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 امللخص

استقرائية حتليلية للقراءات القرآنية عند اإلمام  بدراسة البحث هذا ُيعنى

املاتريدي، وتكمن أمهيته يف دراسة هذه القراءات يف تفسري متقدم مل ينل حظه من 

البحث والتنقيب، وهتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن منهج املاتريدي يف عرض 

اجا وبيانا، وقد سلكت يف هذا ها واحتجريه توجيالقراءات وتوظيفه هلا يف تفس

البحث املنهج املعترب يف البحث العلمي فاعتمدت منهجني: األول: املنهج 

االستقرائي فقمت بتتبع القراءات واستخراجها وبيان أنواعها وطريقة عرضها، 

والثاين: املنهج التحلييل الذي يقوم عىل ختريج القراءات من مصادرها األصيلة 

ومن ثم حتليل هذه القراءة ببيان كيفية االحتجاج هبا وكيفية  قرائها، زوها إىلوع

اختيارها. وخلص البحث إىل أن تفسري املاتريدي من املصادر املهمة للقراءات 

القرآنية املتواترة والشاذة، بل إن املاتريدي انفرد بذكر قراءات شاذة مل ُيسبق هلا فيام 

ات البحث: دراسة القراءات أهم توصيعة. ومن يتوافر لدينا من مصادر مطبو

القرآنية عند املاتريدي يف أطروحة دكتوراه، يتناول فيها الباحث ويستقرئ 

القراءات مجيعها وتوجيهها وتعليلها، وإعادة حتقيق تفسري املاتريدي حتقيقا علميا 

 دقيقا وضبط نصه وفق قواعد التحقيق العلمي املعروفة؛ ألن النسخة املطبوعة

أخطاء وتصحيفات كثرية وال سيام يف ضبط القراءات الواردة يف  ولة فيهاواملتدا

 التفسري.

 - االحتجاج – التفسري – املاتريدي – القرآن – القراءات الكلمات املفتاحية:

  الرتجيح.
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 املقّدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد األولني واآلخرين سيدنا

طاهرين وصحابته الغر امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل وعىل آله الطيبني ال دحمم

 :وبعد، يوم الدين

فهذه دراسة استقرائية حتليلية يف القراءات القرآنية عند اإلمام املاتريدي 

، ُسنسلِّط الضوء فيها عىل نامذج من «تأويالت أهل السنة»سريه يف تف هـ(333)ت

حيتوي عىل أصناف من العلوم التفسري القّيم الذي  اهذ القراءات القرآنية يف

ات التي أوردها، والفنون، وسندرس هذا املوضوع من وجوه، أمهها: نوع القراء

 وكيف جرى عرضها، وطريقته يف توجيهها واالحتجاج هلا. 

 الدراسة وأمهيتها: مشكلة
إال  -لميبحسب ع-إنَّ تفسري اإلمام املاتريدي مل حيظ بالدراسة والتحليل 

ا جا نب القراءات القرآنية يف هذا التفسري فهو مهم جدًا؛ لتقدم عرصه؛ قلياًل، أمَّ

ات عن مصادر مفقودة مثل: كتاب القراءات أليب عبيد، ولنقله كثريًا من القراء

 مل َيْسبِْقُه أحٌد بنقلها.قراءات شاذة  ولتفرده أيضًا بنقل

 أهداف البحث ومسوغاته: 
تأويالت أهل »ملاتريدي يف تفسريه: االقرآنية عند اإلمام  ءاتإنَّ دراسة القرا

 حتمل يف طياهتا جمموعة من األهداف واألسباب نجملها بام يأيت:» السنة

 التعرف عىل َعَلٍم من أعالم التفسري املتقدمني. •

 عىل منهج اإلمام املاتريدي يف عرض القراءات.التعرف  •

له عىل ملاتريدي، من حيث اشتاماري إبراز القيمة العلمية للقراءات يف تفس •

 كمٍّ كبري من القراءات.
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اإلسهام يف إضافة يشء جديد يف علم القراءات عن طريق تفسري اإلمام  •

 املاتريدي يفيد الباحثني واملتخصصني.

ة مميزة عن غريه يف القراءات، وهو وإن كان قد له مدرس إن املاتريدي  •

يف كتابه من نفسه منهجًا سار عليه لضع نقل عمن سبقه يف بعض املواضع، لكنه و

نفاسته وجودته، وقد أكثر من حيث توجيهه للقراءات وتعليلها قلَّ أن جتد مثله يف 

 توجيه القراءات متواترها وشاذها، مما يؤكد أمهية إبراز منهجه.

ء عىل ما تقدم من األهداف واملسوغات، وقع اختياري عىل هذا املوضوع وبنا

 . املهم

 سابقة:لت االدراسا
عىل دراسة ُتعنى بالقراءات القرآنية عند  -طالعي وتتبعيثرة اعىل ك-مل أعثر 

 املاتريدي. 

 منهج البحث:
 عىل منهجني اثنني؛ لتحقيق األهداف -بإذن اهلل تعاىل- تقوم هذه الدراسة

 املقصودة منها، ومها:

ا ر هبوذلك من خالل تتبع مواضع القراءات التي يزخاملنهج االستقرائي:  •

السنة، وتصنيف هذه املواضع بحسب مقتضيات البحث،  تفسري تأويالت أهل

 مصادرها.    وتوثيق القراءات التي وردت يف البحث من

اختياره للقراءة، ملنهج التحلييل: وذلك من خالل بيان منهج املاتريدي يف ا •

 وأثرها يف تفسريه.

 خطة البحث:
 مباحث وخامتة. ةمخسالبحث أن يشتمل عىل مقدمة ومادة  اقتضت

شملت الكالم عن أمهية موضوع البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه  قدمةملفا
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  ومنهج البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.
 اتريدي وتفسريه )تأويالت أهل السنة(.تعريف خمترص بامل واملبحث األول: •

 . تفسريهيفدي أنواع القراءات القرآنية التي عرضها املاتري واملبحث الثاين: •

 االستدالل بالقراءات القرآنية يف التوجيه واالحتجاج. :الثالث واملبحث •

 مصادر القراءات يف تفسري املاتريدي وتوجيهها. املبحث الرابع:و  •

 أيب منصور املاتريدي من الرتجيح بني القراءات.موقف  واملبحث اخلامس: •

 ت.اوصيوتضمنت أهم النتائج التي وصلت إليها والت واخلامتة. •

هلذا البحث القبول والرضا، وصىل اهلل وسلم وبارك  أْن يضع اهلل تعاىل أسأل

 عىل الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، أيب القاسم حممٍد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 بحث األولامل

 تعريف خمتصر باملاتريدي وتفسريه )تأويالت أهل السنة(
 امسه: 

اسمه: حممد بن حممد بن حممود، املاتريدي رمجته عىل أن صادر تمعت أمج

 .(1)السمرقندي احلنفي املتكلم

  لقبه ونسبته:
وألف بفتح امليم  اشتهر اإلمام حممد بن حممد بن حممود بلقب )املـَاُتِرْيِدي(

وضم التاء فوقها نقطتان وكرس الراء وسكون الياء حتتها نقطتان وىف آخرها دال 

بالتاء، وهي حملة بسمرقند كام أفاده  ويقال هلا ماُتِرْيت َماُتِرْيد بة إىلسة نمهمل

 . (2)السمعاين

وأما لقب )السمرقندي( فهو نسبة إىل مدينة سمرقند الشهرية حيث تقع فيها 

 .(3)(، وتعرف حاليا باالسم نفسه، وهي مدينة من مدن أوزبكستانحملة )ماُتِرْيد

البالد به الفقهي، فقد كان غالب سكان هذه ا ملذهعتب وأما احلنفي: فقد لقب به

 .أحنافا عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن 

وأما املتكلم: فشهرته بذلك؛ الشتغاله بعلم الكالم والعقيدة، وإليه تنسب 

 . (4)دة املاتريدية، وهو إمام املتكلمنيالعقي

  كنيته:
 . (5)بـ )أيب منصور( كنىاتفقت مصادر ترمجة املاتريدي عىل أنه كان ي

                                       
 .(7/19) ألعالم:وا ،(250-249) الرتاجم: وتاج ،(2/130) املضية: اهراجلو ينظر: (1)

 .(12/3 ) واألنساب: ،(2/344) ية:املض اجلواهر ينظر: (2)

 وسمرقند من مدن أوزبكستان يف عرصنا. ،(11/300) املؤلفني: معجم ينظر: (3)

 .(319) البهية: والفوائد ،(2/130) املضية: اجلواهر ينظر: (4)

 .(319) البهية: والفوائد ،(2/130) املضية: هراجلوا (5)
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 والدته ونشأته: 
ولد اإلمام املاتريدي يف العقد الرابع من القرن الثالث اهلجري تقديرًا، أي ما 

عل أرجح الروايات هـ(، قال بلقاسم الغايل: ول240هـ وحتى سنة 233بني سنة )

 ؛ ألن أستاذه حممد بن مقاتل الرازي تويف سنةهـ(238)يف والدته أنه ولد سنة 

وهي حقيقة مستنتجة من وفاة أحد شيوخه؛ ذلك ألن سن الدراسة ينبغي  هـ(842)

 . (1)خذ عن هذا الفقيه املحدثأن ال يقل عن عرش سنوات لأل

مناسب؛ ألنه إذا قدر قبل ذلك حسب العلة كان  لكني أرى أن هذا التعليل غري

سنة  (16)وفاة شيخه  سيكون عمره عند هـ(232)أنسب، فلو قدرنا والدته سنة 

  تلقي العلم من العرش سنني، واهلل أعلم.  ...وهو أنسب يف

ونشأ املاتريدي يف مدينة سمرقند التي كانت تتمتع بمكانة علمية وثقافية 

علامء أفذاذ يف تاريخ اإلسالم، كانت هلم بصمتهم مرموقة، فقد خرج منها 

 الواضحة يف الفكر اإلسالمي.

الدولة السامانية التي وليت  عرص ش يفملاتريدي عاويمكن أن نقول: إن ا

، وكان ملوكها أحسن امللوك سرية وإجالالً للعلم هـ( 389 - 261)سمرقند ما بني 

 وأهله.

ي تتمتع بخصائص ومميزات، سواء من لقد نشأ املاتريدي يف هذه املدينة الت

 حتصيل العلمناحية طبيعتها، أو أهلها، أو حتى حكامها، وهذه أمور تساعد عىل 

فاد املاتريدي من مميزات نشأته يف هذه البيئة فربز يف علوم شتى، ربوز فيه، وقد ألوا

 .أمهها: العقيدة، والتفسري فكان واحد عرصه إمام دهره 

 شيوخه:
أبو منصور املاتريدي عىل نخبة من كبار علامء عرصه، ذكرت كتب تتلمذ الشيخ 

                                       
 .(44) الغايل: اسمبلق العقدية، وآراؤه حياته تريدياملا منصور أبو ينظر: (1)
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في وبني علامء عالم الفقه احلنأني انة بارزة بالرتاجم منهم أربعة علامء حيتلون مك

 زماهنم، وهم: 

 هـ(: 268أبو نصر العياضي )ت
أمحد بن العباس بن احلسني بن جبلة األنصاري اخلزرجي الفقيه السمرقندي، 

  . (1) «خترج بأيب نرص العيايض»عند ترمجة أيب منصور املاتريدي: قال القريش 

 أبو بكر أمحد اجلوزجاين: 
ل القرن الثالث اهلجري، روى عنه أبو اين من رجاجوزحاق اجلبن إسأمحد 

منصور املاتريدي، وقد تتلمذ أبو بكر أمحد اجلوزجاين عىل أيب سليامن اجلوزجاين، 

وة العالية، ومن مصنفاته: )الفروق(، و)التمييز(، وكان يف أنواع العلوم يف الذر

 ، ومل أقف عىل سنة وفاته.(2)و)التوبة( وغريها

 هـ(:242رازي )تلل امد بن مقاتحم
د بن مقاتل هو قايض الري، روى عن أيب مطيع، وقال الذهبي: إنه حدث  حُمَمَّ

