكريم وصيغهاالمطلب الثاني: آيات ماد  البيع في القرآن 
بالآجوع إىل املعج  املفهآس ألفاظ القآن  الرآم 

(3)
ممرن حرص نمات البيع  

 يف القآن  الرآم  حمب صيغ هذه اللفظة عىل الاحو التايل:

تردت يف القآن  الرآم  يف سبعة مواضع تذلك يف  (بيع)املصدر  صيغة – 1

 سوله نعاىل:

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴿  -

 .[254]البقآة:  ﴾ں  ڻ  ڻ   ںڱ
 .[275]البقآة:   ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ ﴿  -
 .[275]البقآة:   ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ -
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ﴿ -

 .[31]إبآاهي : ﴾ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ﴿ -

 .[9]اجلمعة:  ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       ٹ   ٺٺ
 .[111]التوبة:  ﴾ېئ   ېئ     ﴿ -
تسد تردت يف القآن  الرآم  يف ستة مواضع تذلك يف سوله  (بامع)صيغة  - 2

 نعاىل:

 .[111]التوبة:  ﴾ی  ی  ی  جئ    یېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئ ﴿  -
                                                        

 .6/531الآازي، مفانيح الغيب، ( 1)

 .1/187لباب التأتمل يف معاين التازمل، اخلاز ،( 2)

 .م2001 ـه1422، دار احلدمث، القاهآة، عام 173تضعه حممد فؤاد عبد الباسي، ص ( 3)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ﴿ -

ڦ    ڦٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ

 .[12]املمتحاة:  ﴾ڄ   ڃ  ڃ   ڃ       ڄڦ  ڄ  ڄ
 .[10]الفتح:  ﴾ پ  پ  پ  پ  ڀ  ٻٻ    ٻٱ  ٻ     ﴿ -
 .[18]الفتح:  ﴾ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ﴿ -
 احد يف سوله نعاىل:تسد تردت يف القآن  الرآم  يف موضع ت (نبامع) صيغة - 3

 .[282]البقآة: ﴾ ى  ى  ائ ﴿  -
 .المطلب الثالث: داللة الصيغ الصرفية لماد  )بيع(

بالآجوع إىل مادة لفظة )البيع( يف القآن  الرآم ، ممرن أ  نآصد عددا من 

الصيغ الرصفية املختلفة يف بايتها الرصفية، تدالالهتا املعاومة، تهي عىل الاحو 

 اآليت: 
جاءت عىل تز  )َفْعل( تهذا الوز  هو أصل مصادر الفعل  (بيع)مادة : أتالً 

الثالثي املجآد
تهو كثري الشيوع، تربام معود هذا الشيوع، أنه أسل اأصو ، (1)

(2) 
تيوعه، تيف ذلك مقو  ابن جاي:  تنتابع حآكانه عىل اعتدا  تسآب أسه  يف كثآة

، تذلك أ َّ فتحة الفاء تسرو  مثا  َفْعل أعد  اأباية حتى كُثآ تتاع تانترش»

«الع ن تإسرا  الالم أحوا  مع اختالفها متقاربة
 (3)

. 

تسد ترد املصدر )بيع( يف القآن  الرآم  يف سبعة مواضع، تالبيع )مصدر باع 

 الباء تالياء تالع ن أصل تاحد»( سا  ابن فارس: َمْفَعُل -مبيع، تفعله من باب )َفَعَل 

«تهو بيع اليشء
(4)

. 

                                                        
 .4/45ماظآ: سيبومه، الرتاب، ( 1)

 .2/127املربد، املقتضب، ( 2)

 .1/59اخلصائص، ( 3)

 .1/327ابن فارس، معج  مقاميس اللغة، ( 4)
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إعطاء »در )بيع( يف مجيع اآلمات كانت داللته اأصلية عىل املبادلة تهو تاملص

«املثمن تأخذ الثمن
(1)

. 

جاءت عىل تز  )فاعل( تهذه الصيغة بزمادة األف بعد فاء  (بامع): مادة ثانياً 

الفعل الثالثي، تالفعل املزمد ما زمد عىل أحآفه اأصلية حآف أت أكثآ لغآض من 

اأغآاض
(2)

. 

دة يف اأفعا  نرو  لغآض ن: اأت  لفظي، تالغامة ماه؛ نرثري الرلمة تالزما

عىل سبيل التوسع يف اللغة تنممى زمادة اإلحلاق، تالثاين معاوي، هيدف إىل بيا  

فإذا كانت األفاظ أسلة املعاين، »يمت موجودة يف الفعل عاد جتآده فائدة جدمدة ل

ملعاى به. تكذلك إ  انحآف به عن ث  زمد فيها يشء، أتجبت القممة له زمادة ا

 «كا  ذلك دليال عىل حادث متجدد لهسمته تهدمه 
تمن أبآز دالالت صيغة  .(3)

 (فاعل)»)فاعل( املشاركة ب ن اثا ن فأكثآ يف فعل ما تيف هذا مقو  ابن معيش: 

«ك إليك ما كا  ماك إليه كضاربتهمرو  من غري
(4)

. 

تاليت فالنا، تاملتابعة كقواه : نابعت  تمن دالالنه اأخآى املواالة كقواه :

العمل
(5)

. 

كام مد  تز  فاعل عىل الترثري
(6)

، تهو مقرتب من معاى املواالة تاملتابعة يف 

 نرآار حدتث اليشء تتسوعه.

                                                        
 مادة )بيع(. 72ماظآ: املفآدات يف غآمب القآن ، ص ( 1)

 . 1/204ماظآ: ابن عصفور، املمتع يف الترصمف، ( 2)

 .268/ 3اخلصائص، ( 3)

 .160ابن معيش، رشح املفصل، ص ( 4)

 .24أمحد احلمالتي، تذا العآف يف فّن الرصف، ص ( 5)

 .3/69الرتاب، ( 6)
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تأترد الزخمرشي يف معاى )فاعل( داللته عىل نازمل الفعل غري مازلته كام يف 

]البقآة:      ﴾ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ   ﴿ سوله نعاىل:

 أهاًل اها بمحاتلة خمادعة اهلل. فمعاى خيادعو  أي: مازلو  أنفمه  مازلًة ليموا ،  [9

فرانت صورة صاعه  مع اهلل حيث متظاهآت  باإلمام  ته  كافآت  صورة »

صاع اخلادع ن، تصورة صاع اهلل معه  حيث أمآ بإجآاء أحرام اململم ن عليه  

رشار الرفآة تأهل الدرك اأسفل من الاار صورة صاع ته  عاده يف عداد 

«اخلادع
(1)

. 

عىل املبالغة ال املشاركة،  (خيادعو )تحيمل الزخمرشي صيغة )فاعل( يف سوله 

تموجه الصيغة نوجيهًا دالليًا خيدم فرآة عدم نضم ن هذا الفعل لزمادة نغري املعاى 

جه صحيح؟ سلت: تجهه فإ  سلت: هل لالستصار بخادعت عىل تاحٍد ت»فيقو : 

؛ أ  الزنة يف أصلها (فاعلُت )أنَّه ُأخآج يف زنة  إال (فعلُت )عاي به  أ  مقا :

للمغالبة تاملباراة، تالفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ تأحر  ماه إذا زاتله 

تحده من غري مغالب تال مبار؛ لزمادة سّوة الداعي إليه، تمعضده سآاءة من سآأ 

«تالذمن نماوا()خيدعو  اهلل 
(2)

. 

عىل هذا التأتمل اعتقاده أ َّ نمبة اخلداع إىل اهلل   تالذي محل الزخمرشي  

نعاىل، موه  عجزه عن املرافحة، تإظهار املرتوم، فترلف يف إخآاج صيغة )فاعل( 

عن مفهوم املشاركة، تمن متأمل سياق اآلمة ال مآى حآجًا يف داللة صيغة )فاعل( 

أطلق اهلل نعاىل اخلداع مقاباًل ملا ذكآه من خداع املاافق ن،  عىل املشاركة، فقد

كمقابلة مرآه بمرآه ، تاملعاى: فعل معه  فعاًل سامه خداعًا، مقابلة تمشاكلة 

 لصايعه  عىل سبيل املجاز ال احلقيقة.

                                                        
 .1/96الرشاف، ( 1)

، تمفانيح 1/55، تابن حيوة، ماظآ: البحآ املحيط،  . تهي سآاءة ابن ممعود 1/97املصدر المابق،( 2)

 .1/192الغيب للآازي، 
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تسد تردت صيغة الفعل )بامع( عىل تز  )فاعل( يف القآن  الرآم  يف ستة 

 لك.مواضع، كام سبق بيا  ذ

جاءت عىل تز  )نفاعل( تهذه الصيغة زمد فيها عىل تز   (نبامع): مادة ثالثاً 

تنلحق التاء فاعل أتالً فيرو  له تإىل هذا أتار سيبومه بقوله: )فاعل( ناء يف أت

عىل نفاعل متفاعل
(1)

 وابنضار. تمن معاين هذه الصيغة املشاركة تاملبادلة كقواه : 

تنشامتوا
(2)

. 

ى ﴿ اىل:يف موضع تاحد، يف سـوله نع لفعل)نبامع(تسد جاءت صيغة ا

للداللة عىل املشاركة التي نت   فتبامع عىل تز )نفاعل( .[282]البقآة: ﴾ى ائ

 يف عملية البيع ب ن الطآف ن.

 : أهمية المقام في الدرس البالغيالمطلب الرابع
قام من اأسس املهمة التي أكدت عليها نعآمفات البالغة، ما متعلق بجانب امل

مطابقته ملقتىض »الذي مقا  فيه الرالم تنوصل فيه الآسالة فبالغة الرالم هي: 

احلا  مع فصاحته، تمقتىض احلا  خمتلف؛ فإ  مقامات الرالم متفاتنة، فمقام 

التارري مبامن مقام التعآمف، تمقام اإلطالق مبامن مقام التقييد، تمقام التقدم  

بامن مقام احلذف، تمقام القرص مبامن مقام مبامن مقام التأخري، تمقام الذكآ م

از مبامن مقام اإلطااب خالفه، تمقام الفصل مبامن مقام الوصل، تمقام اإلجي

«تاملماتاة
(3)

. 

تيف الدرس البالغي ال مقترص معآفة املعاى عىل المياق اللغوي )املقا ( بل 

املعاى »عتمآ بقوله: متجاتز إىل معآفة سياق احلا  )املقام( تإىل هذا مشري برش بن امل

                                                        
 .4/282الرتاب، ( 1)

 .160ابن معيش، رشح املفصل، ص ( 2)

 .80اإلمضاح، ص ( 3)
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ليس مرشف بأ  مرو  من معاين اخلاصة، تكذلك ليس متَّضع بأ  مرو  من معاين 

العامة. تإنَّام مدار الرشف عىل الصواب تإحآاز املافعة، مع موافقة احلا ، تما جيب 

«لرل مقام من املقا 
(1)

. 

رل ، فـ تسد مقرت  باخلطاب من داللة احلا  ما مقف به المامع عىل مآاد املت

عل  املعاين تالبيا  الذي معآف به إعجاز نظ  القآن  فضاًل عن معآفة مقاصد »

كالم العآب إنَّام مداره عىل معآفة مقتضيات اأحوا : حا  اخلطاب من جهة نفس 

اخلطاب، أت املخاطِب أت املخاَطب أت اجلميع. إذ الرالم الواحد خيتلف فهمه 

غري ذلك، كاالستفهام لفظه تاحد بحمب حال ن تبحمب خماطب ن، تبحمب 

تمدخله معاٍ  ُأخآ من نقآمآ تنوبيخ تغري ذلك، تكاأمآ مدخله معاى اإلباحة 

«تالتهدمد تالتعجيز تأتباهها 
(2)

. 

تمقام الرالم عارص رضتري لفه  املعاى الداليل بواسطته، مشمل ذلك حا  

ملوسف، تكل املترل  تالمامع تالظآتف االجتامعية تاأحداث التي صاحبت ا

ذلك تدمد االرنباط بمعاين املفآدات تمواطن استعاماها
(3)

. 

تنابع أمهية املقام من خال  الدتر الذي مؤدمه يف فه  املعاى ذلك أ َّ الرلمة 

نرتمب مدلواها من ذلك املقام تنتغري هذه الداللة بتغريه، تإ  كا  هذا ال مافي 

طلت تظيفتها يف ذات المياق، تمن تجود دالالت للرلمة املفآدة لو خلت ماها لب

الوظائف الداللية للرلمة ث  مأيت املقام ليحدد إحدى نلك
تممه  بشرل كبري  (4)

يف انتقاء الداللة الآاجحة للمفآدة، تبالتايل فإ َّ املاهجية العلمية ال جتيز ناات  

                                                        
 .1/136البيا  تالتبي ن، ( 1)

 .3/347الشاطبي، املوافقات، ( 2)

 .337تص  35ها تمبااها، ص متام حما ، اللغة العآبية معاا( 3)

 .127حم ن بو حمو ، اأسلوبية تالاَّص اأديب، ص ( 4)
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األفاظ جمآدة عن سوابقها تلواحقها تظآتف ترتدها تأحوا  املخاطب ن هبا، 

ري ذلك مما من تأنه أ  موضح املآاد، فاللفظ العام عىل سبيل املثا  ال ناحرص تغ

العموم إنَّام معترب » أ َّ  ؛ غآاق تالشمو  فحمب تذلكداللته عىل االست

يات اأحوا  التي هي باالستعام ، تتجوه االستعام  كثرية، تلرن ضابطها مقتض

«مالك البيا 
(1)

. 

لبيع( يف القآن  الرآم  تض  الاظري إىل نظريه تبعد التأمل يف نمات مادة )ا

 تجدت أ َّ هذه اآلمات ناتمي إىل مقامات متعددة فحرصت هذه املقامات فيام مأيت:

 مقام : البيع في سياق التشريع،  ويشمل: 

 : يف سياق الترشمع يف اأموا .أتالً 

 : يف سياق الترشمع يف العبادات.ثانياً 

 ام  التام تحتقيق اإلخالص هلل. : يف سياق نآسيخ اإلمثالثاً 

 مقام : البيع في سياق الحض والتحفيز، ويشمل:

 : احلض تالتحفيز يف اإلنفاق. أتالً 

 :  احلض تالتحفيز يف اجلهاد. ثانياً 

 

 

                            

                                                        
 .3/271املوافقات، ( 1)
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 املبحث األول
 البيع يف سياق التشريع

 في سياق التشريع في األموال  :أوالا 
البيع يف مقام الترشمع يف اأموا  مآن ن نرآرت يف نمة تاحدة  تردت مادة

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ   ﴿ مآن ن يف سوله نعاىل:

  ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ

 .[275]البقآة: 

ث  جاءت يف موضع نخآ خمتلفة الباية حيث نثآ التعبري القآنين صيغة التفاعل 

]البقآة:  ﴾ ەئ    ەئ  وئ         وئ  ۇئ  ائى  ى  ائ ﴿تذلك يف سوله نعاىل : 

282]. 

ففي املوضع اأت  حيث بيا  صفاء املعامالت املالية، تسيامها عىل أساس 

 .العرس .. تما مرتنب عىل كل حالة صحيح، أت
فبعد أ  ذكآ اهلل نعاىل أحوا  املؤما ن اأبآار، املؤدمن للافقات، تاملتفضل ن 

بأنواع الرب تالصدسات لوجهه نعاىل، رشع يف بيا  أكلة الآبا تأموا  الااس 

الشيطا  من  متخبطهبالباطل، فوصفه  بأهن  مقومو  من سبوره  كاملرصتع الذي 

 املّس.

هو امليش عىل غري استواء مقا : خبط البعري إذا اختلت مشيته، تمقا   اخلبط:ت 

بط خبط عشواء، أي مبرب عىل غري مترصف يف أمآ ال هيتدي فيه هو خي للذي

انماق
(1)

. 

  بمن تيف اآلمة نشبيه متثييل حيث تبه أكلة الآبا عاد خآتجه  من سبوره

 ماهضو  تممقطو  كاملرصتع ن. تانترمت أحوااه ، أصاهب  مّس فاختلت طباعه ،

                                                        
 ( .مادة )خبط 280/ 7ا  العآب ماظآ : لم( 1)
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: الاهوض تالوسوف، تمطلق عىل سبيل املجاز فرياد ماه تحقيقة القيام

 .[29]اأعآاف:  ﴾ائ  ائ  ەئ  ەئ وئ  ﴿ نعاىل: كقوله االستقامة

تالقيام التوسف يف ، تماه سواه : ساموا فقالوا، أي عزموا فقالوا، تالقيام العزم

مقا : تسف عاد اأمآ أي مل متجاتزه اأمآ
(1)

. 

 ﴾ٻ  ٻ ﴿: كا  القيام املافي يف سولهفإذا  عىل حتمن احلا  تكام  القوة،تمطلق 

كام سبق، ال مقومو  إال سيامًا كقيام من أصابه املس فاختل  القيام احلقيقي فاملعاى

 يف حآكته تهنوضه.

فاملعاى مرو  بتشبيه ما معجب الااس من استقامة حااه   تإ  كا  القيام جمازما:

تتفآة مااه ، تسوة جتارهت ، بام مظهآ من حا  الذي متخبطه الشيطا  حتى ختاله 

افمه تيئًا. تعىل هذا املعاى مرو  نشبيه سومًا رسمع احلآكة، مع أنه ال مملك ل

حآصه  تنشاطه  يف معامالهت  الآبومة كقيام املرصتع نشايعًا جلشعه 
(2)

تإنام  .

عرب بالقيام أنه أبآز مظاهآ الاشاط يف ممارسة العمل
(3)

 . 

ففماد االعتقاد، تخبث الطومة، استىض عرس القياس الصحيح، تسلب 

فوسه  ، تمن ثّ  كا  اجلزاء من جاس العمل يف املوازمن لدترا  تبهته  عىل ن

ٻ   ﴿ املوضع اأت  حيث كا  جزاء نكل الآبا اعتقادا يف حليته تنمومغا لافمه أكله

فعلل اهذا اجلزاء  [275]البقآة:  ﴾  ٺٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ابل تملحظ ابتداء التق [275]البقآة:     ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ ﴿ بقواه  :

ب ن عاارص الصورن ن بام فيهام من نضاد ب ن أجزائهام؛ فالبيع مقابل القيام حيث 

. تالآبا مقابل سيام املرصتع .صحة احلدث تتجوده عىل نحو مألوف طبعي .

                                                        
 . 12/479ماظآ : لما  العآب ( 1)

 . 81/ 3آ التحآمآ تالتاوم( 2)

 . 3/83الآحييل ، التفمري املاري ( 3)
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، تب ن يث التخبط تعدم االهتداء تالقآارح  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ  ﴿

ما كشفه املقام  أجزاء الصورن ن نضاد نام مابئ عن فماد فطآي يف القياس تهو

دت   )مثل(ههاا من خال  اسرتا  البيع بالآبا عن طآمق املثلية بإمثار أداة التشبيه 

مثال، فل  حيك القآن  عاه  مثال: إنام البيع كالآبا العتقاده  املماتاة  )الراف(

الوجوه مجيعها التامة من
(1)

.  

]البقآة:      ﴾ ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴿تاملآاد بالقو  يف سوله نعاىل عاه : 

، تعليه مرو  املعاى؛ سو  بعضه ، أت سو  أ  مرو  سوالً لمانياً  حيتمل:[ 275

دعاهت ، تأرباب املا  ماه ، إْذ متعذر أ  مرو  كل من أكل الآبا سا  هذا الرالم، 

بحيث مقوله حا  كل من مأكل الآبا، لو سأله سائل  أ  مرو  سوالً حاليًا، تحيتمل:

لآبا، تعىل هذا التوجيه مرو  يف اآلمة استعارة عن تجه نعاطيه ا
(2)

. 

يف احلرامة عاه  دت  ما مد  عىل االعتقاد مثال  (سالوا)تمن هاا فإ  التعبري بـ 

فل  مقل مثال: ذلك بأهن  اعتقدتا أت رأتا أت نيقاوا ... ليد  عىل أهن  مل مرتفوا  فقط

. بل إ  القآن  سد .جوا اها .الفاسدة نلك بل جاهآتا هبا تأظهآتها تاحت بعقيدهت 

عجىل عىل أنه من تضع مادة البيع هاا يف داخل املقام يف نظ  بدمع مظهآ للاظآة ال

، تليس كذلك ، حيث إ  البااء الرتكيبي للتشبيه جاء من خال  التشبيه املقلوب

تخصوصية نظمه  ﴾ ٺ... ٱ  ٻ   ٻ   ﴿إسااد القو  إىل نكيل الآبا 

 آتا بأكل الآبا فصار اه  صاعة تحياة. مد  عىل أهن  سد اتته

تمن ث  فعقيدهت  يف الآبا هو سوام حياهت ، فجعلوه هو اأصل يف احلل الذي 

مقاس غريه عليه حتى كأ  أمآ حياهت  من بيع ترشاء... سد نالتى بجانب فشو 

                                                        
 .156غومة  أيب هال  العمرآي : الفآتق اللماظآ( 1)

 . 3/83التحآمآ تالتاومآ، ( 2)
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، تمن ثّ  جاء الآبا مشبها به، تالبيع آبومة تكثآهتا تسيام أمآه  عليهااملعامالت ال

مشبها، عىل نحو عجيب مد  عىل التااسق التام بياهام، فعآفوا البيع بأ  كام عآفوا 

الآبا بأ  ، تأطلقوا البيع عن اإلضافة كام أطلقوا الآبا عن االضافة ، تأرادتا املعاى 

احلقيقي من البيع كام أرادتا املعاى احلقيقي من الآبا ... كل ذلك ليدلك عىل أهنر  

 سواه  من غري متحل فيه أت خآتج عن مقتىض القو .  برامل تعيه  بحقيقة

تمن ث  نااسبت مادة البيع هاا مع البااء الرتكيبي للجملة بام مد  عىل التملي  

بمضموهنا تالعل  هبا يف الافوس تفق القو  ، فجملة القرص مباية عىل إنام ، مع أهنا 

قيقة تاسعة ال مآاء فيها ، سضية مارآة بالامبة للمخاطب ن ، تلراها بالامبة للقائل ح

إنام نأيت يف اأمآ املعلوم املتقآر الثابت الذي ال تك فيه عاد سائلهتمعلوم أ  : 
(1)

. 

تمن ث  كا  الآد عليه  مقابال اهذا االعتقاد تمتااسبا معه فلام كانوا سد عآفوا    

اه ، البيع بأ  تأرادتا حقيقته تأطلقوه عن اإلضافة كا  الآد عليه  من جاس سو

معآفا بأ  إلرادة حقيقته تمطلقا  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿فجاء البيع أمضا يف 

 عن اإلضافة إليه  لري ال متوه  أ  احلر  خاص ببيعه  ه  أت زماهن  ه  ..

تمالحظ أ  اجلواب سد جاء عىل خالف مقتىض ظاهآ الدعوى ، فالدعوى يف 

الظاهآ يف الترذمب بافي فرا  مقتىض     ﴾ ٿ    ٿ     ٿ  ٿ ﴿إثبات خالف الواسع 

ما أثبتوه فيقا  مثال: ليس البيع مثل الآبا ، تلراه عد  عن نرذمبه  بالافي لري ال 

متوه  نفي املامثلة يف الذات دت  احلر  تاحلا ، ث  إهن  ملا أرادتا احلل يف تجه 

الشبه كا  هو الغآض من كالمه  فتوجه الترذمب إىل مقصوده  تليس إىل 

 ملفوظه .

 :هاا مظهآ أثآ املقام يف إمثار البيع ههاا مادة تباية يف املوضع ن من تجوهتمن 

                                                        
 . 34/ 3، اإلمضاح 330دالئل اإلعجاز : ماظآ( 1)
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أ  البيع هو أعىل صور احلل من غريها مما مقارهبا لفظا تمعاى كالتجارة مثال  -

تالرشاء تالعوض؛ فلام كا  الغآض املبالغة يف فماد الطومة جاء بام هو أعىل درجة 

، تملا كا  بيا  أصل احلر  احلآمة )الآبا( ثلة ما هو أعىل درجة يفيف احلل يف مما

أمضا تسع البيع معموال للحل، تتسع الآبا معموال للحآمة، لريمك التااسض ب ن ما 

هو مقتىض اأصل يف الترشمع، تما ب ن اخلآتج عىل مقتىض الفطآة فيه ، تمن هاا 

متضادمن،  متأنى املبالغة يف التااسض ب ن الدعوى تحقيقتها: ب ن دعوى التامثل ب ن

 .الآبا تالبيع، تب ن حقيقة كل ماهام 

يف إمثار البيع مصدرا دت  مبيع أت مبامع مما مد  عىل احلدث = داللة عىل  -

إرادة املعاى الذهاي القائ  يف نفوس املخاطب ن بام ال لبس فيه تال تبهة مما معآض 

يقة من حيث من أحداث عىل حر  البيع، تسد أعىل من هذا اسرتانه بأ  إلرادة احلق

 هي من دت  نعلقها بأحوا  خارجية عاها 

ما مد  عىل إرادة مطلق احلقيقة ملا هو معآتف من  (أ )يف نعآمف البيع بـ  -

معاى البيع يف نفوس املخاطب ن مما متالسى مع التعبري باملصدر دت  أي صيغة 

 أخآى.

 ]البقآة: ﴾وئ  ۇئەئ    ەئ  وئ          ائى  ى  ائ ﴿ تيف املوضع الثاين:

التي ند  عىل املشاركة تاملبادلة، تالفآق ب ن صيغة ( نبامع)نثآ مادة نفاعل:[ 282

)فاعل( ت)نفاعل( يف باب املشاركة أّ  الطآف ن مع صيغة )نفاعل( مشرتكا  يف 

سولاا : نبامع زمد تخالد، مشرتكا  يف البيع تالآفع  املعاى تاللفظ، فزمد تخالد يف

فاعال يف اللفظ مفعوال يف املعاى، أّما مع صيغة عىل الفاعلية، فيرو  كل ماهام 

)فاعل( فهام مشرتكا  يف املعاى خمتلفا  يف اللفظ؛ فالذي مبتدئ الفعل نامب إليه 

الفاعلية، تالذي مقابله بمثل فعله نامب إليه املفعولية 
(1)

 . 

                                                        
 .26: تذا العآف يف فّن الرصف، ص ماظآ( 1)
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 هنا إلراد  أمور من أهمها:  (تفاعل)وإيثار صيغة 
ملة لدتاع متعددة : إما لطو  الوست تما مؤدي إىل التداخل تاالختالط يف املعا -

الاميا  أت اإلنرار تمن ث  ممتدعي هذا سوة التوثيق ضامنا للحقوق ؛ تاهذا جاءت 

 .﴾ى  ى  ائ﴿صدرة باأمآ باإلتهاد فيها : اجلملة م
 أت لتعدد املعامالت تناوعها لرثآهتا أت لعظمتها مما ممتدعي اإلتهاد فيها.

يف حآكة احلياة اليومية بام متااسب مع إذا يف الرشط دت  إ  إلرادة نرآر املعاملة  -

مقومات حياة املؤمن فآدا  من (التبامع)حقق املترآر أ  نلك املعاملة اأمآ امل

 .تمجاعة

ما موحي باجلهد يف احلآكة بخالف نظ  الرالم يف  (نبامع)تلعل يف التفاعل 

، فحيث أراد جهد احلآكة بعت تهدتا إذا املوضع اأت  تلذا مل مأت الاظ  مثال : تأ

تما مصاحبها من أحداث جاء بامدة التفاعل نبامع نصومآا اها، تحيث أراد احلقيقة 

 .عىل أصل تضعه (البيع)الذهن من حيث هي جاء باس  اجلاس العقلية املآنبطة يف

مآ نااسب التفاعل مع بااء األفاظ عىل زنة نفاعل يف نمة الدمن أنه بصدد نصو -

حآكة احلياة تمعاجلتها يف الواسع كام هي ، تما حيدث فيها من اعرتاك ممتلزم تضع 

 ضوابط تأسس لضبط إمقاع هذه احلآكة تفق مآاد اهلل عز تجل .

، إذا ندامات ،  نآنابوا)تمن ث  جاءت حآكة التفاعل راسخة يف صدر اآلمة : 

  (...نآاض، نبامعت  .

 سد جاء عىل (تأتهدتا ...)بي اهذه اجلملة : البااء الرتكيكام مالحظ أ  سمت 
أ  كال  (إذا)فبايتا عىل الرشط بـ (تأتهدتا إذا ندامات )نمط اإلتهاد يف الدمن 

ماهام نصومآ حلآكة حياة حمققة
(1)

، تكل ماهام سد باي الفعل فيهام للمعلوم أهنا 

                                                        
 .117/ 2: اإلمضاح يف الرشط املحقق غالبا . ماظآ (إذا)نمتعمل ( 1)
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، تليمت من سصدها صاحبها لتحقيق غآض متصل بهحآكات اختيارمة سد 

ندامات  .. )آكات االضطآارمة، كام أ  كال ماهام سد أساد إىل ضمري املخاطب ن احل

إلفادنه العموم تالشمو  عىل اختالف الزما  تاأمصار تهذه  ؛(نبامعت 

اخلصائص الثالثة هي مااط باية الترشمع يف القآن  الرآم  ، فمباى البااء الرتكيبي 

 اختيارا تصاحلا يف الزما  تاملرا .  آلمات الترشمع مقوم عىل حتقق الفعل تكونه

 بيد أ  بياهام اختالفا يف موسع بااء اجلملة حيث جاء اجلواب يف املوضع اأت 
، عىل ح ن أنه سدم ما مد  عىل اجلواب اأت  يف الثاين (فاكتبوه)مؤخآا 

تمل مقل: إذا نبامعت  فأتهدتا ؛ أ  نأخري اأت  يف  ﴾ى  ى  ائ﴿

يف الثاين؛ أ  نأخري اإلتهاد يف البيع عن تسته حيدث  الواسع ال مبر بخالفه

اضطآابا يف تصف املبيع أت ثماه، كام أنه مااسب ملادة الشهادة؛ أهنا نمتلزم 

 احلضور ملا فيها من معاى املشاهدة للحدث ، تهذه املشاهدة ال مااسبها التأخري.

ائع تاملشرتي يف كل صالحية التفاعل لرل املخاطب ن إذ صيغة التفاعل صاحلة للب -

 أحوااهام، تهذا متااسب مع عموم الداللة يف نمات الترشمع.

 تمالحظ نفآد هذا املوضع بتلك الباية الرنباطها بام يف نلك احلآكة من أحداث

، بخالف املواضع اأخآى التي جاء فيها حقيقة تإحياءات نمتلزم اإلتهاد تنوجبه

تام  يف احلآكة ، تمن ث  جاءت عىل غري البيع فال مشاحة فيها تال نداخل تال اع

 التفاعل.

يف املعاملة : كتابة  رئيم نكام مالحظ أنه عىل الآغ  من بااء اآلمة عىل حرم ن 

، إال أهنام سد اختلفا نظام تإجيازا تإطاابا يف كال املوضع ن، الدمن، تاإلتهاد يف البيع

انب، أت أحواله تمن أحوا  الرتابة للدمن سواء فيام متصل برشط الر ففصل يف

مميل عليه .. الخ ، حيث جاءت يف أكثآ من عرش مجل ، بياام أتجز يف اإلتهاد يف 
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تلعل مآد اختالف الاظ  ب ن  (تأتهدتا)التبامع فل  مأت إال يف مجلة تاحدة 

 االجياز تاإلطااب إىل أحد أمآمن:

عد  هااك إما أنه من سبيل احلذف من الثاين لداللة اأت  عليه فاترتاط ال

  .تهرذا ... موجبه هاا تكذلك العدد

املراتفة أ  اإلتهاد ممتلزم احلضور تاملعاماة احلمية بام فيهام من معاى  أت

، تما يف البيع من رشتط تأحوا  نتصل بالطآف ن، تمن لرل أحوا  تصفات املبيع

فعو  فل  بدمع، كام مالحظ أنه يف املوضع الثاين سد حذف امل ث  كا  فيها إجياز سرص

مع ن نوع املبيع تال صفته تال مدنه، ليجعل الداللة مافتحة عىل كل ما هو تائع 

عاد املخاطب ن تمعآتف بالبيع، تليشمل كل ما ممتجد من معامالت ندخل يف 

 ذلك اإلطار العام. 

فهو يف حر   (بدمن)تهذا خيتلف عن املوضع اأت  حيث ع ن املفعو  يف سوله 

احرتازا عن كل صور الآبا املاترشة  (إىل أجل مممى)ه : املفعو  ، تحدد مدن

ننذاك، فاحتاج إىل التقييد هاا سدا للذرائع ، بياام أطلق هااك عن كل سيد لفتح 

 حآكة البيع تالرشاء إعامرا للمجتمع اململ . 

هذا فضال عن أ  حذف املفعو  تالقيد متالسى مع اإلجياز بالقرص املوجود يف 

 اآلمة.

 : لتشريع في العباداتسياق ا:  ثانياا 
جاءت مادة البيع يف القآن  الرآم  يف سياق الترشمع يف العبادات يف ثالثة  

 مواضع مآنبطة ببعضها ارنباطا بياّا:

الترشمع يف احلدمث عن املبادرة للصالة يف موم اجلمعة تنبذ ما  املوضع اأت  :

    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿عاىل : سواها مما له اعتالق بالافس تتغف به تذلك يف سوله ن

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                    ٺٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 .[9]اجلمعة:  ﴾ٹ  
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ففي هذه اآلمة الرآممة أمآ رباين لعباده املؤما ن باالجتامع لعبادنه موم اجلمعة، 

تاملقصود بالاداء: اأذا  عاد سعود اإلمام عىل املارب
(1)

نعاىل عن البيع  . تسد هنى اهلل

 بعد هذا الاداء تأمآ عباده املؤما ن بالمعي إىل الصالة.  

 )البيع( هاا متااسب مع أمآمن :تالتعبري بـ

اأت  : نااسب البيع مع الغآض املآاد دت  غريه مما له علقة يف القلب تاهتامم 

املبادرة  بالافس كالتجارة أت اللهو ... تذلك أ  الغآض الآئيس املآاد يف اآلمة هو

إىل الصالة يف موم اجلمعة ، تالاهي عن كل ما مشغل عن صالة اجلمعة ، ترصف 

الافس إىل التعلق باهلل تحده دت  كل ما مشغل من متاع الدنيا تتواغلها كالبيع 

تغريه .. تلرّن الشارع احلري  اختار البيع؛ أ  الآبح فيه حمقق، فاالنرصاف إليه 

ا فضال عن مااسبته أسباب الازت ، أنه ترد يف سبب مما متيل إليه الافوس ، هذ

، ×  سا : كاا مع رسو  اهللما رتاه جابآ بن عبد اهلل» نزت  هذه اآلمة تما بعدها:
يف اجلمعة، فمآت عري حتمل الطعام، فخآج الااس إال اثاي عرش رجال، فازلت 

هذه اآلمات
(2)

» . 

متلزم للتازمه تجآما  املعاين : التااسب ب ن مفتتح المورة بالتمبيح املالثاين

املبثوثة يف المورة عىل ذلك تفق مقتىض اأصل، تالعدت  عن اأصل إىل املعاين 

 احليانية االجتامعية التي كا  البيع أصال فيها.

فالاهي عن االنشغا  برل ما مبعد عن الصفاء الآتحي متالسى تمتااغى مع  

فآغ العبد لآبه نفآغا ناما ، تعدم افتتاح المورة بالتمبيح ؛ أ  ذلك مقتيض ن

 االنشغا  بأي أمآ نخآ.

                                                        
 . 4/571ماظآ: نفمري ابن كثري، ( 1)

، 8/250، تنفمري أيب المعود 22/647بوري، تنفمري الطربي للايما .448الازت  ماظآ: أسباب ( 2)

 .  228/ 28لتاومآ تالتحآمآ تا
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املثمن تاملقصود بالبيع هاا مطلق املبادلة أت مقابلة يشء بيشء، تليس إعطاء 

انآكوا املعاملة عىل أ َّ البيع جماز عن ذلك فيع  » تأخذ الثمن فحمب تاملعاى:

 «اء تاإلجارة تغريها من املعامالتالبيع تالرش
(1)

 . 

ام هنوا عن البيع؛ أنه الذي مشغله ، تأ  سبب نزت  اآلمة كا  لرتك فآمق تإنَّ 

 ماه  اجلمعة إسباالً عىل سافلة جتارمة تردت املدماة.

جماز مآسل حيث أطلق البيع تسصد مجيع  ﴾ٺ  ٺ﴿تعليه مرو  يف سوله: 

 أنواع التعامل من رشاء تإجارة ترشكة تغريها من سائآ املعامالت التجارمة.

دت  تانآكوا مثال ، ملا فيه  (تذرتا)هآ دسة التعبري القآنين يف اختيار الفعل تنظ

من معاى التحقري تنقليل الشأ  أ  اأتياء احلقرية هي التي نذر تمبتعد عاها 

 (تذرتا)  تاحلقري ، فرا  اختيار اأمآ حلقارهتا ، بخالف الرتك فهو مرو  للعظي

 ك هاا.أليق باملقام تالغآض من اأمآ بالرت

القصد تامليض، تنوجه القلب، تليس املآاد  ﴾ڀ﴿تاملآاد بالمعي يف سوله: 

، أ َّ  العدت تاالتتداد يف المري لورتد الاهي عن ذلك كام يف حدمث أيب هآمآة

إذا أقيمت الصال ، فال تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم »، سا : ×لابي ا
 «، وما فاتكم فأتموا تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا

(2)
 .

 تلراّه اأسدام، عىل بمعي هو ما تاهلل: »سولهتسد رتي عن احلمن البرصي

«تالاّيات بالقلوب سعي
(3)

تأصل المعي: االتتداد يف امليش تأطلق هاا عىل  .

 سعي القلوب تالايات جمازًا.

                                                        
 . 14/296رتح املعاين ( 1)

 .رتاه البخاري تممل ( 2)

 . 4/536الرشاف ( 3)
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 ةتذلك سصدا للممارع ﴾ڀ﴿تنظهآ املفارسة هاا يف العطف بالفاء يف سوله:

يف المعي لذكآ اهلل نعاىل تعدم الفصل ب ن اأمآ تالفعل، تكأ  املؤما ن سد بادرتا 

؛ أ  ﴾  ٺٺ  ٺ ﴿ إىل االمتثا  بمجآد الطلب، بياام جاء العطف بالوات يف سوله :

نآك البيع نا  حلدتث المعي لذكآ اهلل تنابع له، تليس مقصودا لذانه، تإنام هو 

 خاصة. مقصود لذلك الوست تهذا احلدث

أي إىل اخلطبة تالصالة معا، تإمثار ذكآ اهلل دت  أ  مقا :  ﴾ڀ  ڀ ڀ ﴿ تسوله: 

إىل الصالة؛ لتتأنى إرادة اأمآمن اخلطبة تالصالة
(1)

پ  پ  ﴿ تمن يف سوله :.،

بيا  تنفمري أداة الرشط إذا  ﴾پ      
(2)

 . 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ي أي: يف موم اجلمعة كام يف سوله نعاىل: ـى فـل بمعاـتسي

أي يف اأرض. تجيوز أ  نرو  نبعيضية فإ َّ موم اجلمعة زما  [ 4]اأحقاف:  ﴾ۇ

نقع فيه أعام  كثرية ماها الصالة املعهودة تاخلطبة تغري ذلك فاز  ما مقع يف الزما  

بمازلة أجزاء اليشء
(3)

 . 

ملحظ أ  ظاهآ  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿تاملتأمل يف سياق اآلمة يف سوله:  

تاملتبادر إىل الذهن أ  مقا : )ذرتا البيع تاسعوا إىل ذكآ اهلل( فالمعي   وباأسل

إىل ذكآ اهلل مرو  بعد أ  مذر اململ  البيع، تال متصور تسوعه سبله، تلعل احلرمة 

خطبة اجلمعة ترضترة المعي يف التقدم  اإلتعار بأمهية الصالة تأمهية إدراك 

ٺ  ﴿ تالعطف بالوات يف ﴾ڀ﴿ يفتهذا متالسى مع العطف بالفاء  إليها،

 .﴾ٺ

تمل مم   ﴾ٻ﴿تنلحظ يف صدر اآلمة أّ  فعل الاداء جاء بالبااء للمفعو   

لتوجيه مقرص عن اإلنيا  فاعله تذلك؛ إلفادة الرسعة تالتابيه عىل أ َّ سياق ا

                                                        
 . 18/89نفمري القآطبي ( 1)

 . 532/ 4ماظآ : الرشاف، ( 2)

 . 82/226 ،التحآمآ تالتاومآ( 3)
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، تهرذا نلحظ أ  الاّص القآنين حيذف من اجلملة للداللة عىل أّ  زمن باملحذتف

اأمآ بالمعي إىل الصالة فورًا عاد سامع الاداء، كام  تهذا مااسب احلدث أسرص،

نلحظ خصوصية املاادى عليه  ته  املؤماو  ، تخصوصية الاداء املقيد بصالة 

 اجلمعة.

مقيد بأداة الرشط )إذا( تهي أداة نقلب الفعل من املايض  ﴾ٻ﴿تالفعل 

ت  )إ ( الرشطية التي ال نفيد إىل املمتقبل املقطوع بتحققه؛ تاهذا جاء التعبري هبا د

أي املذكور من المعي  ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ﴿القطع بوسوع احلدث. تاإلتارة يف سوله: 

 إىل الصالة تنآك البيع تسائآ املعامالت.

تلفظ )خري( اس  نفضيل أصله: أخري، حذفت مهزنه ختفيفًا لرثآة االستعام . 

شغل عاها، تاملفضل عليه تاملفضل هاا: ثواب الصالة تالمعي إليها تنآك كل ما م

 ماافع البيع تالرشاء.

تثــبوت أصـل الاـفـع للمفـضـل عـليـه باعتـبـاره أنـه نـفـع دنيــوي ال مــد  عىل 

كـو  اأمـآ للادب أت االستحباب دت  احلت  تاإلجياب
(1)

 . 

: سياق احلدمث عن نازمه أماكن الصالة عن كل ما مشغل القلب  املوضع الثاين

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ   ﴿اهلل نعاىل ، تسد جاء ذلك يف سوله نعاىل : عن ذكآ 

 . [37ور: ]الا ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺپ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀ

تهذا املوضع مآنبط بالاهي الوارد يف املوضع المابق ؛ أنه ملا حآم اهلل البيع  

 الصالة تنآك ما عاد الاداء الثاين يف اجلمعة بصورة ساطعة، تأتجب المعي إىل

عداها من بيع تغريه، ب ن يف املوضع الثاين ما مدعو إىل مرا  الصالة تمتااسب معه 

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿تما جيافيه من أحوا  نفاها عن أهل املماجد تعامرها يف سوله : 

 . ﴾ ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ

                                                        
 . 14/298تح املعاين، ر (1)
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 أ  البااء الرتكيبي لآلمة سام عىل ثالثة أسس:  املتأمل ملحظت

 (رجا )وصف بـ ال ول :األساس األ

حيث بايت اآلمة عىل ذكآ الصفة تبااء  (رجا )فبدأ نظ  اآلمة بوصف جامع 

 الرالم عليها دت  موصوف ليحقق أمآمن :

تيوع الصفة زمانا تمرانا من دت  حتدمد خارجي سد مقطعها زماا أت مرانا  -

 ليشيع الوصف  يف كل خماطب . تذلك

ل ما متعلق بمواضع الترشمع فال نتعلق تلعل هذا هو الممت الآئيس يف ك

 بذتات تإنام بأحوا  تصفات ، تمن ث  كا  اها حر  البقاء تاخللود. 

سوة الوصف يف ذانه إذ لو نعلق بموصوف مذكور لتحدد فيه ، فإذا باي عىل  -

صفة من دت  موصوف تاع املعاى يف ذهن املتلقي ليذهب الذهن فيه كل مذهب 

 لرلمة عىل خمتلف عصورها.برل ما حتتمله داللة ا

هيه  جتارة ... خيافو  ال نل)هذا الوصف بام مليه من صفات :  تمن ث  نعلق

من دت  تصف خارجي أنه أراد إجآاء نلك الصفات جمتمعة عىل  (موما ... 

موصوف تاحد حتى نتحقق فيه عىل نحو من الرام 
(1)

. 

ٻ   ﴿تجه الافي يف سوله : ت  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ       ﴿الافي بال  األساس الثاني:

 له أصال  يف التوجيه البالغي : ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ      

 اأت  : أنه نفي للقيد املمتفاد من الوصف تليس نفيا للوصف نفمه. 

 .الثاين : نفي للفعل بالرلية

يف دخو  الافي عىل كالم مقيد  تهذا مباي عىل ساعدة عبد القاهآ اجلآجاين 

مافى القيد فقط تمبقى أصل الفعل مثبتا فاأتهآ عاد العلامء أ 
(2)

، تالثاين أ  مافى 

                                                        
 . 1/343ماظآ: الرشاف ( 1)

 .280: دالئل اإلعجاز، ماظآ( 2)
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الفعل من أصله تمرو  العدت  عن صورة نفي الفعل للمبالغة يف تسوعه عىل 

ذهب بعض املفرسمن إىل أ َّ فاختلف العلامء يف الافي هاا ،  أكمل تجه، تمن ث 

أي: نفي كوهن  جتارًا أت باعة أصالً  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿معاى 
 (1)

 . 

تعىل هذا املعاى مرو  يف اآلمة: نفي اليشء بإجيابه تهو: أ  مثبت املترل  تيئاً 

يف ظاهآ الرالم تمافي ما هو من سببه جمازًا، تاملافي يف باطن الرالم حقيقة هو 

الذي أثبته ، تاملعاى هاا نفي اإلاهاء، تاملقصود نفي أ  نرو  اه  جتارة أت بيع أهن  

فة تمثل ذلك ساـا  أصحـآاء كحـفق ھ  ے  ے   ﴿ ه نعاىل:ــولـب الصُّ

، فافى اإلحلاف، تاملقصود نفي املمألة أصالً [273]البقآة:   ﴾ ۓ
(2)

 . 

تسا  مجاعة من املفرسمن: بل أثبته  جتارًا تباعة، تب نَّ أهن  مع ذلك ال مشغله  

عن ذكآ اهلل تاغل من رضتب التجارات، تهو سو  مجهور املفرسمن
(3)

تال تك .

أ  هذا القو  أتىل من اأت ؛ أنه جاء تفق سان أسلوب العآب يف كالمه  فال 

مقا : إ َّ فالنًا ال نلهيه التجارة عن كذا تكذا إال تهو ناجآ، تإ  احتمل الوجه 

 اأت 
(4)

؛ كمل يف الداللة عىل بلوغ اإلمام هذا فضال عن أنه أبلغ يف املدح تأن  تأ  ،

لشواغل تعوارض أخآى ، كفقآ أت عجز أت مآض  أنه سد مافى الفعل من أصله

 ... ففي متحيص العلة فيام مد  عىل سمو الافس تنزكيتها أسوى يف املدح.

ملا يف مقتضيات الآجولة من متام  (رجا )أ  ذلك أسوى نااسبا مع سوله :  كام

إذ لو مل  (تإمتاء الزكاة)ه يف سوله ، اآللة املرتمبة يف احلياة، كام أنه نااسب مع ما بعد

 جتارة أصال ملا كا  لذكآ إمتاء الزكاة معاى. نرن اه 

                                                        
 . 370/ 9، رتح املعاين  24/397 ، : مفانيح الغيب للآازيماظآ( 1)

 .  434/ 1، بدامع التفمري البن القي   100/ 3 ، : نفمري الطربيماظآ( 2)

 .12/257القآن ،  ، تاجلامع أحرام3/472: نفمري ابن كثري، ماظآ( 3)

 . 24/397: مفانيح الغيب ماظآ( 4)
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، لك متااسب مع سمت البااء يف مثلهتلعل نقدم  التجارة عىل البيع؛ أ  ذ

تكذا الاظ  يف نمة اجلمعة المابقة؛ إذ مبدأ بالعام، تماتهي باخلاص، ث  اأخص، 

ذا فضال عن أ  نقدم  فالتجارة أع  من البيع لتعدد صورها، تالبيع أخص ماها. ه

التجارة عىل البيع؛ لرو  التجارة التي هي املعاتضة مطلقًا أسوى الصوارف 

ذلك أت كثآ تذلك عىل سبيل  تأتهآها، فافى أ  مشغله  أي نوع من أنواعها سلَّ 

املبالغة يف تدة نعلقه  باملماجد تما فيها من ذكآ اهلل تالصالة
(1)

. 

أنه داخل فيها أنَّه أتغل يف اإلاهاء من الرشاء  تخصَّ البيع بعد ذكآ التجارة مع

فأفآد ما هو أه  من سممي التجارة؛ أ َّ الآبح عاد البيع متحقق ناجز، تعاد 

الرشاء متوسع أت مظاو  ال مت  تال متحقق إال عاد البيع 
(2)

مع ما معآض للملعة  

ب من نلف أت كماد تنحو ذلك، فجاء التخصيص؛ إلفادة أ  من نآك املرم

املتيقن كا  نآك املرمب املشروك أمرس عليه تأهو ، تهذا مفيد املبالغة يف إسبااه  

 عىل اهلل نعاىل تنآك ما ملهي عن ذلك من صاوف املعامالت. 

كام مالحظ أنه كآر كلمة )ال( لتأكيد نفي اإلاهاء يف البيع خاصة، تلعل داللة 

حذف حآف الافي الثاين  كل معاى بقوة الوصف أسوى من التأكيد؛ أ ّ  استقال 

 مد  عىل أ  الغآض حا  االجتامع معا تهذا مضعف من كام  الوصف فيه  .

 التارري األساس الثالث: 

تهذا التارري نلحظ فيه معاى  (رجا  تجتارة تبيع)حيث مالحظ أنه نّرآ 

التعظي  بوجوه خمتلفة، فتعظي  رجا ، فيه معاى الفخامة تعلو الشأ  تأهن  ليموا  

 ه .كغري

                                                        
 .  9/369ماظآ: رتح املعاين ( 1)
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تالتعظي  يف نارري بيع تجتارة فيه سوة مبالغة يف املدح؛ فإنه مهام بلغت جتارهت  

من عظمة، تبيعه  من ربح فال ملهيه  ذلك عن ذكآ اهلل ، تهذا أبلغ يف مدحه  

 فال متأنى التقليل ههاا أت التهومن تالتحقري.

تلعل مآد ذلك  تسد متبادر إىل الذهن مل نّرآ هاا تعآف البيع يف نمة اجلمعة ؟ 

معود إىل أّ  البيع يف سورة اجلمعة كا  حارضا متداتال مشغوال به فرا  ذلك أتبه 

بالتعآمف؛ إذ أخذه  من يشء معملونه فاستلزم ذلك التعآمف، تملا كانوا يف نمة 

كا  البيع غائبا عاه  غري حارض يف االعتام  تالتدات ،  ﴾مئ  ىئ  يئ  جب   ﴿الاور 

ري ملا يف التارري من معاى الغياب تالبعد ، تلراه نفاه عاه  كا  ذلك أتبه بالتار

مارآا حتى ال حيبر يف نفوسه  ، تهذا أدعى إىل رصف الافس عاه بالرلية عمال 

من التمبيح تإسام  تفرآا، تأسوى إىل تحذ ااهمة تمتحضها يف االتتغا  بام ذكآ

 الصالة.

 يق اإلرخالص هللالموضع الثالث: في سياق ترسيخ اإليمان التام وتحق
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ    ﴿ تسد جاء ذلك يف سوله نعاىل :

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

  ﴾ڄ   ڃ  ڃ   ڃ       ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ

 .[ 12]املمتحاة: 

المابقة حيث البذ  تلعلك جتد رابطا يف إمثار مادة البيع هاا مآبطها باملواضع 

 فيها ب ّن، تالعوض ظاهآ. 

تمن ث  نااسبت هذه اآلمة مع املقصد الآئيس لمورة املمتحاة تمع اآلمة المابقة 

عليها، فمورة املمتحاة هي يف مقصدها إخالص الوجه هلل، تالرباءة عام سواه أهال 

اا إنام هي يف إذا نعارض مع تجهه سبحانه، تال رمب أ  املبامعة هه أت ماال أت تطاا

متحض االنتقا  من حا  إىل حا ، تإخالص الوجه إىل اهلل نعاىل، تهي أسآب إىل 
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ما يف سورة املمتحاة من ابتالء تاختبار، تمن ث  نااسبت مع سابقتها من هذمن 

الوجه ن، فهجآة املؤماات من أجل اإلمام  فقط، مقابل االنتقا  من الرشك إىل 

مانة، تمن اخليانة إىل الوفاء تالصدق، كام كا  االنتقا  اإلمام ، تمن الرسسة إىل اأ

حيث انتقا  باجلمد من مرا   [10]املمتحاة: ﴾ھھ ھ ﴿هااك حميا

 ، تلرن هاا انتقا  معاوي من حا  إىل حا .آلخآ

تلعلك نلحظ أّ  لفظة املبامعة ههاا سد بايت عليها اآلمة بااء كليا فجاء يف 

 تمن ث  كا  بيانه حمتاجا إىل زمادة نفصيل.، جوابا لها فعال للرشط تيف عجزها صدره

تنثآ جاء دت  أنى تسامهن مؤماات كل ذلك ليااسب ( إَِذا َجاَءكَ )فبدأ بإذا 

مد  داللة : مبامعاك؛ حيث التحقيق تالتأكيد عىل ذلك مع املشقة يف املجيء بام 

اإلمام  ، كل ذلك ممهد للداللة عىل اإلخالص يف عليه اختيار جاء دت  أنى

تح لتمميتهن مؤماات تصدق التوجه ابتداء سبل الاطق احليس، تهو الذي ر

 . ×بالفعل سبل أ  مبامعهن الابي  (نماوا )بالوصف دت  
تهو إما جماز مآسل عالسته املشارفة لعدم االنفصا  ب ن اإلرادة تالفعل لقوة    

لوهبن عىل سبيل العزممة تصدق التوجه، تإما عىل احلقيقة لوسوع اإلمام  يف س

الداعي إىل جتش  تهو أسوى؛ أ  سوة اإلمام  هي  ×اليق ن سبل الذهاب للابي 

 .املشاق للمبامعة

عة ( عىل )معاهدنك( أت عىل )مؤمّن( .... مثال؛  ملا يف املباممبامعاكتمن ث  نثآ )

، تالداللة عىل البذ  تالتضحية من أجل اإلمام  من زمادة التوثيق، تسوة الوصف

 ذه املعاين ال جتدها يف غريها.ته

تجاء بالبيع ههاا عىل املفاعلة للمشاركة ب ن الطآف ن تملا يف اآلمة من العآض 

، كا  أد  عىل نرشمفهن، تعظ  ×تالقبو ، إذا كا  املشارك اهن هو الابي 

 سدرهن تمرانتهن.
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 تمالحظ أ  الفعل سد نعدى بعىل، تممرن أ  معدى بافمه إىل املفعو  الثاين 

ملا يف معاى العلو ههاا من داللة الممو تاالرنفاع عىل  ﴾ پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ﴿

نلك املفاسد املذكورة، تالتعفف عاها، تهو ما متااسب من تصفهن باإلمام  ، تما 

 متااسب مع أ  اإلمام  تسع ماهن سابقا.

 تمع نعدي الفعل بعىل جاء املفعو  مصدرا مؤتال تمل مأت مع املصدر الرصمح؛

تذلك إلرادة املبامعة عىل انتفاء نلك اأمور برل مآاحلها تيف كل صورها تما 

 حيملها من تجوه.

بيا  ذلك أ  للرشك مداخل متعاظ  هبا إىل أ  مصل إىل الرشك اأكرب،  

تللرسسة مغآمات من الطمع يف ما  الغري، تالتفرري... إىل أ  حيدث الفعل ...، 

تاملخالطة ... إىل أ  مصل إىل الفعل نفمه ... تللزنى مثال مقدمات من الاظآة 

تهرذا لرل نلك اأفعا  مقدمات نوصل إليها، فافي املصدر الرصمح مد  عىل 

نفي الفعل نخآا ، تنفي املصدر املؤت  من أ  مع الفعل مد  عىل اأحوا  املحيطة 

 به تتمو  زماه تاإلحاطة به.

د  عىل حتقق اإلمام  يف سلوهبن تسوة تمن ث  كا  نفي املصدر املؤت  يف املبامعة أ

 اإلخالص فيها فرأهن  نفوا عاهن كل ما مؤدي إىل الفعل فضال عن الفعل نفمه.

تملا كا  العمل ماهن عىل نحو من اإلخالص تسوة الآغبة كا  اجلزاء عليه 

تمل مقل  ﴾  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴿ متااسبا مع علو العمل تسموه ، فجاء اجلزاء

اتج ب ن الرشط تاجلزاء من تجه ، تليجعل اجلزاء من جاس فاسبل إمامهنن ليز

االستغفار؛ أ  طآمقهّن إىل اهلل، عز تجل ال  العمل من تجه نخآ ، ث  زاد عليه

خيلو من خطأ أت غفوة ، فلام كانت البدامة عىل حا  من اإلخالص عاليا كا  طلب 

 ل.االستغفار اهن عاد املبامعة متحضا يف علو اجلزاء تسبو  العم
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 املبحث الثاني
 البيع يف سياق احلض والتحفيز

جاءت مادة البيع يف سياق احلض تالتحفيز يف عدة مواضع ، تلرن هذه 

 املواضع ال ختآج عن أمآمن : 

 اأت  : احلض تالتحفيز يف اإلنفاق.

 الثاين : احلض تالتحفيز يف اجلهاد.

اء بتعظي  جزائه تالتحفيز هو احلث تالتشجيع عىل الفعل بالرتغيب فيه، سو

 تنفخي  عاسبته، أت بالتخومف من الرتك ببيا  هو  املآ ، تتدة العقاب.

تمالحظ أ  التحفيز يف البيع هاا سد ارنبط بعظ  املطلوب؛ أنه سد جاء يف سياق 

اإلنفاق تاجلهاد تكالمها بذ  لغا  نفيس؛ إذ املا  تقيق الآتح، فاحتيج يف احلض 

يف بيا  عظ  اجلزاء، أت خطآ التقصري؛ حفزا للافس تاحلث عليهام إىل اإلبالغ 

 للقبو  تاملمارعة بالعمل تالتافيذ امتثاال لألمآ، تطلبا للثواب .

 أوال : الحض والتحفيز في اإلنفاق:
 جاء التعبري بالبيع يف احلض تالتحفيز يف اإلنفاق يف موضع ن : 

گ  گ  ڳ   ڳ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   ﴿اأت  : يف سوله نعاىل : 

 .[254]البقآة: ﴾ں  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ﴿الثاين سوله نعاىل : 

 .[31]إبآاهي :  ﴾ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

هو اإلنفاق الواجب النصا  الوعيد به تاإلنفاق املأمور به يف سوله:)أنفقوا(
(1)

 . 

                                                        
 .1/326الرشاف، ( 1)
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هو أع  من اإلنفاق الواجب، تلذلك حذف املفعو  به ليع   تسيل املآاد: ما

اأمآ بالصدسات الواجبة تغريها
(1)

.  

]احلدمد:  ﴾ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں      ﴿كام سا  نعاىل: )الفدمة(  تالبيع هاهاا: بمعاى

، فرأنه سا : من سبل أ  مأيت موم ال جتارة فيها فترتمب ما نفتدي به من [ 15

العذاب(
(2)

إىل هذا املعاى بقوله: )ال مباع أحد من نفمه، ار ابن كثريتسد أت ، 

تال مفادي بام  لو بذله تلو جاء بملء اأرض ذهبًا(
(3)

تالبيع )فدمة؛ أ َّ املآء سد  .

مرشي نفمه تمآاده بام  تكأ  معاى اآلمة معاى سائآ اآلي التي نتضمن أال فدمة 

موم القيامة(
(4)

نه رشاء الافس من ااهالكسمي الفداء بيعًا، أ . تإَّنام
(5)

. تانتفاء 

ل ما  البيع تاخللة تالشفاعة كاامة عن نعذر ندارك ما فات اإلنما ؛ )أ َّ املآء حيصِّ

معوزه بطآق هي املعاتضة املعرب عاها بالبيع تاالرنفاق من الغري تذلك بمبب 

اخللة أت بمبب الواسطة(
(6)

. 

ى مع ما مذكآ بعد ذلك من نمات تهذا احلض عىل اإلنفاق تالتحفيز عليه متالس

ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ﴿ بدءا من سوله :

تمن هاا  [261]البقآة: ﴾گ  گ  ڳ    گک  گک  ک     کژ  ڑ  ڑڈ  ژ  

 كانت اآلمة التي معاا كالتوطئة للحدمث عن اإلنفاق بصوره املختلفة.  

التضاد ب ن حالت ن: حالة من  أما املوضع الثاين فإ  المياق اخلاص مباي عىل

تهذا مباي عىل ا  عباد اهلل املؤما ن تصفاهت ، بدلوا نعمة اهلل كفآا تجزائه ، تح

 الممت العام لاظ  سورة إبآاهي . 

                                                        
 . 14/ 3التحآمآ تالتاومآ،( 1)

 . 6/531مفانيح الغيب، ( 2)

 .1/671بن كثري، نفمري ا( 3)

 . 1/339باظآ: املحآر الوجيز ( 4)

 . 1/187باب التأتمل يف معاين التازمل، ل( 5)

 . 14/ 3التحآمآ تالتاومآ، ( 6)
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تمالحظ أ  البااء فيهام جاء متشاهبا ، فاالحظ أ  البيع فيهام سد جاء مافيا بال يف 

وحدة، تأهنام سد سبقا بالدعوة لإلنفاق املوضع ن ، فرا  فيه نفي اجلاس دت  نفي ال

تالرتغيب فيه تاحلض عليه، تأهنام سد اتتمال عىل التحذمآ تالرتهيب، بياام اختلفا 

 يف الذكآ تاحلذف ، تالتقدم  تالتأخري تالصفات.

تمآجع ذلك كله إىل انفاسهام يف المياق العام تاختالفهام يف المياق اخلاص 

 الدسيق.

م يف املوضع ن احلض عىل اإلنفاق تالتحفيز عليه بدءا فلام كا  الغآض العا

يف سورة إبآاهي  ،  (مافقوا)يف سورة البقآة ، ت (أنفقوا)بالدعوة إليه نآغيبا فيه :

فالغآض يف كليهام اإلرتاد تاحلث، تلراهام اختلفا حيث جاء اأمآ الرصمح يف  

اأمآ يف سورة إبآاهي ؛ ، تجاء اخلرب بمعاى البقآة أنه يف نداء الذمن نماواسورة 

أنه يف خطاب العباد ته  أعىل رنبة من اأتل ن، فيرفي معه  اإلخبار؛ تأنه سدم 

 عليه ذكآ إسامة الصالة تالتالزم بياهام مما مع ن عىل الثاين عاد أدنى بادرة .

كام اترتكا يف التحذمآ من انتفاء حتقق اأمآ أت استطاعة حدتثه أت خآتجه عن 

من )... يف سورة البقآة  ،تسوله :  من سبل أ  مأيت)رة أت الزمن يف سوله : ئآة القددا

 يف سورة إبآاهي  .  ( . تال خالسبل ..

تإنام جاء يف التحذمآ من خآتج دائآة الزمن بافي البيع خاصة ابتداء يف 

املوضع ن؛ أنه الوسيلة للرمب تالتمو  الذي متأنى ماه اإلنفاق، فإذا انتفى البيع 

 انتفت القدرة عىل اإلنفاق من باب أتىل. فقد

؛ (من سبل)تمالحظ أ  الدعوة لإلنفاق سد جاء متعلقها الظآف مصدرا بمن 

لترو  موصولة بابتداء موم القيامة مبارشة ، تمن ث  فلن ماتفي البيع تما بعده إال 

 .(من)ك املوضعا  أمضا يف التصدمآ بـ عاد ابتداء ذلك اليوم ، تأجل هذا اترت
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أهنا أع  من غريه بام متااسب مع التارري؛ إذ  (ال) أنه يف كليهام أتثآ الافي بـ كام

، فافي البيع العموم تالشمو  لرل صوره تأحوالهإ  نارري البيع تما بعده إلرادة 

مارآا ليافي مجيع صوره بام كا  تست الازت  تما ممتجد من صور عرب الزما  

ههاا بياام نثآ التعآمف يف نمة اجلمعة؛ أنه يف اجلمعة تاملرا  ... تمن ث  نثآ التارري 

تحادثة خمصوصة، بخالف ههاا فهو يف امتداد الزمن  سد أخذه  من أمآ معلوم اه 

 موصوال بيوم القيامة فال متأنى فيه التعآمف.

بياام اختلفا يف الذكآ تاحلذف حيث ذكآ رسا تعالنية يف سورة إبآاهي  تمل مذكآ 

، تذلك للداللة عىل تمو  تست اإلنفاق تاستغآاسه لألحوا  أنه  يف سورة البقآة

تال رمب أهن  أعىل رنبة  (..سل لعبادي .)مع العباد يف حا  إضافته  إىل اهلل نعاىل 

فااسبه  استغآاق احلا  ، تمن ث  ذكآ مع اإلنفاق إسامة الصالة مقدمة عىل اإلنفاق 

 كآ أصال يف نمة البقآة. نااسبا مع علو رنبة املخاطب ، بياام مل نذ

( نعمي  أحوا  اإلنفاق، تالافقة يف كل أحوااها خري مادام عمل رسًا تعالنيةت)

خالصًا لوجه اهلل نعاىل، تإنَّام حيصل التفاتت يف حا  الافس تاالحتياط للآماء  املآء

 تسّد مداخله.

خواطآ الآماء؛  تنقدم  الرس عىل العالنية نابيه عىل أنَّه أتىل احلال ن لبعده عن »

«تأ  فيه استبقاء لبعض حياء املتصدق عليه
(1)

 . 