  .(4). وقيل: تفقه عىل أيب مقاتل حفص بن سلم السمرقندي(3)عن وكيع وطبقته

  هـ(:268نصري بن حيىي البلخي )ت
بن مطيع احلكم أخذ الفقه عن أيب سليامن موسى بن سليامن اجلوزجاين، وأيب 

السمرقندي. قال القريش: وروى عن ي، وأيب مقاتل حفص بن سلم بد اهللَّ البلخع

اإلمامني نصري بن حييى البلخي وحممد بن مقاتل الرازي، عن أيب مطيع احلكم بن 

، عن إمام االئمة أيب هـ(208)تالسمرقندي  هلل، وأيب مقاتل حفص بن سلمعبد ا

 .(5) حنيفة

                                       
  .(1/562) املضية: اجلواهر ينظر: (1)

 .(1/46) العارفني: وهدية ،(319) البهية: والفوائد ،(2/246 ،1/60) املضية: اجلواهر ينظر: (2)

  .(5/1247) اإلسالم: ختاري ينظر: (3)

 .(2/13) ني:العارف وهدية ،(2/143)املضية: اجلواهر ينظر: (4)

 .(363) البهية: والفوائد ،(2/200) ملضية:ا اجلواهر ظر:ين (5)
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 تالميذه: 
املاتريدي ثلة من العلامء األفذاذ صاروا شيوًخا أيب منصور  ماميد اإلعىل  تتلمذ

وعلامء كباًرا، وأسهموا يف هنضة احلياة الفكرية والثقافية والعلمية يف العامل 

 اإلسالمي ومنهم:

 هـ(:342كيم القاضي إسحاق بن حممد السمرقندي )تاحل
قال عنه  .نديكيم السمرقإسحاق بن حممد بن إسامعيل، أبو القاسم القايض احل

عن عبد اهلل بن سهل الزاهد، وعمرو بن عاصم املروزي، د السمعاين: روى أبو سع

وتفقه بأيب منصور املاتريدي. وقد توىل إسحاق قضاء سمرقند أياما طويلة، 

 .(1)؛ لكثرة حكمته ومواعظه(احلكيم)ومحدت سريته، ولقب بـ 

 هـ(: 345علي بن سعيد الرستغفين )ت
ي، فقيه حنفي، من أهل سمرقند، نسبته إىل يد الرستغفنعن سن عيل باحلسأبو 

 . (2)إحدى قراها، وهو من أصحاب املاتريدي الكبار

 هـ(: 390عبد الكرمي بن موسى البزدوي )ت
موسى بن عيسى أبو حممد الفقيه البزدوي النسفي. تفقه عىل عبد الكريم بن 

بزدوي صاحب لة اصور أيب طلحاإلمام أيب منصور املاتريدي، وسمع من من

عنه اري، وبالبرصة من أيب عيل اللؤلؤي، وحدث، وكان زاهدا مفتيا، روى البخ

 .(3)أهل سمرقند

 أبو عبد الرمحن بن أيب الليث البخاري:
صاحب أيب القاسم إسحاق بن حممد »جلوزجاين، قال عنه القريش: أبو العالء ا

ذ علم الكالم نه أخع، ور املاتريدي، وأستاذمها أبو منصو(احلكيم)املعروف بـ 

                                       
 .(1/139) املضية: اجلواهر ظر:ين (1)

 .(4/291) واألعالم: ،(319)البهية: والفوائد ،(1/362) املضية: اجلواهر ينظر: (2)

  .(195) ية:البه والفوائد ،(1/327) املضية: واجلواهر ،(8/664) اإلسالم: تاريخ نظر:ي (3)
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 . ومل أقف عىل سنة وفاته فيام اطلعت عليه من مصادر.(1) «والفقه
 وفاته:  

عىل الصحيح، ـ(ه333)اتفقت كتب الرتاجم عىل أن اإلمام املاتريدي تويف سنة 

 .(2) املصادر يف سنة وفاته ال داعي لذكرهوقد حصل خالف يسري يف بعض 

 مصنفاته:
كتبا متعددة ومتنوعة، شملت التفسري،  اتريديملا ورم أبو منصصنف اإلما

والفقه وأصوله، وعلم الكالم، والرد عىل القرامطة واملعتزلة وغريهم. فكانت 

 منها:  رف والعلوم. وفيام يأيت بعضثقافته متنوعة يف شتى رضوب املعا

 مطبوع وسيأيت بيانه. تفسري )أتويالت أهل السنة(. •

 روتشي، دارأوغلي، د.حممد آ ابلحققه بكر طو كتاب )التوحيد(.  •
 صادر بريوت.

 مفقود.كتاب )املقاالت(.  •

 مفقود.كتاب )رد أوائل األدلة للكعيب(.  •

 مفقود.كتاب )بيان وهم املعتزلة(.  •

لوبغا من تآليفه فقال: وله: )هتذيب اجلدل للكعبي(، و)رد كتاب وزاد ابن قط

لرد اهيل(، وكتاب )ابال ة أليب حممدوعيد الفساق للكعبي(، و)رد األصول اخلمس

يف أصول  عىل القرامطة(، وكتاب )مآخذ الرشائع يف أصول الفقه(، وكتاب )اجلدل

 .(3)الفقه(

ما ذكر، وزادا عبارة: وله تصانيف  وتابع الكفويُّ واللكنويُّ ابَن قطلوبغا عىل

                                       
 .(2/261) ملضية:ا اجلواهر ظر:ين (1)

 واألعالم: ،(320) البهية: والفوائد ،(250) الرتاجم: وتاج ،(2/311) املضية: اجلواهر ينظر: (2)

(7/19). 

 .(7/19) واألعالم: ،(250-249) اجم:الرت وتاج ،(2/130) املضية: اجلواهر ينظر: (3)
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 .  (1)شتى، لعل منها رسالة ما ال جيوز الوقف عليه يف القرآن

 لسنة:اهل الت أ: أتويتفسريه
أّما تفسريه، فهو تفسري نفيس، شمل سور القرآن كلها، وُوصف بأعظم 

األوصاف، قال الشيخ عبد القادر القريش عن تفسريه: )وكتاب تأويالت القرآن 

تاب ال يوازيه فيه كتاب بل ال يدانيه يشء من تصانيف من سبقه يف ذلك وهو ك

 .  (2)(الفن

لنقل والعقل، فقد استند يف تفسريه تي اسمدرتفسريه بني  لقد مجع املاتريدي يف

 عىل املأثور كام استند عىل املعقول، وهذه من أبرز سامت تفسريه. 

فقد سلك لنفسه طريقة خاصة، أما منهجه يف التفسري فهو منهج متميز متفرد، 

تتسم بالشمولية، وأسلوبه يتسم بالوضوح، فهو يقوم  وأسلوبا مميزا، فطريقته

يد إبرازه يف وضوح رض املعنى الذي يروجوهها كافة، ويع من ستقصاء اآليةبا

ويرس، يفهمه القارئ العادي فضال عن املتخصص، وكأننا أمام تفسري حديث، 

 .(3)الرابع اهلجري وليس تفسريا كتب يف القرن

وقد كان لتفسري املاتريدي أثر كبري عىل من جاء بعده من املفرسين فنقلوا عنه 

والزركيش والسيوطي واآللويس  قرطبي، وأيب حيانلم اا منه كاإلماوأفادو

م املاتريدي وتفسريه تأويالت أهل السنة يرتدد يف تفاسري وغريهم، وما يزال اس

 ري.املحدثني وبحوثهم يف التفس

اإلشارة إليه ونحن نرشع بكتابة بحث عن القراءات يف تفسري  ومما جتدر

فسري إيراده ي وطريقته يف التدتريز أسلوب املااملاتريدي أن نقول: إن مما يمي

                                       
 وكشف ،(11/300) املؤلفني: عجموم ،(7/19) ألعالم:وا ،(250) الرتاجم: جتا ينظر: (1) 

 وغالب مصنفاته مفقودة. ها.وغري (751 ،518 ،1/335) الظنون:

 .(2/13) املضية: اجلواهر (2) 

 .(1/330) السنة: أهل تأويالت ينظر: (3)
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، فيذكر اختالف القراء يف اللفظ الوارد يف القراءات القرآنية عند بداية تفسريه لآلية

هها بحسب املعنى الذي تقتضيه، وقد أحصيت اآلية، ثم يعلل هلذه القراءات ويوج

 له قرابة ستامئة قراءة ما بني شاذة ومتواترة.

 : أييتما  اهمن ري فقد أحصيتأما طبعات التفس
 هـ(1391)الطبعة األوىل: بتحقيق الدكتور ابراهيم عوضني والسيد عوضني سنة 

ود اآلية إصدار املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بمرص اجلزء األول إىل حد

 ( من سورة البقرة.140)

والطبعة الثانية: بتحقيق الدكتور حممد مستفيض، إصدار وزارة األوقاف 

 . هـ(1404)ورة البقرة سنة لعراق إىل حدود ساة بلشؤون الدينيوا

والطبعة الثالثة: بتحقيق فاطمة بن يوسف اخلمي، إصدار مؤسسة الرسالة 

تقديم موجز وحمرر يف أربع وعرشين يف مخس جملدات ب م(2003)نارشون، سنة 

 صفحة. 

العلمية يف والطبعة الرابعة: بتحقيق الدكتور جمدي باسلوم، نرش دار الكتب 

 .(م2005)أجزاء سنة  رشةع
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 املبحث الثاني

 أنواع القراءات القرآنية اليت عرضها املاتريدي يف تفسريه 

وأورد العديد من القراءات  ،آنية كثرياً لقد عني اإلمام املاتريدي بالقراءات القر

أو يشري  ،ف عليهاقوي  وفيها قراءة إاليف تفسريه، بل ال تكاد متر آية من كتاب اهلل

بل تعدى ذلك إىل ذكر  ،ومل يقترص ذكره للقراءات عىل املتواترة فحسب ،إليها

 الشواذ من القراءات. 

راءات التي أوردها وبعد البحث واالستقراء والتتبع الدقيق ملواضع الق

قراءات وال ينسبها املاتريدي يف تفسريه، نجد أن اإلمام املاتريدي ُيكثر من ذكر ال

حص قراءة ة باسم صحايب أو تابعي أو قارئ، وبف، وأحيانا يذكرها متبوعدألح

هؤالء والكشف عن ماهيتها يمكن حتديد أنواع القراءات التي أوردها املاتريدي يف 

 تفسريه، وهي: 

  أمجعني:  اءات الصحابةقر  -أ

ود، وأيّب بن كعب، أكثر املاتريدي من القراءات املروية عن الصحابة كابن مسع

من القراءات قد اهتم املصنف بنقله،  وهذا النوعة، وابن عباس، وغريهم، صوحف

يف قراءة ، أو: يف مصحف فالن، أو: بحرف فالنوكان كثريًا ما يعرب عن قراءهتم: 

 تلك القراءات: ، ومن أمثلةفالن

ڑ  ک  ک  ک   ﴿ قال املاتريدي عند تفسريه لقول اهلل تعاىل:

هكذا أي  -إِْن َكاَن َمْكُرُهْم( بالدالهم: )وَ ضبع قرأ»: [46إبراهيم: ] ﴾ک  گ

 . (1)« يب، وابن َعبَّاٍس أُ عبد اهللَّ بن مسعود، و وهو حرف؛ -)َوإِْن َكاَد َمْكُرُهْم(

                                       
  .(6/412) سنة:ال أهل تأويالت (1)
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رويت عن عمر وعيل وعبد اهلل وزيد بن عيل وأيب  وهي قراءة شاذة، أقول:

  .(1)سلمة ومجاعة

 ﴾ڑژ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ﴿ ويف قوله تعاىل:

ومن يشرت الكفر »: ابن مسعود  ويف حرف »، قال املاتريدي: [108البقرة:]

  .(2) «وذلك كله واحد «باإليامن 

 قلت: ومل أقف عليها مسندة البن مسعود عند غريه.
ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ    ﴿ تفسري قوله تعاىل:ويف 