كام أنه زاد ذكآ الشفاعة يف نمة البقآة نااسبا مع ذكآها يف اآلمة التالية اها ، تأّ  

سورة البقآة ذكآت معبودات من دت  اهلل بخالف سورة إبآاهي  فل  مآد فيها ذكآ 

 للشفاعة .
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( يف سورة إبآاهي  خال الوحدة بياام جاءت ) ( يف سورة البقآة لافيخلة)تذكآ

اجلاس تذلك لتااسب اخللة يف سورة البقآة مع ذكآ الشفاعة مافية فيها؛ أ   لافي

الشفاعة، تنفي الوحدة أبلغ يف الافي من نفي اجلاس الستلزام  اخللة من أسباب

اأت  استغآاق اأفآاد فآدا فآدا
(1)

املوجود بخالف الثاين ، تهو أنمب للتفصيل  

 يف سورة البقآة.

 : الحض والتحفيز في الجهاد: ثانيا
 جاء احلض تالتحفيز يف اجلهاد يف ثالثة مواضع :

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ﴿اأت : يف سوله نعاىل : 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ۅۋ    ۅ

  یېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئوئ   وئ

 .[111لتوبة:]ا ﴾ی  ی  ی  جئ  

ڀ     ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ﴿الثاين: يف سوله نعاىل : 

 . [10]الفتح:﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ﴿ الثالث: يف سوله نعاىل:

  .[18]الفتح:  ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 المياق العام تهو احلدمث عن اجلهاد تالقتا  فاملواضع الثالثة نتفق يف

تاالستعداد له، تلراها ختتلف يف المياق اخلاص الدسيق، فالمياق اخلاص خمتلف 

تدة، تتست عرسة، تحدتث نثاسل تختلف من بعض  يف سورة التوبة ؛ إذ فيها

 املؤما ن فاستىض زمادة التحفيز تاحلث تنفصيل صورة املبامعة.

تاملبادرة  ، فهي يف سياق املمارعة إىل اأمآ، تاملطاتعة فيه،بخالف سورة الفتح
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فيه نعزمز تنرص تمؤازرة، بخالف سورة التوبة فقبلها  فالرالم المابق إليه،

 ، تختلف البعض  فااسبها التفصيل.مجد البراراحلدمث عن م

ىل فاملوضع اأت  يف نمة التوبة جاء التعبري بالبيع يف سمت فآمد يف ذكآ ما مد  ع

بخالف نمتي الفتح فذكآ البيع ابتداء؛ تذلك  ﴾ ...ۇ  ۇ  ۆ   ﴿البيع دت  لفظه 

أ  نمة التوبة فيها تدة تضيق ، بخالف الفتح فه  الماعو  للبيع تالآاغبو  فيه ، 

فليس هااك ضيق أت تدة .. فالضيق تالشدة يف سورة التوبة ناسبه التمهيد لذكآ 

 ؤكدا بإّ  مضافا إىل اهلل نعاىل يف ممتهل اآلمة.البيع عن طآمق التعبري بالرشاء م

(تسد افتتحت اآلمة بـ ( بصيغة اترتى؛ لتأكيد االهتامم باخلرب تجيء باملماد ))إ َّ

املايض؛ إلفادة معاى امليض تحتقق تسوع فعل الرشاء. تسد جاءت أمضا اآلمة الثانية 

لك لغآض االهتامم مؤكدة بإّ ، تاملوضع الثالث مؤكدا بقد تالم التحقيق، كل ذ

 باخلرب املذكور يف كل موضع.

تملا كا  املؤمن مبذ  نفمه تماله يف سبيل اهلل نعاىل، فإ َّ اهلل نعاىل جيازمه عىل 

مّثل اهلل إثابته  باجلاَّة عىل بذاه  أنفمه  تأموااه  يف سبيله  »ذلك باجلاَّة، فـ 

 « بالرشتى
(1)

. 

بصورة البيع تالرشاء فاملجاهد بائع تاآلمة نصور حالة ب ن طآف ن متقابل ن 

نفمه تماله هلل نعاىل، تاهلل مشرٍت ذلك بثمن مبذت  هو اجلاَّة، فالتعبري هبذه الصورة 

حيتمل املجاز املآكب تهو اأظهآ
(2)

 فاآلمة من سبيل االستعارة التمثيلية.، 

ليد  عىل  تمل معرس بأ  سا : إ َّ اهلل باع اجلاَّة من املؤما ن بأنفمه  تأموااه ؛

أ َّ املقصد بالعقد هو اجلاَّة تما بذله املؤماو  يف مقابلها تسيلة إليها برام  العاامة 
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 هب  تبأموااه 
(1)

. 

تملا كا  من تأ  حآف الباء أ  مدخل عىل الثمن يف صيغ الرشاء تكا  املتوسع 

ك )مبالغة من المياق أ  مقا  )باجلاَّة( عد  عن ذلك بأ  سا  )بأ َّ اه  اجلاَّة( تذل

يف نقآمآ تصو  الثمن إليه  تاختصاصه هب  كأنه سيل: باجلاَّة الثابتة اه  املختصة 

هب (
(2)

. 

تالالم يف سوله: )اه ( لالستحقاق تسدم تبه اجلملة اجلار تاملجآتر)اه ( عىل 

املبتدأ اجلاّة؛ إتعارًا باالختصاص تأهن  مااط الترآم  تاإلجال  تفاًء بصدق 

 بيعته .

)مقانلو  يف سبيل اهلل( ممتأنفة استئاافًا بيانًا؛ ملا أجله الرشاء، كأنَّه ملا  تمجلة

سبحانه: )إ  اهلل اترتى( سيل: ملاذا كا  ذلك؟ فقيل: ليقانلوا يف سبيل اهلل،  سا 

تسيل بيا  للبيع الذي ممتدعيه الرشاء املذكور، كأنَّه سيل: كيف مبيعو  أنفمه  

مقانلو  يف سبيل اهللتأموااه  باجلاَّة، فقيل: 
(3)

  

تال نآى نآغيبا يف اجلهاد أبلغ من هذا )أ  مرا  التملي  هو املعآكة؛ أ َّ البيع 

سل  تمن ث  سيل )بأ َّ اه  اجلاة( تمل مقل باجلاَّة، تأبآز اأمآ يف صورة اخلرب، ث  

ال ألزم البيع من جانبه تضمن إمصا  الثمن إليه  بقوله )تعدًا عليه حقًا(، أي 

ث  ما اكتفى بذلك، بل  _سبحانه تنعاىل  _إسالة تال استقالة من حبرة رّب العزة 

ع نَّ الصروك املثبت فيها هذه املبامعة تهي التوراة تاإلنجيل تالقآن (
(4)

. 

تمجلة )مقانلو ( فيها معاى اأمآ ث  فآع عليها مجلة )فيقتلو  تمقتلو ( عىل  
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 فعو  كام يف سآاءة اجلمهور.بااء اأت  للفاعل تالثاين عىل امل

تيف نقدم  صيغة املباي للفاعل ما مفيد االهتامم بجهاد الرافآمن تإزاحته  عن 

طآمق نبليغ دمن اهلل للعامل ن، تالرتغيب يف ذلك، تسآأ محزة تالرمائي تخلف، 

اأت  بصيغة املباي للمفعو ، تالثاين بصيغة املباي للفاعل
(1)

. تنقدم  املباي 

سبيل اهلل الذي هو سبب نوا  اجلاَّة. تيف  عآ بفضل االستشهاد يفللمفعو  مش

اآلمة نلمس جااس االتتقاق الااسص الختالف احلآكات ب ن )َمْقُتُلوَ  تُمْقَتُلوَ ( 

تهو مفيد التأكيد عىل مبامعته  هلل نعاىل ، تأنه ممتوي عاده  الغلبة أت الشهادة يف 

 سبيل اهلل نعاىل.

ليزمد من  ﴾ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ ﴿تجاء سوله نعاىل:  

انمجام الاص تمتاسك أجزائه تإحرام باائه، تذلك من خال  ما اتتمل عليه من 

التذميل تهو يف اصطالح البالغي ن: أ  مؤنى بعد متام الرالم برالم ممتقل يف 

معاى اأت : حتقيقًا لداللة ماطوق اأت ، أت مفهومه؛ ليرو  معه كالدليل؛ ليظهآ 

من فهمه ى عاد من ال مفه  تمرمل عاداملعا
(2)

. تهو عىل سمم ن: سم  ال مزمد 

عىل إفادة املآاد سبله؛ تإّنام مؤنى به للتأكيد تالتحقيق، تسم  خيآجه املترل  خمآج 

املثل المائآ ليحقق به ما سبله
(3)

تهذا القم  أسوى تأبدع من القم  اأت  ملا فيه . 

تسد جاء القمام  يف هذه اآلمة الرآممة، فقوله: من إصابة املعاى تسريترة املثل، 

نذميل للرالم الذي سبله، تسد جاء التذميل؛ لتحقيق الرالم سبله   ﴾ى  ائ  ائ﴿

 ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿تنوكيده، دت  زمادة عليه لرامله تمتامه. تمجلة: 

 نذميل ثا  خآج خمآج املثل؛ لتحقيق ما نقدم، تكل ماهام نذميل عىل ما سبله.

                                                        
 .5/305، تالتبيا  للطويس، 5/102، ط: البحآ املحيماظآ( 1)

 . 373لصااعت ن أيب هال  العمرآي، تاب ا: كماظآ( 2)

 . 2/235ج  املصطلحات البالغية تنطورها،: أمحد مطلوب، معماظآ( 3)



 (ه1437 رخر جمادى اآل)  الحادي والعشرون    العدد  مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

313 

إنراري )بتازمل المامع  ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿ :فهام يف سولهتاالست

مازلة من جيعل هذا الوعد حمتماًل للوفاء تعدمه كغالب الوعود فيقا : تمن أتىف 

بعهده من اهلل إنرار عليه(
(1)

. 

التفات من الغيبة إىل اخلطاب نرشمفًا اه . ، ﴾ېئ ېئ ﴿تيف سوله:   

تر ظاهآ؛ أ  اخلرب المار مؤثآ يف تاالستبشار إظهار الرستر تالبهجة تهو رس

الافس تنظهآ نثاره عىل برشة الوجه
(2)

فيزمد الوجه هباًء تإرشاسًا، تهذا التوجيه فيه  

إتباع نفيس ممبق اإلتباع اأخآتي ، تالفاء لرتنيب االستبشار أي إذا كا  كذلك 

تا هنامة الرستر فرسُّ
(3)

ظهار . تإضافة البيع إىل ضمريه  يف سوله: )ببيعر ( إ

)الذي بامعت  به( نأكيد ملعاى البيع،  الغتباطه  به، تتصفه باملوصوف تصلته

تنقآمآ له تإتعار اه  بتميزه عىل غريه من البيوع فإنَّه بيع الفاين بالباسي، تأ  كال 

البدل ن له كام سا  احلمن البرصي: )اترتى أنفمًا هو خلقها، تأمواالً هو رزسها، 

 الدعوة إىل الطاعةتهذا يف غامة التلطف يف
(4)

. 

شار إليه، تاس  اإلتارة )ذلك( معود إىل البيع، تيف ذلك نابيه إىل علو مازلة امل 

، تالعموم يف اس  اإلتارة جامع لصفات البيع بذلك تسمو مآنبته يف الرام 

التفصيل البدمع يف هذه اآلمة بذكآ مجيع أجزائه تسوله: )هو الفوز العظي ( نذميل 

ذلك البيع تإتارة إىل اجلاة التي جعلت ثماًا بمقابلة ما بذلوا من  مقآر ملضمو 

«تيف ذلك إعظام للثمن تماه معل  حا  املثمن»أنفمه  تأموااه  
(5)

. 
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تيف املوضع الثاين البيعة املذكورة يف اآلمة الرآممة هي بيعة الآضوا  التي  

كانت باحلدمبية
(1)

ذلك نشبيها باملعاتضة عبارة عن املعاهدة؛ سميت ب»، تاملبامعة: 

«املالية
(2)

من سبيل االستعارة التمثيلية يف نشبيه هيئة الصحابة، رضوا  اهلل  فاآلمة 

، عىل الارصة تعدم التخيل مهام كلفه  اأمآ ، بمن ×عليه  ته  معاهدت  الابي 

 معقد مبامعة مع غريه عىل ثمن ما ، تمعزم عىل نافيذ هذه املبامعة مهام كلفه اأمآ.

صل املبامعة مشتقة من البيع، فهي مفاعلة ب ن طآف ن، تداللة الفعل بامع عىل تأ

ۇ  ۇ   ﴿املشاركة نظهآ بوضوح يف بيع املؤما ن أنفمه  هلل نعاىل كام سا  نعاىل: 

ۉ  ۉ  ې  ې    ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ىې   ې

 .[111]التوبة:  ﴾جئ       ی    ی    ی  یىئ  ىئ     ىئ      ېئ        ېئ     ېئۈئ  ۈئ

عبارة عن املعاسدة تاملعاهدة، كأ َّ كل تاحد ماهام باع ما عاده »فاملبامعة تالتبامع 

«صاحبه تأعطاه خالصة نفمه تطاعته من
 (3)

املتعاسدمن بائع نقلت إىل تأ  كال  ؛

«العهد عىل الطاعة تالارصة»معاى 
(4)

اهلل، عز تجّل ذكآ يف أت   . تمما مؤمد ذلك أ َّ 

                                                        
ا  إىل سآمش؛ ليتفاتض معه ، فأتيع أنه ستل، فعزم  ×ه البيعة أ َّ الابي تسبب هذ( 1) ، أرسل عثام  بن عفَّ

مقو :  عىل ستا  سآمش، فدعا الااس إىل املبامعة فبامعوه عىل القتا  فرا  جابآ بن عبداهلل  ×الابي 

خالف بياهام فعدم الفآار  بامعوه عىل أ  ال مفآتا، تيف رتامة عبداهلل بن زمد: بامعااه عىل املوت، تال

مقتيض الثبات حتى الارص أت الشهادة كأنه )أراد عىل أال نفآتا تلو مت ( فتمابق الصحابة رضوا  اهلل 

مبامعونه، تكا  عدده  نحو ألف تأربعامئة عىل أكثآ الآتامات. فبامعوه عىل مااجزة  ×عليه ، إىل الابي 

، فوق أمدي ×، مضع مد رسو  اهلل ، فرا  عمآ سآمش رغ  كوهن  ال حيملو  إال سالح املمافآ

الااس حتى ال متعب من حتآمرها من كثآة املبامع ن تأخذ بيد نفمه تسا : هذه عن عثام  تمل متخلف عن 

 . 163/ 7: زاد املمري البن اجلوزي البيعة إال اجلّد بن سيس ، ماظآ

 . 1/64الباري رشح صحيح البخاري  ماظآ فتح( 2)

 . مادة )باع(1/120تس، ناج العآ( 3)

 . 26/159التحآمآ تالتاومآ، ( 4)
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 اآلمة لفظ املبامعة تيف نخآها املعاهدة مما مد  عىل احتاد معاامها.

لإلتعار  (إ َّ ) نعاىل هذه اآلمة بحآف التأكيد تنظآًا أمهية هذه املبامعة بدأ اهلل

بأمهية اأمآ، تمترياه يف الافس تنقومته ، تاس  املوصو  )الذمن( مشعآ بتعظي  

 تالعمل الذي هو مااط التوجيه. املوصوف به 

الستحضار » تجميء صلة املوصو  )مبامعونك( بصيغة املضارع دت  املايض؛

ا سد  ا حاصلة يف زمن نزت  هذه اآلمة مع أهنَّ حالة املبامعة اجلليلة؛ لترو  كأهنَّ

«انقضت
(1)

 . 

تحيتمل أ  مرو  املضارع مع ميض الزمن إلرادة الصدق تاإلخالص يف املبامعة 

تى إهنا نتجدد بتجدد سببها، تأهن  عىل استعداد ملبامعات أخآى تستا بعد تست ح

إذا استىض اأمآ ذلك، تيف هذا زمادة مدح اه  يف رسوخه  عىل سوة إمامهن  الذي 

د  إىل املايض كانوا عليه تست املبامعة، تهو أتىل من جمآد االستحضار؛ أنه سد ع

مع استضائه املضارع أنه يف املمتقبل  (تمن أتىففمن نرث ) بعد ذلك يف سوله

 .ب عليه اجلزاء اآليت بعدنإلرادة التحقيق حتى مرت

للمبالغة تالتأكيد تاملعاى: ال مبامعو  إال  ﴾ٻ  ٻ  پ ﴿ تاحلرص يف سوله:

سرص ادعائي بادعاء أ َّ غامة البيعة تغآضها هو الارص لدمن اهلل ترسوله »اهلل تهو 

«فادعي أهنَّ  بامعوا اهلل ال الآسو  فاز  الغآض مازلة الوسيلة
(2)

. 

{إنام مبامعو  هلل}مؤمد ذلك سآاءة 
(3)

أي: أجل اهلل نعاىل، تاملفعو  حمذتف  

 ، كعقده مع اهلل×أي: إنَّام مبامعونك هلل. تهذا مقآر أ َّ عقد امليثاق مع رسو  اهلل 
 ﴾ ٻ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿نعاىل من غري نفاتت يف العقد كام يف سوله نعاىل: 

                                                        
 . 26/157املصدر المابق، ( 1)

 .26/157التحآمآ تالتاومآ، ( 2)

 .3/543، تالرشاف، 8/91املطلب، ماظآ: البحآ املحيط،  تهي سآاءة متام بن العباس بن عبد( 3)
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أهنَّ  باعوا أنفمه  من اهلل باجلاة، تكا  العقد مع ». تإنَّام سميت بيعة [80]الاماء: 

« ، فرأهنَّ  بامعوا اهلل عزَّ تجل؛ أنه ضمن اه  اجلاة بوفائه ×رسو  اهلل 
(1)

 . 

پ  پ  پ   ﴿ هي مبامعة هلل نعاىل، سا  عقب ذلك:  ×تملا ب نَّ أ َّ مبامعة الابي   

ذهب الزخمرشي إىل أ َّ ذلك عىل سبيل التخييلتسد  ﴾ڀ
(2) 

ختيل أ َّ اهلل »أي 

نعاىل مبامعه املبامعو ، فأثبت له اليد التي هي من رتادف املبامع عىل تجه التخييل 

«مثل إثبات اأظفار للماية
 (3)

. 

( كام أتار إىل ذلك تأمدهي  - مد اهللتمما زاد هذا التخييل حماًا املشاكلة ب ن ) 

راكيالم
(4)

. 

مأخوذ من حا  املتبامع ن »تسيل جيوز أ  مرو  ذلك كاامة عن احلفظ تالارصة 

إذا مدَّ كل تاحد ماهام مده إىل صاحبه يف البيع تالرشاء تبياهام ثالث متوسط، ال 

مآمد أ  متفاسخا العقد من غري إمتام البيع فيضع مده عىل مدهيام، تحيفظ أمدهيام إىل 

ك أحدمها مرتك مد اآلخآ، فوضع اليد فوق اأمدي صار سببًا أ  مت  العقد، تال مرت

«للحفظ عىل البيعة
(5)

. تسد هيأت صيغة املبامعة أ  نذكآ بعدها اأمدي؛ أ  

 :  املباَمع كام يف سو  كعب بن زهري املبامعة مقارهنا تضع املبامع مده يف مد

القيُل  حتى تضعت ممياي ال أنازعه        يف كفِّ ذي نقامت سيله
(6)

 

استعارة نرصحيية  ﴾پٱ ٻ ٻٻٻ  ﴿تعىل ذلك مرو  يف سوله:

نبعية حيث تبه املعاهدة عىل اجلهاد باأنفس بدفع الملع مقابل اأموا ، تاستعري 

                                                        
 . 163/ 7زاد املمري ( 1)

 . 337/ 4الرشاف، ( 2)

 . 26/158لتاومآ، التحآمآ تا( 3)

 . 1/169مفتاح العلوم، ( 4)

 . 73/ 28مفانيح الغيب، ( 5)

 .342دموا  كعب بن زهري، ص ( 6)
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املشبه به للمشبه، تاتتق من البيع مبامعو  بمعاى معاهدت  عىل دفع أنفمه  يف 

 سبيل اهلل، تتجه الشبه اتتام  كل عىل املبادلة.

ٱ  ٻ    ٻ   ﴿عىل مجلة:    ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿تفآع سوله: 

 نعظياًم اهذه البيعة تإعالًء من تأ  الوفاء هبا. ﴾ٻ  ٻ  پ  

تالارث: نقض ما نعقده تنصلحه، تماه نرث اأكمية )مجع كماء( 
(1)

 

تالارث: أ  ناقض أخالق اأخبئة تاأكيمة البالية فتغز  ثانية
(2)

تأصل ذلك أ َّ  

ف أت الشعآ مربم تمامج فإذا بليت الاميجة نرثت خيوطها تنقضت خيطًا الصو

خيطًا ث  خلطت بالصوف اجلدمد ث  غزلت مّآة ثانية، تالذي مارثها مقا  له: 

ناكث
(3)

ث  استعري اللفظ لاقض العهد بعد إحرامه كام نارث خيوط الصوف  

نرث العهد تاحلبل املغزت  بعد إبآامه، فيقا : نااكث القوم عهوده : نقضوها، ت

فانترث أي: نقضه فانتقض
(4)

. 

تيف داللة الفعل ما موحي بالرتاجع تالاروص بفك عقد اأخبئة تاأكيمة 

تاحدًا نلو اآلخآ، فرأ َّ الااكث متوسف عن إمتام عمله ث  مقوم بأعام  نبطل ما 

 حيث بدأ. عمل حتى معود إىل

البيعة تنافري من الاروص  تيف التعبري بالارّث دت  غريه حتذمآ من نقض هذه

عاها؛ تاهذا جاء التعبري بأسلوب احلرص بإنَّام لقرص الارث عىل الااكث، تاملعاى ال 

نرث العهد ال خيلو من سصد إرضار »مبر بذلك إال نفمه، تال مبر اهلل تيئًا، أ َّ 

اكث عىل )نفمه( دت  )عىل ـد الاـب سصـلب لقلـآ القــقصـجيء بـوث فـمارـبال

                                                        
 . 799املفآدات يف غآمب القآن ، ( 1)

 . 1/82هتذمب إصالح املاطق، ( 2)

 . 196/ 2: لما  العآب، ماظآ( 3)

 . 2/197لما  العآب، ( 4)
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(1) «×الابي 
. 

؛ ليتيح جماالً للتبرص  ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ   ﴿ت  ﴾ڀ  ڀ   ﴿ث  سابل ب ن 

تالتأمل، تحيدث حآكة ذهاية يف املقارنة ب ن الصورن ن، فإذا أضيف إىل ذلك الآبط 

املحر  ب ن املقدمات تالاتائج التي موحي هبا أسلوب الرشط مرو  التأثري بلغ مداه 

 يف نفس املتلقي.

ِه( بررس ضمري الغائب ااهاء، تسآأ حفص بالض  )عليُه(تسآأ اجلمهور )علي
(2)

 

ا هاء هو تهي  تالض  عىل لغة سآمش نقو : مآرت بُه تعليُه تإليُه، تتجه ذلك أهنَّ

املضمومة فاستصحب اأصل يف ذلك تتجه الررس رعامة الياء الماكاة كام يف: إليه 

تفيِه، تكذا إذا كا  سبلها كرسة نحو: به تنحوه
(3)

ه اآلمة الوحيدة يف القآن  ، تهذ

 -أعل  تاهلل-الرآم  التي عد  فيها عن الررس إىل الض  تلعل الرسَّ يف ذلك معود 

 :أمآمن إىل

جيء بالضمة التي هي أسوى احلآكات تأثقلها ملااسبة عهد البيعة الذي هو  -

 أثقل العهود فااسب ذلك نفخي  ذلك العهد تنعظيمه تاإلعالء من تأنه.

لض  لتفخي  لفظ اجلاللة )اهلل( تما مقتيض ذلك من نفخي  امُلَعاَهد مااسبة ا -

تنعظي  تأنه
(4)

. 

رابطة جلواب الرشط، تإمثار حآف  ﴾ٹ  ڤ  ڤ ﴿تالفاء يف سوله :  

)الم ن( دت  )سوف( مشعآ بقرص مدة التافيس، تسآب جزاء املؤما ن تنبشريه ؛ 

تسآأ نافع تابن كثري تابن عامآ، مما مااسب إكآام املوف ن ببيعته  مع اهلل نعاىل، 

                                                        
 . 160/ 26التحآمآ تالتاومآ، ( 1)

 . 117، التيمري يف القآاءات المبع ، تالداين  1/240زري ، الارش يف القآاءات العرش : ابن اجلماظآ (2)

 . 13/252ين : رتح املعاماظآ( 3)

 .13/252ماظآ: رتح املعاين ( 4)
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{فماؤنيه}
(1)

باو  العظمة عىل االلتفات من ضمري الغيبة إىل املترل  املعظ  نفمه  

 لتأكيد أمآ اجلزاء تأنه تاسع ال تك فيه، أ  الذي نرفل به هو اهلل نعاىل.

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ﴿تجاء املوضع الثالث يف سوله نعاىل : 

لبيا   [18]الفتح:  ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

جزاء البيعة المابقة، تأنه جزاء عظي  نظآا لعظ  البيعة يف ذاهتا ، تلعظ  اهلل نعاىل 

 الذي نرفل هبذا اجلزاء.

تهو »تالآضا: ضد المخط، تمعدى بافمه نحو: رضيته، تأكثآ ما معدى بعن  

اعتبار صدتر معاى ماه موجب مع )عن(، إنَّام مدخل عىل الع ن ال املعاى تلرن ب

«الآضا، تما يف اآلمة من هذا القم . تاملعاى املوجب للآضا فيها هو املبامعة
(2)

تملا  

كا  رضيت ضد سخطت عدي الفعل ريض بـ )عىل( فيقا : رضيت عليه؛ محالً 

لليشء عىل نقيضه، كام حيمل عىل نظريه
(3)

. 

ة عىل رسوخ اإلمام  يف سلوهب  تيف إظهار اس : )املؤما ن( مع التعآمف بأ  دالل

 تنعآمض بملب اإلمام  عمن ختلف عن البيعة.

تإْذ يف سوله )إْذ مبامعونك( ظآف زما  متعلق بالفعل )ريض( مفيد حصو  

الآضا تست انعقاد البيعة، تهاا إتارة إىل العاامة بزمن اخلطاب، إضافة إىل ما مبعثه 

 لتلقي ما مأيت بعدها.التعبري بـ )إْذ( من هتيئة الافس تإثارهتا 

تاإلتارة إىل الزمن هاا ليس جمآد تصف جامد ال رتح فيه بل هو عارص مه  

يف سياق اآلمة ممه  يف استحضار الصورة فتحدمد حصو  الآضا يف تست انعقاد 

البيعة مفيد رسعة تفاء اهلل نعاىل بالبيعة، تإكآام اهلل نعاىل لعباده املبامع ن بحلو  

                                                        
 .املصدر المابق نفمه( 1)

 .13/261رتح املعاين، ( 2)

 .2/313ماظآ: اخلصائص، ( 3)
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ست تسبل انقضاء البيعة، بل نلحظ نتابعه تست جتدد البيعة الآضا يف ذلك الو

 تحدتثها.

مثري يف املتلقي استحضار صورة املبامعة  )مبامعونك( ارع يفـآ باملضـتالتعبي

مصور نوافد املؤما ن بأعداد كبرية لبذ  البيعة، تال مرو  هذا املعاى  تسيامها، كام

 لفعل املايض.املمتفاد من نصومآ حالته  لو كا  التعبري با

ظآف مرا ، تالالم للعهد الذهاي أي الشجآة  ﴾ڳ ڳ﴿تسوله: 

املعآتفة التي عقدت البيعة يف ظلها. تيف )ذكآ مواضع احلوادث تأزماهنا معا  

نزمد المامع نصورًا(
(1)

. 

أي: من الصدق تاإلخالص يف مبامعته ، تسد  ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴿تسوله: 

ک  ک  ک  گ   ﴿العل  يف سوله نعاىل:  متماء  املآء عن رس نقدم  الآضا عىل

فعل  اهلل نعاىل بام يف سلوهب   ﴾گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

رضاه عاه ، تال عقب بيعته . تهذا التما   مآد إذا اعتربت الفاء يف  ليس عقب

 اهلل عل  إ َّ »: بقوله سوله:)فعل ( للتعقيب، تسد أجاب عن ذلك اإلمام الآازي

متعلق بقوله: )إْذ مبامعونك( كام مقو  القائل: فآحت أمِس إْذ   سلوهب يف ما نعاىل

، أت إْذ دخلت عليه فأكآماي. فيرو  الفآح بعد اإلكآام نآنيبًا،  كلمت زمدًا فقام إيلَّ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿كذلك ها هاا سا  نعاىل: 

فحمب، بل عاد من الصدق إتارة إىل أ  الآضا مل مرن عاد املبامعة  ﴾ڳ  ڱ  ڱ

«املبامعة التي كا  معها عل  اهلل بصدسه 
(2)

. 

                                                        
 . 175/ 26التحآمآ تالتاومآ، ( 1)

 . 28/79مفانيح الغيب ( 2)
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أي: الطمأنياة تاأمن تالآبط عىل سلوهب ، ﴾ڱ  ڱ  ں ﴿تسوله 

أي فتح خيرب بعد انرصافه   ﴾ں  ڻ  ڻ  ﴿تسرو  الافس إىل صدق الوعد 

من احلدمبية
(1)

. 
 
 
 

                            

                                                        
 . 16/236، نفمري القآطبي 4/293ماظآ: نفمري ابن كثري ( 1)
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 اخلامتة
تالصالة تالمالم عىل أرشف اأنبياء تاملآسل ن، سيدنا  احلمد هلل رب العامل ن 

 حممد تعىل نله تصحبه أمجع ن تبعد:

فقد ناات  هذا البحث حتليل نمات مادة البيع يف القآن  الرآم  حتلياًل بالغيا 

مرشف عن مقاماهتا تأرسارها البالغية، تيف هنامة هذا املطاف ممرن أ  أرصد 

 بعض الاتائج التالية:

مادة البيع يف القآن  الرآم  متميزة يف باائها املحر  تصياغتها الدسيقة،  نمات -

 تهي متثل المامت العامة أسلوب القآن  الرآم .

ناوعت مقامات مادة )البيع( يف القآن  الرآم  ناوعًا ظاهآًا تملت يف سياق  -

يق الترشمع مقام العبادات تمقام املعامالت تمقام نآسيخ اإلمام  التام تحتق

 اإلخالص هلل نعاىل.

 كام تملت يف مقام التحفيز احلث عىل اإلنفاق تاجلهاد يف سبيل اهلل.

ناوعت صيغ مادة البيع يف القآن  الرآم  بااًء عىل الغآض الذي سيقت له  -

 تاملقام الذي تردت فيه تهي مل ختآج عن ثالث صيغ: )بيع( ت)بامع( ت)نبامع(.

لقآن  الرآم  جاء يف املعاين املجازمة تبذلك أكثآ استعام  مادة البيع يف ا -

 جآت ألماة العآب تعآًا تنثآًا، تالقآن  الرآم  جاء بلماٍ  عآيب مب ن.

صحب مادة البيع يف الاظ  القآنين كثري من اأساليب البالغية كاالستعارة  -

 تالتشبيه إضافة إىل احلذف تاإلجياز تالتعآمف تالتارري.

ث أتري إىل أمهية الدراسات البالغية التحليلية لاصوص تيف هنامة هذا البح    

القآن  الرآم ، فهي مليئة باأرسار البيانية، زاخآة باملعاين البدمعة التي نثبت 

تعىل نله تصىل اهلل تسل  عىل نبياا حممد  إعجازه عىل مدى العصور تاأزما ،

 تصحبه أمجع ن، تاحلمد هلل رب العامل ن.  
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 راععفهرس املصادر وامل
، حتقيق : حممد أبو الفضل إبآاهي ، طبعة : ااهيئة املرصمة اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي -

 م.1974هـ/1394العامة للرتاب 

، جار اهلل الزخمرشي ، حتقيق: حممد باسل عيو  المود، طبعة دار الرتب العلمية  أساس البالغة -

 .  م1998/ هـ1419اأتىل الطبعة، لباا  -بريتت 

 –،  للايمابوري ،  حتقيق : كام  بميوين زغلو  نرش: دار الرتب العلمية ب النزولأسبا -

 هـ.1411اأتىل،: الطبعة، بريتت

 . ، اإلمام عبد القاهآ اجلآجاين، حتقيق، حممود تاكآ، مطبعة املدين بالقاهآةأسرار البالغة -

 . ة دار الرستر، اخلطيب القزتماي، ضمن جمموعة الرشتح، طبعاإليضاح في علوم البالغة -

، الدكتور عبد املتعا  الصعيدي ، نرش مرتبة اآلداب، الطبعة المابعة عرشة بغية اإليضاح -

 م.2005هـ/1426

، البن جزي الرلبي، حتقيق د/عبد اهلل اخلالدي ، طبعة دار اأرس  بن التسهيل لعلوم التنزيل -

 هـ . 1416بريتت ، الطبعة اأتىل  -أيب اأرس  

 هـ . 1984، للشيخ الطاهآ ابن عاتور ، الدار التونمية للارش ،  يرالتحرير والتنو  -

حتقيق الدكتور أمحد حممد اخلآاط ،  )نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( تفسير البقاعي -

 الاارش: دار القل ، دمشق . 

عة دار حتقيق : حممد عبد الآمحن املآعشيل ، طب تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( -

 هـ .1418 -بريتت، الطبعة: اأتىل  -إحياء الرتاث العآيب 

 .هـ1420صدسي حممد مجيل، طبعة دار الفرآ بريتت، حتقيق،(تفسير أبي حيان)البحر المحيط -

حتقيق : حممد عيل تاه ن ، طبعة : دار الرتب  تفسير الخازن )لباب التأويل في معاني التنزيل ( -

 هـ .1415 -اأتىل بريتت ، الطبعة:  -العلمية 

،  بريتت –، طبعة : دار إحياء الرتاث العآيب  تفسير الرازي )مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير( -

 . هـ1420 - الثالثة: الطبعة

، تهاب الدمن األويس ، حتقيق : عيل عبد الباري عطية ، الاارش: دار  تفسير روح المعاني -

 . هـ1415 ،اأتىل: الطبعة،   بريتت –الرتب العلمية 

طبعة دار إحياء الرتاث  (السليم إلى مزايا الكتاب الكريم تفسير أبي السعود )إرشاد العقل -

 العآيب بريتت . 

، دمشق، بريتت -، دار الرل  الطيب طبعة : دار ابن كثري (تفسير الشوكاني )فتح القدير -

 هـ .1414 -الطبعة: اأتىل 
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، حتقيق : الدكتور عبداهلل بن عبد املحمن  (لقرآنتفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي ا -

الرتكي بالتعات  مع مآكز البحوث تالدراسات اإلسالمية بدار هجآ الدكتور عبد الماد حمن 

 -هـ  1422ماممة ، الاارش: دار هجآ للطباعة تالارش تالتوزمع تاإلعال  ، الطبعة: اأتىل، 

 م.2001

، حتقيق : أمحد عبداهلل القآيش  سير القرآن المجيد(تفسير ابن عجيبة )البحر المديد في تف -

 هـ.1419القاهآة ، الطبعة:  -رسال  الاارش: الدكتور حمن عباس زكي 

قيق : عبدالمالم عبد الشايف حت تفسير ابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(، -

 هـ.1422 -بريتت ، الطبعة: اأتىل  -، الاارش: دار الرتب العلمية حممد

، حتقيق : محد الربدتين تإبآاهي  أطفيش ، الاارش: دار تفسير القرطبي)الجامع ألحكام القرآن( -

 م.1964 -هـ 1384القاهآة ، الطبعة: الثانية،  -الرتب املرصمة 

، حتقيق : حممد حم ن تمس الدمن ، الاارش: دار  (تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم -

 هـ .1419 -بريتت ، الطبعة: اأتىل  -حممد عيل بيضو   الرتب العلمية، ماشورات

يب القاس  حممود بن عمآ أ تفسير الكشاف )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(، -

 ـ.ه1407 -بريتت ، الطبعة: الثالثة  -، طبعة : دار الرتاب العآيب الزخمرشي

  أمحد عبد املوجود، الشيخ عاد حتقيق: )الوسيط في تفسير القرآن المجيد( تفسير الواحدي -

الشيخ عيل حممد معوض، الدكتور أمحد حممد صرية، الدكتور أمحد عبد الغاي اجلمل، الدكتور 

  .هـ1415: اأتىل،  لباا ، الطبعة-عبد الآمحن عومس، الاارش: دار الرتب العلمية، بريتت

القاهآة الطبعة  ، عبد العظي  املطعاي، مرتبة تهبة،رخصائص التعبير القرآني وسماته البالغية -

 .م1392اأتىل 

 ، ااهيئة املرصمة العامة للرتاب، الطبعة الآابعة. م1994عام  ، ابن جاي،الخصائص -

، اإلمام عبد القاهآ اجلآجاين ، حتقيق/حممود حممد تاكآ، مطبعة املدين طبعة  دالئل اإلعجاز -

 م. 1989 -هـ1410 ،ثانية

 .م1399ر صادر بريتت،، حتقيق حممد موسف نج ، داديوان أوس بن حجر -

 ، حتقيق عبدالقادر  مامو، دار القل  العآيب، الطبعة اأتىل، حلب.ديوان عنتر  بن شداد العبسي -

 .م1989، حتقيق مفيد سميحة، دار الشواف، عام ديوان كعب بن زهير -

 ، رشح طال  حآب، الدار العلمية.بن  ربيعة  ديوان مهلهل -

د عبدالغفور عطَّار، مطبعة الرشبتيل، الطبعة الثانية، إسامعيل اجلوهآي، حتقيق أمح الصحاح، -

 م.1979 -هـ 1399عام 
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حتقيق مفيد سميحة دار الرتب العلمية، بريتت عام  ، أبو هال  العمرآي،الصناعتين -

 .ـه1409

 ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباسي ، طبعة دار إحياء الرتاث العآيب بريتت .  صحيح مسلم -

، ابن حجآ، حتقيق حمب الدمن اخلطيب، دار الآما  للرتاث، البخاريفتح الباري شرح صحيح  -

 م.1986القاهآة، الطبعة اأتىل عام 

، لإلمام رشف الدمن الطيبي، نحقيق نخبة من فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب -

 ـ.ه1434الدارس ن، جائزة ديب الدتلية للقآن  الرآم ، الطبعة اأتىل عام 

بو هال  العمرآي ، حتقيق : حممد إبآاهي  سلي  ، الاارش: دار العل  تالثقافة ، أ الفروق اللغوية -

 مرص . -للارش تالتوزمع، القاهآة 

القاهآة ، الطبعة:  -تت بري –، الشهيد سيد سطب ، طبعة : دار الرشتق  في ظالل القرآن -

 هـ.1412 -المابعة عرش 

الاارش: مرتبة اخلانجي، القاهآة ،  ، سيبومه ، حتقيق : عبد المالم حممد هارت  ،الكتاب  -

 م . 1988 -هـ  1408الطبعة الثالثة، 

 . هـ1414 - الثالثة الطبعة،  بريتت –، ابن ماظور ، طبعة : دار صادر  لساب العرب -

، أمحد مطلوب،الدار العآبية للموسوعات الطبعة اأتىل معجم المصطلحات البالغية وتطورها -

 م.2006 -ـه1427عام 

 اخلطيب الرشبياي. ،تاج في مغرفة ألفاظ المنهاجمغني المح -

، حممد فؤاد عبد الباسي ، طبعة دار احلدمث القاهآة ،  المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم -

 م . 1996هـ / 1417الطبعة اأتىل 

، أمحد بن فارس ، حتقيق : عبد المالم حممد هارت  ، الاارش: دار الفرآ ،  معجم مقاييس اللغة -

 م.1979 -ـ ه1399

أبو معقوب المراكي ، حتقيق : نعي  زرزتر ، طبعة  دار الرتب العلمية، بريتت   مفتاح العلوم -

 .  م1987 - هـ 1407 الثانية، الطبعة،  لباا  –

، الآاغب اأصبهاين، حتقيق حممد أمحد خلف اهلل، مرتبة اأنجلو المفردات في غريب القرآن -

 املرصمة.

 .م2004لدت ، حتقيق حامد الطاهآ، دار الفجآ، القاهآة ، ابن خمقدمة ابن رخلدون -

 ، اإلمام الشاطبي، حتقيق مشهور ن  سلام ، دار عفاا ، الطبعة اأتىل.الموافقات -
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 امللخص 
ئم فهذا بحث قا ؛احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد

نقل فيها نقاشا وقع يف  ، بن هشام األنصاري عىل حتقيق رسالة جلامل الدين 

ک  ک   ﴿: أحد جمالسه العلمية يتعلق بآية يف سورة النساء وهي قوله تعاىل

ش ذكر أقوال وجرى يف النقا  ﴾ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

واختيار الزخمرشي  ﴾ڳ  ڳ ﴿يف املعطوف عليه يف قوله  ةلثالثالزخمرشي ا

للقول األول ثم إيراده العرتاض قد يرد عىل القول املختار وإجابته عىل هذا اإليراد 

 من وجهني.

بعد ذلك أورد ابن هشام كالما لشخص مل يسمه استشكل فيه أقوال الزخمرشي 

وكان الرد هو موضوع  ،د ابن هشام عىل هذا املستشكلثم جاء ر ،من جهات ثالث

 هذه الرسالة.

 
 
 

                            

 



 عبد العزيز الجهنيد. تحقيق:  البن هشام األنصاري    ﴾  ...ک  ک   ک﴿ رسالة في قوله تعالى:

332 

 ةــدمـمـق
والصالُة والسالم عىل َمن  ،عّلم اإلنسان ما مل يعلم ،احلمُد هلل الذي عّلم بالقلم

  :وبعد ،واملبعوِث يف خري األمم ،وبدائَع احلكم ،أويت جوامَع الكلم

رسالٌة لطيفة طوهتا يُد النسيان وعالها غباُر الزمن وصمتت عن ذكرها فهذه 

ذلكم هو  ،كتُب الرتاجم مع كوهنا لعلم من أعالم العربية وإمام من أئمتها الكبار

مجاُل الدين عبداهلل بن يوسف، املعروف بابن هشام األنصاري، املولود يف القاهرة 

 .هـ(761)واملتوىف فيها سنةهـ( 708)سنة

أشهُر من أن ُيرتجَم له يف مثل هذه الرسالة الوجيزة بُن هشام وا
(1)

فقد  ،

ُأفرد يف ترمجته ومصنفاته وآرائه كتٌب ورسائُل وأبحاث
(2)

 . 

واملباحث  ،فهو كام قال ابُن حجر : انفرَد بالفوائد الغريبة ،وهو حقيٌق بذلك 

واالقتدار  ،ع املفر واالطِّال ،والتحقيق البالغ ،واالستدراكات العجيبة ،الدقيقة

وامللكة التي كاَن يتمكُن هبا من التعبري عن مقصوده بام  ،عىل الترصف يف الكالم

يريُد مسهبا وموجزا.
(3)

  

وَنَقَل عن ابِن خلدون قوَله : ما زلنا ونحن باملغرب نسمُع أنَّه ظهَر بمرص عاملٌ 

أنحى من سيبويه. ،بالعربية ُيَقاُل له ابن هشام
(4)

  

                                                        
( وشذرات 2/68( وبغية الوعاة )10/336نجوم الزاهرة )( وال2/456)انظر يف ترمجته: الدرر الكامنة( 1)

 .(1/400( والبدر الطالع )6/191ب )الذه

 .آثاره ومذهبه النحوي( للدكتور عيل فودة نيل ،من أشهرها وأمجعها )ابن هشام األنصاري( 2)

 .(2/415الدرر الكامنة )( 3)

( : شاعت عن ابن خلدون يف 2/459ته )السابق. قال الدكتور حممود الطناحي يف جمموع مقاال املصدر( 4)

ومل اجد هذه الكلمة بسياقها  ...وهي قوله : ما زلنا ونحن باملغرب ،حق ابن هشام كلمة تناقلها مرتمجوه

..وقد تتبعت الكلمة  فوجدت أن الذي ذكرها هبذا النسق والسياق .هذا وحروفها يف مقدمة ابن خلدون

 =أن ابن حجر صدر هذه الكلمةويالحظ  ،شام يف الدرر الكامنةهو ابن حجر العسقالين يف ترمجة ابن ه
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َد هبذا الفن وقريٌب   ،وأحاَ  بدقائقه وحقائقه ،منه قوُل الشوكاين فيه : وَتَفرَّ

وصار له من امللكة فيه مامل يكْن لغريه.
(1)

   

 ،السيام العربية فهو فارُسها ،ويقوُل ابُن َتغري بردي : كان عاملا يف عدة علوم

ومالُك زمامها.
(2)

   

ا مصنفاُته فأشهُرها )مغني اللبيب( الذي ي قوُل عنه ابُن خلدون : ووصَل وأمَّ

إلينا باملغرب هلذه العصور ديواٌن من مرص منسوٌب إىل مجال الدين بن هشام من 

وتكلَم عىل احلروف  ،استوىف فيه أحكاَم اإلعراب جمملًة ومفصلةً  ،علامئها

ه  ،وحذَف ما يف الصناعة من املتكرر يف أكثر أبواهبا ،واملفردات واجلمل َوَسامَّ

وأشاَر إىل نكت إعراب القرآن ُكلِّها وضبطها بأبواب وفصول  ،اإلعراب باملغني يف

 ،فوقفنا منه عىل علٍم جمٍّ يشهُد بعلو قدره يف هذه الصناعة ،وقواعد انتظَم سائُرها

فأتى من ذلك بيشء عجيب دالٍّ عىل قوة ملكته واطِّالعهبضاعته منها.. ووفورِ 
(3)

. 

ورشح قطر  ،املسالك أوضح:  مطبوعا أشهرها ومن-ومل تكن بقية مصنفاته  

واملسائل  ،وقواعد اإلعراب ،ورشح بانت سعاد ،ورشح شذور الذهب ،الندى

فها هو ذا يقوُل عنها  ،حظا من املغني يف ثناء ابن خلدون عليها بأقلَّ -السفرية 

وعن مصنفها : وصَل إلينا باملغرب هلذا العهد من تآليف رجل من أهل صناعة 

مرص ُيعَرُف بابن هشام ظهَر من كالمه فيها أنَّه استوىل عىل غاية من  العربية من أهل

                                                        
وقد ذكر شمس الدين السخاوي يف الضوء الالمع  ،قال لنا ابن خلدون. فهو سامع إذن :بقوله=

 .وسمع من فوائده ،( أن ابن حجر اجتمع بابن خلدون مرارا4/148)

  .(1/400( البدر الطالع )(1

 .(10/336النجوم الزاهرة ) (2)

  .(340مقدمة ابن خلدون ) (3)
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لِِعَظِم ملكته  ،ملكة تلك الصناعة مل حتصل إال لسيبويه وابن جني وأهل طبقتهام

وما أحاَ  به من أصول ذلك الفن وتفاريعه وحسن ترصفه فيه.
(1)

   

َت فيها نقاشا داَر يف ومن مجلة مصنفات ابن هشام املاتعة هذه الرسالُة التي أثب

َأورَد بعُضهم  ،درس من دروسه العلمية يتعلُق بإعراب آية يف كشاف الزخمرشي

فجاء تعليُق ابن هشام يف هذه الرسالة بيانا لإلشكال وإيضاحا ملا قد  ،إشكاال عليه

 يكوُن فيه نوُع إهبام.

ق نرُشها ومل ولكون هذه الرسالة من مكنونات اخلزائن التي مل تَر النوَر ومل يسب

فقد صحَّ  -ُترش إليها كتُب الرتاجم فهي من خبايا الزوايا مع جاللة قدر مؤلفها 

ليتحقَق النفُع هبا وُتضيُف إىل  ؛العزُم مني عىل حتقيقها وإخراجها إىل عامل النور

 .تراثنا املطبوع أثرا جديدا من آثار ابن هشام املاتعة الشائقة

 .تلومها النصُّ املحقُق ثم الفهرسدمة ومتهيد يوقد قسمُت العمَل فيها إىل مق

وآخُر دعوانا أِن احلمُدهللِ ربِّ  ،وما توفيقي إال باهلل عليه توكلُت وإليه ُأنِيُب 

 .العاملني

 

 

 

                            

 

                                                        
 .(330مقدمة ابن خلدون ) (1)
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 دمتـهيـ
 وفيه أربعة مباحث :

 املبحث األول 
 مادة الرسالة وأهميتها 

رسالته هذه نقاشا وقع يف أحد دروسه جرى فيه احلديث عن َقّيَد ابُن هشام يف 

ک ک  ک گ گ گ گ  ڳ ﴿ :آية يف سورة النساء وهي قوله تعاىل

أوردوا فيه كالَم الزخمرشي يف الكشاف وتقديراته الثالث  ﴾ڳڳ

 وهي :﴾ ڳ  ڳ ﴿للمعطوف يف 

 .وهو الذي جّوده الزخمرشي ﴾ک ﴿األول : العطف عىل 

 .﴾گ ﴿اسم الثـاين : العطف عىل 

  .﴾گ ﴿الثالث : العطف عىل الضمري املسترت يف 

َم الزخمرشيُّ التقديَر األول  ثم استطرَد الكالُم إىل ذكر السبب الذي من أجله قدَّ

ويعني بذلك  ،وهو ما عرب عنه الزخمرشيُّ باالنحراف عن الغرض ،عىل اآلخرين

أو أن يعبد اهلل  ،بالعبوديةأنَّ املسيَح ال يأنُف أن يكون هو وال من فوقه موصوفني 

  .هو ومن فوقه

وهم  ﴾ڳ ﴿ثم ُنقل إيراد الزخمرشي عىل اختياره بالسؤال عن وجه جعل 

 والذي أجاب عنه من وجهني :  ،باإلفراد ﴾گ گ  ﴿مجاعة 

 .األول : أن املراد وال كل واحد من املالئكة

هلل. فحذف ذلك لداللة والثاين : أن املراد وال املالئكة املقربون أن يكونوا عبادا 

 .عليه إجيازا ﴾گ گ﴿ 

بعد ذلك نقل ابن هشام االعرتاضات الثالثة التي مل يسم قائلها والتي كان الرد 

 .عليها هو موضوع الرسالة
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وكأنَّ  ،ويظهر من تفصيل ابن هشام وتأصيله تأييُده للزخمرشي فيام ذهب إليه

 .ر املعطوف يف اآليةالرسالَة تعليٌل وتوجيٌه لكالم الزخمرشي يف تقدي

ا البن هشام ومع ذلك فالرسالُة حوْت  .وأما أمهيُة الرسالة فيكفي أن نقوَل إهنَّ

  .به تفردت وتفصيال تعليال –عىل صغر حجمها وقلة شواهدها  -

ومما جيدر التنبيه عليه تفرد الزخمرشي بذكر األوجه الثالثة يف تقدير املعطوف 

وأما  ،آلية قبله اقترص عىل الوجه األولوكل من تعرض ل﴾ ڳ  ڳ ﴿عليه يف 

من أتى بعده كالرازي واملنتجب اهلمذاين وأيب حيان والسمني احللبي فإهنم 

    .اعتمدوا عىل نص كالم الزخمرشي كام سيأيت
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 املبحث الثاني 
 عنوان الرسالة ونسبتها البن هشام 

( بذكر عنوان الرسالة يف غالف املجموع وجاء عىل انفردت نسخة )خرسو باشا

 النحو اآليت:

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ﴿رسالة البن هشام يف قوله تعاىل 

  .اآلية ﴾ڳ  

  .وخلت النسختان األخريان من العنوان

ويبعد  ،وهو مستمد من موضوع الرسالة ،والعنوان من وضع النساخ وال شك

انا هلذه الرسالة التي يغلب عىل الظن أهنا جزء من أن يكون ابن هشام قد وضع عنو

 .مصنف كبري حيوي جمالس وأمايل عديدة

وهذه الرسالة حاهلا حال كثري من الرسائل الصغرية التي صمتت عنها كتب 

واألسباب عديدة لعل من  ،الرتاجم وأغفلت ذكرها يف ثبت مؤلفات أصحاهبا

 .مفقود أبرزها أن هذه الرسائل هي جزء من مصنف كبري

 ،والبن هشام كتاب يف هذا الباب يسمى )التذكرة( قيل إنه يف مخسة عرش جملدا

 .والعلم عند اهلل ،فلعل رسالتنا هذه منه

بل  ،ما يدعو للشك يف نسبة هذه الرسالة البن هشام -بحمد اهلل-وليس هناك 

 ومن ذلك : ،ها إليهتكل الدالئل تشري إىل صحة نسب

قال ) ــفكلها تبدأ ب ،عىل إثبات اسم ابن هشام يف أوهلا. اتفاق النسخ الثالث 1

  ...(.مجال الدين بن هشام

. أسلوب الرسالة هو نفسه أسلوب ابن هشام الدقيق العميق الذي يميل إىل 2

  .التفصيل والتأصيل
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. عناية ابن هشام بالزخمرشي يف كتبه، فقّل أن خيلو كتاب البن هشام من ذكر 3

وأفرد له يف  ،مرة( 180ذكره يف املغني قريبا من ) يتكرر للزخمرشي. وها هو ذا

وهي من بابة هذه  ،رسالته املسامة )املسائل السفرية( مسألة يف توجيه إعراب آية

 .الرسالة

كل ذلك وغريه جيعل القلب مطمئنا ال يساوره شك يف نسبة هذه الرسالة البن 

ن ذكر هلا يف كتب لتلحق بركب رسائله األخرى التي خرجت للنور دو ؛هشام

 .الرتاجم
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 املبحث الثالث 
 منهج التحقيق 

معتمدا يف ذلك عىل نسختي  ،رسُت يف حتقيق الرسالة عىل طريقة النص املختار

 .مع عدم إغفال نسخة التيمورية ،تركيا

بغيَة  ،ياقوأثبُت الفروَق بني النسخ واخرتُت منها ما أراه متوافقا مع الس

 .الوصول إىل صورة هي أقرُب ما تكون إىل نسخة املؤلف

 .كام قمُت بالتعليق عىل النص وختريج ما حيتاج إىل ختريج دون إثقال أو إخالل
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 املبحث الرابع 
 وصف النسخ اخلطية  

 ىل النحو اآليت :وهي ع ،وقفُت عىل ثالث نسخ خطية هلذه الرسالة

 .( يف اسطنبول برتكيااألوىل : نسخة مكتبة )خرسو باشا

( 15يف كل ورقة ) ،وعدد أوراقها ثالث (754وتقع ضمن جمموع برقم )

  .سطرا

 ...جاء يف أوهلا : قال العالمة مجال الدين ابن هشام

ووقع فيها سقط يف حدود ثالثة أسطر يف  ،والنسخة خطها مجيل ومشكول

 .وهو ثابت يف النسختني األخريني ،دموضع واح

 .(وقد رمزت هلا باحلرف )خ

وتقع ضمن جمموع  ،الثانية : نسخة مكتبة )أسعد أفندي( يف اسطنبول برتكيا

 .( سطرا19يف كل ورقة ) ،وعدد أوراقها ثالث ،(46برقم )

 ...جاء يف أوهلا : قال العالمة الشيخ مجال الدين بن هشام

  .وهي أتم النسخ ،وخطها جيد خال من الضبط

  .وقد رمزت هلا باحلرف ) أ (

الثالثة: نسخة املكتبة التيمورية يف دار الكتب املرصية وتقع ضمن جمموع برقم 

 ./جماميع(102)

( 124-123وت. وجاءت الرسالة يف الورقتني )وعدد أسطر املجموع متفا

سطرا من ويف الثانية واحدا وعرشين  ،شغلت يف األوىل مخسة األسطر األخرية

  .أوهلا

 ...(.ثم : ) قال الشيخ مجال الدين ابن هشام  ،وبدأت بالبسملة
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 .(وقد رمزت هلا باحلرف )ت

والناظر يف النسخ الثالث يلمس بجالء أفضلية نسختي تركيا عىل النسخة  

بخالف النسخة التيمورية  ،فهام متقاربتان يف الوضوح وجودة اخلط ،التيمورية

 .يف أكثر من موضع التي حوت سقطا خمال
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 مناذج
 من نسخ الرسالة 
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 صورة اللوحة األولى من نسخة )خسرو باشا(
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 صورة اللوحة األولى من نسخة )أسعد أفندي( 
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 صورة اللوحة األولى من نسخة )التيمورية(
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 احملققلنص ا
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

قال ]العالمُة[
(1)

]الشيخ[ 
(2)

[مجاُل الدين بن هشام ] 
(3)

 : 

قوله َوَقَع يف بعض الدروس الكالُم عىل
(4)

لن يستنكَف املسيُح أن يكوَن }تعاىل  

اآلية {عبًدا هلل وال املالئكُة املقربون
(5)

 ؛وهو كالٌم حسنٌ  ،َوُأْوِرَد كالُم الزخمرشي ،

َعْطُفه  {َواَل املاََلئَِكةُ }وذلك أنَّه قال : األجوُد يف  ،غرَي أنَّ فيه بعَض إشكاٍل لدقته

{املَِسيُح }عىل 
(6)

 {َيُكونَ }يف ال عىل املسترت  
(7)

ألدائهام إىل بعض  ؛أو يف  )عبد( 

وذلك أنَّ الغرَض أن املسيَح ال َيْأَنُف أْن يكوَن هو وال  ،االنحراف عن الغرض

املالئكُة موصوفني بالعبودية.
(8)

   

                                                        
  .ليست يف )ت(( 1)

  .زيادة من )أ( و )ت(( 2)

   .زيادة من )ت(( 3)

 يف )ت( : يف الكالم عىل قوله...( 4)

 .)لن يستنكف املسيح(واالية جاءت تامة يف)ت( واقترصت )خ( و)أ( عىل قوله (172)سورة النساء،آية( 5)

 ( : فالعطف عىل )املسيح( هو الظاهر. 2/185كشاف )عبارة ال( 6)

   .يف )أ( : فيكون( 7)

 .( : أو أن يعبد اهلل هو ومن فوقه2/185بعدها زيادة يف الكشاف )( 8)

وزاد أبوحيان األمر توضيحا بقوله : واالنحراف عن الغرض الذي أشار إليه هو كون االستنكاف يكون 

ألنه ال يلزم  ؛اك املالئكة مع املسيح يف انتفاء االستنكاف عن العبوديةواملعنى التام إرش ،خمتصا باملسيح

فقد  ،أو أن يكون هو وهم يعبدونه استنكافهم هم ،من استنكافه وحده أن يكون هو واملالئكة عبيدا

ويظهر أيضا مرجوحية الوجهني من  ،وال يرىض ذلك زيد ،يرىض شخص أن يرضب هو وزيد عمرا

أريد العطف عىل الضمري يف )يكون( أو عىل املسترت يف )عبدا( مل تدخل )ال( بل  إذ لو ،جهة دخول )ال(

وتقول : ما يريد زيد أن  ،تقول : ما يريد زيد أن يكون هو وأبوه قائمني ،كان يكون الرتكيب بدوهنا

فهذان ونحومها ليس من مظنات دخول )ال( فإن وجد من لسان العرب دخول  ،يصطلح هو وعمرو

 (.7/498و من هذا فهي زائدة. البحراملحيط ))ال( يف نح
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ُثمَّ سَأَل فقال : يلزُم عىل هذا اإلعراب الذي َأْخرَبَ به
(1)

أْن يكونَ  
(2)

اجلامعُة  

ا عنهم بـ )َعْبًدا(.وهم     )املالئ كُة( خُمرَْبً
(3)

   

أو بأنَّ التقدير : وال املالئكُة أْن يكونوا  ،وأجاب بأنَّ املراَد : وال ُكٌل من املالئكة

عبًدا
(4)

ثم َحَذَف من الثاين إجيازًا  ،هلل 
(5)

. 

ثم قال: وأما إذا ُعطَِف عىل املسترت يف )َعْبًدا( فقد َطاَح هذا السؤاُل 
(6)

انتهى  .

لخًصام
(7)

.  

( أْن َيُكونَ ال ) ،: )يلزُمه عىل اجلواب األول أْن ُيَقاَل: )أْن يكونا( بالتثنيةفقيل

: وال ُكلُّ فإْن ُأجيب بأنَّ التقدير .والعطَف بالواو ،ألنَّ اإلخبار عن اثنني ؛باإلفراد

ه إنَّ  ؛ولهـاهر قـك خالُف ظـفذل ،داً ـوَن عبـِة أْن يكـمالئكـن الـٍد مـواح َر ـمفإنَّ ا َقدَّ

 .يـانـه الثـيف الوج

َر اجلمَع مدلوالً عليه باملفرد ؟    وكيف جاَز يف الوجه الثاين أْن ُيقدِّ

َر العطُف عىل ضمري )عبدًا( ؟( وكيف يطيُح السؤاُل إذا ُقدِّ
(8)

. 

                                                        
  .يف )أ( : اخرتته( 1)

  .يف )أ( : تكون( 2)

  .يف )أ( عبد. من غري ألف( 3)

 يف )أ( : عبيدا. ( 4)

فحذف ذلك لداللة )عبدا هلل(  ،( : وال املالئكة املقربون أن يكونوا عبادا هلل2/185عبارة الكشاف )( 5)

 .عليه إجيازا

 .( بنحو عبارة الكشاف2/389ني املنتجب اهلمذاين يف كتابه الفريد )وقد ذكر الوجه

( نص اعرتاض الزخمرشي وجوابيه دون إشارة أنه من كالم 11/99نقل الرازي يف مفاتيح الغيب )( 6)

 الزخمرشي. 

 ( والنقل فيه ترصف يف اللفظ دون إخالل باملعنى. 186-2/185انظر: الكشاف )( 7)

ره ابُن هشام هذا هو نص االعرت( 8) وقد اجتهدُت يف معرفة صاحب  ،بصيغة املجهول اض. وصدَّ

االعرتاض الذي ُأسند له القول أهو ابن هشام أم غريه فلم أقف عىل يشء ومل أجد هلذا االعرتاض ذكرا 

  .فيام رجعت إليه من مصادر تفسريية ونحوية
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 : فكتبُت على ذلك ما َنصُّهُ 
(1)

إذا قيل: إْن جاءك واحٌد من زيٍد وعمٍرو 
(2)

توحيُد الضمري  فأكرمه ، َوَجَب  

وإنْ 
(3)

النَّ الضمرَي يف املعنى إنَّام َوقعَ  ؛تقدمه اسامن متعاطفان بالواو 
(4)

بعد قولنا :  

]يف اللفظ[ ألنَّه املحكوُم عليه، َووُقوُعه ؛واحدٌ 
(5)

، بعد زيٍد وعمٍرو ال عربَة به

ام ألهنَّ
(6)

إنَّام ُذِكَرا 
(7)

دِّ   ٌد بينهام، وليس َعاماًّ يف كل لبيان أنَّ الواحَد املحكوَم عليه ُمرَتَ

]واحد[
(8)

ا بفرد بعينه  من الناس، وال خاصًّ
(9)

.  

وكذلك احلكُم يف قولنا : ما جاءين  زيٌد وال عمٌرو إال وأكرمُته ، ألنَّ معناه ]عىل 

ما يشهد به املتأمل[
(10)

  .: ما جاءين واحٌد من هذين الرجلني إال وأكرمُته 

َر عطُف  ، (َيُكونَ املالئكِة عىل املسيح أو عىل ضمريه املسترت يف ) وعىل هذا فإذا ُقدِّ

َر فيهام أنَّ اجلمَع ُمَراٌد به ُكلُّ واحدٍ  وُقدِّ
(11)

]كام يف حكاية أيب زيد 
(12)

: دخلنا عىل  

ةـلـا حــانـسـكـر فـيــاألم
(13)

ن ــذيـن هـد مــف واحـكـستنـن يـ: ل ىـنـعـمـالـ. ف

                                                        
  .من هنا بدأ احلديث عن اآلية يف النسخة )ت(( 1)

 .لواو من )عمرو( يف )ت( وكذلك يف بقية املواضعسقطت ا( 2)

 .يف )ت( : فإن( 3)

  .يف )ت( : إنام وقع يف املعنى( 4)

 .سقطت يف )ت(( 5)

 .يف )ت( : ألنه( 6)

 .يف )ت( : ذكر( 7)

 .سقطت يف )ت(( 8)

 .يف )ت( : منهم( 9)

 .زيادة من )ت(( 10)

  .يف )ت( : وقدر أن املراد باملالئكة واحد منهم( 11)

  .يف )ت( : كام حكى أبوزيد( 12)

وأعطانا كلنا مائة.  ،( : وقال أبو زيد : أتينا األمري فكسانا حلة2/273يف احلجة أليب عيل الفاريس )( 13)

 وأعطى كل واحد منا مائة.  ،قال أبو زيد : معناه : كسا كل واحد منا حلة
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القبيلني
(1)

اللذين مها املسيُح وكلُّ واحد[ 
(2)

من ]املالئكة[ 
(3)

، أْن يكوَن عبدًا هلل 

َح بذلك َلَتَحتََّم اإلفراُد عىل ما َمرَّ  ولو ََصَّ
(4)

  .، فكذلك احلكُم فيام هو بمعناه

َر َمَعه اسٌم معطوٌف عىل مفعول  ْر يف اجلمع ما َذَكْرَنا فالُبدَّ أْن ُيَقدَّ ا إذا مل ُيَقدَّ وأمَّ

يف الوجه األول {َيْستَنْكَِف }
(5)

، والعاطُف ( يف الوجه الثاينَيُكونَ ، أو عىل خرب )

التي َعَطَفت اجلمَع عىل الفاعل، أو عىل االسم،  لذلك املحذوِف هو نفُس الواوِ 

، أو املحذوُف مجًعا يف الوجه الثاين ، وجيُب أْن يكوَن ذلكوهو من عطف املفردات

،كام سيأيت تقديُرهالوجه األولمشتماًل عىل مجع يف  لفًظا
(6)

.  