م  قضاء ما فات من الصيايفاء اتريدي خالف الفقهر امل، ذك[185]البقرة:     ﴾ڭ

قال َبْعُضُهْم: ال جيوز إال »: برخصة السفر أو املرض هل بالتتابع أو ال؟ فقال 

عدة من أيام أخر ف»يف قوله:  يف حرف أيُب بن كعبمتتابًعا. وكذلك روي 

 . (3) «متتابعات

   .(4)بعه الزخمرشيت ثم، قلت: وهي قراءة شاذة، أول من نقلها املاتريدي

]النساء:  ﴾ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ ه لقوله تعاىل:تفسري ندعو

إن يكونوا غنيا أو فقرًيا فاهللَّ »: : ويف حرف حفصة قال املصنف  ،[135

   .(5) «أوىل هبام

وهي قراءة شاذة، مل أقف عىل من نقلها هبذه الصيغة غري املاتريدي،  أقول:

ونوا  بن عمر عىل اجلمع: )إن يكهللد اازي يف املغني معزوة لعبوأوردها النوزاو

  .(6) أوىل هبم(أغنياء أو فقراء فاهلل

                                       
 . (2/656)الكشاف: ، و(379)القراءات: ، وحجة (305 – 304): ينظر: فضائل القرآن، البن سالم (1)

 .(1/534) السنة: أهل تأويالت (2)

 .(2/45) السنة: أهل تتأويال (3)

 .(2/187)، والبحر املحيط: (1/226)الكشاف:  ينظر: (4)

  .(3/385) السنة: أهل تأويالت (5)

 .(2/689)نظر: املغني يف القراءات: ي (6)
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، قال [208]الشعراء:  ﴾پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ﴿: ويف قوله تعاىل

  .(1) « : )وما أهلكنا من قرية إال بذنوب أهلها(ُأيب ويف مصحف»املصنف: 

ووقفت يف بعض  ،يدينقلها غري املاترعىل من مل أقف  شاذة، قراءة وهي قلت:

 موضع أن مالحظة مع[، 24ر عىل قراءة شاذة مشاهبة هلا يف سورة يونس ]املصاد

 املاتريدي عند فالنص السابقة، املصادر ذكرهتا عام املاتريدي عند خمتلف اآلية

 سورة موضع إىل يشري تقدم عمن والنص الشعراء، سورة موضع إىل يشري

 لنفص كذلك أهلها بذنوب إال هاالكنأه وما باألمس تغن مل أن)ك يونس:

 .(2) [24] يتفكرون( لقوم اآليات

: [23]سبأ:  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ﴿ وقال املاتريدي عند تفسريه لقوله تعاىل:

غ(،» وهي قراءة ابن بالراء: أخرج وترك فارغا من اخلوف والشغل،  ومن قرأ: )ُفرِّ

  . (3) «مسعود

 .(4)أيضا نحلسرويت عن ا شاذة، قراءة يوه أقول:  

 عدها املاتريدي من قبيل التفسري:  وثمة قراءات للصحابة 

ومن القراءات الشاذة التي أوردها املاتريدي يف تفسريه، قراءات هلا حكم 

و حكم فقهي، ومن الشواهد أَ  ،ها عن أصحاهبا؛ لبيان معنى آيةالتفسري، فقد نقل

  عىل ذلك: 

ٺ   ٺ  ٺ﴿ ىل:اهلل تعا يف تفسري قول قال املاتريدي

ثم الكالم يف قطع اليمني ما روي يف حرف ابن مسعود »: [38]املائدة:  ﴾ٿ

                                       
 .(2/45) السنة: لأه تأويالت (1)

 ،(5/3249) النهاية: بلوغ إىل واهلداية ،(15/58) البيان: معوجا ،(301) ن:القرآ فضائل ينظر: (2)

  .(6/39) املحيط: والبحر ،(3/115) الوجيز: واملحرر

 .(8/444) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(20/400)، وجامع البيان، للطربي: (4/253)رآن، للزجاج: ينظر: معاين الق (4)
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 :«(1) «فاقطعوا أيامهنام. 

فقهاء يف بيان قطع يد السارق واستدل ساق املاتريدي َأقوال الصحابة وال أقول:

 (.أيامهنامليل قراءة ) الشامل بدبقراءة ابن مسعود الشاذة يف حتديد اليمني ال

أورد املاتريدي قراءة شاذة أخرى ورصح بأهنا من قبيل التفسري  اق آخريس ويف

 [6]الطالق:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿ إذ قال يف تفسري قوله تعاىل:

 وهي الثانية ذكر ثم األوىل، املشهورة القراءة وذكرالقراءات فيها، بعدما أورد 

 وأنفقوا سكنتم حيث من )أسكنوهن مسعود: بن اهلل عبد عن رويت شاذة، قراءة

وليس بني القراءتني اختالف، ولكن إحدامها خرجت »: (2)وجدكم( من عليهن

اِرَقُة عىل اإلمجال، والثانية عىل التفسري عىل ما قرئ يف قوله: )وَ  اِرُق َوالسَّ السَّ

 عىل االختالف، بل محلت إحدامهاَفاْقَطُعوا َأْيِدََيُاَم(، و)َأْياَمهَناَُم(، ومل حيمل ذلك عىل 

   .(3) «، فكذلك األول، واهللَّ أعلماإلمجال والثانية عىل التفسري

ذكر يف »، قال املاتريدي: [79]الكهف:  ﴾ڱ  ں  ں   ﴿ويف قوله تعاىل: 

   .(4) « احلروف: )وكان أمامهم ملك(بعض 

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿ يف قوله تعاىل: وكذلك أورد قراءة حفصة 

فقال  ،عنى الصالة الوسطىمان ، والتي جاءت لبي[238]البقرة: ﴾ٻ ٻ

                                       
 القرآن ومعاين ،(1/306) للفراء: القرآن معاين وينظر: .(3/513) السنة: لأه تأويالت (1)

 املصون: والدر ،(3/1696) واهلداية: ،(10/294) البيان: وجامع ،(2/172) للزجاج:

(4/262). 

  (.14/335) املعاين: روح ظر:وين (،10/66) السنة: أهل تأويالت (2)

 .(10/66) ة:السن أهل تأويالت (3)

 م:سال بن حييى وتفسري .(3/111) )وراء(: معنى بيان يف وينظر ،(7/199) السنة: أهل التتأوي (4)

ونسب الطربي القراءة البن  .(3/535) الوجيز: واملحرر ،(18/83) البيان: وجامع ،(1/199)

 .عباس 
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وذكرت .  (1)«أهنا هي صالة العرص( :وذكر يف حرف حفصة »املاتريدي: 

 والصالة الصلوات ىلع )حافظوا :قرأ بعض املصادر أن ابن عباس 

 وا)حافظ قرأتا:  وعائشة حفصة وأن ،والوا بدون العرص( )صالة الوسطى

 .(2)واولبا العرص( وصالة) الوسطى والصالة الصلوات عىل

، قد انفرد مما تقدم يظهر لنا أن هناك بعض القراءات املروية عن الصحابة و

تب القراءات ومعاين القرآن بنقلها املاتريدي، ومل أقف عليها فيام تيرس يل من ك

هام والتفاسري، ولعل ذلك يعود لتقدم عرص املاتريدي؛ وألن تفسريه يعد مصدرًا م

 هو ناقل هلا. إذ من مصادر القراءات الشاذة

  : قراءة التابعني -ب

نقل املاتريدي كثريًا من القراءات املنسوبة للتابعني كمجاهد، واحلسن وغريمها، 

 اءة أو كان معه غريه، وفيام يأيت شواهد عىل ذلك:سواء انفرد أحدهم بقر

: [19نجم: لا] ﴾ھ  ے  ے ﴿ يف تفسريه لقوله تعاىل: قال املصنف 

َت( »   .(3) «اءجماهد وغريه مشدد الت أقر قوله: )الالَّ

وهي قراءة متواترة من العرشة، فقد روى رويس عن يعقوب بتشديد  أقول:

، وهي قراءة ابن عباس وجماهد ومنصور بن املعتمر «ّت اّلال»التاء وبمد للساكنني: 

  . (4)وطلحة وأيب اجلوزاء

عن جماهد: »دي: ياتر، قال امل[25]القمر:  ﴾ىئ      جئ  حئ  مئ   ﴿ ويف قوله تعاىل:

  . (5) «أنه قرأ بفتح الشني

                                       
 .(2/210) لسنة:ا أهل تأويالت (1)

 الوجيز: رواملحر ،(5/174) ن:البيا وجامع ،(292) :سالم البن القرآن، فضائل ينظر: (2)

(1/322). 

 .(5/73)لزجاج يف معاين القرآن ومل يعزوها لقارئ: ، وذكرها ا(9/424) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(522)ف فضالء البرش: ، وإحتا(2/379)، والنرش: (22/523)ينظر: جامع البيان، للطربي:  (4)

 .  (9/451) السنة: أهل تأويالت (5)
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ومل أقف عىل من نقل عن جماهد هذه القراءة غري املاتريدي، واملوجود يف  قلت:

وذكر عن جماهد أنه كان يقرأه: )كذاب »غري هذه القراءة، قال الطربي: املصادر 

ة يعط مكي والثعلبي والزخمرشي وابننص . و(1)«أرُش( بضم الشني وختفيف الراء

ملوضع الثاين يف السورة املحىل بالالم )األرُش( بضم وأبو حيان عىل أن جماهدا قرأ ا

 .(2)الشني

 ﴾ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ۉ﴿وعند تفسريه لقوله تعاىل: 

قرئ )ُشَواٌظ( بضم الشني وكرسها؛ روي عن احلسن »، قال املصنف: [35الرمحن:]

 .(3) «وكذا عن جماهد بالكرس،

ن، فقراءة ضم الشني )ُشواظ( هي قراءة األكثر، ن متواترتاااءتوالقر أقول:

 .(4)وقراءة الكرس )ِشواظ(، قراءة ابن كثري املكي وحده

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ   ﴿قوله تعاىل: ويف 

ويف قراءة »، نقل املاتريدي قراءة احلسن وقتادة فقال: [96]طه:  ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ

  .(5) «صت قبصة( بالصادن وقتادة: )فقباحلس

اج من غري عزو، وعزها الطربي ــها الزجـلـقـاذة، نـراءة شـي قـوه ت:ـلـق

  .(6)للحسن

                                       
 .(22/590)يان: جامع الب (1)

، (4/438)، والكشاف: (9/167) ، والكشف والبيان:(11/7196)ة لبلوغ النهاية: ينظر: اهلداي (2)

 .  (10/43). ينظر البحر املحيط: (5/217)واملحرر الوجيز: 

 .(3/117)ومعاين القرآن، للفراء:  .(9/475) السنة: أهل تأويالت (3)

 . (2/813)والنرش:  ،(206)، والتيسري: (621)ة، البن جماهد: ينظر: السبع (4)

 . (7/304) السنة: أهل تأويالت (5)

 .(18/363)، وجامع البيان: (3/374): القرآن معاين ر:ينظ (6)
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿له تعاىل: ويف تفسري معنى كلمة )راعنا( من قو

البقرة: ] ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

  . (1) «وكان احلسن يقرؤها: )راعنًا( بالتنوين»، قال املاتريدي: [104

أنه »برصي أيضا وقال: ا الطربي عن احلسن الهذكروهي قراءة شاذة،  أقول: 

 ، من(راعنا)قوال  كان يقرؤه: )ال تقولوا راعنًا( بالتنوين، بمعنى: ال تقولوا

  .(2) «وهي احلمق واجلهل (الرعونة)

وأورد املصنف نقوالت عن بعض التابعني، كاألعمش وأيب العالية يف ردهم 

]النجم:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ ﴿ تعاىل: هقوليف كلمة )َجنَّة( من خفض اجليم ة لقراء

: بنصب اجليم وخفضه. روي أنه قيل لسعد بن أيب وقاص  ُقرئت»، فقال:  [15

إن فالنا يقرأ باخلفض )عندها ِجنة املأوى(، فقال سعد: ما كذا َجنة اهللَّ، وقرأ 

 ةاليى(، فأَجنَّه اهللَّ. وعن أيب العبالفتح. وعن األعمش قال: قال: من قرأ )ِجنة املأو

فقال يل: كيف تقرؤها يا أبا العالية؟ فقلت: )َجنَُّة  قال: ُسئل عنها ابن عباس

 . (3) « وهي مثل األخرى: ])فَلَُهْم َجنَّاُت املَْأَْوى([اجليم، فقال: صدقت،  املَْْأَوى( بفتح

ات املتقدمة، وما ُوجد يف وهي قراءة شاذة، مل أقف عليها يف مصادر القراء قلت: 

 . (4) الفعل املايض باهلاء )جنه( ءهتا عىلاقر املصادر

فرسين من الصحابة جل القراء وامل -باهلاء عىل الفعل–هذه القراءة  وردَّ  

وروينا عن قطرب، قال: سأل ابن عباس أبا العالية: »والتابعني، قال ابن جني: 

                                       
ومعاين القرآن للزجاج:  ،(1/70)ومعاين القرآن للفراء:  ،(1/529) السنة: أهل تأويالت (1)

(1/188). 