وال يقدُح يف ذلك كوُن املذكور مفرًدا
(7)

ألنَّ التقديَر إنَّام يكوُن عىل حسب  ؛

ِر له أال ترى إىل بيت الكتاب .املَقدَّ
(8)

.  

 َنْحــُن بــام ِعنْــَدَنا َوَأْنــَت بــام

 

َدَك َراضٍ ــــْنـــعِ  
(9)

  

                                                         
 (1/186( وزاد املسري )567-3/566( والتفسري البسيط للواحدي )2/259وانظر: املحتسب )

   .(2/365للزركيش ) والربهان

 يف )ت( : القبيلتني( 1)

 .زيادة من )ا( و)ت(( 2)

 .يف )خ( : الثالثة( 3)

 .يف )ت( :  تقدم( 4)

 واحد فال بد اختلفت العبارة قليال يف )ت( ونصها : وإذا مل يسلك باجلمع هذا التقدير أعني أن يراد كل( 5)

 ف معه عىل مفعول )يستنكف( يف الوجه األول. من تقدير اسم معطو

: وجيب يف الوجهني مجيعا أن يكون تقدير ذلك املحذوف مجعا أو اختلفت العبارة يف )ت( ونصها( 6)

 .ال عىل ضمري مجع كام سيأيت بيانهمشتم

 : اللفظ املدلول له واحدا. يف )ت(( 7)

 . : ونظريه يف ذلك بيت الكتاب)ت( يف( 8)

  .(يت: )والرأي خمتلفتتمة الب( 9)

( وملرار األسدي يف معاين القرآن للفراء 1/75( والكتاب )239وهو لقيس بن اخلطيم يف ديوانه )

-1/292( ورشح أبيات سيبويه للسريايف )1/39( ولعمرو بن امرئ القيس يف جماز القرآن )2/363)

عاين القرآن لألخفش ( ومن غري نسبة يف م1/95( ولدرهم بن زيد األنصاري يف اإلنصاف )293

  .(810( ومغني اللبيب )2/20( وأمايل ابن الشجري )3/112( واملقتضب )1/82)
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ذا كاآلية الكريمة[]كيَف استدلَّ بالواحِد عىل اجلمع ، فه
(1)

، إالَّ أنَّ احلذَف فيه  

فمن هذا الوجه ال غرَي افرتقا ،  ،ويف اآلية الكريمة بالعكس ،من األول لداللة الثاين

والتقديُر عىل الوجه األول: لن يستنكَف املسيُح أْن يكوَن عبدًا هلل وال املالئكُة ]أْن 

يكونوا[
(2)

كَف املسيُح أْن يكوَن عبدًا هلل وال ، وعىل الثاين : لن يستنعبيدًا هلل 

: لن يستنكَف املسيُح أْن يكونَ املالئكُة عبيدًا هلل، عىل معنى
(3)

املالئكُة عبيدًا هلل 
(4)

. 

فالتقديُر عىل هذا الوجِه أقلُّ إالَّ أنَّ املعنى عىل الوجه األول َأْوَجُه كام قال 

الزخمرشي
(5)

 

َر العطُف عىل املسترت ا إذا ُقدِّ يف )عبًدا( فال إشكال يف إفراد )عبد( ]وضمري  وأمَّ

 ألنَّ املالئكَة عىل هذا الوجه إنَّام ُجِعُلوا رشكاَء يف العبودية[ ؛(َيُكونَ )
(6)

ال يف 

  .االستنكاِف املنفي ، وال يف الكون املذكور

(7)واهللُ تعالى أعلُم , وَصلَّى اهللُ على محمد وآله وصحبه وسلم
.  

                                                        
 .سقطت يف )ت( (1)

 .سقطت يف )ت( (2)

 .يف )أ( : تكون (3)

التقدير : وال  ،ويف الكالم حذف ،قال أبوحيان : وُعطفوا عىل )عيسى( ألن من الكفار من يعبد املالئكة (4)

ويكون  ،مل حيتج إىل هذا التقدير ،فإن ضمن )عبدا( معنى : ملكا هلل ،ون أن يكونوا عبيدا هللاملالئكة املقرب

فإن قوله )وال  ،بخالف ما إذا حلظ يف )عبد( الوحدة ،إذ ذاك )وال املالئكة( من باب عطف املفردات

معنى : وال كل وإن حلظ يف قوله )وال املالئكة(  ،املالئكة( يكون من باب عطف اجلمل الختالف اخلرب

: الدر املصون ( وانظر7/496. البحر املحيط )كان من باب عطف املفردات ،واحد من املالئكة

(4/168). 

  .يف )ت( : واملقدر عىل الوجه األول أقل لكن ذاك يف املعنى أوجه كام َصح به الزخمرشي (5)

 .إنام تشارك يف العبادة.. .يف )ت( : وال يف ضمري )املالئكة( ألن )املالئكة( عىل الوجه (6)

وريض اهلل عن أصحاب رسول اهلل  ،نص اخلامتة يف )أ( : وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني (7)

 .أمجعني

  .وخلت النسخة )ت( من خامتة
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 راجع فهرس املصادر وامل
الطبعة األوىل  ،مكتبة اخلانجي بالقاهرة ،حتقيق : د. حممود الطناحي ،أمالي ابن الشجري -1

   ـ.(ه1413)

املكتبة  ،حتقيق : حممد حمي الدين عبد احلميد،البن األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف -2

   .التجارية الكربى بمرص

 –دار الرسالة العاملية  ،ش وآخرين، أليب حيان األندليس، حتقيق : ماهر حبوالبحر المحيط -3

  ـ.(ه1436الطبعة األوىل ) ،دمشق

 .بريوت -، للشوكاين، دار املعرفةالبدر الطالع -4

حتقيق : د. يوسف املرعشيل ومجال الذهبي وإبراهيم  ،للزركيش ،البرهان في علوم القرآن -5

   ـ.(ه1415الطبعة الثانية )  ،بريوت –دار املعرفة  ،الكردي

الطبعة الثانية  -دار الفكر  ،حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم ،للسيوطي ،بغية الوعاة -6

  ـ.(ه1399)

طبعة جامعة اإلمام حممد بن  ،حتقيق : مجاعة من الباحثني ،للواحدي ،التفسير البسيط -7

   ـ.(ه1430سعود اإلسالمية )

دار  ،حوجيايتوبشري  ،، أليب عيل الفاريس، حتقيق : بدر الدين قهوجيالحجة للقراء السبعة -8

   ـ.(ه1413الطبعة األوىل ) ،املأمون للرتاث

 األوىل الطبعة ،دمشق –دار القلم  ،للسمني احللبي، حتقيق : د. أمحد اخلرا  ،الدر المصون -9

  ـ.(ه1407)

  .مرص -: حممد سيد جاد احلق، دار الكتب احلديثة ، البن حجر، حتقيقالدرر الكامنة -10

 .بريوت-دار صادر ،د.ناَص الدين األسدحتقيق :  ،ديوان قيس بن الخطيم -11

املكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة  ،، البن اجلوزيزاد المسير في علم التفسير -12

 .(هـ1407)

القاهرة  –مكتبة القديس  ،البن العامد احلنبيل ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب -13

   ـ.(ه1350)

 ،بريوت –دار اجليل  ،ح هاشمحتقيق : د. حممد الري ،البن السريايف ،شرح أبيات سيبويه -14

 ـ.(ه1416وىل )الطبعة األ



 (ه1437 جمادى اآلخرة)العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

353 

حقق نصوصه وخرجه  ،للمنتجب اهلمذاين ،الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد -15

 ،املدينة املنورة _مكتبة دار الزمان للنرش والتوزيع  ،وعلق عليه : حممد نظام الدين الفتيح

 ـ.(ه1427الطبعة األوىل )

الطبعة الثالثة  ،بيـروت -عامل الكتب  ،: عبد السالم هارون حتقيق ،لسيبويه ،الكتاب -16

   ـ.(ه1403)

 –مكتبة العبيكان  ،حتقيق : عادل عبد املوجود وعيل معوض ،للزخمرشي ،الكشاف -17

  ـ.(ه1418الطبعة األوىل ) ،الرياض

 ،بريوت –مؤسسة الرسالة  ،حتقيق : د. حممد فؤاد سزكني ،أليب عبيدة ،مجاز القرآن -18

   ـ.(ه1401الثانية )الطبعة 

دراسة وحتقيق :  ،البن جني ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -19

 ـ.( ه1419الطبعة األوىل ) ،بريوت -دار الكتب العلمية  ،حممد عبدالقادر عطا

الطبعة الثانية  ،ودار األمل ،دار البشري ،حتقيق : د. فائز فارس ،لألخفش ,معاني القرآن -20

   ـ.(ه1401)

    .القاهرة ،حتقيق : أمحد يوسف نجايت وحممد عيل النجار ،للفراء ،معاني القرآن -21

 ،مازن املبارك وحممد عيل محد اهللد. حتقيق: ،البن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب -22

  ـ.(ه1412الطبعة األوىل ) ،بيـروت –دار الفكر 

املكتبة  ،قه : عامد زكي الباروديوحق ،قدم له : هاين احلاج ،للرازي ،مفاتيح الغيب -23

 .القاهرة –التوفيقية 

الطبعة  ،بريوت –دار البشائر اإلسالمية  ،مقاالت العالمة الدكتور محمود محمد الطناحي -24

  ـ.(ه1434الثانية )

  .بيـروت –عامل الكتب  ،حتقيق : حممد عبد اخلالق عضيمة ،للمربد ،المقتضب -25

  –منشورات دار ومكتبة اهلالل  ،حجر عايصحتقيق : األستاذ  ،مقدمة ابن خلدون -26

   .(م1991بريوت )

    .(م1949مطبعة دار الكتب املرصية ) ،البن تغري بردي ،النجوم الزاهرة -27
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 للدراسات القرآنية معهد اإلمام الشاطيبجملة فهرس 
(1)شرينمن العدد األول إلى العدد الع                 

 إعداد: هيئة التحرير                      

 أوال: فهرس البحوث والدراسات 

                                       
: هـ، كام ييل1436هـ  إىل هناية عام 1427صدرت من عام   (1)

 م .2006هـ = ديسمرب 1427، ذو احلجة  2ع                  م  .           2006هـ =  مايو 1427، ربيع اآلخر  1ع

 م .2007هـ = ديسمرب 1428، ذو احلجة  4ع      م .       2007 يوليو-يوهـ = يون1428، مجادى اآلخرة  3ع

 م .2008هـ = ديسمرب 1429، ذو احلجة  6ع                م .         2008هـ = يونيو 1429، مجادى اآلخرة  5ع

 م .2009= ديسمرب هـ 1430، ذو احلجة  8ع               م .          2009هـ = يونيو 1430، مجادى اآلخرة  7ع

 م .2010هـ = نوفمرب 1431، ذو احلجة 10ع             م              2010هـ = يونيو 1431، مجادى اآلخرة  9ع

 م .2011هـ = نوفمرب 1432، ذو احلجة  12ع      م  .             2011هـ =  مايو  1432، مجادى اآلخرة  11ع

 م .2012هـ = أكتوبر 1433، ذو احلجة  14ع              م .        2012هـ = مايو 1433، مجادى اآلخرة  13ع

 م .2013هـ = أكتوبر 1434، ذو احلجة 16ع             م .          2013هـ = مايو 1434، مجادى اآلخرة  15ع

 م .2014بر هـ = أكتو1435، ذو احلجة  18ع          م .           2014هـ = أبريل 1435، مجادى اآلخرة 17ع

م .2015هـ = أكتوبر 1436، ذو احلجة 20ع            م             2015هـ = أبريل 1436، مجادى اآلخرة 19ع

 الصفحات العدد الكاتب عنوان المقال الموضوع م

1  

رآن
 الق

لوم
ع

 

ــ   اختيــارات الســيوتر وحرتي اح

يف علـوم الرـر: : مجًـاد ودرا/ـة   

لًيل بـن عدـد الـربن بـن إبـراهي  

 النجايش ) عرض ر/الة تامًية(

 405-402 4 الت رير

2  
ــني   ــ  وح  ــر: : حارت ــوم الر عل

 أنواع 

د. مساعد بن /ليام  

 الطيار

 

1 77-139 

مع  3
ج

رآن 
الق

 
 الًرضة األخرية : داللتها وأثرها

نارص بن /ًود بن  د.

 بود الرثامر
15 13-69 
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4  

حف
صا

الم
 

ا/ـــتمدام األلـــوا  يف ا  ـــا   

 قديامد و ديثاد 

أ.د. أبد خالد يو/  

 شكري
14 181- 238 

5  

ا  ا   ا مطوتة: حًريـ  اـا 

ــة  ــة والًلمي ــا التارتي ــا  قيمته وبي

 والفنية

أ.د. غان  قدوري 

 احلمد
12 13-78 

6  
: درا/ـــة    ٌ ـــوا ـــن الد م ـــ   اب

 وصفية  حتليلية  موازنة  

إياد /امل السامرائر  د. 

 و  زيد  اح  السامرائر
19 13-92 

7  
ِّ ا مطـو  /ـنة 

ُمْ َ ُ  اُ َملِِّص 

 هـ: درا/ة وصفية حتليلية353

أ. د. غان  قدوري 

 احلمد
16 

11-76 

 

 

8  

 رقـــ  حـــوبنجن تامًـــة م ـــ  

(MaVI165:)  درا/ــــة وصــــفية

 حتليلية

د. بشري بن  سن 

 احلمريي
20 13-84 

9  

حف
مص

م ال
رس

 

ــا  ــة  ح ــة والرواي ــل اللا ــب ب التأني

 وخط ا  ا   الًثامنية

د. حممد رشعر بن 

 /ليام  أبو زيد
10 45 -88 

10  
الرتتـي  والتًليـل لر/ـ  وضـدط 

 بًض كلامت التنـزيل
 272 -213 3 أ.د. أبد خالد شكري

11  

مناهج الدـا ثل يف حًليـل اـواهر 

   ر/  :يات الرر:  الكري 

د.  سن بن عدد اجلليل 

 لةالًداد
17 11-72 

 - ذف ـــًض ما انــرات يف بــنظ

ا   من األلفات – شود

د. عدد الر ي  بن 

 عددالسالم ندوليس
1 153-204 

12  

آلي عد  13
ا

 

اخـــــتالف عـــــد اآلي يف /ـــــورة 

    الفاحتة: حوتيُهُ  وأثُره
د. نارص بن /ًود 

 الرثامر
20 87-161 

14  

ـالت 
ويد

ج
 

 

 اإلشامم يف اللاة:  ريرت  وأنواع 
.د. غان  قدوري أ

 احلمد
9 193- 242 
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15  

ـــة ا نظومـــات حنرـــي  ـــل الًلمي  ب

 يف والتوقــــ  الدار/ــــل  اتــــة

ــى اال/ــتدرا  ــام : درا/ــة  ع الًل

 حطديرية عى متن حتفة األتفال

حممود عدد اجلليل 

 عدد ا وىل روز 
11 155- 202 

16  

عل  التجويـد قدـل كتـاٌ الرعايـة 

وكتـــاٌ الت ديـــد مـــن )الكتـــاٌ 

 للًاميناألو/ط( 

أ. د. غان  قدوري 

 احلمد
5 163- 210 

17  
فكرة ال ـوت السـاذو وأثرهـا يف 

 الدرس ال ويت الًريب

أ. د. غان  قدوري 

 احلمد
4 187- 257 

18  

 ا
قف

الو
داء 

البت
وا

 
أنواع الوقـ  باعتدـار ا وقـوف بـ   

 يف الررا ات الرر:نية

عدداهلل  د.عددالر ي  بن

 بن عمر الشنريطر
14 89-116 

19  

اإلمـــــــام أيب  ـــــــاح   وقـــــــوف

ـــاٌ  ـــن خـــالل كت ـــتاين م السجس

 ا كتفى للّداين

د. إبراهي  بن عدد اهلل 

هراين  الزَّ
17 73-125 

20  

ات
راء

الق
 

ــة  ــة يف األدا  للثالث األوتــ  ا ردم

 الررا                   

د.  اح  بن عدد الر ي  

التميمر  و  د. حرر الدين 

 بن م طفى التميمر

15 73- 130 

21  

اإلمــام أيب عمـرو الــداين حنديهـات  

ا  يف كتابـ   تـامع "عى أوهام الرـرَّ

: "الديــــا  يف الرــــرا ات الســــدع 
 عرض ودرا/ة

د.  با/  بن بدي بن 

  امد السيد
16 147-226 

22  
ـــن  ـــ  اب ـــرا ات وموق ـــواحر الر ح

 اجلزري من 

حممد حييى بن الشيخ 

 تار اهلل
13 79-120 

23  
  االت الشاتدية مع التيسري

 

عدداهلل  بن د.عددالر ي 

 بن عمر الشنريطر
9 11- 38 

24  
احلـــــروف ا رطًـــــة وأ كامهـــــا 

     األدائية عند الررا  الًرشة

د. /امل بن غرم اهلل 

 الزهراين
18 11-70 
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25  

 ٌ روايات يف علوم الررا ات من كتـا

 328ا  ــا   البــن األندــاري )ت 

ًدا ودرا/ةد   هـ(: مج

د. عدد احلميد بن /امل 

 ال اعدي
18 111-186 

26  

الــدروس ا نهجيــة مــن منظومــة 

 الشاتدية

د.عددالر ي  بن عدداهلل 

 بن عمر الشنريطر
18 71-109 

الســــكا يف الرــــرا ات أنواعــــاد 

 و كامد وحوتيهاد 

د.  اح  بن عدد الر ي  

التميمر  و  د. حرر 

الدين بن م طفى 

 التميمر

13 13-78 
27  

28  
علوم الًربية يف منظومة الشاتدية: 

 /تررائية وصفيةدرا/ة ا

د.عددالر ي  بن عدداهلل 

 بن عمر الشنريطر
20 165-204 

29  

قواعـــد نرـــد الرـــرا ات : درا/ـــة 

نظريــة حطديريــة   لًدــد الدــاقر بــن 

عدد الربن /ييس )عرض ر/ـالة 

 تامًية(

 451 -447 5 الت رير

30  

مــا زاده اإلمــام الشــاتدر يف  ــرز 

األماين عى التيسـري لممـام الـداين 

  ة وا نعبل الررا

د. /امر بن حممد /ًيد 

 عثام  عدد الشكور
8 13-128 

31  
نظــرات يف اــاهرة االختيــارات يف 

    الررا ات الرر:نية    

د. حممد عادل بن أبد 

 شو 
14 117- 179 

32  

ات
راء

الق
 

ا
اذة

لش
 

الرـــــرا ات الشـــــاذة وأثرهـــــا يف 

 التفسري

د. عدد اهلل بن بَّاد بن 

 بيد الرريش
7 11- 65 

لُقر   33
ا

 اء

 

ااهرة ا نامات يف كتب الرـرا ات 

 وحرات  الررا 

 

أ.د. عمر يو/  

 عددالانّر بدا 
4 259- 319 
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34  

ات
راء

 الق
جيه

تو
 

ربــ   –حوتيـ  اإلمـام ابـن الرـي 

 للررا ات الرر:نية  –اهلل

د. عدد الًزيز بن بيد 

 اجلهنر
1 207-266 

35  
ـــة لرـــرا ة أيب  التوتيهـــات الن وي

ل الًدوي )ت  ه(160السامَّ

د . عدد اهلل بن عويرل 

 السلمر
2 135- 226 

36  
التوتيهــات الن ويــة لرــرا ة يزيــد 

 بن ُقطيب الشامر

د. /ًيد بن عيل بن 

 عددا  الاامدي
11 249- 302 

37  

ابـن "حوتي  الررا ات عند اإلمـام 

الـدرر "من خالل أرتوزح   "بري

ـــام  ـــرإ اإلم ـــع يف أصـــل مر اللوام

 :  مجع ودرا/ة "نافع

 عدد الوا د بن

 ا  طفى ال مدي
18 187-250 

38  
الرــرا ات الرر:نيـــة وحوتيههـــا يف 

 كتاٌ الًل: مجع ودرا/ة

د.عدد اهلل بن حممد بن 

 عيسى ا سميل
7 109- 211 

 

رآن
 الق

لغة
 

حرــارض )إال( و )غـــري( يف اللاـــة 

 ويف الرر:  الكري 

د.  م طفى فؤاد أبد 

 حممد
9 243- 288 

39  

40  
فـا  الًلـ  الفروق اللاويـة بـل أل

 ومراحد  وو/ائل  يف الرر:  الكري 
 322 - 273 3 د. حممود أبد األترش

41  
       يف مفهوم التالوة: درا/ة قر:نية                                                                

 

د. عدد احلميد بن 

 اهلل  اإلدرييسعدد
19 95-148 

42  

  
رآن

 الق
حو

ن
 

ـــن النجـــار الد  مشـــرر وكتابـــ  اب

أم الرواعـــد احلســـا  يف إعـــراٌ "

 درا/ة منهجية نردية "الرر: 

د. عامر بن أمل بن 

 حممد الددو
10 287- 356 

43  

ــة  ــا : درا/ ــدأ بالف ــرب ا دت ــرتا  خ اق

ــر:   ــن خــالل الر ــة م ــة حطديري ن وي

 الكري 

د.  ة بنا زيد بن 

 مدار  الرشود
5 211- 293 
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44  
ــــرا   ــــل الر ــــاكنل ب ــــا  الس التر

  ويلوالن

عدد الربن بن حممود د.

 خمتار الشنريطر
12 79-120 

45  
ــــر:   ــــداخل اإلضــــافات يف الر ح

 الكري : درا/ة وصفيَّة  
 254-205 17 د. ماتد بن عمر الررينّ 

46  

التًريـــــ  والتنكـــــري يف بًـــــض 

مواضع ا تشاب  اللفظر يف الرـر:  

 الكري : درا/ة   ن وية داللية

د. عدد اهلل بن حممد 

 السليامين
13 215-276 

47  

كيــ  اال/ــتفهامية يف الدرا/ــات 

 الن وية وأوت  إعرااـا يف الرـر: 

 الكري 

د. أبد بن حممد 

 الرريش
1 269-328 

48  
: درا/ــة  مــا زــوز لاــة ومل يرــرأ بــ 

 حأصيلية

مجيل بن د. في ل 

 ازاويال
10 11- 38 

49  

ـــــا  ـــــتفهام: أ كامه ـــــزة اال/ مه

ر  يف ـودخوهلــــا عــــى أداة الشــــ

 ري   الرر:  الك

 15 د. م طفى فؤاد أبد
225-265 

 

50  
)هيهــــات(: أ كامهــــا الن ويــــة 

 وحوتي  قرا اهتا
 312-253 8 د. م طفى فؤاد أبد

51  

رآن
 الق

اني
مع

 
ا رــدم وا ــؤخر يف الرــر:  الكــري  

مــن خــالل حفســري الداــوي: مجًــاد 

      ودرا/ة

 256-151 19 د. عيل بن تريد الًنزي

52  

ـــــة لشـــــيخ ـــــارات الًلمي  االختي

ـــة يف النا/ـــخ  ـــن حيمي اإل/ـــالم اب

 وا نسوخ من اآليات الرر:نية

د. عيل بن تريد بن 

 هالل الًنزي
15 133-182 

53  

    
رآن

 الق
الغة

ب
 

    
   

 

:يـات الســجدة و/ــياقاهتا: درا/ــة 

 بالغية

د.  /ًيد بن  تيب بن 

 / ي  ا طريف
11 203- 248 

54  

أثــــر االبتــــدا  ب ــــروف ا ًــــاين 

ــ ــا يف بالغ ــ  عليه ــى والوق ة ا ًن

 الرر:ين واحساع 

د. حممد بن حممد بن 

 عدد الًلي  الد/وقر
4 77 - 186 



 (ه1437)جمادى اآلخرة  عشرون   الو  الحادي العددلشاطبي للدراسات القرآنية     مجلة معهد اإلمام ا
 

363 

55  

اإلاهار يف مرام اإلضامر يف الرر:  

 -أغراضـــ  -الكـــري : مفهومـــ  

 عناية ا فرسين ب 

د. عدد الرزاق  سل 

 أبد اليو/ 
9 127- 192 

 304-255 17 د. أبد بن قا/  الزمر بينات أ/لوبية يف الرر:  الكري      56

57  
ـــــر:   التنا/ــــــ ال ــــــويت يف الر

 الكري : /ـورة مري  أنموذتـاد 

 د. عدد الربن بن 

 رتا اهلل السلمر
17 305-350 

58  
ــر:ين يف ق ــة  ــنظ  الر ــات ال مجالي

 أص اٌ اجلنة يف /ورة الرل     

د. عدد الربن بن 

 اهلل السلمررتا 
12 215-276 

59  
بــل ا تشــاب  عــى التفــنّن: حفســري 

 لو ي نموذتاد  اآل
 308-251 18 د. يارس بن حممد بابطل

60  
خطــاٌ امــرأة عمــرا  يف الرــر: : 

 درا/ة بالغية حتليلية

د. عويض بن بود 

 الًطوي
7 289- 328 

61  
دعــا  األنديــا  يف الرــر:  الكــري  : 

 درا/ة بالغية حتليلية

  د.  عدد الربن بن

 رتا  اهلل السلمر
10 191- 286 

62  
ـــــة ا جـــــاز يف ال رـــــرا ات الرر:ني

 ودالالح  الديانية

د. اافر بن غرما  

 الًمري
8 315-373 

63  
ـــــــ   ـــــــدا  و ريرت جمـــــــازات الن

 وأغراضهام يف اخلطاٌ الرر:ين

د. اافر بن غرما  

 الًمري
6 157- 235 

64  
من أرسار النظ  الرـر:ين يف /ـورة 

 التكوير : درا/ة بالغية

د. عيسى بن صالح بن 

 مساعد الرتدر
14 239-318 

65  
و دة النســ يف السـور الرر:نيـة : 

 فوائدها وترق درا/تها
 212-135 3 رشيد احلمداوي

66  

 
رآن

 الق
كام

أح
 

 

ا ســـائل األصـــولية ا ســـتدل هلـــا 

ــــــاىل: ــــــ  حً چ  چ   ژ برول

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ    ڇچ

  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

د. عدد الًزيز بن حممد 

 بن إبراهي  الًويد
7 109- 211 
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67  
احلـريا  فـيام قيـل : لـي  لـ  هداية 

 مفهوم خمال  من الرر: 

. عيل بن تريد بن د

 هالل الًنـزي
9 41- 126 

68  

 
جه

ناه
 وم

سير
التف

ول 
أص

 
 

أثر االكتشافات الًلميـة يف حفسـري 

 الرر:  الكري 

د.صال  بن حييى 

 صواٌ
5 13 - 74 

69  
ــر: :  ــدة للر ــرا ة اجلدي ــاريخ الر ح

 درا/ة نردية عردية

د.  سن بن حممد 

 األ/مري
16 77-146 

70  
حفســري الرــر:  بــالرر:  : درا/ــة 

 حأصيلية

د .أبد بن حممد 

 الربيدي
2 11 - 67 

71  
ـــري  ـــة حفس ـــة مًاجل ح ـــ ي  ترير

 السل  يف ب وث اإلعجاز الًلمر

د. مساعد بن /ليام  بن 

 نارص الطيار
2 71-131 

72  
حفســـري أحدـــاع التـــابًل أعالمـــ  

 ومًا  

د. خالد بن يو/  

 الواصل
13 121-214 

73  
ـــات :  ـــر:  باإلرسائيلي حفســـري الر

 نظرة حرويمية

د. مساعد بن /ليام  بن 

 نارص الطيار
14 11- 88 

 حـكوين ملكة التـفسري  74
د. الرشي   اح  بن 

 عارف الًوين
3 9 - 64 

 مًامل اال/تندا  يف التفسري  75
بن /ًيد بن ناي  

 مجًا  الزهراين
4 13 - 75 

76  
 بالرر: مفهوم السنة وعالقتها 

 

د. حييى بن عدد اهلل 

 الشهري الدكري
8 187-250 

77  

 
سير

التف
 

 

اآليات الرر:نية التـر ا/تشـهد اـا 

  صـــى اهلل عليـــ  و/ـــل  الندـــر

 ودالالت ا/تشهاده اا

 )أ اديب ال  ي ل(

د.ع ام بن عددا  سن 

 احلميدا 
6 11 - 81 
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78  

اإلمـــــام الديوـــــاوي وحفســـــريه: 

 حًري  بـ  وبم ـادره ومـا اعتنـى

 ب  في  من الًلوم

د. عدد الربن بن 

 مًاضة الشهري
17 127-204 

79  

أقوال عطا  اخلرا/ـاين يف التفسـري 

ـــن أول  ـــة م ـــا ودرا/ـــة مرارن ًد مج

/ـــورة الكهـــ  إىل هنايـــة /ـــورة 

ــد اجلــواد  ــن عد النــاس     مــد ب

 ال اوي )عرض ر/الة تامًية(

 454 -452 5 الت رير

80  

ــــرية يف  ــــن هد ــــوزير اب ــــوال ال أق

ــرض التفســري ــة )ع ــاد ودرا/ : مجً

 ر/الة تامًية(

 410-406 4 الت رير

81  
مو/ـــى  أحــأمالت قر:نيـــة مــن ندـــ

 وفرعو 

د.أبد بن عدد اهلل 

 الزهراين
1 17-74 

  التفسري اإلذاعر للرر:  الكري   82
عدد الًزيز بن 

 الربن الوامرعدد
1 133-149 

 ا 83
ا

عي
ضو

مو
ر ال

فسي
لت

 
أ/ا/يات أخالق ا هنة من منظور 

 درا/ة حأصيليةقر:ين: 

د. حممد حممود 

 السواعدة
20 207-252 

84  
ـــة  ـــافرل: درا/ ـــع ا ن ـــل م التًام

 موضوعية قر:نية

 د. حمّمد بن عدد الًزيز

 ا سند
8 131-184 

85  
ما ورد يف الكتاٌ فيام ينـال وتـوه 

 الظا ل من الًذاٌ

د. فايز بن  ديب بن 

 دخيل الرتمجر
11 83- 154 

86  
را  يف ضو  الر روح الردس 

 الًظي : درا/ة موضوعية         

د. مروا  بن أبد 

 احلمدا 
12 121-214 

87  
 ديب الرر:  عن و/ـائل فهمـ : 

 درا/ة موضوعية

د. حممد ولد /يدي 

 عدد الرادر
5 75 - 162 
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88  
السنن اإلهليـة:  ريرتهـا وإدراكهـا 

 يف ضو  الرر:  الكري 

أ.د. ذو الكفل بن احلاو 

حممد يو/  بن احلاو 

 عيلإ/ام

9 67- 108 

 /ورة ال   : درا/ة موضوعية  89
د. هدى بنا دليجا  

 بن عدد اهلل الدليجا 
10 89- 139 

90  

عـــادات عربيـــة يف ضـــو  الرـــر:  

 الكري 

 

أ.د. عدد الفتاح حممد 

 أبد خرض
3 65 - 134 

91  
الكلمــة الطيدــة وأثرهــا يف الــدعوة 

 إىل اهلل من منظور قر:ين

 د. عودة عدد عودة

 عدد اهلل
16 227-270 

92  

مًامل الرتبية الرر:نية يف تز  عـ    

ــابطل )عــرض  ــن حممــد ب ــد ب خلال

 (تامًيةر/الة 

 428-425 3 الت رير

ة حفويل الًربيَّة يف الرر:   93  302-271 16  سن بن غرم الًمري من أدلَّ

94  
رآن

 الق
ص

صائ
خ

 
أثـــر  فـــآ الرـــر:  الكـــري  عـــى 

 ال  ة النفسية

أ.د. صال  بن إبراهي  

 ال نيع
6 237- 298 

95  

ــر:  الكــري : درا/ــة  خــواا الر

نظريــة حطديريــة  لرتكــر بــن /ــًد 

 اهلويمل )عرض ر/الة  تامًية(

 432-429 3 الت رير

ائل  96
فض

سور 
ال

 

يف فوائل   ديب ُأيب بن كًب 

 السور وموق  ا فرسين من 

 156 - 83 6 د. نارص بن حممد ا نيع

97  

 
آنية

 قر
حث

مبا
 

 

ة برــرا ة األ اديـب الندويـة الـوارد

/وريت اإلخالا يف ال الة مجـع 

 ودرا/ة

د. أبد بن عمر بن /امل 

 بازمول
10 141- 190 

 انتفاع األموات بررا ة الرر:   98
د. منرية بنا حممد بن 

 /ًيد بابدا 
20 255-334 
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99  
 الكـــــري  الرـــــر:  حـــــدبر رشو 

 وموانً 

د. خالد بن عثام  بن 

 عيل السدا
11 11- 82 

100  
ــة مراصــد الرشــ ــالرر:  عالق يًة ب

 الكري  وأمهيتها يف حدبره

د. يو/  أبد حممد 

 الددوي
19 259-318 

101  

رآن
 الق

ليم
تع

 

ا/ـــتمدام النمذتـــة الرياضـــية يف 

التمطــيط الزمنــر للم فواـــات 

ــــــدارس  ــــــة لطــــــالٌ ا  الرر:ني

 واحللرات النموذتية

د. حممود عدد اجلليل 

 عدد ا وىل روز 
16 303-388 

102  

رــر:  إ/ــهامات  لرــات حتفــيآ ال

يف حتريـــ أمــن ا جتمــع: درا/ــة 

ميدانيـــة مـــن وتهـــة نظـــر أوليـــا  

ــاي   ــورة   لن ــة ا ن ــور با دين األم

 حممد ا اذوي )عرض ر/الة (

 

 

 الت رير

 

 

4 399-401 

103  

الكـــري  يف إعـــداد مًلـــ  الرـــر:  

ا ملكـة  مًهد اإلمـام الشـاتدر يف

ًربية السًودية ومًهد الررا ات ال

: درا/ـة  مجهورية مرص الًربيـة يف

 مرارنة

د. صال  بن حير 

الزهراين  و   د. /ًيد 

 بن غريب الدقمريي

12 277-334 

104  

إقــــرا  الرــــر:  الكــــري  منهجــــ  

ورشوتــــ  وأ/ــــاليد  و:دابــــ    

لــــدخيل بــــن عدــــد اهلل الــــدخيل 

 )عرض ر/الة تامًية(

 الت رير

 

3 

 

421-424 

105  

حًلي  الرـر:  يف ا ؤ/سـات الرر:نيـة 

الكتاحيـب "ي وأثره الًلمـر والرتبـو

ا  "الرر:نية يف ا ارٌ أنموذتد

أ.د. عيسى بن نارص 

 الدريدر
13 277-334 

 424-413 4 الت رير حررير عن مًهد اإلمام الشاتدر  106
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107  

دلة
ت وأ

شافا
ك

 

ــن  ــام أورده اب إعــالم أهــل الد ــائر ب

اجلزرّي من الكنـوز والـذخائر)دليل 

مفهرس لكتب علوم الرر:  الـواردة 

 يف غاية النهاية(

.د. عمر يو/  أ

 بدا عددالانّر 
5 297- 444 

108  

دليل التَّفا/ري ا طدوعـة  تـى عـام 

ــــــب بالتَّسلســـــــل ه 1431 )مرحَّ

منر للررو  اهلجريَّة(  الزَّ

د. يارس بن إ/امعيل 

 رايض
11 305- 378 

109  
دليــل كتــب علــوم الرــر:  ا ســندة 

 ه1427ا طدوعة  تى عام 
 380 - 301 2 فؤاد بن عدده أبو الايب

110  

فهرس مراالت جملة مًهـد اإلمـام 

ــــة  الشــــاتدر للدرا/ــــات الرر:ني

 (10ع-1)ع

 370 -359 10 الت رير

111  

 رـــــاالت والد ـــــوث اكشـــــاف 

ـــة يف ا جـــالت الســـًودية  الرر:ني

مــة خــالل ا ــدة مــن   1389ا  كَّ

 هـ1425إىل 

د. خالد بن يو/  

 الواصل
1 385-465 

112  
ــرا  الًشــ رة غــري ـمًجــ  رواة الر

            ا شهورين   

د. أمل بن حممد أبد 

 الشنريطر
18 311-374 
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 كشَّاف الُكتَّاب
 أرقام بحوثه الباحث

 أرقام بحوثه الباحث في الفهرس
 في الفهرس

هراين  24 /امل بن غرم اهلل الزهراين 17  إبراهي  بن عدد اهلل الزَّ

 30 لشكور/امر بن حممد /ًيد عدد ا 81 أبد بن عدد اهلل الزهراين

 53 /ًيد بن  تيب ا طريف 97 أبد بن عمر بازمول

 36 /ًيد بن عيل بن عددا  الاامدي 70 أبد بن حممد الربيدي

 103 /ًيد بن غريب الدقمريي 47 أبد بن حممد الرريش

 94 صال  بن إبراهي  ال نيع 10، 4 أبد خالد شكري

 103 صال  بن حير الزهراين 56 أبد بن قا/  الزمر

 68 صال  بن حييى صواٌ 112 أمل بن حممد الشنريطر

 63، 62 اافر بن غرما  الًمري 6 إياد /امل السامرائر

 25 عدد احلميد بن /امل ال اعدي 21 با/  بن بدي السيد

 41 عدد احلميد بن عدد اهلل  اإلدرييس 8 بشري بن  سن احلمريي

 الت رير

29 ،79 ،80 ،

92 ،95 ،102 ،

104 ،106 ،

110 

 58،61، 57 عدد الربن بن رتا  اهلل السلمر

 44 عدد الربن بن حممود خمتار الشنريطر

 78 عدد الربن بن مًاضة الشهري

 12 عدد الر ي  بن عدد السالم ندوليس

 ،23، 18 عدد الر ي  بن عدد اهلل الشنريطر 27، 20 حرر الدين بن م طفى التميمر

26، 28 

 55 عدد الرزاق  سل أبد اليو/  27، 20 ر ي  التميمر اح  بن عدد ال

 34 عدد الًزيز بن بيد اجلهنر 74 الرشي   اح  بن عارف الًوين

 82 عدد الًزيز بن عدد الربن الوامر 11  سن بن عدد اجلليل الًدادلة

 66 عدد الًزيز بن حممد الًويد 93  سن بن غرم الًمري

 90 الفتاح حممد أبد خرضعدد  69  سن بن حممد األ/مري

 32 عدد اهلل بن بَّاد الرريش 43   ة بنا زيد الرشود

 35 عدد اهلل بن عويرل السلمر 99 خالد بن عثام  السدا

 46 عدد اهلل بن حممد السليامين 111، 72 خالد بن يو/  الواصل

 38 عدد اهلل بن حممد ا سميل 88 ذو الكفل بن احلاو حممد يو/ 

 37 عدد الوا د بن ا  طفى ال مدي 65 رشيد احلمداوي



 (ه1437)جمادى اآلخرة  عشرون   الو  الحادي العددلشاطبي للدراسات القرآنية     مجلة معهد اإلمام ا
 

371 

 77 ع ام بن عدد ا  سن احلميدا  6 زيد  اح  السامرائر

 83 حممد حممود السواعدة 67، 52، 51 عيل بن تريد الًنـزي

 87 حممد ولد /يدي عدد الرادر 42 عامر بن أمل الددو

 22 الشيخ تار اهللحممد حييى بن  107، 33 عمر يو/  عدد الانّر بدا 

 40 حممود أبد األترش 91 عودة عدد عودة عدد اهلل

  101 ،15 حممود عدد اجلليل روز  60 عويض بن بود الًطوي

 86 مروا  بن أبد احلمدا  64 عيسى بن صالح الرتدر

 73 ،71 ،2 مساعد بن /ليام  الطيار 105 عيسى بن نارص الدريدر

 غان  قدوري احلمد
5 ،7 ،14، 

16 ،17 
 م طفى فؤاد أبد حممد

39 ،49 ،

50 

 98 منرية بنا حممد با بدا  109 فؤاد بن عدده أبو الايب

 13، 3 نارص بن /ًود الرثامر 85 فايز بن  ديب الرتمجر

 96 نارص بن حممد ا نيع 48 في ل بن مجيل الازاوي

 75 ناي  بن /ًيد الزهراين 44 ماتد بن عمر الررينّ 

 89 هدى بنا دليجا   الدليجا  9 بو زيدحممد رشعر أ

 108 يارس بن إ/امعيل رايض 31 حممد عادل بن أبد شو 

 59 يارس بن حممد بابطل 84 حمّد بن عدد الًزيز ا سند

 76 حييى بن عدد اهلل الشهري الدكري 54 حممد  حممد عدد الًلي  الد/رر
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وحنوها ثانيا: فهرس النصوص احملققة  

 الصفحات العدد محققال النص المحققنوان ع الموضوع م

1  

رآن
 الق

زول
ن

 

حنــــــزيل الرـــــر:  وعـــــدد :ياحـــــ  

ــ  ــاس في ــة  واخــتالف الن أليب زرع

ــة  ــن زنجل ــن حممــد ب ــربن ب ــد ال عد

 (حتريـودرا/ة ) ا ررئ

أ. د . غان  قدوري 

 احلمد
2 231- 296 

2  

رآن
 الق

سم
ر

 

ا رنع يف مًرفة مر/ـوم م ـا   

اين: أهل األم ـار أليب عمـرو الـد

بشري بن  سن بـن  درا/ة وحتريـ 

ب ـب مرـدم لنيـل ،   عيل احلمريي

درتــة الــدكتوراه برســ  الرــر:    

 أكاديميـــة الدرا/ـــات اإل/ـــالمية

  ماليزيا - تامًة ماليو

 ) عرض ر/الة تامًية(

بشري بن  سن بن عيل 

 احلمريي
10 373- 377 

3  

ويد
لتج

ا
 

ـــر  ــــر ذك الر ـــيدة اخلرا/ـــانّية ف

اهتا: درا/ـة خمارو احلـروف وصـف

 وحتريـ

أ.د. عمر يو/  عدد 

 الانـّر بدا   
19 323-365 

4  

الشــــــار ة يف لويــــــد الفاحتــــــة 

درا/ــةد ه(: 656ررصي )تـلل ــ

 وحتريراد ورش اد 

د. حممد بن أبد بن 

  سل برهجر  
14 321- 370 

5  

داء
البت

ف وا
لوق

ا
 

ر/ــــائل يف الوقــــوف ا فروضــــة 

ـــر:   ـــر يف الر ـــا  الكف ـــا  ألف وبي

 درا/ة وحتريـ() الكري 

أ.د. عمر يو/  

 عددالانّر بدا 
9 291- 368 
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6  

ات
راء

الق
 

ـــل   ـــ  ب ـــوا  يف اخلُْل ـــة اإلخ حتف

 :الشاتدية والًنوا  البن اجلزري

 درا/ة وحتريـ 

 418 - 325 3 خالد  سن أبو اجلود

7  

ــــدق والرصــــا   ــــا  األص الربه

ـــ زرق  ـــة ل ـــع الان ــــ يف من ا  ر

  هـ(1313للًالمة أبد ا تويل )ت

 درا/ة وحتريـ 

د. عدد الريوم بن عدد 

 الافور السندي
13 337-426 

8  

ـــن  ـــة ع ـــراد الثالث ـــمًة يف انف الش

الســدًة لًــثام  بــن عمــر النــارشي 

 درا/ة وحتريـ  : ه(848)

إياد /امل السامرائر 

ويًروٌ أبد 

 السامرائر

4 323 - 400 

9  

َدة   فت  الكدري الـمتًال" ح  ُمْذه  برَشْ

ض كـــالم ذي اإلْشـــَكال  عـــن بًـــ

حممـد بــن قا/ــ  للًالَّمــة  "اجلـالل

:  هـ(1111)تبن إ/امعيل الدَرري

 درا/ة وحتريـ

د. عدد احلميد بن /امل 

 ال اعدي   
15 271-361 

10  

ـــرا ات  ـــاهرة يف الر الر ـــيدة الط

ممــام تــاهر بــن عــرٌ ل ر:ـالًشــ

درا/ة  :هـ( 886 ت:األصفهاين )

يو/ـــ  عـــواد بـــردي  وحتريــــ 

م لنيـل درتـة ب ـب  مرـدَّ  الدليمر

ــــوم  ــــة( يف عل يَّ
ــــتري )الًا   ا اتس

ــــة  ــــة الرتبية تامً ــــر:  بكلي الر

) عــرض ر/ــالة  حكريــا الًراق

 تامًية(

 374 -371 9 عواد بردي الدليمر
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11  

)مشكالت السدع(  لممام أيب زيد 

ــن  ــ  ب ــن أيب الرا/ ــربن ب ــد ال عد

درا/ــة هـــ(:   1082الرــايض )ت 

     وحتريـ

د . فهد بن مطيع 

ياُ َاذَّ   و 
12 337-426 

12  

ات
راء

 الق
جيه

تو
 

ــى  ــدي زاده ع ــة يو/ــ  أفن أتوب

ــوه  ـــ بوت ــيام يتًّل ــائل ف ــّدة مس ع

 )درا/ة وحتريـ( الرر: 

أ.د. عمر يو/  

 عددالانّر بدا 
6 301- 403 

13  

رآن
 الق

لغة
 

األلفـــات ومًرفــــة أصــــوهلا أليب 

 )درا/ة وحتريـ( عمرو الداين

أ. د. غان  قدوري 

 احلمد
1 

333-380 

 

 

14  

آنية
 قر

حث
االحِّداع يف مسألة  اال/ت اَمع، لي يـى  مبا

بـــن عمـــر الشـــهري بمنرـــاري زاده 

 (درا/ة وحتريـ ) هـ(1088)ت

 

د. أ/امة بن عدد      

 الوهاٌ احلياين
20 339-420 
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 كشاف املؤلفني

رقم مؤلَّفه في  تاريخ وفاته المؤلف
 الفهرس

 7 هـ1313  أبد ا تويل 

 1 ئل الرر  اخلام أوا   ابن زنجلة 

 11 هـ1082  أبو زيد عدد الربن بن أيب الرا/  بن الرايض 

 4 ه656 مجال الدين الرصرصي 

 10 هـ 886  تاهر بن عرٌ األصفهاين 

 3 هناية الرر  الرابع أبو عدد اهلل اخلرا/اين 

 8 ه848  عثام  بن عمر النارشي 

 13، 2 ه444 أبو عمرو الداين 

 6 833 ريحممد بن اجلز

 9 هـ1111 حممد بن قا/  الدَرري

 14 هـ1088 حييى بن عمر الشهري بمنراري زاده

 12 هـ1167 يو/  أفندي زاده

 
 كشاف احملققني

رقم تحقيقه  محققال
 في الفهرس

رقم تحقيقه  محققال
 في الفهرس

 12، 5، 3 عمر يو/  بدا    14  عدد الوهاٌ احلياينبن أ/امة 

 10  عواد بردي الدليمر  8 امرائرإياد /امل الس

 13، 1 غان  قدوري احلمد 2 بشري بن  سن احلمريي

ي  6 خالد  سن أبو اجلود و   11  فهد بن مطيع ا َُاذَّ

 4 حممد بن أبد برهجر   9 عدد احلميد بن /امل ال اعدي

 8 يًروٌ أبد السامرائر 7 عدد الافور السنديبن عدد الريوم 
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 ة بالباحثني واحملققني املشاركني يف اجمللةإحصاءات متعلق

 115 = )مع التكرار( عدد الباحثني واحملققني
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 ثالثا: فهرس تقارير امللتقيات القرآنية

 الصفحات العدد منظمال لتقىعنوان الم الموضوع م

1  

رآن
 الق

لوم
 ع

ا ــؤ ر الــدويل لتطــوير الدرا/ــات 

       الرر:نية

ــر:  ــر ي الر ــري   ك الك

وعلومــ  بجامًــة ا لــ  

مركـــز حفســـري و/ـــًود 

ـــــة  للدرا/ـــــات الرر:ني

 بالرياض

15 382-391 

2  
ـــر:   ـــة الر ـــة يف خدم ـــود األم ته

 الكري  وعلوم 

مؤ/ســــــة الد ــــــوث 

ــــة  والدرا/ــــات الًلمي

 بفاس با ارٌ "مددع"

11 397-404 

3  
ا ـــؤ ر الرـــر:ين الـــدويل الســـنوي 

 (1)مردس: األول
 390-381 11 تامًة ماليا بامليزيا

4  
ا ـــؤ ر الرـــر:ين الـــدويل الســـنوي 

 (2)مردس : 
 466-455 13 تامًة ماليا بامليزيا

5  
ا ـــؤ ر الرـــر:ين الـــدويل الســـنوي 

 (3)مردس : 
 367-353 17 تامًة ماليا بامليزيا

6  
ا ـــؤ ر الرـــر:ين الـــدويل الســـنوي 

 (5)مردس : 
 446-434 20 تامًة ماليا بامليزيا

7  

الثاين للرر:  الكـري   ا ؤ ر الدويل

)الو ر والًلـوم ـريفة والسنة الش

 يف الرر  الوا د والًرشين(

اجلامًـــــة اإل/ـــــالمية 

 الًا ية بامليزيا
19 397-412 
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8  

حف
صا

الم
 

ا ـــــؤ ر األول للمًهـــــد الًـــــايل 

ـــة  للرـــرا ات والدرا/ـــات الرر:ني

ـــــ ـــــة ا  ـــــ   الش  ري ـخلدم

ــ ـ)ا  ــ   الشــ يف  ري  ومكانت

 ة(احلوارة اإل/المي

ـــــــــوم  ـــــــــة الًل تامً

اإل/المية الًا ية: عام  

ا ملكـــــة األردنيـــــة  -

 اهلاشمية

13 439-445 

9  

ـــر:  الكـــري   ـــدوة: )تداعـــة الر ن

 ونرشه بل الواقع وا أمول(

 

جممع ا ل  فهد لطداعـة 

ري  ـا  ـــــ   الشـــــ

 با دينة ا نورة

19 369-380 

10  

ات
راء

الق
 

 ا ؤ ر الًا ر الثاين للررا ات الرر:نية

التلرر الرر:ين يف الًهد الندوي .. )

 أنام  ومآالت(

مركــز اإلمــام أيب عمــرو 

ـــــداين  –مـــــراك  -ال

 ا ارٌ

19 413-420 

11  
ا ــــؤ ر الًلمــــر لًـــــا ر األول  

 لتوتل رواية اإلمام الدوري

ــر:  الكــري   ــة الر تامً

وحأصــــــــيل الًلــــــــوم 

 بالسودا 

17 373-376 

12  
ا ؤ ر الدويل األول للمتم  ل 

 ا اتيف الرر
 432 -429 13 موريتانيا

13  

مؤ ر الررا ات الرر:نية يف الًرصـ 

 احلديب بل الواقع والطموح 
 428-423 20 )السليامنية الًراق(  

 ندوة الررا ات الرر:نية واإلعجاز

ـــوم  ـــة اآلداٌ والًل كلي

اإلنســــــانية بجامًــــــة 

 شًيب الدكايل با ارٌ

5 457-462 
14  
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381 

15  

قُ الـــــ
ّراء

ــــــ
 

دوة )اإلمام ابـن اجلـزري شـم  ن

 الررا (

مجًية ا  افظة عى الرر:  

 الكري  يف األرد 
14 373-374 

 ملترى كدار قرا  الًامل اإل/المر  16

ـــر:   ـــي  الر ـــر ي حًل ك

ــ   ــة ا ل ــ  بجامً وإقرائ

 /ًود بالرياض

17 368-372 

17  

رآن
 الق

لغة
 

ــدوة ــره يف  ن ــر:ين وأث ا  ــطل  الر

 حأصيل ا ًرفة وضدط الفه 

ـــوم ك ـــة اآلداٌ والًل لي

ــن  ــة اب ــانية، تامً اإلنس

 ا ارٌ -زهر

15 378-381 

18  

رآن
 الق

الغة
ب

 

)ا دخل  ندوة بالغة النص الرر:ين

الدالغر وأثـره يف الرـر:  الكـري : 

 (فهامد وحدبراد وا/تمداداد 

مركــز الدرا/ــات الرر:نيــة 

 بالرابطة ا  مديـة للًلـام 

 با ارٌ

14 382-385 

19  
سير

التف
 

ديــد يف  ركــة التفســري مــؤ ر التج

األصــــول ا نــــاهج  : ا ًــــارصة

 والثمرات

كلية الًلـوم االتتامعيـة 

والًلـــــوم اإل/ـــــالمية 

 اجلزائر -بجامًة أدرار

18 377-380 

20  

ـــــر:   التفســـــري ا وضـــــوعر للر

 الكري : واقع و:فاق

 

ــة الشــارقة  ــة تامً بدول

 اإلمارات
9 377-386 

 فه  الرر:  بل النص والواقع  21

ري عدـد الرـادر تامًة األمـ

ـــــالمية  ـــــوم اإل/  –للًل

 قسنطينة  اجلزائر
17 377-383 

 مؤ ر فه  الرر:  .. مناهج و:فاق  22
مجًيــــة ا  ــــافآ عــــى 

 الرر:  الكري  باألرد 
6 407-410 
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23  
مؤ ر مناهج حفسري الرـر:  ورشح 

 احلديب الرشي 

اجلامًـــــة اإل/ـــــالمية 

 بامليزيا
2 383-392 

24  

للدـا ثل يف ا ؤ ر الًـا ر الثالـب 

الرر:  الكري  وعلوم  )بنـا  علـ  

 أصول التفسري:    الواقع واآلفاق(

مؤ/ســــــة الد ــــــوث 

والدرا/ــــات الًا يــــة 

 )مددع()فاس ا ارٌ(

20 429-433 

25  

ص 
صائ

خ
رآن

الق
 

مـؤ ر الًـالو بــالرر:  بـل الــدين 

 والطب

مؤ/سة التنمية األرسيـة  

 بمدينة أبو ادر
3 443-449 

26  

إ
رآن

 الق
جاز

ع
 

ــــؤ  ــــددي يف م ــــاز الً ر ) اإلعج

 الرر:  الكري  (

اهليئــة ا اربيــة لمعجــاز 

ــــــر:   ــــــر يف الر الًلم

 والسنة

6 419-421 

27  
ا ــؤ ر الــدويل الثالــب لمعجــاز 

 الًددي يف الرر:  الكري 

مركـــز ب ـــوث الرـــر:  

 ابجامًة ماليا يف ماليزي
14 393-400 

 478-469 1 تامًة الزرقا  باألرد  مؤ ر إعجاز الرر:    28

29  
ا ــؤ ر الًــا ر الثــامن لمعجــاز 

 الًلمر يف الرر:  والسنة

ـــــــــــــــاف  وزارة األوق

بالكويــــا مــــع اهليئــــة 

الًا ية لمعجاز الًلمر 

 يف الرر:  والسنة

2 415-426 

30  
ــاز  ــارش لمعج ــا ر الً ــؤ ر الً ا 

 الًلمر يف الرر:  والسنة

مركــــــــز الد ـــــــــوث 

اإل/ــالمية يف ا/ــطندول 

ًا يـة برتكيا مـع اهليئـة ال

ــــر يف  لمعجــــاز الًلم

 الرر:  والسنة

11 391-396 

31  

 ا ؤ ر الدويل األول 

 ــــول اإلعجــــاز يف الرـــــرا ات 

 وا  طل ات الرر:نية

ـــة الرـــر:  الكـــري   كلي

ـــــا  ــــرا ات وعلومه للر

 تنطا -بجامًة األزهر

15 365-367 
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383 

32  

آنية
 قر

حث
مبا

 

ا ؤ ر الًا ر األول لتـدبر الرـر:  

 الكري 

الكري  وأثـره يف  يـاة حدبر الرر:  

 األمة

ــــدبر  ــــة لت ــــة الًا ي اهليئ

 الرر:  الكري  

بتًــــــاو  مــــــع: وزارة 

األوقـــــاف والشـــــؤو  

 اإل/المية ـ قطر

16 400-407 

33  
ــل  ــري  ب ــر:  الك ــدبر الر ــؤ ر ح م

 األصالة وا ًارصة  

األكاديميـــــة األوربيـــــة 

 للدرا/ات اإل/المية 

باالشـــرتا  مـــع مركـــز 

الـــــــرتاث الربيطـــــــاين 

 -مر: مانشســرتاإل/ــال

 بريطانيا 

18 381- 383 

34  

الثالـب للدرا/ـات  ا ـؤ ر الًـا ر

ـــدبر الرـــر:  الكـــري   ـــة وح الرر:ني

ــلمو   ــة وا س ــات الرر:ني )الدرا/

  يف الارٌ(

ـــة  ـــة األوروبي األكاديمي

ـــــة  للدرا/ـــــات الرر:ني

تامًــة   باالشــرتا  مــع

ــــــا  ــــــالفورد بريطاني /

ومركز الرتاث الربيطاين 

 -مانشســرت :اإل/ــالمر

 بريطانيا

20 447-453 

35  

 ملترى الرتبية بالرر:  الكري 

 )مناهج ولارٌ(

 

اجلمًيــــــــة الًلميــــــــة 

الســـــــًودية للرـــــــر:  

 (حديا ) الكري  وعلوم 

 أم تامًــة بالتًــاو  مــع

 ا كرمة بمكة الررى

19 381-386 

36  

مـــؤ ر )التًامـــل مـــع الن ـــوا 

الرشعية )الرـر:  واحلـديب( عنـد 

 ا ًارصين( 

 418 -415 6 دنية بًاّم اجلامًة األر
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37  
ــة  ــة ا ًلومــات خلدم حوايــ  حرني

 الرر:  الكري  وعلوم 

ـــة  ـــة با دين ـــة تيد تامً

 ا نورة
17 384-388 

 الررا ات ا ًارصة للرر:  الكري   38

ـــوم  ـــة اآلداٌ والًل كلي

اإلنســــــانية بجامًــــــة 

 شًيب الدكايل با ارٌ

11 405-410 

39  
ندوة الرر:  الكري  يف الدرا/ـات 

 ترشاقيةاال/

جممع ا ل  فهد لطداعـة 

ا  ـــــ   الرشـــــي  

 با دينة ا نورة

2 403- 414 

40  

ا ــؤ ر الًــا ر للرــر:  الكــري  يف 

 عرص الًو ة

 

ــــدين  ــــة أصــــول ال كلي

بجامًـــــــة الســـــــلطا  

الرشي  عيل اإل/المية 

 دار السالم -بروناي

16 408-419 

41  
مؤ ر )الرـر:  الكـري  ومرومـات 

 النهوة(

عــــى  مجًيــــة ا  ــــافآ

 الرر:  الكري  باألرد 
10 390-394 

42  

نــــدوة الرــر:  الكــري  والترنيــات 

 ا ًلومات( ا ًارصة )حرنية

 

جممع ا ل  فهد لطداعـة 

ا  ـــــ   الرشـــــي  

 با دينة ا نورة

8 377-386 

43  

لــــلرر:   ا ـــؤ ر الـــدويل الســـابع

 والنص وا جتمع والثرافة

 

مركـــــــز الدرا/ـــــــات 

ـــــــة  اإل/ـــــــالمية بكلي

/ـــــات الرشـــــقية الدرا

 واإلفريرية بجامًة لند 

13 435-439 

ــة  ــول خمطوتــات  النــدوة الدوليَّ

ــريه: فهر/ــةد  ــوم الرــر:  وحفس عل

ا ا ووصفد  وحًريفد

مركـــز ب ـــوث الرـــر:  

 بجامًة ماليا يف ماليزيا

 

14 386-392 
44  
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45  

ــة  ــة الرــر:  الكــري  يف نظري مركزي

 ا نهاو الندوي 

 /لعند األ/تاذ عدد السالم يا

 377-368 15 حركيا -ا/تاندول

46  

 

مؤ ر: النص الرشعر بل األصالة 

 وا ًارصة

اجلمًية األردنية للثرافة 

 ا جتمًية
14 375-381 

47  

رآن
 الق

ليم
تع

 

ــــاين لتطــــوير  ــــدويل الث ا ــــؤ ر ال

 الدرا/ات الرر:نية

)الديئــــة التًليميــــة للدرا/ــــات 

 الرر:نية .. الواقع و:فاق التطوير(

 

ــر:  ــر ي الر ــري   ك الك

ــة  ــة الرتبي ــ  بكلي وعلوم

ــ  /ــًود، ــة ا ل  بجامً

ومركـــــــــز حفســـــــــري 

ـــــة  للدرا/ـــــات الرر:ني

 بالرياض

19 387- 396 

48  

ا ؤ ر الًا ر األول لتًلي  الرر:  

ــي  الرــر:  الكــري :  الكــري  ) حًل

 حًاو  وحكامل (

اهليئــة الًا يــة لت فــيآ 

 الرر:  الكري  بجدة
10 381- 389 

49  
ن ـو تيـل  ) ألولا ؤ ر الرـر:ين ا

 (قر:ين

مجًيــــة ا  ــــافآ عــــى 

 الرر:  الكري  باألرد 
2 393 - 398 

50  
 التًلي  الرـر:ين لل ـاار:)ملترى 

 (واقع و:فاق
 390 -387 9 اجلزائر

51  
ملترى )ن و مرتًية عا ية لتًلي  

 الرر:  الكري (

اهليئــة الًا يــة لت فــيآ 

 الرر:  الكري  بجدة 
6 411- 414 

52  

حتفـــيآ  مًيـــاتجلثـــاين لترـــى الا 

)أ/ـاليب الرر:  الكـري  با ملكـة 

 وحرنيات حتريـ الريادة(

ـــر:   ـــيآ الر ـــة حتف مجًي

 الكري  بجدة
1 479-495 

53  

ا لترى الثالب للجمًيات اخلرييـة 

)اجلمًيات اخلريية لت فيآ الرر:  

 لت فيآ الرر:  وا جتمع(

ـــر:   ـــيآ الر ـــة حتف مجًي

 الكري  بالرياض
3 435-442 
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54  

ــى الرابــعا ل حتفــيآ  مًيــاتجل تر

مجًيـات حتفـيآ )الرر:  الكـري  : 

 (الرر:  ودورها يف حتريـ األمن

ـــر:   ـــيآ الر ـــة حتف مجًي

الكري  با نطرة الرشـقية 

با ملكــــــــة الًربيــــــــة 

 السًودية

7 
 

329- 337 

55  

 ــافآ )ا لترــى الًلمــر الثالــب 

الرــــر:  الكــــري  بــــل الواقــــع 

 (وا رلى

اهليئــة الًا يــة لت فــيآ 

 لرر:  الكري  بجدةا
2 399- 402 

56  

ـــر:  الكـــري   ـــا ر للر ـــؤ ر الً ا 

 ودوره يف بنا  احلوارة اإلنسانية

ــرور ) ــدة م ــى 14)بمنا/ ــاد ع ( قرن

 نزول (

 -تامًة إفريريا الًا يـة 

 اخلرتوم: السودا 
13 450-455 

57  

ا لترـــى الًلمـــر األول للمًاهـــد 

 الًلمية الرر:نية

)خمرتـــــات ا ًاهـــــد الًلميـــــة 

 الرر:نية: الواقع وا أمول(

مًهــد اإلمــام الشــاتدر 

 بجدة
13 446-450 

58  

 ا ؤ ر الثاين الًا ر للرر:  الكري  

ا ـــنهج الندـــوي يف حًلـــي  الرـــر:  

 الكري 

 الد رين -ا نامة

 
16 391-399 
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(1)كشاف الدول املنظمة للمؤمترات
 

 49، 46، 41، 36، 22، 15، 8 : األرد 

 25، 20 :اإلمارات

 58 : الد رين

 40 :بروناي

 43، 34، 33 : بريطانيا

 45، 30 : حركيا

 50، 21، 19 :اجلزائر

 57، 55، 54، 53، 51، 48، 47، 42، 39، 37، 35، 16، 9، 1 :السًودية

 56، 11 :السودا 

 13 :الًراق

 32 :قطر

 29الكويا 

 44، 27،23، ، 7، 6، 5، 4، 3ماليزيا 

 ،31مرص 

 38، 26، 24،  18 17، 14، 10، 2ا ارٌ 

 12موريتانيا 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .حرارير ا لتريات الرر:نية فهرسيف  ا ؤ ررق  دولة يًرب ا/  ال (1)
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 أصول التفسري يف املؤلفات كتاب 
 "أصول التفسري"دراسة وصفية موازنة بني املؤلفات املسماة بـ  

 عرض ومراجعة 
 (1)القحطاني بن جابر محمد بن عبد اهللد.

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه 

 أمجعني؛ أما بعد:

دراسة وصفية  -ول التفسري يف املؤلفات أصفهذا تقرير مفصل عن كتاب )

(، تضمن احلديث عن الكتاب "أصول التفسري"ــموازنة بني املؤلفات املسامة ب

 تعريًفا وعرًضا ونقًدا من خالل تسعة عرش عنرصا، ختمتها بخمس توصيات.

 ويهدف هذا التقرير إلى تحقيق ما يأتي:
 التعريف هبذا الكتاب وبيان مضامينه.  -1

 مزاياه، وأبرز املآخذ عليه.بيان أهم   -2

اقرتاح بعض األفكار والتوصيات التي يمكن أن تعني يف حتقيق األهداف   -3

 التي من أجلها ُأعدت الدراسة التي اشتمل عليها هذا الكتاب. 

أسأل اهلل تعاىل أن أكون قد وفقت يف حتقيق هذه األهداف، وأن جيعل هذا 

 التقرير نافعا حمققا للمقصود.

 :ات األساسية عن الكتابالمعلوم -1
دراسة وصفية موازنة بني املؤلفات  -العنوان: أصول التفسري يف املؤلفات  -

 ."أصول التفسري"املسامة بـ 
 إعداد: وحدة أصول التفسري بمركز تفسري للدراسات القرآنية. -

                                                        
 .السعودية -أبها-جامعة الملك رخالد كلية الشريعة وأصول الدين،  أستاذ مساعد في قسم القرآن وعلومه ( 1)
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 الرياض .-النارش: مركز تفسري للدراسات القرآنية  -

 .رقم الطبعة : األوىل -

 .م2015 -هـ 1437خ الطبعة: تاري -

 .نوع الغالف: جتليد فاخر -

 .1عدد املجلدات:  17×  24مقاس الكتاب: احلجم العادي  -

 .1عدد األجزاء:  -

 صفحة. 414عدد الصفحات:  -

 التعريف بمؤلف الكتاب: -2
الكتاب من إعداد وحدة أصول التفسري بمركز تفسري للدراسات القرآنية التي 

ستاذ الدكتور مساعد بن سليامن الطيار، ويديرها الدكتور حممد يرشف عليها األ

 : والباحثون املشاركون يف إعداد هذه الدراسة همصالح حممد سليامن. 