  .(2/466) جامع البيان: (2)

 . (9/224) السنة: أهل تتأويال (3)

 .(5/73)للزجاج: ، ومعاين القرآن (3/97)ر: معاين القرآن للفراء: ينظ (4)
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ثل دقت، هي مصل: ، فقا«َدَها َجنَُّة املَْْأَوىنْ عِ »كيف تقرءوهنا يا أبا العالية؟ فقال: 

 (ْأَوىَجنَُّه املَْ ): من قرأ: رمحة اهلل عليها-فقالت عائشة  (ىَجنَّاُت املَْْأوَ )األخرى: 

   .(1) «يريد جن عليه، فأجنه اهلل

القراءات القرآنية دون اإلشارة  ومما تقدم يظهر لنا أن املاتريدي ساق كثريًا من

 التابعني أو مجع منهم.  ء منالقرقراءة أو شذوذها، فذكر تفرد بعض اإىل صحة ال

ه لقوله ومل أقف عىل ترصحيه بشذوذ القراءة إال يف موضع واحد عند تفسري

وقد روي يف الشاذ يف بعض »، إذ قال: [9]احلاقة:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ﴿تعاىل: 

أقف عليها وال عىل  . وهي قراءة شاذة، مل(2) « احلروف: )وجاء فرعون ومن دونه(

   در املتقدمة. املصن قرأها يف ام

  القراءات املتواترة: -ج    

وأكثر منها، إال إنه مل يرصح  القراءات املتواترة يف تفسريه أورد املصنف  

بنسبة القراءة لقارئها إال قلياًل، واستعمل ألفاظا كثرية كـ )ُقرئ، وَقرأ، وِقراءة، 

ذلك يعود لتقدم  رجعريها من األلفاظ، ويبدو يل أنَّ مولغة، وقراءة العامة( وغ

 ختيار، وفيام يأيت شواهد عىل ذلك:عرصه، فقد عاش عرص اال

ھ  ھ  ے        ﴿ تفسريه لكلمة )عدوا( يف قوله تعاىل:قال املاتريدي عند 

وقال أبو عمرو: »: [108]األنعام:      ﴾ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ

ا(: بال [: 90وكذلك قال يف يونس ] رجلني؛لا وِ رفع، وقال: إنام الَعْدو من َعدْ )ُعُدوًّ

ا(  .(3) « )ُعُدوًّ

ة، ويف النص املحقق تصحيف وهي قراءة يعقوب وحده من العرش أقول:

                                       
 .(2/293)ينظر: املحتسب:  (1)

  .(10/168) السنة: أهل تأويالت (2)

  .(4/210) السنة: أهل تأويالت (3)
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لضبط القراءة فقد ضبطت )َعْدٌو( وهو غري صحيح، وبالرجوع إىل خمطوطات 

جد أن الكلمة ضبطت بالنحو ، ن36التفسري، ومنها نسخة مكتبة راغب باشا رقم 

ا( ومصطلح الرفع يعرب به عن الضم دُ )عُ اآليت:  عند املتقدمني، وحينئذ يظهر لنا وًّ

ضم العني والدال كقراءة يعقوب، ويتبني لنا من ذلك أن  أن املصنف عنى به

  .(1)املقصود به هو بعض قراء البرصة كام ذكر الطربي، واهلل أعلم

جئ حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب    ی  ی ی  ی  ﴿ويف قوله تعاىل: 

، أورد املصنف خالف القراء يف [108]هود:  ﴾حت  خت  مت    جتىب  يب مب  خب   

اختلف القراء يف قراءهتا؛ فقرأها الكسائي ومحزة بضم »: (، فقالُسِعُدواقراءة: )

السني )ُسِعُدوا( وأما أبو عمرو وأهل املدينة وغريهم من القراء فقرءوا بفتح السني 

     .(2) « ا( عىل قياس )َشُقوا()َسِعُدو

  .(3)وهي قراءة متواترة :قلت

ڳ  ڱ  ڱ    ﴿ ن قوله تعاىل:وقال املاتريدي عند تفسريه لكلمة )سوى( م

وقال الكسائي: ُسًوى »: [ 58]طه:  ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

  .(4) « (ِسوى)وِسًوى يريد به سواء، ومها لغتان، إال أنه يقرأ: 

 عمرو وأبو كثري وابن ونافع رجعف أبو قرأ فقد متواترتان، ءتانقرا ومهاأقول: 

لسني، وقرأ عاصم وابن عامر ومحزة ويعقوب : )َمَكاًنا ِسوًى( بكرس اائيوالكس

  .(5)وخلف )َمَكاًنا ُسًوى( بضم السني

وذكر املاتريدي القراءات املتواترة وأطلق عليها )قراءة العامة(، قال يف تفسريه 

                                       
 .(271) وإحتاف فضالء البرش: ،(2/261)، والنرش: (12/36)ينظر: جامع البيان:  (1)

  .(6/187) السنة: أهل تتأويال (2)

 .(326)، واإلحتاف: (2/290)، والنرش: (126)ينظر: التيسري:  (3)

  .(7/288) السنة: أهل تأويالت (4)

 .(2/320)، والنرش: (295)، واملبسوط: (151)ينظر: التيسري:  (5)
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: [59]األنفال:  ﴾ڭ      ڭ   ڭ  ڭھ  ے  ے  ۓ      ۓ ﴿  تعاىل:لقول اهلل

 (ال) يعجزون(، فمن قرأ بالنصب طرح : )أهنم ال(1)وقرأ بعضهم بنصب األلف»

وجعلها صلة، وقال: ال حتسبن أهنم يعجزون، وأما قراءة العامة: فهي باخلفض: 

ُْم( فهو عىل االبتداء، فقال: إهنم ال يعجزون، عىل     .(2) «االبتداء)إهِنَّ

وهو  أو ملصطلح أكثر القراء، تواترة،لحًا آخر للقراءة املطمص وأورد املاتريدي

ېئ  ېئ  ېئ  ﴿(، فقال عند تفسريه لقوله تعاىل: ورةـمشهـرة الـاهـراءة الظـالق)

َقاَل َبْعُضُهْم بالنصب )َوَنْعَلَم(، فهي القراءة الظاهرة »: [113]املائدة: ﴾ىئ  

 . (3) «أن نعلم ما قد صدقتنااملشهورة، ومعناه: و

 .(4)بالرفع ذالشوا يف وجها هلا أن حيان أبو وذكر العامة، قراءة وهي: تقل

 

 

 

 

 

 

                                       
 .(2/277): ، والنرش(117)لتيسري: قرأ بفتح اهلمزة ابن عامر وحده. ينظر: ا (1)

  .(5/247) نة:الس أهل ويالتتأ (2)

 .(3/651) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(4/412) املحيط: البحر ينظر: (4)



 د. أسامة عبد الوهاب احلياين          ينصور املاتريدت أهل السنة أليب مآنية يف تفسري أتويالالقراءات القر 

32 

 املبحث الثالث

 االستدالل بالقراءات القرآنية يف التوجيه واالحتجاج

استدل اإلمام املاتريدي بالقراءات القرآنية عىل تفسري معاين اآليات، واحتج هلا 

 ملعنى من خالهلا، ومن الشواهد عىل ذلك:تعدد او ا،يهبإيراد القراءات ف

بيان معنى ) الَقرْص( الذي ورد ذكره يف يف  احتج املاتريدي بقراءة ابن عباس 

قرئت مفتوحة »فقال: ،  [32]املرسالت:  ﴾گ  ک  گ  گ  ﴿ قوله تعاىل:

 عروفقيل: يراد بالَقرْص: امل ﴾گ ﴿ ، فالقراءة املعروفة(1)الصاد )كالَقرَص(

  خلشب. وقيل: يراد هبا قصور أهل البادية، وهي اخليام.  اللبن وابنى بملا

: ومن قرأ بالنصب اختلفوا يف تأويله: فعن ابن عباس : ثم قال 

)كالَقرَص( قرص النخل؛ الواحدة: قرصة، وذلك أن النخلة تقطع قدر ثالثة أذرع 

 وأقرص وأطول، يستوقدون هبا يف الشتاء.

أصل النخل املقطوع املنقعر من األرض. وقيل: هو أعناق هو  :ُضُهمْ وَقاَل َبعْ 

م اخلشبة التي تقطع عليها اللحوم، وتكرس العظام، النخيل. وقيل: القرصة: اس

 تكون للقصابني. 

وعن احلسن أنه قرأ خمففة )كالَقرْص(؛ غري أنه فرسها: أي: اجلزل من اخلشب؛ 

 .(2) «ملع أالواحد: قرصة؛ كقولك: مترة ومتر، واهللَّ

ڤ  ﴿واحتج املاتريدي بقراءة عبد اهلل بن مسعود يف بيان معنى قوله تعاىل: 

وقيل يف قوله: )َوَأِرَنا َمنَاِسَكنَا(: يريد اإلراَءة إىل »فقال: ، [128]البقرة:  ﴾ڤ

                                       
 ،(5/268) :للزجاج القرآن ومعاين ،(3/225) للفراء: القرآن معاين ينظر: شاذة، قراءة وهي (1)

 قسم.م وابن واحلسن جبري وابن وجماهد عباس بنا عن ورويت ،(194) القرآن: مشكل وتأويل

  .(2/346) واملحتسب: ،(24/138) البيان: معجا ينظر:

 .(24/138) البيان: جامع وينظر: (،10/385) السنة: أهل أويالتت (2)
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، ويف قراَءة غريه عىل ضم (وَأرهم مناسكهم)يوم القيامة، يدل عليه قراَءة عبد اهللَّ: 

  .  (1) «هسفنإىل  الرؤية

 من يل تيسري فيام )وُأرهم( نفسه إىل الرؤية ضم قراءة عىل أقف ومل قلت:

  مصادر.

  : ، قال اإلمام املاتريدي[61]البقرة: ﴾ھ  ے  ﴿ ويف معنى قوله تعاىل:

 .(2) «قيل: الفوم هو الثوم، وكذلك ُرِوي يف قراءة عبد اهللَّ َأنه قرَأه: وثومها»
 ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڎ  ڎ  ﴿ ويف قوله تعاىل:

من التكليم  (3)ُتَكلُِّمُهْم(قراءة العامة بالتشديد: )»، قال املاتريدي: [82]النمل: 

 . (4) « والتحديث؛ وكذلك يف بعض احلروف: )حتدثهم وتنبئهم(

ُثهم( قراءة النوزاوازي نسبأقول:   بن أليب )ُتنبِّئُهُم( وقراءة لقتادة، )حُتدِّ

 معه واختلف كعب، بن ُأيب قراءة نسبة يف النوزاوازي مع ناحي وبأ فقوات كعب،

ثُ ) قراءة نسبة يف  .(5)ليحيى بن سالم فنسبها هم(حُتدِّ

وقد قرئ: )َتْكِلُمُهم( بالتخفيف وهو من اجلراحة، وهو ما ذكر »قال املاتريدي: 

مة، يف األخبار والقصص أن الدابة إذا خرجت جترح الكافر، وتسمه بسمة وعال

  .(6) «رف الكافر من املؤمن فيقال: يا مؤمن ويا كافرعي تىح

                                       
 ،(3/81) البيان: وجامع ،(31) للفراء: القرآن معاين وينظر: ،(1/565) السنة: أهل تأويالت (1)

  .(1/211) :الوجيز واملحرر ،(1/188) والكشاف:

 قتيبة: البن القرآن وغريب ،(41) للفراء: القرآن معاين وينظر: ،(1/481) نة:الس أهل ويالتتأ (2)

 .(1/88) واملحتسب: ،(2/130) البيان: وجامع ،(51)

  .(19/500) البيان: جامع ينظر: الالم. وهي قراءة اجلمهور بضم التاء وتشديد (3)

  .(8/136) السنة: أهل تتأويال (4)

 .(8/269)البحر املحيط: و ،(3/1412) :القراءات يف ياملغن ينظر: (5)

( 3187برقم ) (5/193)أخرجه الرتمذي يف سننه:  واحلديث .(8/136) السنة: أهل تتأويال (6)

 =( وقال: حسن غريب، وأمحد يف املسند3187)كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة النمل 
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 النوزاوازي ونص عمرو، بن زرعة أيب إىل اءةرالق هذه الطربي ونسب قلت:

 زرعة، وأيب جبري، وابن وجماهد، عباس، ابن قراءة أهنا عىل حيان وأبو

 .(1)عبلة أيب وابن حيوة، وأيب واجلحدري،

وقرئ: »: [7]القمر:  ﴾ٱ  ٻ ﴿ :ىلعاتوله وقال املاتريدي يف تفسري ق

 قراءة عبد اهللَّ بن مسعود ، باأللف، روي عن ابن عباس، وتصديقها يف(2))خاشًعا(

  ،خاشعة أبصارهم(، وصفهم باخلضوع يف اآلخرة مكان استكبارهم يف الدنيا(

 .(3) «وباإلقرار والتصديق بالساعة مكان إنكارهم يف الدنيا

ملاتريدي اعتمد كثريًا عىل القراءات يف نا أن الر ظهياهد ومما تقدم من الشو

 سري.االستدالل واالحتجاج ملعاين التف

 

 
 

                                       
وضعفه األلباين يف ضعيف إسناده صحيح، حمققه أمحد شاكر:  (، وقال7937م )، برق(13/321)=

  (.430/3187سنن الرتمذي )

 القراءات: يف واملغني ،(19/499) البيان: جامعو ،(4/129) للزجاج: القرآن معاين ينظر: (1)

   .(8/269) املحيط: والبحر ،(3/1411)

 املبسوط:و ،(205) التيسري: ينظر: وخلف. ويعقوب يوالكسائ ومحزة عمرو أيب قراءة وهي (2)

  .(2/380) والنرش: ،(421)

 للفراء: القرآن ومعاين ،(5/86) للزجاج: القرآن معاين وينظر: .(9/444) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(19/499) البيان: جامعو ،(3/105)
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 املبحث الرابع

 مصادر القراءات يف تفسري املاتريدي وتوجيهها

 نقل القراءات إالَّ يف مواضع يسريةمل يرصح املاتريدي يف تفسريه عن مصادره يف 

وبداية التصنيف أنَّ ذلك يرجع إىل تقدم عرصه، ، -لمواهلل أع -و دتفسريه، ويب من

 بعلم القراءات يتعلق فيام عض املواضع ينقليف علم القراءات، ومع ذلك نجده يف ب

 ،ومعاين القرآن وإعرابه، وغريها ،اللغة ككتب عن مصادر متقدمة، وتوجيهها

 وفيام يأيت بعض املصادر التي أوردها يف تفسريه:

 هـ(:207آن، للفراء )تر لقا معاين •
ج: ]احل ﴾ۋ     ۅ  ۅ      ۉ ﴿نقل املاتريدي عند تفسريه لقوله تعاىل: 

قال الفراء: املَُْشيَّد واملَِشيد »توجيه الفراء للقراءات الواردة يف اآلية فقال:  [45

 .(1) «لعفيام يكثر الفعل، واملَِشيد فيام ال يكثر الف -بالتشديد-واحد، غري أن املَُْشيَّد 

 الياء. وإسكان الشني وكرس امليم بفتح )َمِشيْد( القراء عامة وقراءة قلت: 

 بضم )ُمَشيٍَّد( عمري: بن عبيد قرأ النوزاوازي: قال )ُمَشيٍَّد(، الشواذ يف رئوق

 .(2)وقع حيث الياء، وتشديد الشني، وفتح امليم،

ڈ  ژ  ﴿ تعاىل:ه ولقيف ونقل املاتريدي عن الفراء قوله يف القراءات الواردة 

 يم، وقرئ بالنصب فيهام،قرئ: )ُعُمٍد(: برفع العني وامل»فقال:  [9]اهلمزة:  ﴾ژ   

 . (3) «وُذكر عن الفراء أنه قال: الَعَمد والُعُمد: مجاعات للعمود، والعامد

 عياش بن شعبة بكر أيب رواية يف عاصم فقراءةوالقراءتان متواترتان،  أقول:

                                       
 .(1/277) للفراء: القرآن معاين وينظر: (،3/264) السنة: لأه تأويالت (1)

 .(3/1297) القراءات: يف ملغنيا ينظر: (2)

  .(3/291) للفراء: قرآنال معاين وينظر: (،10/616) السنة: أهل تأويالت (3)
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 .(1)بفتحتني الباقني ةوقراء ممددة(، ُعُمد )يف ضمتنيب لفخو والكسائي ةومحز

 هـ(:209آن أليب عبيدة )تجماز القر  •
 [63]طه:  ﴾وئ  وئ  ۇئ   ﴿ أورد املاتريدي يف توجيه قراءة قوله تعاىل:

قوله: )إِْن َهَذاِن( باأللف، »ال: ـقـع فــرفـراءة الـه قـيـوجـي تـدة فــبيـي عـول أبـق

جالن، فهو عىل قوم من العرب، يقال: مررت ورأيت ر غةل ه: هذقال أبو عبيدة

 . (2) «تلك اللغة

فقد قراء أكثر القراء عىل وردت يف هذه اآلية قراءات كثرية متواترة  قلت:

إاّل )ابن كثري( و )حفصا( عن )عاصم( فإهنام خّففاها. وقرأ  (إنّ )تشديد نون 

بالياء. وقرأوا فإنه قرأها ( وإال )أبا عمراألكثر بلفظ األلف يف قوله: )هذان( 

  .(3) فإنه شّددهابتخفيف النون يف التثنية إاّل ابن كثري

وقوله: )بِنُْصٍب(، »: [41]ص:  ﴾مب  ىب   ﴿وقال املاتريدي يف قوله تعاىل: 

وُنُصب: واحد وهو تعب؛ وكذلك يقول اْلُقَتبِّي: النُّصب والنَّصب واحد مثل 

النََّصب: الرش، والنُّصب: بو عبيدة: أ القناء والتعب. وُحزن وَحزن وهو الع

 . (4) «اإلعياء

لقراءتان متواترتان، فقراءة )بِنُْصٍب( بضم النون وإسكان الصاد هي وا قلت:

قراءة عامة القراء ما خال أيب جعفر ويعقوب. فقد قرأ أبو جعفر:  )بِنُُصٍب(: بضم 

 .(5) لنون والصادوقرأ يعقوب بفتح االنون والصاد كليهام، 

                                       
  .(618) التيسري: وحتبري ،(477) واملبسوط: ،(697) السبعة: ينظر: (1)

  .(23-2/21) القرآن: جماز وينظر: (،7/290) السنة: أهل تأويالت (2)

 .(296) واملبسوط: ،(242) السبع: القراءات يف واحلجة ،(419) السبعة: نظر:ي (3)

 .(2/184) القرآن: جماز وينظر: (،8/363) السنة: أهل تأويالت (4)

 .(2/361) والنرش: ،(380) واملبسوط: ،(554) السبعة: ينظر: (5)
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 :(1)هـ(224القراءات: أليب عبيد القاسم بن سالم )ت •

:  ، قال املاتريدي[11]النجم:  ﴾ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿تفسري قول اهلل تعاىل: ويف  

قرئ: )َكَذَب( خمففة الذال ومشددة؛ فمن قرأ بالتخفيف، أي: ما كذب عبده فيام »

من قرأ و ه.ق: ما كذب يف رؤيته، قد صدرأى؛ أي: ما رأى حق. وقال أبو عبيد

 . (2) «ذبامل جيعل الفؤاد رؤية العني كبالتشديد، أي: 

َب(  وهشام جعفر أبو قرأ» اجلزري: ابن قال متواترتان، والقراءتان قلت:  )َكذَّ

(3) «بتخفيفها الباقون وقرأ الذال، بتشديد
 .  

قال أبو »، قال املاتريدي: [ 43]الرعد:  ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ ويف قوله تعاىل:

خفض امليم والدال ورفع العني؛ )وِمن ِعنِدِه ُعِلَم الكتاُب( بأ بعضهم: قرو :عبيد

  . (4) «وقال: لكن ال أدري عمن هو

 شاذة، قراءة وهي املطبوعة، عبيد أيب كتب يف القراءة عىل أعثر ومل أقول: 

 × النبي إىل النحاس ونسبها ،واحلسن جبري وابن وجماهد عباس ابن عن رويت
 .(5)وضعفها

عن »: [12]النجم:  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿ املاتريدي يف تفسريه لقوله تعاىل: الوق 

أهنام قرآ مفتوحة التاء بغري ألف، ومعناه:  ابن مسعود وابن َعبَّاٍس 

أفتجحدونه؟! وعن احلسن باأللف مضمومة التاء، وقال: معناه: أفتجادلونه؟!، 

 وعن رشيح مثله. 

                                       
 املفقود كتابه من نقلها ريدياملات ولعل املطبوعة، عبيد أيب كتب يف القراءات بأغل عىل أعثر مل (1)

 .)القراءات(

 القراءات، ومعاين ،(3/96) :للفراء القرآن معاين وينظر: .(9/420) السنة: أهل تأويالت (2)

 .(3/37) لألزهري:

  .(2/397) والنرش: ،(204) والتيسري: ،(614) السبعة: ينظر: (3)

  (.6/357) السنة: أهل يالتتأو (4)

 القراءات: يف واملغني ،(3/508) القرآن: ينومعا ،(506–16/504) :البيان جامع ينظر: (5)

(3/1066.) 
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ذلك أن املرشكني إنام كان شأهنم و نى اجلحود؛بمعوىل أن يقرأ قال أبو عبيد: فاأل 

 .(1) « من املامراة واملجادلةاجلحود فيام يأتيهم من اخلرب الساموي، وهو أكرب

َفتَْمُروَنُه(والقراءتان متواترتان، فاألوىل:  قلت:   والكسائي محزة قراءة وهي )أَ

َفتُاَمرُ والثانية:  ويعقوب. وخلف  عمرو وأيب كثري وابن نافع قراءة يوه وَنُه()أَ

 كسائيوال محزة قراءة عبيد أبو واختار .(2)جعفر وأيب وعاصم عامر وابن

 .(3) «جحده أي حقه مراه يقال: جحدوه. وإنام يامروه مل» وقال: )أفتمرونه(،

اءات مجلة من القر [31]القمر:  ﴾ڤ  ڤ   ﴿ وأورد املاتريدي يف قوله تعاىل: 

. قال أبو عبيد: (4)َتظِِر( بكرس الظاء ونصبه، ُروي النصب عن احلسناملُْحْ )»فقال: 

 .(5) «يل اإلنسان املحتظربالكرس يقرأ عىل تأو

ي ـأبن ـا عــت أيضـاذة، رويــاء شـب الظـصـنـَظر( بـراءة )املحتـول: وقـأق 

ي ـر هـلكسراءة اـ. وق(6)دـيـن عبـرو بـي عمـاء وأبـي رجـال وأبـّي الّسمـوة وأبـيـح

 .   (7) قراءة العامة املشهورة

 هـ(:276غريب القرآن: البن قتيبة )ت •
]الزخرف:  ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ﴿ قوله تعاىل:قال املاتريدي عند تفسريه ل

وَن( بالكرس: »:  [57 قرئ برفع الصاد وكرسها. قال اْلُقَتبِيُّ وَأُبو َعْوَسَجَة: )َيِصدُّ

من قرأ بالرفع يقول: يعدلون وتصفيق، يضجون، والتصدية منه، وهو ال

                                       
  .(9/214) السنة: أهل تأويالت (1)

 .(2/379) والنرش: ،(204) التيسري: ينظر: (2)