 جامعة األزهر (. –أ.خليل حممود حممد ) مرحلة املاجستري 

 جامعة األزهر (. –أ.حممود محد السيد ) مرحلة املاجستري 

 جامعة األزهر (. –لدكتوراه أ.باسل عمر مصطفى ) مرحلة ا

 وشاركهم يف التنسيق: أ.ماجد حييى حممد

 وراجع هذه الدراسة وحّكمها كل من:
 .(لس األعىل للشؤون اإلسالمية بمرصعضو املج) أ.د أمحد سعد اخلطيب

أ.د. موالي عمر محاد )أستاذ التفسري وعلوم القرآن بجامعة حممد اخلامس 

 باملغرب(.

 (.رآن بدار احلديث احلسنية باملغرباذة التفسري وعلوم القأ.د فريدة زمرد )أست

 تصنيف الكتاب: -3
 .أصول التفسري –القرآن وعلومه 
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 السؤال األساسي الذي يجيب عنه الكتاب: -موضوع الكتاب -4
، واشتمل "أصول التفسري"هو دراسة الكتب املؤلفة يف  موضوع هذا الكتاب

دراسًة وصفيًة موازنة: تصف هذه املؤلفات  "التفسري  –أصول "عنواهنا عىل كلمتي 

وصفا كاشفا ملضموهنا، وتوازن بينها موازنة تتبني هبا الفروق بني مناهجها 

 ومضامينها.

: ما الصورة الكلية لفن فالسؤال األسايس الذي جييب عنه هذا الكتاب هو

 يف املؤلفات املسامة بأصول التفسري من حيث: مفهومه، "أصول التفسري"

 .ضوعاته، واستمداده؟ومو

 دواعي تأليفه: -غرض الكتاب وهدفه -5
يف مؤلفاته، والتعرف  "أصول التفسري"غرض هذا الكتاب: استكشاف واقع 

 عليه كام هو.

 أهدافه ودواعي تأليفه:
رصد الواقع احلايل ألصول التفسري، وكشف جوانب القوة والضعف فيه،    -1

 وحتديد مواطن النضج والقصور كيفا وكام.

الوقوف عىل حقيقة اجلهود املبولة يف هذه املؤلفات؛ لتقويمها وحماولة   -2

 إمتامها.

اخلروج بالتوصيات واملقرتحات الالزمة، التي تسهم بدورها يف رسم   -3

 مالمح أفق تطوير الواقع وحتسينه.

 الفئة المستهدفة بالكتاب: -6
هدفة بالكتاب مل ُتذكر يف مقدمات الكتاب وال يف مدخل الدراسة الفئُة املست

رصاحة، ولكن يتضح من خالل مضمون هذا الكتاب أنه موّجه يف املقام األول 
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للمتخصصني يف الدراسات القرآنية من الباحثني واألكاديميني، كام يمكن أن يفيد 

 منه الباحثون يف التخصصات الرشعية األخرى.

 أهمية الكتاب: -7
رية، وقد ذكر األستاذ الدكتور الدراسة التي تضمنها هذا الكتاب هلا أمهية كب

األمور التي تنبني أمهية  –مدير عام مركز تفسري  –عبدالرمحن بن معاضة الشهري 

 مرشوع الدراسة، وهي:

أنه يمثل النواة األساسية يف استعراض جّل ما كتب يف أصول التفسري عىل  -1

 هيئته املوجودة.

يف خدمة أصول أنه يسعى إىل تأسيس الدعائم التي يصح االنطالق منها  -2

 التفسري.

 أنه يساعد عىل امتالك زمام التوجيه للمشاريع البحثية يف أصول التفسري. -3

وتضمن مدخل الدراسة فقرة عن أمهية الدراسة، يمكن تلخيص أهم ما فيها يف 

 الفقرات التالية:

أن الوقوف عىل الواقع واستكشافه واستيضاح مكامن القوة والضعف  -

 يف أي علم يراد إمتامه وتكميله، أو تطويره وتعديله. يعدُّ أول خطوات النجاح

أن هذه الدراسة تسهم يف بلورة آفاق خدمة أصول التفسري، ال سيام يف  -

 املجاالت البحثية والتدريبية واإلعالمية من خالل النتائج التي ستفرزها.

ما جاء عند احلديث عن مشكلة الدراسة يف  -أيضا-ومما يبني أمهية هذا الكتاب 

املدخل، من كون النتاج الكبري الذي تضمنته املؤلفات يف أصول التفسري مل حيَظ 

بالرصد عىل أمهيته، ومل تنهض بذلك دراسات سابقة تقوم بتوضيح مالحمه ورصد 

 مواطن الضعف والقوة فيه.
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وأضيف أن مما يبنّي أمهية هذا الكتاب خطورة النتائج التي تضمنها، كام سيأيت 

 كتاب.عند بيان أثر ال

 محتوى الكتاب: -8
 اشتمل الكتاب على ما يأتي:

مدير مركز  –تقديم لألستاذ الدكتور عبدالرمحن بن معاضة الشهري  -

ذكر فيه الغرض من إنشاء وحدة أصول التفسري يف مركز تفسري، وسبب  –تفسري 

إعداد الوحدة هلذه الدراسة، وأهداف مرشوع الدراسة، مع وصف عام للمنهجية 

 .7-5عليها العمل يف املرشوع.صالتي سار 

مقدمة وحدة أصول التفسري بمركز تفسري للدراسات القرآنية، وفيها  -

إشارات رسيعة لسبب هذه الدراسة، وبيان الغرض منها، واملنهج البحثي الذي 

اعتمدت عليه، مع ذكر النتيجة الكربى التي كشفتها هذه الدراسة وتوصلت إليها. 

 .12 – 9ص

أعان عىل العمل يف هذا املرشوع من أفراد ومؤسسات. شكر وتقدير ملن  -

 .14-13ص

مدخل الدراسة، وقد اشتمل عىل: أمهية الدراسة، ومشكلتها، وأهدافها،  -

 . 34 – 15، وخطتها. صوحمدداهتا، ومنهجها وإجراءاهتا، وصعوباهتا

، وقد اشتمل عىل متهيد، "واقع أصول التفسري يف املؤلفات"الباب األول:  -

صول. أما التمهيد فتضمن عرضا جممال ملحتويات الباب، مع التنبيه عىل وثالثة ف

الداخلة يف الدراسة. الطريقة التي سار عليها الباحثون يف املوازنة بني املؤلفات 

 .39 -35ص
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، "مفهوم أصول التفسري يف املؤلفات"الفصل األول من الباب األول:  -
 ."وزمن التداول النشأة مصطلح أصول التفسري بني"وتضمن مبحثني: األول: 

 .131 – 41. ص"واقع أصول التفسري يف املؤلفات"واملبحث الثاين: 

، "موضوعات أصول التفسري يف املؤلفات"الفصل الثاين من الباب األول:  -
، "املوضوعات يف املؤلفات بني االتفاق واالفرتاق"وتضمن ثالثة مباحث: األول: 

الرصد "، واملبحث الثالث: "ألصول التفسريانتساب املوضوعات "واملبحث الثاين: 

 . 168 – 133. ص"التارخيي للموضوعات

، "استمداد أصول التفسري يف املؤلفات"الفصل الثالث من الباب األول:  -
، "استمداد املؤلفات يف تفسري القرآن بالقرآن"وفيه مدخل وثالثة مباحث: األول: 

، واملبحث الثالث: "القرآن بالسنةاستمداد املؤلفات يف تفسري "واملبحث الثاين: 

 . 252 – 169كتب التفسري يف املؤلفات. ص

، وفيه وصف "وصف املؤلفات املسامة بأصول التفسري"الباب الثاين:  -

تعريفي مفّصل للمؤلفات التي كانت جماال للدراسة، مع التعريف بمؤلفيها تعريفا 

 .294 – 253ىل فصلني.صع اشتمل هذا البابعاما باألرقام والنسب املئوية. وقد 

، وفيه "أهداف املؤلفات، ومناهجها"الفصل األول من الباب الثاين:  -

 257. ص "مناهج املؤلفات"، واملبحث الثاين: "أهداف املؤلفات"األول:  مبحثان:

-274 . 

، وفيه مبحثان: األول: "معلومات املؤلفات واملؤلفني"الفصل الثاين:  -

 .294-275. ص"معلومات املؤلفني"حث الثاين: ، واملب"ببليوغرافيا املؤلفات"

خامتة الدراسة: وفيها مخس وعرشون نتيجة للدراسة، وأبرز ثالث  -

 . 302- 295إشكاالت يف املؤلفات، وثامن عرشة توصية. ص
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 وفيه سبعة مالحق. مالحق الدراسة: -

 .307-305صالتقييم .  نموذجامللحق األول: حمّددات  -

 . 366 -309املؤلفات. ص امللحق الثاين: ببليوغرافيا -

 . 383 – 367امللحق الثالث: معلومات املؤلفني. ص -

 .388 – 385امللحق الرابع: التصنيف املوضوعي أهداف املؤلفني. ص -

 . 391-389امللحق اخلامس: التصنيف املوضوعي ملناهج املؤلفني. ص -

 .394-393امللحق السادس: الوظائف الواردة يف التعريفات.ص -

 .405-395: موضوعات املؤلفات. صامللحق السابع -

 .414-407فهرس املوضوعات. ص

 تقسيم الكتاب وترتيبه والتناسب بين أقسامه: -9
مما سبق يتبني أن الكتاب مقسم إىل مدخل، وبابني، وخامتة، مع سبعة مالحق، 

 وفهرس واحد للموضوعات.

التفسري وحمتوى الدراسة الرئييس جاء يف الباب األول الذي تناول واقع أصول 

الذي –صفحة، بينام استغرق الباب الثاين  220يف املؤلفات، وقد استغرق حوايل 

 صفحة فقط.  50حوايل  -تناول وصف املؤلفات املسامة بأصول التفسري 

صفحة. والباقي من الكتاب، وهو  100وأما املالحق فقد استغرقت حوايل 

 واملدخل، والفهارس. صفحة للمقدمات 45حوايل

هر أن التفاوت بني بايب البحث كبري، ولعل سبب ذلك راجع لكون وهبذا يظ

 أكثر املالحق متعلقة بالباب الثاين.

، بحيث ولو أن الدراسة ُقسمت إلى أربعة فصول لكان أنسب وأكثر ترتيبا

 يكون ترتيبها كالتايل: 
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 الفصل األول: واقع أصول التفسري يف املؤلفات.

 سري يف املؤلفات.الفصل الثاين: موضوعات أصول التف

 الفصل الثالث: استمداد أصول التفسري يف املؤلفات.

 الفصل الرابع: وصف املؤلفات املسامة بأصول التفسري.

مت عىل املالحق، وكان األوىل  ومما يؤرخذ على ترتيب الكتاب أن اخلامتة ُقدِّ

ى أن تكون يف آخر الكتاب قبل الفهارس، خاصة أن املالحق تعترب داخلة يف حمتو

 الباب الثاين، الذي خصص لوصف املؤلفات املسامة بأصول التفسري.

 منهج الكتاب: -10
حسب ما جاء يف مدخل  –اعتمدت الدراسة التي اشتمل عليها الكتاب 

عىل املنهج الوصفي واملنهج املقارن، مع االستعانة باملنهج التحلييل،  -الدراسة 

 إعدادها بأربع مراحل:واملنهج التارخيي. وقد مّرت الدراسة أثناء 

 األوىل: مرحلة مجع املؤلفات املسامة بأصول التفسري.

 الثانية: مرحلة اجلرد واالستقراء.

 الثالثة:مرحلة التحليل والتقييم.

 الرابعة: مرحلة التصنيف واملوازنة. 

وتفصيل منهج الدراسة واملراحل التي مرت هبا جاء يف املدخل إىل الدراسة 

 .27-21ص

 لكتاب، وكتابته، وعالمات الترقيم فيه:لغة ا -11
 لغة الكتاب جيدة يف اجلملة، وهي لغة علمية تناسب منهج الدراسة وطبيعتها. 

وكتابته قليلة األخطاء النحوية واإلمالئية والطباعية، ومل تتجاوز األخطاء التي 

 ظهرت يل عرشة أخطاء، ومنها:
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 ."هودراست  "، والصواب: "ودراسُته" السطر السادس: 7ص -1
 ]مثنى كتاب[، والصواب: كتايب. "أّن كتابا"السطر العارش:  55ص -2

، واألحسن حذف "هي األكثر حضورا وتواجدا"السطر األخري:  55ص -3

 ."تواجدا"كلمة 
 ."داللتُه"، والصواب:  "من حيث داللت ه": 60ص -4
 ."كتايب"]مثنى كتاب[، والصواب:  "متقدم عىل كتابا": 91ص -5
 ."وعرشون":والصواب،"ها أربعة وعرشينوعدد"السطر اخلامس: 97ص -6
من "، واألصوب: "من خالل كافة املؤلفات"السطر قبل األخري:  107ص -7

 السطر الثامن.  217، أو جيعل مكاهنا: مجيع. ومثلها يف ص"خالل املؤلفات كافة

 ."نمطان"، والصواب: "يظهر لنا نمطني"السطر اخلامس:  115ص -8
 لكتابة فقد كان جيدا ومناسبا.يف ا عالمات الرتقيموأما استعامل 

 أسلوب الكتاب:  -12
جيد من حيث وضوح عبارته، وترابط معلوماته،  -إمجاال-أسلوب الكتاب 

 واالستدالل عىل مسائله، والتعليل ألحكامه.

وقد امتاز الكتاب بالدقة يف التعامل مع املؤلفات التي كانت جماال للدراسة، ويف 

 ا.نقل املعلومات وعزوها وتوثيقه

 وسائل اإليضاح في الكتاب: -13
اشتمل الكتاب عىل اجلداول التوضيحية، والرسوم البيانية، وتّم توظيف هذه 

الوسائل لتسهيل عملية املوازنة يف املسائل التي حتتاج إىل موازنة. مع أن يف بعض 

الرسوم البيانية شيئا من الصعوبة من جهة تقارب األلوان املستخدمة، مع صغر 

 . 142ام يف الرسم البياين صاخلط. ك
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وبعض الرسوم البيانية غري دقيقة من جهة التطابق مع رسمت ألجل إيضاحه، 

؛ فهو غري متفق مع األنامط املذكورة يف الدراسة، 127كام يف الرسم البياين ص

 ، وهو غري موجود يف الرسم."مل يظهر فيه تأثره بغريه"حيث ذكر يف الدراسة نمط 

 :مصادر الكتاب -14
املنهج الوصفي الذي قامت عليه الدراسة يف الكتاب اقتىض االقتصار عىل 

املؤلفات التي هي جمال الدراسة، فال يكاد يوجد أثر ملصادر أخرى يف هذا الكتاب، 

سوى ما رجعت إليه املؤلفات التي هي حمل الدراسة، مع بعض املراجع احلديثة 

لتي رصدت مطبوعات علوم املتعلقة بمناهج البحث، والكشافات واألدلة ا

 القرآن، وبعض كتب الرتاجم.

ومما يؤخذ عىل الكتاب مما له تعلق باملصادر أنه مل يشتمل عىل قائمة للمصادر 

 واملراجع يف آخر الكتاب.

 عالقة الكتاب بالكتب األرخرى في موضوعه )التأثر والتأثير(: -15
ية املوازنة الكتاب يكاد يكون فريدا يف موضوعه، وهو الدراسة الوصف

 للمؤلفات يف أصول التفسري؛ فال أعلم كتابا تناول هذا املوضوع من قبل. 

وأما الكتب املؤلفة يف أصول التفسري فهي سبب تأليفه، وعىل مادهتا ومضموهنا 

 تدور الدراسة التي اشتمل عليها.

 مزايا الكتاب: -16
 هذا الكتاب له عدة مزايا، أمهها:

 يان ذلك.أمهية موضوعه، كام سبق ب -1

أنه من إعداد مؤسسة متخصصة هلا قيمتها يف جمال التخصص الذي  -2

 تنتسب إليه، وهي مركز تفسري للدراسات القرآنية، ممثلة يف وحدة أصول التفسري.
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أنه شارك يف إعداده واإلرشاف عليه وحتكيمه جمموعٌة من األساتذة  -3

؛ مما يطمئن القار  املشهود هلم بالتمكن يف أصول التفسري، والباحثني املتخصصني

 له واملطلع عليه، وجيعله يثق بام اشتمل عليه من النتائج والتوصيات.

أن الدراسة التي اشتمل عليها الكتاب تعترب األوىل من نوعها يف جوانب  -4

 متعددة؛ فهي:

ا. -  القرآنيَّة  يف باٍب من أبواهب 
ُل دراسٍة تستكشُف واقَع الدراسات   أوَّ

ُل دراسٍة ُتَسلِّ  - يَّة  أوَّ ا الُكلِّ
وَء عىل أصول  التفسري  يف صورهت   .ُط الضَّ

ة  بـ  -  امُلَسامَّ
ن املؤلَّفات  َمُع هذا العدَد م  ُل دراسٍة جَتْ حيث «: أصول  التفسري  »أوَّ

( مائة وستة 116تتبعت املؤلفات يف خمتلف دول العامل، وهو ما أسفر عن رصد )

 «.أصول التفسري»عرش دراسًة موسومًة بـ

ْصَد التارخييَّ ملصطلح  أصول  التفسري  وموضوعات ه.  - ُل دراسٍة تعتمُد الرَّ  أوَّ

مجع الكتاب بني التوصيف الدقيق والتقييم املوضوعي ملؤلفات أصول  -5

 التفسري التي كانت جماال للدراسة.

اعتامد الكتاب عىل لغة األرقام، حيث جاءت الدراسة التي اشتمل عليها   -6

مية ونسب مئوية، مما أكسبتها دقًة يف الوصف، وبعًدا عن مدعومة بإحصاءات رق

 الظنون واالحتامالت.

اشتمل الكتاب عىل وصف ببليوغرايف شامل للمؤلفات؛فقد خصص   -7

، واحتوى «أصول التفسري»الباب الثاين للوصف الببليوغرايف للمؤلفات املسامة بـ

شاملة عن املؤلفني عىل تعريف دقيق بأهدافها، ومناهجها، وقدم معلومات وصفية 

فات.  واملؤلَّ
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 عند احلديث عن نتائج الدراسة.أمهية النتائج التي تضمنها الكتاب كام سيأيت  -8

أثار الكتاب من خالل نتائجه املتفرقة العديد من اإلشكاالت التي تفتح  -9

 آفاقا للباحثني يف جماالت عديدة تتعلق بأصول التفسري.

 ها حوايش الكتاب.ثراء املعلومات اإلضافية التي تضمنت  -10

 رخالصة الكتاب، ونتائجه، وتوصياته: -17
خالصة هذا الكتاب هي النتيجة الكربى التي جاء ذكرها يف مقدمة الدراسة، 

اضطراُب فن أصول التفسري مفهوًما وموضوًعا واستمداًدا؛ إذ كشفت وهي: 

ته، الدراسة عن غموض والتباس كبريين يف مفهوم أصول التفسري رغم كثرة تعريفا

راب يف بنية موضوعاته، وعن انحسار جهات االستمداد يف مصادر ــوعن اضط

 .قليلة جًدا

وأما نتائج الدراسة فقد تضمت خامتة البحث أغلبها، وسأقترص هنا عىل أمهها، 

 مع ترصف يف العبارة ودمج للنتائج املتقاربة:

تعريف  يف املؤلفات اخلاصة به، وليس له "أصول التفسري"مل يتحرر مفهوم  -1

 حمدد حظي باإلمجاع يف هذه املؤلفات.

ليس له أطر كلية حتكمه، غري الرؤية اخلاصة التي يراها  "أصول التفسري" -2

 كل مؤلف.

 ويضبْط مفهومه يف أغلب املؤلفات. "التفسري"مل يتحرر تعريف  -3

للدهلوي هو أقدم املؤلفات  "الفوز الكبري يف أصول التفسري"كتاب  -4

 صول التفسري.املطبوعة املعنونة بأ

لشيخ اإلسالم ابن تيمية احلّظ األكرب من التأثري عىل  "مقدمة التفسري"كان لـ -5

، ومن جهة بلورة "أصول التفسري"املؤلفات يف هذا الفن من جهة رواج مصطلح 

 أغلب موضوعات هذا الفن.



 (ه1437 رخر جمادى اآل)  العدد الحادي والعشرون     مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

403 

كان التقليد يف نسبة بعض املوضوعات إىل أصول التفسري سمّة بارزة يف  -6

إذ مل يعتمد املؤلفون عىل حمددات واضحة يف نسبة موضوع ما إىل هذا  املؤلفات فيه؛

 الفن أو إخراجه منه.

 هو أكثر املوضوعات حضورا يف املؤلفات. "مصادر التفسري"موضوع  -7

للذهبي أثٌر بارز يف تأسيس املادة العلمية يف  "التفسري واملفرسون"لكتاب  -8

 . "مصادر التفسري "املؤلفات يف موضوع 
تب التفسري كمصادر فاعلة ومؤثرة يف تشكيل بنية مادة أصول غابت ك -9

التفسري يف أعلب املؤلفات، وكان هلذا الغياب عدد من اآلثار السلبية، التي كان من 

أبرزها: افتقاد روح التفسري يف املؤلفات، والتشكيك يف صحة تنظريها، وقلة 

ريرات املؤلفات شواهدها، واإلخالل بجودهتا وقوهتا، ووقوع مصادمة بني تق

 وتطبيقات املفرسين. 

غلب املنهج الوصفي عىل أكثر املؤلفات يف أصول التفسري، وتاله املنهج   -10

التحلييل، بينام كان حضور كل من املنهج النقدي واالستقرائي ضعيًفا جدا. وأما املنهج 

 التارخيي واملقارن فلم يكن له أي حضور.

يف أصول التفسري هي اململكة العربية أكثر البلدان اعتناء بنرش املؤلفات   -11

السعودية ومجهورية مرص العربية، ومها كذلك أكثر البلدان التي ينتسب إليها 

 املؤلفون يف أصول التفسري.

أكثر املراحل الزمنية نشاًطا وغزارة يف النرش ملؤلفات أصول التفسري هي   -12

وحدها بنرش ستة تقريبا، إذ حفلت هذه الفرتة  1434إىل  1420الفرتة ما بني 

 وعرشين مؤلفا يف أصول التفسري.
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مل يكن يف املؤلفات الداخلة يف حّد الدراسة حّظ للرسائل العلمية إال يف   -13

 ."علم أصول التفسري حماولة يف البناء"رسالة واحدة هي رسالة 
برزت دولة اهلند كإحدى الدول الفاعلة واحلارضة، سواء عىل مستوى   -14

 التأسيس ألصول التفسري. التأليف، أو عىل مستوى

أغلب املؤلفات املعنونة ألصول التفسري ألفها املعارصون، ومل يعثر يف   -15

 ."أصول التفسري"مؤلفات املتقدمني عىل كتاب حيمل اسم 
وقفت الدراسة عىل تشابه ظاهر بني املؤلفات يف املضامني، ويف أنامط   -16

تشابه أحيانا إىل التتابع عىل عرضها، ويف كثري من تطبيقاهتا وأمثلتها، حتى وصل ال

اخلطأ؛ مما أكسبها طابع التكرار واإلعادة، وأفقدها خصيصة التجديد والتحرير، 

 وصارت سمة أغلبها قلة التحرير وضعف التأصيل.

توصلت الدراسة إىل أن من املظاهر البارزة يف املؤلفات يف أصول   -17

 التفسري: غياب التمثيل والتطبيق يف أغلبها.

 صيات؛ فقد أوصت الدراسة بثامين عرشة توصية، أمهها:أما التو

رضورة إكامل السري يف رصد واقع املؤلفات يف هذا الفن وقضاياه،  -1

 للوقوف عىل هيئته الكاملة ونسقه الكيل.

 حتريرا وافيا. "أصول التفسري"رضورة حترير مصطلح  -2

يف الرتاث، وما يرادفه من  "أصول التفسري"تتبع ورصد مصطلح  -3

عندهم ومدى  "العلم"ت عربَّ هبا األقدمون عنه؛ للوقوف عىل حقيقة هذا مصطلحا

 اهتامهم به.

رآن يف املؤلفات يف ـوم القــب علـر كتـة أثــام بدراسـرورة االهتمـض -4

 أصول التفسري.
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االهتامم بمقدمة ابن تيمية ومصادرها، وعمل دراسات خاصة عن مدى  -5

 ملؤلفات.تأثريها، ورصد حركة تطور موضوعاهتا يف ا

 االهتامم بعمل دراسات تطبيقية يف خمتلف القضايا املدروسة يف هذا الفن. -6

رضورة التنبيه عىل أمهية الربط بني التطبيق والتنظري يف التأليف يف هذا  -7

احلقل املعريف؛ ملا متثله تطبيقات املفرسين من مادة رئيسية ورافد ال ُيستغنى عنه 

 لضبط أصوله والتقعيد له.

هتامم بكتب التفسري، وتذليل مادهتا وتقريبها، خاصة تلك التي رضورة اال -8

تصدت لألقوال توجيها ونقدا وترجيحا؛ ملا حتمله من مادة ثرية ال يمكن بناء علم 

 أصول التفسري بدوهنا.

أمهية استحضار املنهج التحلييل والنقدي واالستقرائي والتارخيي يف  -9

تب عليها من نتاج علمي مؤثر يف حركة الكتابات يف أصول التفسري؛ وذلك ملا يرت

 العلم وقضاياه ومسائله.

 االهتامم بطبع املؤلفات يف أصول التفسري ونرشها.  -10

ركة العلمية للتأليف يف أصول التفسري ــة احلــعـابـام بمتـرورة االهتمــض  -11

 يف اهلند.

عقد املؤمترات والندوات وورش العمل حول أصول التفسري، ووضع   -12

ية التي تساعد يف ضبط أنساقه، ورضورة التنسيق بني اجلهود لضامن اخلطط الكل

 عدم تكرارها.

رضورة االهتامم بمثل هذه الدراسات التي تصف الواقع وترسم مالحمه بغية 

ضبطه وتقويمه، ورضورة العمل عىل نرشها، ليتتابع اجلهد بعد ذلك يف التأليف 

 عىل هدى وبصرية.
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 أثر الكتاب: -18
، فال يمكن 1437حيث صدرت طبعته األوىل هذا العام  الكتاب جديد،

معرفة أثره يف الساحة العلمية، إال أنه يتوقع أن يكون لنتائجه أثر جيد عىل 

الدراسات يف فن أصول التفسري، حيث توصلت الدراسة التي تضمنها إىل نتائج 

 خطرية، وأوصت بوصايا مهمة وجديرة بالعناية.

 نقد الكتاب: -19
الكتاب، وقوة الدراسة التي اشتمل عليها، وغلبة اجلوانب اإلجيابية، مع أمهية 

ال خيلو من أخطاء وقصور يف بعض  -كغريه من الكتب والدراسات-إال أنه 

اجلوانب، مع ضعف يف تناول بعض القضايا املتعلقة بالدراسة. ومن أبرز ما تبني 

 ما ييل:  -ابقة سوى ما أشري إليه يف بعض النقاط الس -للمراجع من املآخذ 

عند ذكر مناهج البحث، جاء التعريف ببعضها يف صلب الكتاب،  -1

 23، 22وبعضها يف احلاشية، بغري سبب للتفريق واضح. ص

 مل تتعرض الدراسة يف املدخل للدراسات السابقة حول موضوعها. -2

استبعاد املتون املتعلقة بأصول التفسري من التصنيف واملوازنة فيه نظر،  -3

بعاد غري واضح ومقنع. ولو قيل إهنا أهم ما ينبغي العناية به يف وسبب االست

التصنيف واملوازنة لكان هذا األقرب للصواب؛ ألن فيها خالصة موضوعات هذا 

مع أن بعض املؤلفات التي أدخلت يف الدراسة أشبه ما تكون باملتن،   28الفن. ص

 مثل الركيزة يف أصل التفسري للدكتور حممد اخلضريي.

د التاريخ امليالدي يف الدراسة، وإمهال التاريخ اهلجري، وهذا ال يليق اعتام -4

 بدراسة رشعية. 
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التقصري يف معرفة مضامني بعض الكتب املهمة التي ألفت بغري العربية،  -5

 .47خاصة مع إمكان ترمجة ما حيتاج إليه منها، وسهولة لك. ص

أول صفحة ، وما ورد بعدها يف 54التعارض بني ما ورد يف آخر صفحة  -6

، حيث رصحت الدراسة بتعذر حتديد الكتاب األكثر تأثريا عىل ما جاء بعده، 55

ثم جاء بعدها مبارشة: ) لكن الذي يظهر ... أنه كان ملقدمة شيخ اإلسالم ابن 

 تيمية احلظ األكرب يف انتشار املصطلح وتداوله..(.

سطر ال 56نصت الدراسة عىل نسبة كتاب يف أصول التفسري للقاسمي ص -7

السابع، والواقع أنه ليس له كتاب يف أصول التفسري، وإنام مجع رسائل يف مؤلف 

 واحد، ومنها رسالة السيوطي.

 "أصول التفسري"كان ينبغي إضافة رسالة السيوطي التي ساّمها القاسمي  -8
إىل املؤلفات حمل الدراسة، كام أضيفت مقدمة شيخ اإلسالم مع أهنا مل تسّم بأصول 

 يف القرن الرابع عرش. التفسري إال

مل تتطرق الدراسة يف املبحث األول من الفصل األول من الباب األول،  -9

واملتعلق بمصطلح أصول التفسري بني النشأة وزمن التداول الستعامل املصطلح يف 

املؤلفات التي جاءت بعد املؤلفات األوىل، مع أهنا أهم من جهة استقرار املصطلح 

 ل من فّصل يف بيان هذا املصطلح من املتأخرين.يف زماهنا، ومل تذكر أو

عند استعراض تعريف املؤلفات ألصول التفسري ُرتبت املؤلفات حسب   -10

حروف املعجم لعناوينها، ولو كان الرتتيب زمنيا: األقدم فالذي بعده؛ لكان 

 .68 – 60أحسن. ص

يالحظ أن الدراسة حتكم بتعذر الوصول إىل بعض النتائج، مع سهولة   -11

صول وإمكانه. مثل احلكم بتعذر القطع بكون تعريف الدكتور مساعد الطيار الو
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للتفسري منقوال، مع أنه موجود، ومرشف عىل الدراسة؛ فكيف تعذر القطع؟ 

 . 77 – 76ص

- 129ص "املوازنة بني املؤلفات يف إطالقات املصطلح"الفرع الثاين   -12

وليس فيه بيان فيه نقص واضح، وقصور يف حتليل مضمون املؤلفات،  131

 ملضامني املؤلفات بالتفصيل.

اإلهبام يف ذكر املؤلفات وعدم حتديدها يف مواضع متعددة يف الدراسة مع   -13

مثال، وال حيدد هذا املؤلف، مع أمهية  "سوى مؤّلف واحد"أمهية التحديد؛ فيقال: 

ومل  "وقد بلغ عدد تلك املؤلفات سبعة عرش مؤلفا" 262، ويف ص 149ذلك. ص

 .263وكذلك ص تذكر،

هناك نتائج مهمة تذكر أثناء الدراسة يف مواضع متفرقة من الكتاب،   -14

وليس هلا وجود يف نتائج الدراسة التي وردت يف اخلامتة. وهذا قصور يف ذكر 

 157- 144 – 141النتائج. مثل النتائج يف الصفحات التالية: 

كسري موضوعات كتاب اإل"ورد عنوان ال حاجة إليه، وهو  162يف ص  -15

، ثم قال الباحثون: )مل نقف عىل كتاب القنوجي باللغة العربية للنظر يف "للقنوجي

 موضوعات(؛ فإذا كان كذلك فلامذا يذكر وخيصص له عنوان؟!

يف الفصل الثالث من  -من املؤلفات  "أصول التفسري"دراسة استمداد   -16

ل فيها قصور من جهة االقتصار عىل بعض موضوعات أصو -الباب األول 

التفسري؛ فلم تتناول الدراسة يف هذا القسم إال موضوعني، ومها تفسري القرآن 

بالقرآن، وتفسري القرآن بالسنة. مع أن يف موضوعات أصول التفسري ما هو جدير 

 االستمداد، كاالختالف يف التفسري. بالدراسة من جهة
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خرجت الدراسة عن منهجها العام الذي سارت عليه من التوصيف   -17

ازنة والتحليل إىل نقد مسائل ال تعّد من صلب الدراسة، خاصة أهنا وردت يف واملو

، 75 – 74مؤلفات أخرى. وقد حصل ذلك يف نقد تعريف الزرقاين للتفسري ص

. وهذا من 242 -235ويف احلديث عن مسألة البيان النبوي وإشكالية التصور ص

 وجهة نظر الباحث خروج عن املطلوب األهم يف الدراسة. 