 .(17/19) القرآن: ألحكام اجلامع (3)

 .(22/594) البيان: وجامع ،(3/108) اء:للفر القرآن معاين ينظر: (4)

  .(17/142) القرآن: حكامأل اجلامع وينظر: ،(9/454) السنة: أهل تتأويال (5)

 ،(5/218) الوجيز: واملحرر ،(4/1734) القراءات: يف واملغني ،(2/299) املحتسب: ينظر: (6)

 .(10/45) املحيط: والبحر

  .(525) اإلحتاف: (7)



 (ه1440)مجادى اآلخرة       والعشرون   سابعالعدد ال  نية    جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآ

39 

 . (1) «ويعرضون

الصاد، هي قراءة نافع  )يُصدون( بضمفقراءة والقراءتان متواترتان،  قلت:

بكرس الصاد هي  وابن عامر والكسائي وأيب جعفر وخلف، وقراءة )يِصدون(

 . (2)قراءة ابن كثري وأبو عمرو وعاصم ومحزة ويعقوب

 هـ(:113رابه، للزجاج )تمعاين القرآن وإع •

نقل املاتريدي عن الزجاج ومل يسمِّ كتابه، وإّنام سّمى مؤلفه، فقال عند توجيهه  

قرئ بالتخفيف: )َوَفَرْضنَاَها(، وبالتشديد: »: [1]النور:  ﴾ٻ  ﴿ له تعاىل:لقو

ْضنَاَها(، بالتشديد، خيرج عىل وجهني: ْضنَاَها(، قال الزجاج: قوله )َوَفرَّ  )َوَفرَّ

 ا فيها الفرائض واألحكام.نأحدمها، أي: كثر

، وبني ما أمر والثاين: )وَفرضناها(، أي: فصلنا فيها بني ما يؤتى وبني ما يتقى

  . (3) «فيها وبني ما هني

وقراءة التخفيف والتشديد متواترتان، فقد قرأ ابن كثري وأبو عمرو  قلت:

 . (4)بتشديد الراء والباقون بتخفيفها

قال ، [8]العنكبوت:      ﴾ٺ     ٺ   ٺ  ٺ ﴿ يف تفسريه لقوله تعاىل:و

جاج: قوله: )ُحسنًا( أمجع وأقرب؛ ألنه وقرئ أيضا: )إحسانا( قال الز»املاتريدي: 

يرجع إىل حسن اليشء يف نفسه، وإىل حسنه عند ذلك اإلنسان؛ يقال: حسن كذا إذا 

 وذلك املعمول له، أو كالم نحيف نفسه حسنا، واإلحسان: هو ما حيسن عند  كان

 .(5) «هذا

                                       
  .(400) القرآن: غريب وينظر: (،9/177) سنة:ال أهل تأويالت (1)

 .(2/369) والنرش: ،(939) واملبسوط: ،(197) والتيسري: ،(587) السبعة: ينظر: (2)

 .(4/27) للزجاج: القرآن معاين وينظر: (،7/505) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(316) واملبسوط: ،(161) والتيسري: ،(452) السبعة: ينظر: (4)

أو  " صنف:امل وقول .(4/161) اج:للزج القرآن معاين وينظر: .(8/210) السنة: أهل تتأويال (5)

 .فظهيدل عىل نقله من ح " أو كالم يشبه هذا " آخر موضع ويف " وه هذاكالم نح
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هي قراءة  وقراءة )ُحْسنا( بضم احلاء، وإسكان السني، من غري ألف، أقول:

العامة. وقراءة )إحسانا( هبمزة مكسورة يف أوله، وألف بعد السني شاذة، رويت 

 .(1)عن األعمش وابن مقسم واجلحدري

ول الزجاج يف إيراد القراءة يف قوله تعاىل: ويف موضع آخر ذكر املاتريدي ق

بالياء،  »نكريي»قال الزجاج: هو »، قال املاتريدي: [45]سبأ:  ﴾ۋ  ۋ  ٴۇ﴿

لكن طرحت الياء؛ ألنه آخر اآلية وختمها، فأبقيت الكرسة عالمة هلا أو كالم يشبه 

 .(2) «هذا

لوصل ورش حيث وقراءة حذف الياء هي قراءة أكثر القراء، وأثبتها يف ا قلت:

 .  (3)وقعت ويف احلالني يعقوب واهلل أعلم

نقل املاتريدي  [ 10صلت:]ف ﴾ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ﴿ويف قوله تعاىل: 

ثالث  ﴾ۋ  ۋ   ﴿قال الزجاج يف قوله: » القراءات فيها عن الزجاج إذ قال:

 لغات: النصب والرفع واخلفض:

( صريه صفة ونعًتا لأليام، كأنه قال: يف أربعة أيام سواء، فمن خفضه: )َس 
ٍ
َواء

أ بالنصب: )َسَواًء( صريه عضها أطول من بعض. ومن قرب أي: مستويات ليس

 -مصدرا، أي: سواء وتسوية. ومن قرأ بالرفع ])َسَواٌء([ صريه عىل االبتداء، يقول 

تاجني، أي: كفاية هلم عىل : أي ذلك األقوات التي قدرها سواء للمح-واهللَّ أعلم 

 . (4) «قدر حاجتهم

قرأ أبو »اترة، قال ابن اجلزري: تووقراءة الرفع والنصب واخلفض م أقول:

                                       
  .(3/442) والكشاف: ،(3/1440) القراءات: يف املغني ينظر: (1)

 .(4/456) للزجاج: قرآنال معاين وينظر: (،8/458) السنة: أهل تأويالت (2)

 .(2/351) والنرش: ،(347) التيسري: وحتبري ،(158) التيسري: ينظر: (3)

 .(4/381) :للزجاج القرآن معاين وينظر: (،9/64) السنة: أهل تتأويال (4)
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 . (1) «جعفر )سواٌء( بالرفع، وقرأ يعقوب باخلفض، وقرأ الباقون بالنصب

 ومما تقدم يظهر لنا أن املاتريدي اعتمد عىل كتب املتقدمني من أهل اللغة ومعاين

القرآن وغريمها يف إيراد القراءات القرآنية وتوجيهها يف تفسريه، وجعلها أهم 

       مصادره.

 
 
 
 

 
 
 

                                       
  .(542) التيسري: وحتبري ،(2/366) النرش: (1)
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 ملبحث اخلامسا

 موقف أبي منصور املاتريدي من الرتجيح بني القراءات 

ومل  ،بعضا من اختيارات العلامء السابقني للقراءات  نقل اإلمام املاتريدي

وكان غالبا ما يورد القراءة وال  ،حيث نقل اختيار أيب عبيد وغريه ،فسهخيرت قراءة لن

 وفيام يأيت شواهد من تفسريه: اضع يسرية،يها، أو يعلق عليها إال يف موف يبِد رأيه

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ﴿ ذكر املاتريدي عند تفسري قوله تعاىل:

فيها نقال عن أيب عبيد وغريه، إال إنه مل توجيه القراءات  [20]املزمل:  ﴾ڀ  ڀ

ن يقرأ: أبو عبيد: الصواب أل قا»يرجح بني الوجوه واكتفى بقبول الرأيني فقال: 

؛ عىل معنى إضافة )َأْدَنى( إليها، فكأنه يقول: إن ربك (1))َونِْصِفِه وُثُلثِِه( باخلفض

 .  (2) « ثلثه.... يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، وأدنى من نصفه، وأدنى من

هان وجوالومنهم من اختار النصب فيهام، »ثم ذكر توجيه القراءة الثانية فقال: 

ليس فيه  ﴾ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ﴿؛ ألن قوله: حمتمالن مجيعا

؛ فجائز × قيام الذي وجد من رسول اهللَّ ال إجياب حكم مبتدأ؛ وإنام فيه إخبار عن

لنصف، أن يكون وجد منه ذلك كله، وهو أن يكون قريًبا من الثلثني، وقريًبا من ا

قالة األوىل، ويكون قد قام أدنى من ثلثي املوأدنى من الثلث؛ عىل ما ذكره أهل 

ألدنى؛ الليل، وقام نصفه وثلثه، وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه، فذكر يف الثلثني ا

ملا وجد منه األدنى من جهة الزيادة والنقصان، ومل يوجد موافقة الثلثني، وأخرب 

ف الليل، نصيعا؛ لوجود املوافقة، وهو أن يكون قام بالنصف والثلث باألمرين مج

                                       
 وضم والثاء الفاء بنصب والكوفيون ري،كث ابن قرأ فقد متواترتان، قراءتان والنصب اخلفض قراءة (1)

 والنرش: ،(216) تيسري:ال ينظر: ءين.اهلا وكرس والثاء ءالفا بخفض الباقون رأوق اهلاءين،

(2/393). 

 .(5/42) للنحاس: القرآن إعراب وينظر: (،10/288) السنة: أهل تأويالت (2)
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وإذا كان هذا كله حمتمال، مل وقام ثلثه، وقام أدنى من النصف، وأدنى من الثلث، 

ۋ  ۋ   ﴿ ؛ وهذا كقوله تعاىل:وُيتمسك بالوجه اآلخرجيز أن ُيدفع أحد الوجهني، 

؛ ملا وجد ، فقرئ برفع التاء ونصبه مجيعا[102]اإلرساء:  ﴾ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

ات ـاآليـا أي: بـا هبـون َعِلمـرعـوف ى ون موسـكـو أن يـعا، وهـميـران جـاألم

 .(1) «اـعـميـج

ي اختيار أيب عبيد ذكر املاتريد [7]االنفطار:  ﴾ڦ  ڦ      ﴿ ويف قوله تعاىل:

. قال أبو عبيد: معنى قوله: (2)وقرئ بالتخفيف والتشديد »يف قراءة التشديد فقال: 

اختار ة، وـمـر حكـيـره كثـي ذكـس فـالك، وليـف، أي: أمـيـخفـالتـ( ب)َفَعَدَلَك 

.(3) «التشديد فيه

ومل يرتِض املاتريدي ترجيح أيب عبيد واختياره لقراءة التشديد دون األخرى 

وليس كام ذكر، بل يف ذكر هذا من األعجوبة ما يف ذكر اآلخر؛ فقوله: »قال: ف

أنه كان يف  :-واهللَّ أعلم  -وجه رصفه )َعَدلك(، أي: رصفك من حال إىل حال، و

 صلب األب، فرصف ذلك املاء إىل رحم األم، ثم أنشأه نطفة، األصل ماء مهينا يف

أنشأه خلقا سويا. أو رصفه عىل ما عليه  ثم رصفها إىل العلقة، وإىل املضغة إىل أن

عريف من احلال من الصحة إىل السقم، ومن السقم إىل الربء؛ فيكون يف ذكر هذا ت

  .(4) «وائد، كام يف األول، ففيه أعظم الفاملنة والقدرة واحلكمة

 ﴾ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴿ويف قوله تعاىل: 

                                       
  .(10/289) السنة: أهل تأويالت (1)

 يسري:الت ينظر: بتشديدها. الباقون وقرأ الدال، بتخفيف الكوفيون قرأ فقد ان،متواترت قراءتان ومها (2)

 .(2/399) :والنرش ،(20)

 والبيان: الكشف ينظر: عبيد. وأيب ءالفرا اختيار وهو .(10/289) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(19/246) القرآن: ألحكام واجلامع ،10/147

 .(10/446) السنة: أهل تأويالت (4)
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ويف بعض »املاتريدي القول بخطأ القراءة ومل يعلق عليه فقال:  نقل [18]الفرقان: 

نون، لكن أهل األدب يقولون: هو القراءات: )أن ُنتََّخَذ من دونك أولياء( برفع ال

 .(1) «خطأ

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ىل:أورد املاتريدي يف قوله تعا

ۅ    ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ېېۅ  ۉ  ۉ  ې  

ما ورد من قراءات يف هذه اآلية ووجهها واختار وجها  [45]املائدة:  ﴾وئ

حيتمل: عىل قد قرئ يف بعض القراءات بالنصب؛ نسًقا عىل األول، و»منها فقال: 

إخبار منه، ولكن عىل اإلجياب ابتداء؛ والذي يدل عىل ذلك قوله:  االبتداء عىل غري

ال حيتمل أن يكون هذا يف اخلرب؛ ألن  ﴾ې  ې  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿

ولكن عىل ذلك ترغيب يف العفو يف احلادث من الوقت؛ دل أنه ليس عىل اإلخبار، 

نَّْفِس(، فإنه ع غري قوله: )النَّْفَس بِالاالبتداء؛ أال ترى أكثر القراء قرءوا بالرف

 .(2) «بالنصب

 [48]القصص:  ﴾ۇ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ ويف قوله تعاىل:

وقد قرئ: )ساحران( »، فقال: أورد املاتريدي القراءة األخرى يف كلمة )سحران(

                                       
 ومجاعة. املدين فرجع أبو هبا قرأ اترة،متو عرشية قراءة وهي .(8/14) السنة: أهل تأويالت (1)

 قراءة عىل الزجاج قال فقد ،الزجاج " خطأ هو يقولون: األدب أهل لكن" بقوله: ىعن واملاتريدي

 معاين ينظر: . " خطأ النحويني أكثر عند القراءة وهذه فاعله يسم مل ما عىل النون بضم" : )ُنتََّخَذ(

 .(4/60) القرآن:

 ورفع بالرفع، بعده ماو بالعني( نيُ )والع الكسائي: قرأو .(529 – 3/528) نة:الس أهل تأويالت (2)

 ينظر: بالنصب. ذلك كل والباقون فقط. )واجلروُح( جعفر أبو روعم وأبو عامر وابن كثري ابن

 .(347) التيسري: وحتبري ،(99) التيسري:
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 . (1) «باأللف

وقال بعض »ثم ذكر تفسري القراءتني ونقل بعض أقوال أهل اللغة فيها، فقال: 

: أوىل وأقرب؛ ألن ذكر التظاهر إنام يكون بني األنفس ال أهل األدب: ساحران

 . (2) «كون بني الكتبي

 -أيًضا-وَقاَل َبْعُضُهْم من أهل األدب »ثم تابع توجيه القراءة األخرى فقال: 

لوا )ِسْحَراِن( بغري ألف أوىل؛ ألنه أراد به الكتابني. أال ترى أنه طلب منهم بام قا

ا عىل ما  )َفْأُتوا بِِكَتاٍب ِمْن ِعنِْد اهللَِّ ُهوَ  إتيان الكتاب حيث قالوا: َأْهَدى ِمنُْهاَم( ردًّ

.(3) «قالوا وطلبوا منه

لكن نقول نحن: »القراءتني فقال: ومل يرتض املاتريدي الرتجيح واالختيار بني 

خرب أخرب عنهم أهنم ال نحب أن نختار إحدى القراءتني عىل األخرى؛ ألنه إنام هو 

)ِسْحَراِن(، فأخرب عىل ما قالوا؛  ك: فمرة قالوا: )ساحران(، ومرة قالوا:قالوا ذل

؛ وكذلك قوله: )سيقولون اهلل( باأللف وبغري األلف، ال خيتار أحدمها عىل اآلخر

. (4) «ألنه خرب أخرب عنهم عىل ما كان منهم فهو عىل ما أخرب، واهللَّ أعلم

 اختيار وجهح بني القراءات أو ريدي يف أكثر من موضع الرتجيوقد منع املات

بعد أن ذكر  [3]التحريم:  ﴾چ  ڇ     ﴿ ، فقال يف تفسريه لقوله تعاىل:دون آخر

                                       
 وخلف يوالكسائ ومحزة عاصم أقر فقد متواترتان، قراءتان ومها .(8/175) السنة: أهل تأويالت (1)

 التيسري: ينظر: احلاء. وكرس باأللف )َساِحَراِن( الباقون وقرأ السني. رسوك ألف، بغري )ِسْحَراِن(

 .(436) واإلحتاف: ،(341) واملبسوط: ،(172)

 أبو واختاره باأللف، )ساحران( اآلخرون وقرأ" الثعلبي: وقال .(8/176) السنة: أهل تأويالت (2)

 والبيان: الكشف ينظر: ."بالكتب نهم أشبه فعاهلموأ بالناس التظاهر معنى ألن عبيدة؛ وأبو حاتم

(7/253). 

 للزجاج: القرآن ومعاين ،(19/590) البيان: جامع وينظر: (،8/176) السنة: أهل أويالتت (3)

(4/148). 

 .(8/176) السنة: أهل تأويالت (4)
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ثم من الناس من خيتار إحدى »وتوجيهها:  قراءة التخفيف والتشديد يف )عّرف(

مما ال حيل؛ ألن  القراءتني عىل األخرى، فيقرأ إحدامها ويرغب عن األخرى، وذلك

تعريف، فجمع اهللَّ تعاىل األمرين مجيًعا يف يًعا قد وجدا، وهو اجلزاء والاألمرين مج

قراءتني آية واحدة، وفصل بني األمرين باإلعراب؛ فليس ألحد أن يؤثر إحدى ال

.(1) «عىل األخرى

ون اختيار وجه دووقع املاتريدي بام منعه عىل غريه من ترجيح بني القراءات أو 

عن ابن »: [12]النجم:  ﴾ژ  ژ    ڈ  ڈ ﴿ وله تعاىل:، إذ قال يف تفسريه لقآخر

، ومعناه: (2)أهنام قرآ مفتوحة التاء بغري ألف مسعود وابن َعبَّاٍس 

 ؟! أفتجحدونه

، وقال: معناه: أفتجادلونه؟!، وعن رشيح مثله. وعن احلسن باأللف مضمومة التاء

كان  رشكني إنامأ بمعنى اجلحود؛ وذلك أن املقال أبو عبيد: فاألوىل أن يقر

 .(3)شأهنم اجلحود فيام يأتيهم من اخلرب الساموي، وهو أكرب من املامراة واملجادلة

 ( أي: تشككونه عىل ما يرى؟وقيل: )َأَفُتاَمُروَنهُ 

وقال أبو بكر األصم: ال تصح القراءة بغري ألف وال تأويله، إنام القراءة 

 فتجادلونه؟!باأللف، وتأويله: أ

ونحن نقول بأن تأويل ما ذكر من اجلحود »ي املسألة فقال: اتريدثم ختم امل

؛ ألن ا يرى؟! ال حيتملوتأويل من قال: أفتجادلونه عىل موالقراءة صحيح، 

جمادلتهم ال تكون فيام يرى، لكن جيادلونه عىل ما خيرب أنه يرى، إذ يف اخلرب يقع 

                                       
 .(10/83) السنة: أهل تأويالت (1)

ْمُرونَ  هكذا: أي (2) َفتَ  ينظر: ويعقوب. وخلف والكسائي محزة هبا قرأ اترة،متو قراءة وهي ُه()أَ

 .(2/379) والنرش: ،(204) التيسري:

  .(9/421) السنة: أهل تأويالت (3)
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 اختياره قراءة يح عىل. وهذا نص رص(1) «واهللَّ أعلمه، ــونـجادلـه يـب، وبـذيـالتك

 دون أخرى.

إال يف ومما تقدم يظهر لنا أن املاتريدي مل يرجح أو خيرت معنى قراءة عىل أخرى 

مواضع نادرة، وإنام كان ينقل االختيار والرتجيح لألئمة، ثم يوفق بينها بقبوله 

 توجيه القراءات الواردة يف اآلية.

 

 

 

 

 
 

                                       
 أحدمها. فاختار تان،متواتر القراءتني أن ومعلوم .(9/421) السنة: أهل تأويالت (1)
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 اخلامتة

التجوال مع القراءات القرآنية يف تفسري أيب منصور اف وبعد هذا التطو

 املاتريدي نخلص إىل ما يأيت:
ا من علامء التفسري، وتفسريه غزير عد اإلمام املاتريدي علام بارزي -1

 بالقراءات القرآنية.

تواترة يعد تفسري املاتريدي من املصادر املهمة للقراءات القرآنية امل  -2

 بخاصة ما شذ منها.ها ووالشاذة، فقد أكثر من إيراد

انفرد املاتريدي بذكر قراءات شاذة مل يسبق هلا فيام يتوفر لدينا من مصادر  -3

  مطبوعة.

ض املاتريدي للقراءات بتنوع الصيغ، فمرة يذكر قراءة الصحايب امتاز عر -4

ن ثم ذكر بعضا ومرة يذكر قراءة التابعي وأخرى مصاحف الصحابة وحروفهم وم

 من القراء السبعة.

منهج املاتريدي املتبع يف إيراد القراءات استعامل صيغة املبني  ن منكا -5

  .للمجهول كصيغة )ُقرئ(

تسمية القراء إال يف مواضع يسرية وذلك يعود غلب عىل املاتريدي عدم  -6

 .لتقدم عرصه حيث عارص اختيار القراءات

ام من مصادر توجيه القراءات ظهر لنا أن املاتريدي يعد مصدرا مه -7

  ا.وتعليله

اعتمد يف نقله للقراءات وتوجيهها عىل مصادر متقدمة كالقراءات أليب  -8

أيضا من معاين القرآن وإعرابه للزجاج عبيد وابن قتيبة وكال الكتابني مفقود، ونقل 

 ومعاين القرآن للفراء. 
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ة، ورد عىل مل يرجح بني القراءات ومل يفاضل بينها إال يف مواضع يسري -9

 .ترجيحات بعض أئمة اللغة

 توصيات:ال
دراسة القراءات القرآنية عند املاتريدي يف أطروحة دكتوراه، يتناول فيه  -1

  وتوجيهها وتعليلها. الباحث ويستقرئ القراءات مجيعها

إعادة حتقيق تفسري املاتريدي حتقيقا علميا دقيقا وضبط نصه وفق قواعد  -2

طاء وتصحيفات ا أخألن النسخة املطبوعة واملتداولة فيهالتحقيق العلمي املعروفة؛ 

 كثرية وال سيام يف ضبط القراءات الواردة يف التفسري.
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 املصادر واملراجعفهرس 
، ألمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغني لقراءات األربعة عشرإحتاف فضالء البشر يف ا -1

رة، دار الكتب هـ(، حتقيق: أنس مه1117 بالبناء )تالدمياطّي، شهاب الدين الشهري

 هـ.1427 -م 2006، 3لبنان، ط –العلمية 

اس أمحد بن حممد بن إسامعيل بن يونس املرادي إعراب القرآن -2 ، أليب جعفر النَّحَّ

ـ(، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب ه338النحوي )ت

 هـ. 2114، 1العلمية، بريوت، ط

، خري واملستشرقني لرجال والنساء من العرب واملستعربنياألعالم قاموس تراجم ألشهر ا -3

دار العلم  هـ(،1396الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس الزركيل الدمشقي )ت

 م.  1980، 5بريوت، ط للماليني،

هـ(، 562ت عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، )، لاألنساب -4

دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد، ى املعلمي اليامين وغريه، جملس حتقيق: عبد الرمحن بن حيي

 م.1962 -هـ  1382، 1ط

هـ(، حتقيق: عادل 745ليس )ت، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندالبحر احمليط -5

 -لبنان/ بريوت  -الشيخ عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية  -أمحد عبد املوجود 

 .1م، ط 2001 -هـ  1422

هـ(، 879، أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقطُلوبغا )تةاتج الرتاجم يف طبقات احلنفي -6

 م.1992-ـ ه1413، 1حتقيق: حممد خري رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، ط

د بن شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمح، َوَوفيات املشاهري واألعالماتريخ اإلسالم  -7

  م.2003، 1ط بشار عواد معروف، دار الغرب، د. هـ(، حتقيق:748عثامن الذهبي )ت

هـ(، 276، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت أتويل مشكل القرآن -8

 لبنان، د.ت.  –الدين، دار الكتب العلمية، بريوت حتقيق: إبراهيم شمس 

 هـ(،333ود، أبو منصور املاتريدي )ت ، حممد بن حممد بن حممأتويالت أهل السنة -9

 م.2005 -هـ  1426، 1بريوت، لبنان، ط -العلمية حتقيق: جمدي باسلوم، دار الكتب 

ري، حممد بن حممد بن ، شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزحتبري التيسري يف القراءات العشر -10

، 1عامن، ط – هـ(، حتقيق: أمحد حممد مفلح القضاة، دار الفرقان، األردن833يوسف )ت 

 م.2000 -هـ 1421
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أيب ثعلبة البرصي، ثم اإلفريقي القريواين ، حييى بن سالم بن حيىي بن سالم تفسري -11

 1425، 1ان، طلبن –هـ(، حتقيق: الدكتورة هند شلبي، دار الكتب العلمية، بريوت 200)ت

 م.2004 -هـ 

عمرو الداين  ، عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبوالقراءات السبعالتيسري يف  -12

 م.1984 -هـ 1404، 2ت، طتريزل، دار الكتاب العريب، بريو هـ(، حتقيق: أوتو444)ت

، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرآن -13

 .1م، ط2000 -هـ1420ـ(، حتقيق أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ه310)ت

هـ(، 671قرطبي )تعبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري ال ، أبواجلامع ألحكام القرآن -14

 اهرةالق –دار الشعب 

، أبو حممد عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية -15

 ، نرش: مري حممد كتب خانه، كرايش، )د.ت(.هـ(775القريش )ت

هـ(، 403ن زنجلة )ت حوايل، عبد الرمحن بن حممد، أبو زرعة ابحجة القراءات -16

 د األفغاين، دار الرسالة، د.ت. حتقيق: سعي

، أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -17

هـ(، حتقيق أمحد حممد اخلراط، دار القلم، 756لبي )ت عبد الدائم املعروف بالسمني احل

 دمشق.