التوصية األوىل من توصيات الدراسة توحي بأن هذه الدراسة مل تف    -18

باملطلوب، ومل حتقق اهلدف الذي أعدت ألجله، حيث جاء فيها: )رضورة إكامل 

السري يف رصد واقع املؤلفات يف هذا الفن وقضاياه، للوقوف عىل هيئته الكاملة 

لفات أخرى مل تتناوهلا ونسقه الكيل(، وهذا غريب، إال أن يكون املقصود دراسة مؤ

 الدراسة، أو دراسة ما سيصدر يف املستقبل يف مؤلفات يف أصول التفسري.!

،  "أصول التفسري"يظهر عدم وضوح نوع   -19 يف الدراسة، هل هو علٌم، أو فنٌّ

، ومرة بـ "علم أصول التفسري"أو جمال، أو حقل؟! فمرة يأيت يف الدراسة وصفه بـ 

. وقد وردت هذه اإلطالقات "حقل أصول التفسري"ـ ، ومرة ب"فن أصول التفسري"

الثالثة متفرقة يف توصيات الدراسة. وكان األوىل واألجدر أن تسري الدراسة عىل 

تسمية واحدة، بل كان ينبغي تناول هذه املسألة بالتوصيف واملوزانة ضمن 

 حمتويات الدراسة.

ة بالدراسات وهذه من العجائب يف مثل هذه الدراسات املتعلق -وأخريا   -20

. كام مل 203مل يرد يف الدراسة كلها آية واحدة، إال يف إحدى احلوايش ص –القرآنية 

ترد التسمية يف الكتاب مع أنه اشتمل عىل أكثر من مقدمة. ومع أن هذا املأخذ 

خارج عن صلب الدراسة، إال أنه ال يقبل يف دراسة بحثية مرتبطة بكتاب اهلل تعاىل 

 ، واالستشهاد بآيات القرآن الكريم.أن ختلو من التسمية
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 التوصيات: -20
 يويص املراجع باألمور التالية:

ة التي اشتمل عليها ــدراسـة للـمهمـات الــوصيـائج والتـتـل النـأن تفعّ  -1

 هذا الكتاب.

أن ُيعرض هذا الكتاب عىل كل  َمن أمكن التواصل معه ممن له تأليف يف  -2

 تقييمه ملا توصلت إليه الدراسة من نتائج.أصول التفسري، وُيطلب رأيه فيه و

ة املتخصصة يف جمال ـات العلميــؤسسـمـاب عىل الـذا الكتـع هـوزيـت -3

 الدراسات القرآنية.

رضورة البدء يف املرحلة الثانية املبنية عىل نتائج هذه الدراسة، وهي حتديد  -4

وضوعات التي الرئيسية، وبيان األطر الكلية املحددة للم "أصول التفسري"معامل 

 تندرج حتت هذا الفّن.

رضورة تصنيف املؤلفات يف أصول التفسري، وحتديد الكتب األضبط  -5

منهجا، واألكثر استيعابا، واألحسن تأصيال وحتريرا، ثم بيان الكتب التي يمكن أن 

تغني عن غريها، ثم دراسة كل كتاب من هذه الكتب املختارة دراسة وصفية 

ورة  عن املؤلفات بشكل كامل، ويتشكل حقل جديد يف حتليلية. وهبذا تتضح الص

 ."مناهج أصول التفسري"الدراسات القرآنية، وهو حقل: 
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 دوةــــن
 البداية خطاب: الوحي قراءة

 مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية بوجدة )المغرب(ب ةالمنعقد
 م24/10/2015-23 والسبت الجمعة ييومفي 

 الرتاثية املقاربات بني الوحي قراءة"بــ املوسوم البحثي روعـاملش إطار يف

 اخلطابات مقاربة إىل هيدف الذي ،"واملراجعة للتأمل حلظة: املعارصة واملشاريع

 عىل الوقوف بغية مناهجها وتنوع توجهاهتا باختالف الوحي خطاب تعاورت التي

 خمتلف عرب املنهجية مساطرها ورسمت املعرفية، آفاقها حددت التي املسلامت

 إدراك حماولة وأيضا احتوهتا، التي الفضاءات ومتايز اخلطابات هذه تشكل مراحل

 حيث من سواء املعرفية وسياقاهتا واملكاين الزمني هاحميط مع اخلطابات هذه تفاعل

 اآلليات حيث من أو واملفاهيم التصورات حيث من أو واملضامني املحتويات

 والبحوث الدراسات بمركز الوحي قراءة حول البحث فريق يسعى واألدوات،

 ءةقرا": بعنوان السياق هذا يف أوىل ندوة تنظيم إىل بوجدة واالجتامعية اإلنسانية

 ."البداية خطاب: الوحي
 :ندوةأهداف ال

 النص من املعنى استمداد يتم بموجبها التي واآلليات بيان األنساق -1

 القرآين.

 وحديًثا. الكريم قدياًم  القرآن تفسري يف بذلت التي اجلهود عن الكشف -2

وبيان  التفسري، يف اجلديدة العلوم استثامر تريد التي احلديثة نقد التوجهات -3

وفلسفية؛  عقدية مرجعيات إىل تستند أهنا خاصة املنهجيات هذه نجاعة مدى

 واحلضارية. الثقافية مسريته يف الغرب عرفها خاصة وظروف إلكراهات نشأت



 الملتقيات والندوات القرآنية     

 414 

 :ندوةمحاور ال
 .واإلشكاالت البداية: الوحي قراءة خطاب بناء -1

 .الوحي قراءة بداية خطاب بناء يف والكتابية الشفوية إشكال  -2

 . ونتائجها العالقة طبيعة: النبوي واحلديث الوحي قراءة بداية خطاب  -3

 .الوحي قراءة بداية خطاب يف اللغوية الرؤية طبيعة -4

 النزول، أسباب: الوحي قراءة بداية خطاب يف مركزية موضوعات  -5

 …النسخ الوضع، ليات،ياالرسائ

 الطبيعة: االسترشاقي اخلطاب يف الوحي قراءة بداية خطاب جتليات  -6

 .والتقويم

  .والتقويم الطبيعة: احلداثي اخلطاب يف الوحي قراءة بداية خطاب -7

  ندوةال بحوث
األستاذ منعم السنون / العلوم املركزية املؤطرة لقراءة بداية خطاب الوحي -1

 .فاس املغرب-املجلس العلمي املحيل إلقليم موالي يعقوب -

األستاذ / مدارس قراءة الوحي يف عهد التابعني؛ البداية واإلشكاالت -2

 .وجدة املغرب -اجلياليل سبيع 

األستاذ / الكتب السابقة والعمق التارخيي لنبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم -3

 .فاس املغرب: جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل -اسليامين حفيظ 

األستاذ إبراهيم / عالقة الوحي بالفلسفة عند الكندي: البدايات الفلسفية -4

 .القنيطرة املغرب :بية والتكويناملركز اجلهوي ملهن الرت -بورشاشن 

األستاذ الزبري   /الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس ومنهجه يف التفسري -5

 .املغرب :احلسيمة -درغازي
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املرشف العام  -األستاذ نوزاد صواش/ عرص السعادة مرآة لقراءة الوحي -6

 .تركيا :"حراء"عىل جملة 

األستاذ عبد  /ج والقضايابناء الدرس التفسريي يف املرحلة النبوية، املنه -7

 .املغرب :مكناس: جامعة املوىل إسامعيل -الواحد احلسيني 

قراءة احلديث النبوي للوحي ومنهج املتقدمني يف فهم هذه القراءة:  -8

 .املغرب :الدار البيضاء -األستاذة عزيزة ارمويل / أنموذجا "األمور الغيبية"

كلية  -رحيم بودالل األستاذ عبد ال/ إعراب القرآن وبداية التفسري -9

 .وجدة :اآلداب

 /بحث لغة القرآن الكريم يف خطاب بداية قراءة الوحي: احلدود واملنهج -11

 .اجلزائر: جامعة الوادي -األستاذ نرص الدين وهايب 

األستاذ حممد عبد / الشفاهية والكتابية يف بناء خطاب بداية قراءة الوحي -11

 .عة املدينة العامليةجام :كلية العلوم اإلسالمية -الرمحن سالمة 

/ علم معاين القرءان نموذج للتكامل املعريف، يف قراءة النص القرآين -12

 .املغرب :جامعة القايض عياض -األستاذ عادل فائز 

االعتبار بالسياق يف خطاب بداية قراءة الوحي: املأثور عن عبد اهلل ابن  -13

: لغة العربيةجامعة القرويني كلية ال -األستاذ حممد الفرجي/ عباس نموذجا

 .املغرب :مراكش

/ "جماز القرآن"خطاب قراءة أيب عبيدة بن معمر املثنى الوحي يف  -14
 .املغرب :فاس :األكاديمية اجلهوية تازة احلسيمة -فوزية طابخ  األستاذة

كلية  -محاد األستاذ موالي عمر بن /بدايات التأسيس ألصول التفسري -15

 .الرباط :اآلداب
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 -األستاذ حسن بوكبري/  التوقيف والتوفيقتأليف القرآن الكريم بني -16

 .املغرب :مكناس: املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين

 -األستاذة مجيلة تلوت / إشكالية النسخ يف قراءة الوحي: دراسة نقدية -17

 .املغرب :الدار البيضاء

أسباب النزول والورود وموقعهام من القراءة املقاصدية للنص  -18

 .املغرب :وجدة :املركز اجلهوي للرتبية والتكوين -مرسار األستاذ محيد/ الرشعي

قراءة نقدية ملداخل بداية تفسري نصوص الوحي نحو بحث يف لسان  -19

 .املغرب :وجدة -األستاذ حممد كنفودي/ نص الوحي املنزل

األستاذ حممد / مفهوم الوحي يف خطاب احلداثة العربية: رؤية نقدية -21

 .مرص: جامعة األزهر :ة اإلسالميةكلية الدعو -محد طه أحممود سيد 

/ أسباب النزول من منظور اخلطاب احلداثي يف فهم النص القرآين -21

 .فاس :سايس :كلية اآلداب -األستاذ عزالدين سليامين
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 الثاني الدولي تؤمرامل
 وأعالم مناهج: الكريم القرآن تدبر

 ليب فرح( في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربيةفندق )كولدن تو : في المنعقد
 هـ1437محرم  16-15 يومي األربعاء والخميس

 م2015أكتوبر  29-28الموافق 
تنظيم: الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، بشراكة مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة 

 الحسن الثاني: الدار البيضاء
 أهداف المؤتمر:

األسس املعرفية لتدبر كتاب اهلل من خالل املنهجية التي سار عليها إبراز  -1

 أعالم املتدبرين خالل القرون املاضية.

 رصد أبرز اإلصدارات والكتب العلمية التي كتبت يف فن التدبر. -2

قراءة املناهج املعارصة التي اختطت منهجية جديدة يف أصول التدبر  -3

 وتقويمها.

خدمة مرشوع تدبر القرآن من خالل طرح  إرشاك فئات املجتمع كافة يف -4

 اجلوائز العلمية واإلعالمية.

 تعزيز التواصل والتعارف بني أهل القرآن واملهتمني بتدبره.  -5

 :المؤتمر محاور
 .( املتقدمني مدرسة)  املتدبرين أعالم -

 .( املعارصين مدرسة)  املتدبرين أعالم -

 .وتقويم قراءة :التدبر مناهج -

 .( النظرية الكتب)  وحتليل قراءة :التدبر يف املؤلفات -

 .( التطبيقية الكتب)  وحتليل قراءة :التدبر يف املؤلفات -
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 بحوث المؤتمر:

 -الشاووش سامل منرص بن فواز التدبر/ يف ومنهجيته الطربي جرير ابن -1

 املنورة. باملدينة اإلسالمية باجلامعة القرآن وعلوم التفسري يف ماجستري

 حممد استخالصها/ الدكتور وطرق كثري ابن سريتف يف التدبرية اجلوانب -2

 القصيم. جامعة وعلومه القرآن بقسم املشارك األستاذ -الربيعة عبداهلل بن

/ "القرآن نكت" كتابه خالل من القرآن تدبر يف ومنهجه القصاب اإلمام -3
 امللك بجامعة وعلومه القرآن أستاذ -الشهري معاضة بن عبدالرمحن الدكتور

 القرآنية. الدراسات قسم رتبية،ال كلية سعود،

 -العمراين الدكتور أمحد الكريم/ القرآن تدبر يف ومنهجيته عباس ابن -4

 املغرب. اجلديدة: : الدكايل شعيب بجامعة والتفسري املقارن الفقه أستاذ

 العام املرشف -رفوش عادل التدبر/الدكتور يف ومنهجه البرصي احلسن -5

 .واإلبداع واألبحاث للدراسات تاشفني ابن ملؤسسة العلمي واملدير

 حممد بن األمني/ الدكتور أمحد حممد املفرس الشيخ عند التدبر مظاهر -6

 باملدينة اإلسالمية اجلامعة يف القراءات بقسم حمارض -الشنقيطي حسن األمني

 املنورة.

 أبو حممود مجال القران/ الدكتور تدبر يف ومنهجه عاشور بن الطاهر حممد -7

 باألردن. العاملية اإلسالمية العلوم بجامعة الدين وأصول ةالدعو كلية -حسان

العيثمني/ الدكتور عبد اهلل  صالح بن حممد العالمة عند التدبر منهجية -8

 العواجي.

 األنصاري/ الدكتور فريد الدكتور للشيخ القرآن جمالس مع وقفات -9

 .الرباط اخلامس، حممد جامعة -محاد بن عمر موالي
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 بن صالح بن إبراهيم م/ الدكتورالكري رآنالق روتدب   دديالع ازاإلعج -11

 القصيم. جامعة يف وعلومه القرآن بقسم األستاذ -احلمييض هلل عبدا

 حسن التدبر/ الدكتور عىل وأثره للقرآن اجلديدة القراءة أصحاب منهج -11

 بأهبا. خالد، امللك بجامعة األستاذ -األسمري حممد بن

 العزيز عبد الدكتور املصطلح/ يف ةنظر عرشية: االثني عند القرآن تدبر  -12

 الرشيعة كلية يف املساعد القرآنية الدراسات أستاذ-الضامر الرمحن عبد بن

 اإلسالمية. سعود بن حممد اإلمام اإلحساء: جامعة يف اإلسالمية والدراسات

 يف اإلصالحية املدرسة منهج.. وأعالم مناهج: الكريم القرآن تدبر -13

 املغربية. اململكة من ييس،الس حممد التفسري/ الباحث

 -العمراين السنويس نادر التدبر/ الدكتور يف اإلشارية املدرسة منهج -14

 اآلداب: جامعة كلية اإلسالمية الدراسات بقسم وعلومه، احلديث أستاذ

 .طرابلس

 بن مبارك بن فهد القرآن )املقررات(/ الدكتور تدبر يف املؤلفات حتليل -15

 والعلوم اآلداب كلية يف املساعد القرآنية ساتالدرا أستاذ -الوهبي اهلل عبد

 املنورة. املدينة يف طيبة بجامعة اإلنسانية،

 أبو حتليلية/ الدكتور وصفية دراسة واملوانع: واألسباب املفاتيح كتب -16

 البخيت. فوزي حممد بن بكر

: للعالمة التدبر ودقائق التفكر معارج كتاب يف التدبر وضوابط مفهوم -17

د امليداين/ الباحث ةحبنك الرمحن عبد  مكي. جمج

وحتليل )كتب اإلصالح والتصحيح(/  قراءة التدّبر: يف املؤلفات -18

 .الصاوي حممد الدكتور
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 التفسري أستاذ -صواب حييى صالح التعليمية/ الدكتور املناهج يف التدبر -19

 صنعاء. بجامعة القرآن وعلوم

 بن حممد املبني/ الدكتور الكتاب تدبر عىل املعني كتاب يف التدبر معامل -21

 القحطاين. جابر بن عبداهلل

 حسن الرمحن اهلل، لعبد لكتاب األمثل التدبر قواعد كتاب حول دراسة -21

 .امليداين/ األستاذ الدكتور حييى شطناوي حبنكة

 توصيات المؤتمر

 يف تنطلق الذي التدب ر، ملصطلح تعريفها القرآن لتدب ر العاملية اهليئة حتّدد أن -1

 .خالله من ومناهجها يعهامشار

 ونرشها الكريم، القرآن تدبر يف املفرسين وكبار السلف مناهج من اإلفادة -2

 .الناس بني

 برشوطه تلتزم ال التي الكريم، القرآن تدب ر يف املنحرفة الط رق من احلذر -3

 .وضوابطه

 وتصحيح اإلشكاالت حل عىل القادمة املرحلة يف الرتكيز يكون أن -4

 .للتدبر طئةاخلا املفاهيم

 .الكريم القرآن تدب ر عىل املسلمني لرتبية معارصة عملّية أساليب ابتكار -5

 .الناس بني وإشاعتها الكريم القرآن تدب ر يف الناجحة التجارب دعم -6

 الفكري االنحراف من الشباب محاية يف الكريم القرآن تدب ر توظيف -7

 .نفوسهم وهتذيب إيامهنم وتقوية والسلوكي،

 بني القرآن تدبر لنرش العلمية وامللتقيات املؤمترات من دــزيـمـال دـعق -8

 .املسلمني
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 بلغة القرآن رسالة وإبالغ القرآن تدبر نرش يف اجلديد اإلعالم تفعيل -9

 .هبا الناطقني وغري بالعربية الناطقني املسلمني عامة تناسب

 البالد مجيع يف القرآنية واهليئات املؤسسات بني التنسيق رضورة -11

 بينها. فيام والتكامل الشمول لتحقق سالمية،اإل
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 ندوة

 واإلشكاالت القضايا: الكريم القرآن تدبر
 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة )المغرب( ةالمنعقد

 م2015أكتوبر  31-30يومي في 
كلية اآلداب والعلوم   -شعيب الدكاليبجامعة  تنظيم: مختبر األبحاث والدراسات الحضارية

 اإلنسانية: الجديدة، بتعاون مع أساتذة من الجامعات األردنية

 الندوة بحوث
كلية  -األستاذ الدكتور أمحد شكري /مفاتيح التعامل مع القرآن الكريم -1

 .اجلامعة األردنية: الرشيعة
أمحد األستاذ الدكتور  /مفهوم التدبر ومستويات التلقي عن اهلل تعاىل -2

 .بزوي الضاوي

كلية -األستاذ الدكتور مجال أبو حسان  /يف علوم القرآن مسائل مشكلة -3

 .األردن :جامعة العلوم اإلسالمية العاملية :الدعوة وأصول الدين

 .خدجية إيكر األستاذة الدكتورة /القراءة املقاصدية للقرآن الكريم -4

كلية الرشيعة  -اويالدكتور حييى شطن األستاذ /القرآن الكريم اإلنسان يف -5

 .األردن: جامعة الريموك  :والدراسات اإلسالمية

 .إبراهيم عقييل األستاذ الدكتور /التدبر العرفاين للقرآن الكريم -6

كلية  -سليامن الدقور األستاذ الدكتور /بناء اإلنسان يف القرآن الكريم -7

 .األردنية اجلامعة :الرشيعة

 .عبد اهلادي دحاين الدكتور األستاذ /التدبر البياين للقرآن الكريم -8
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 الندوة الدولية األوىل يف موضوع

 وتأويله القرآني اخلطاب فهم يف البيان أصول
 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان ةالمنعقد

لمحمدية تنظيم: مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية واألدبية، التابع للرابطة ا
 للعلماء، بتعاون مع فرقة البحث األدبي والسيميائي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان

 هـ1437ربيع األول  6و 5في يومي األربعاء والخميس  
 م2015من ديسمبر  17و16الموافق 

 النحوي الدرس فيه يسهم رتصو إعداد إطار يف الدولية الندوة هذه تنظيم يأيت

 السليم الفهم حتقيق تكفل وقواعد أصول   وضع يف والبالغي عجميوامل والرصيف

 وخطاب   سليم   تفسريي خطاب   إنتاج وتضمن الكريم، للقرآن السليمة والقراءة

 يتعلق مرشوع   أسئلة عن الندوة هذه جتيب أن يمكن مدًى  أي وإىل سليم، تأوييل

 .مؤصالً  كلياً  اً بيان الكريم القرآن معاين بيان يف العربية علوم إسهام بمدى

 القراءة عمليات تضبط التي والقواعد األصول استخراج إىل ترمي أسئلة   وهي

 واألصول القواعد هذه فتكون القرآين، للخطاب والتأويل والتفسري والفهم

 .والتنزيل الفهم سوء ومن التأويل يف الشطط زلل من العمليات لتلك عاصمةً 

 البحث رضورات من ملحةً  رةً رضو واألصول القواعد هذه أصبحت ولقد

، جامع   شامل   تأوييل تفسريي خطاب   إنتاج ميدان يف العلمي  صعيد عىل متكامل 

 والضوابط القواعد هذه استخالص عىل العمل أن يف شك وال. والتطبيق التنظري

 وقوانني القرآين البيان خصائص الستخالص كبرية   علمية   جهود   بذل يْقتيض

 ومنحْتها العربية أغنت التي والبيان الفصاحة مظاهر أعىل متثل األهن القرآين التعبري

 نزول بعد العربية غدت حتى والتوليد، والتهذيب والتعديل التشذيب من ألواناً 

 به رفدها ما بفضل اللغوي، التطور مراحل وأعىل البياين النضج قمة يف القرآن
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 بيانية بالغية وظالل   تركيبي ًى وغن اشتقاقية   وتنمية   داليل توليد من الكريم القرآن

 .وارفة  

 :الندوة أهداف
 العربية علوم تبلغه أن يمكن الذي املدى فحص عىل الدولية الندوة هذه تركز

 مرحلة من االنتقال إىل يرمي مرشوع   صياغة إىل وهتدف القرآين، اخلطاب فهم يف

 التفسري يف وطاقتها حدودها بيان مرحلة إىل العربية علوم يف املنجز استعراض

 اللغوي الدرس آفاق هبا تسترشف وقواعد ألصول   التأسيس وإىل والتأويل،

 :ييل فيام وإمجاهلا األهداف اختصار ويمكن. والتأويل التفسري حول والبالغي

 .مؤصالً  كلياً  بياناً  الكريم القرآن معاين بيان يف والبالغة اللغة علوم إسهام -أ

 استثامر إىل القرآين بالدرس العربية علوم عالقة استعراض مرحلة جتاوز -ب

 .والغايات املقاصد

 فهم يف والبالغي اللغوي للدرس قواعد وتْقعيد أصول   تأصيل عىل العمل -ج

 . وتأويله وتفسريه الكريم القرآن

 الشاملة االستفادة سبيل يف وتكافلها، العلوم لتكامل آفاق   استرشاف -د

 املعرفة أنساق تطور يناسب مما ،"املطروحة" العلمية لإلشكاالت حلول   وإجياد

 .االتصال ووسائط والعلوم

 :الندوة محاور
 والتفسري والنص واخلطاب البيان: واملصطلحات األولية املفاهيم ضبط -أ

 ...والتأويل

 اخلطاب فهم يف ومنتهاها والرصفية النحوية العلوم حدود: األول األصل -ب

 وتفسريه القرآين
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 فهم يف ومنتهاها واإلعجاز والبيان البالغة علوم حدود: الثاين األصل -ج

 .وتفسريه القرآين اخلطاب

 .والتفسري الفهم يف وحدودها والغريب اللغة معاجم: الثالث األصل -د

 الفهم يف واالنسجام التناسب وقضايا النص علوم: الرابع األصل -هـ

 القرآين. للخطاب والتأويل، والتفسري

 بحوث الندوة
دي البيان واخلطاب والنص والتفسري والتأويل: نحو ضبط أويل بني أي -1

لدكتور عبد القادر سالمي، األستاذ بجامعة تلمسان /اللمفاهيم واملصطلحات

 باجلزائر.

 /حدود اللغة العربية وعلومها يف فهم لسان القرآن الكريم وتأويله -2

نية التابع للرابطة الدكتورة فاطمة الزهراء النارصي، الباحثة بمركز الدراسات القرآ

 .املحمدية للعلامء

الدكتورة سعاد النارص، األستاذة بجامعة عبد  /بالغة القّص يف سورة طه -3

 املالك السعدي بتطوان.

التأثري والتأثر بني املعنى والصنعة النحوية عند ابن جرير الطربي يف  -4

امعة القصيم لدكتور عبد اهلل بن حممد بن جار اهلل النغيميش، األستاذ بج/ اتفسريه

 .باململكة العربية السعودية

الدكتور  /النحو العريب والقرآن الكريم، قراءة يف حدود العالقة وآفاقها -5

 .عدنان أجانة، األستاذ الباحث بأكاديمية الرتبية والتعليم بكلميم

األصول النحوية والرصفية يف تأويل القرآن: معاين القرآن وإعرابه  -6

  بن رسحان القرين من جامعة أم القرى بمكة املكرمة.الدكتور عبد اهلل /اأنموذًج 
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كتب الغريب وأثرها يف فهم القرآن، تفسري غريب القرآن البن قتيبة  -7

لدكتور راشد بن محود بن راشد الثنيان، من كلية الزلفى باململكة / ااأنموذًج 

 العربية السعودية.

 الدين وهايب، الدكتور نرص /التوجيه النحوي للشاذ يف لغة القرآن الكريم -8

 .األستاذ بجامعة الشهيد مّحه خلرض، الوادي باجلزائر

لدكتور عبد / االنسق والبنية يف دراسة النص القرآين واستجالء بيانه -9

 الرمحن بودرع، األستاذ بجامعة عبد املالك السعدي بتطوان.

ا يف التفسري اللغوي بالغرب اإلسالمي، البحر ا دالليً السياق موجهً   -11

لدكتور حممد الفرجي، األستاذ بكلية اللغة / اايب حيان األندليس أنموذًج املحيط أل

 .العربية بمراكش

 الندوة توصيات
 بأصول املهتمة املؤلفات من ن رشج  أو ط بع ملا شامل دليل بوضع العناية   -1

 القرآين. البيان

زائن يف املنترشة املجخطوطجة التفاسري ي طبجعْ  مل ملا شامل جرد -2  املكتبات خج

 لعاملجية.ا

د بحث خلية   تأسيس يف التفكري -3  يضطلع من اختيار يف النظر إلْيها ي عهج

 القرآنية. للدراسات بالتأصيل

ل -4 ْقد والتعاق د التواص  ن الرشاكات بعج  ذات ومراكز مؤسسات مع والتعاو 

ك، اهتامم  .بيانه وأصول القرآين باخلطاب مشرتج

 الكريم بالقرآن مرتبطة ساتدرا من مؤلفات من ون رشج  ط بع ما مجيع رقمنة -5

 البيانية. الناحية من

ة تداوهلا لتيسري ونرشها الندوة بحوث طجْبع عىل احلرص   -6  .منها واإلفادج
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ة الدكتوراه طالب من للمتفوقني السامح -7 كج  علمية، بورقات باملشارج

 .للناس وتقديمها لتطويرها املبكرة البحثية مواهبهم واكتشاف قدراهتم الستطالع

قد ىلع احلرص -8  .سنة كل يف مرة ولغته القرآن بالغة يف دولية ندوة عج

 يف علمية مشاريع إلعداد للندوة مصاحبة ورشات تنظيم عىل احلرص -9

 .ندوة كل حماور

 حول مشاريع أو برامج من قدموه ما ملعرفة املتخصصني مع التواصل  -11

 القرآن. فهم يف البيان أصول

 يف به، تتصل كتب أو البيان، صولأ يف مستقباًل، املتميزة الب حوث تكريم  -11

 العريب. الوطن
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Reasons of Disagreement ]Difference in opinion[ of the 

Reciters to their rules  

Practicing, Comparative Study 

Dr. Abdullah bin Hammad Al-Qurashi 

This research deals with :( Reasons of Disagreement or 

difference in opinion of the reciters to their rules). 

It shows that the reciter follows a general rule that he has 

followed before and he makes a new base. This had happened 

when ''Hafs'' had left his base of reciting in (Ha,chapter). And in 

this case he disagreed the rule of reciting as in Ayat  ژڦ      ڦژ  . 

No doubt that leaving out a general rule doesn’t happen unless 

there is a reason for that. This reason can be verbal or moral. 

This research shows the reasons of reciters disagreement to 

their former rules, through some clear examples from a number 

of reciters. 

The research also collect the reasons and compares between 

them. And the preference of the research to what he considers 

likely and he shows the reasons of the preference.  

Imam Ibn Al-Jazari's Influnce on the West Isamic Reciters 

Dr. Ahmad Kori bin Yabat Al-Salki 

There is no doubt that Imam Ibn Al-Jazari was the greatest 

and most famous reciter-scientist of the East Muslim World in 

his time and even today, but how was his influence on the 
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Reciters in the Western Muslim land (Maghreb)? This question 

is what this research tried to answer by monitoring the impact of 

Imam Ibn Al-Jazari on nine senior West Muslim Reciters, who 

had lived between the tenth  and the thirteenth Hegira centuries. 

The research concluded that the Maghreb’s Reciters dealing 

with "Al-Jazari’s phenomenon", were ranging from ignorance it 

along the eighth, ninth and tenth Hegira centuries, and 

influencing since early eleventh Hegira century. This affection 

varied in degree between the parts of the Western Islamic 

countries. In most parts, it began weak, then  became stronger to 

some reciters, then it returned to a state of weakness. In Tunisia 

it started stronger and remained strong until now . 

Methodology of Hadith scholars (Muhaditheen) 

 in criticism of Tafsir narrations 

Dr. Mohammed Saleh Suleiman 

Tafsir narrations are among subjects that arose many 

disagreements between modern Tafsir scholars (Interpreters). 

Some claimed that their opinion represents the methodology of 

Hadith scholars (Muhaditheen), while others claimed that 

Interpreters have their own methodology in dealing with Tafsir 

narrations, which totally differ from that of Muhaditheen. 

This research comes as an attempt to lay down the 

methodology controlling rules in dealing with such narrations, 

claiming that the arousing modern disagreement regarding this 
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issue had no basis in the past, and that the methodology of 

Interpreters and Muhaditheen is the same. It indicates that this 

disagreement is due to shortage in dealing with narrations or 

due to methodology misunderstanding; methodological approach 

dealing with Tafsir narrations and with any other narrations 

must be integrated in three main points: 

First: credibility :Second: meaning. Third: authors’ intentions. 

The research showed the general limitations that deal with 

Tafsir narrations and related conjunctions that the researcher in 

such field should know and follow in order to issue a correct 

ruling, and the applications of prominent Interpreters while 

dealing with such narrations.  

 

Properties of the Quranic Eloquence in Surat Al-Masad 

Prof. Mahmoud Tawfiq Mohammed Saad 

 

This study intends to the investigation that every Surah in the 

Holy Quran has a purpose and a topic. It also has stylish 

properties explain its purpose and topics. This explains main 

forms in the main building of the text. This research takes up the 

way of drawing from or inquiring and searching about what is 

right. 

This study also intends to the eloquenic style in reading and 

analyzing, and deriving it components.   
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Positions of bargaining article in the Holy Quran and their 

eloquenic Secrets 

Dr. Abdulrahman bin Raja Allah Al-Sulami 

 

This research aims to study the positions or locations of 

bargaining article in the Holy Quran. It deals with them by the 

eloqunetic analyzation.  

In the preface the researcher showed the linguistic meaning of 

the bargaining article and the meaning of the text in addition to 

the importance of the position in the eloquentic lesson. 

There were two parts in the research :  

The first one dealt with the bargaining according to the 

legislation and according to in wealth or fortune, in the 

worshipings. And also in establishing complete faith. 

In the second part, the researcher dealt with the bargaining in 

accordance to context of the urge and the motivation and the 

researcher pointed to the urge and the motivation in spending out 

in the cause of Allah and the motivation in Jihad or Holy War in 

the cause of Allah.  

In the conclusion the researcher showed the results and the 

recommendations. 
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Study in: Christ disdaineth not to serve and worship Allah Nor 

do the Nearest Angels 

Dr.Abdul-Aziz bin Humaid Al-Johani 

 

Praise be to Allah, Peace and blessings be upon Prophet 

Mohammed the seal of the Prophets. 

This research deals with amination of Jamal Addeen Ibn 

Hisham Alansari message "Study", which he reported a debate 

related to a verse in "Surat Alnisaa"  which says: "Christ 

disdaineth not to serve and worship Allah Nor do the Nearest 

Angels" In the debate, the three sayings of Al-Zamkhshari's were 

mentioned in the part: "Nor do the Nearest Angels" and that Al-

Zamkhshari had chosen the first saying and he had mentioned a 

disagreement to his chosen saying and he replied showing two 

answers. 

After that Ibn Hisham reported a speech to someone who 

didn't name him: That man's saying was about Al-Zamkhshari's 

sayings. Then came the reply of Ibn Hisham and then this reply 

was the topic of this study.  