مود شكري اآللويس ، أبو الفضل حملعظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن ا -18

 بريوت. –إحياء الرتاث العريب  هـ(، دار1270)ت

ي ، أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن جماهد البغدادالسبعة يف القراءات -19

 .هـ2/1400ط مرص، –هـ(، حتقيق: شوقي ضيف، دار املعارف 324)ت

هـ(، حتقيق: 927بن َسْورة، الرتمذي، أبو عيسى )ت ، حممد بن عيسى سنن الرتمذي -20

 م.1998ار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، أستاذنا الدكتور بش

ـ(، مكتبة ه1420، حممد نارص الدين األلباين )ت وضعيف سنن الرتمذيصحيح  -21

 .1املعارف، ط

هـ(، حتقيق: 276، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )تغريب القرآن -22

 م.1978 -هـ 1398رصية(، علمية )لعلها مصورة عن الطبعة املأمحد صقر، دار الكتب ال
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هـ(، 224، أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )ت فضائل القرآن -23

 بريوت، –يق: مروان العطية، وحمسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثري، دمشق حتق

 م.1995-ــ ه1415، 1ط

هـ(،  اعتنى 1304اللكنوي )ت، حممد عبد احلي اهلندي احلنفية الفوائد البهية يف تراجم -24

 -هـ 1418، 1لبنان، ط –به أمحد الزعبي، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت 

 .م1998

، أبو القاسم حممود بن عمر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل -25

 –العريب  الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاثهـ(، حتقيق عبد538خمرشي اخلوارزمي )الز

 بريوت.

، مصطفى بن عبداهلل القسطنطيني الرومي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -26

 -هـ 1413 –بريوت  -هـ(، دار الكتب العلمية 1067اجي خليفة )تاحلنفي املعروف بـح

 م.1992

الثعلبي، أبو إسحاق  ، أمحد بن حممد بن إبراهيمري القرآنالكشف والبيان عن تفس -27

قيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، هـ(، حت427)ت

 م. 2002 -، هـ 1422، 1ن، طلبنا –دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

بورّى، أبو بكر ، أمحد بن احلسني بن ِمْهران النيسااملبسوط يف القراءات العشر -28

 م.1981دمشق،  –بية يع محزة حاكيمي، جممع اللغة العرهـ(، حتقيق: سب381)ت

هـ(، حتقيق: حممد 209، أبو عبيدة معمر بن املثنى التيمى البرصي )ت جماز القرآن -29

 هـ. 1381القاهرة،  –مكتبة اخلانجى فواد سزگني، 

هـ(، حتقيق: عيل 392ني )ت، البن جاحملتسب يف تبني وجوه القراءات واإليضاح عنها -30

 م.1969 -1966بي، القاهرة د احلليم النجار  وعبد الفتاح شلالنجدي وعب

، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملرر الوجيز  -31

 –هـ(، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية 542عطية األندليس )ت

 م.1993 -هـ1413، 1ط لبنان،

بن هالل بن أسد الشيباين عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل  ، أبومسند أمحد -32

، مؤسسة الرسالة، 1هـ(، حتقيق: شعيب األرناؤوط، وعادل مرشد، وآخرين، ط241)ت

 م.2001 -هــ 1421
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هـ(، مركز 370أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ) معاين القراءات، -33

 -هـ 4121، 1اململكة العربية السعودية، طيف كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، البحوث 

 م. 1991

هـ(، حتقيق: حممد عيل 338، أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد )ت معاين القرآن -34

 هـ.1409، 1مكة املكرمة، ط -لقرى الصابوين، جامعة أم ا

حتقيق: حممد عيل النجار هـ( 207، أبو زكريا حييى بن زياد الفراء )تمعاين القرآن -35

  م.1955نجايت، دار الكتب املرصية وأمحد يوسف 

هـ(، حتقيق: 311، أبو إسحاق إبراهيم  بن الرسي الزجاج، )تمعاين القرآن وإعرابه -36

  م.1974 –1973 عبد اجلليل عبد، شلبي، القاهرة

حممد معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر بن رضا بن : معجم املؤلفني -37

اث العريب، مكتبة هـ(، ، دار إحياء الرت1408قي )ت راغب بن عبد الغني كحالة الدمش

 املثنى، بريوت، )د.ت(.

قرن السادس ، حممد بن أيب نرص بن أمحد الدهان النوزاوازي )ت الاملغين يف القراءات -38

للقرآن  اهلجري(، حتقيق: د.حممود بن كابر بن عيسى الشنقيطي، اجلمعية العلمية السعودية

 م.2018 ،1الكريم وعلومه )تبيان(، ط

، بلقاسم الغايل، املطابع املوحدة، دار الرتكي ته وآراؤه العقديةأبو منصور املاتريدي حيا -39

 م.1989للنرش، تونس، 

شمس الدين أبو اخلري ،حممد بن حممد بن يوسف بن  ،النشر يف القراءات العشر -40

ر املطبعة التجارية الكربى ]تصوير دا هـ(حتقيق: عيل حممد الضباع، 833اجلزري )ت

 الكتاب العلمية[.

، أبو حممد مكي بن أيب طالب بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريهاهلداية إىل  -41

ة يف جامعة الشارقة، نرش كلية الرشيعة هـ(، حتقيق: جمموعة من الطلب437القييس )ت

 م.2008 - هـ 1429، 1جامعة الشارقة، ط -والدراسات اإلسالمية 

حممد أمني بن مري سليم الباباين  إسامعيل بن، لفني وآاثر املصنفنيهدية العارفني أمساء املؤ  -42

انبول هـ(، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية است1399البغدادي )ت

 لبنان. –دار إحياء الرتاث العريب بريوت م، أعادت طبعه باألوفست: 1951
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 امللخص

س، تناول هذا البحث الروايات الواردة عن عيل ابن أيب طلحة عن ابن عبا

فاستقرأ ، اء أنموذجا  حيث اختذ الباحث الروايات الواردة يف تفسري سورة اإلرس

( رواية، ثم قارهنا ووازهنا ببقية ما روي عن ابن 63الروايات التي بلغ عددها )

لواسطة بنقله وروايته، وذلك بغية معرفة اأو روي عن محلة تفسريه املعتنني  عباس

تم تقسيم البحث حسب ما ظهر بعد . ثم بني ابن أيب طلحة وبني ابن عباس

إىل مبحثني: ما وافق فيه الرواة عن ابن عباس أو  الروايات االستقراء والسرب هلذه

 واة عن ابن عباس.بعضهم، واملبحث الثاين: ما خالف فيه مجيع الر

كان واسطة مؤكدة بني ابن أيب طلحة وبني إىل أن جماهدا  وقد خلص الباحث 

ابن عباس، إال أنه ترجح لديه أن هناك واسطة أو عدة واسطات أخرى، قد يكون 

ها سعيد بن جبري وعكرمة موىل ابن عباس، وليست مجيع الروايات مما نقله ابن من

ه ابن أيب طلحة، لباحث أن هناك اتفاقا  بني ما روا، كام ظهر لأيب طلحة عن جماهد

ه: ابن جريج واملرويات عنه، إال أنه مل يتضح مصدر تلقي ابن وبني مرويات قرين  

 أيب طلحة لتلك الروايات.

 موازنة -التفسري باألثر - ابن أيب طلحة - فسري باملأثورالت فتاحية:الكلمات امل

 .جماهد بن جرب  -
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58 

 املقدمة

تغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من رشور ينه ونسنستعده ون احلمد هلل نحمإ

، ومن يضلل فال هادي له، أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له

ك له، وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله، صىل  وحده ال رشي إله إال اهللوأشهد أن ال

 اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام  كثريا ، أما بعد:

بالغة، عىل املتخصصني يف القرآن وعلومه ما للتفسري باملأثور من أمهية  خيفىفال 

، إال أن ري من الصحابةأكثر من روي عنه التفسكام ال خيفى أن ابن عباس 

عيل بن  غالب الطرق املوصلة إليه ال ختلو من مقال، وأشهر هذه الطرق هي طريق

 .(1)رواية 1400الطريق ذه وي هب، فقد جتاوز عدد ما رأيب طلحة عن ابن عباس

ومع ذلك فإهنا من أكثر الطرق إشكاال ؛ فإن عيل ابن أيب طلحة مل يلق ابن 

قر عند كثري من وبني ابن عباس، وقد است العلامء يف الواسطة بينهعباس، فاختلف 

العلامء وطلبة العلم أن الواسطة بينهام جماهد، إال أن ذلك مبني عىل أقوال لبعض 

بأن الواسطة هو  ر احلجة املؤيدة لذلك، التي نستطيع اجلزم معهاظهو دون العلامء

 .(2)جماهد، وبالتايل فنحكم بحسن اإلسناد

عباس وبني ابن أيب  تأكد من الواسطة بني ابنهذه الدراسة ملحاولة ال فجاءت

طلحة من خالل االستقراء، ومقارنة ما رواه ابن أيب طلحة بام رواه غريه من تالمذة 

ملعتنني بنقل تفسريه، أو بام فرسوه هم؛ إذ يغلب عىل الظن أهنم قد اس ان عباب

 باس.استقوا تفسريهم هذا من ابن ع

دراسة موازنة  - ابن عباس يف التفسري واية علي بن أيب طلحة عنر وسميته )
 (.يف تفسري سورة اإلسراء أمنوذجا  

                                       
 علومة.سيأيت يف التمهيد توثيق هذه امل  (1)

  طلحة صدوقا  خيطئ، كام سيأيت يف التمهيد.لكون ابن أيب  (2)
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 منهج البحث:
ك للمرويات الواردة وذل ليل،سلكت يف هذه الدراسة منهج االستقراء والتح

مجيع ما عن ابن أيب طلحة عن ابن عباس، وموازنتها مع اإلرساء  يف تفسري سورة

يع ما روي عن املعتنني بنقل تفسريه؛ إذ يغلب ، وجلمروي عن ابن عباس 

 .(1)ىل الظن أهنم قد استقوا تفسريهم هذا عن ابن عباسع

آياهتا، فهي من املئني،  عدد توسطواخرتت سورة اإلرساء أنموذجا  للدراسة، ل

وتعدد  لفقهية مظنة لتغري التفاسريألحكام الفقهية فيها، وذلك أن الروايات اولقلة ا

وروايتها باملعنى، بخالف تفسري الغريب الذي ، وتغري العبارات، مرات الفتوى

 حفلت به هذه السورة.

نثور، امل الدروقد تم استقراء مرويات ابن أيب طلحة من: تفسري الطربي، و

ابن عباس تقراء مرويات محلة تفسري وصحيفة عيل بن أيب طلحة للرجال، كام تم اس

والكشف والبيان، واملحرر : تفسري الطربي، من الكتب املعتنية بالتفسري باملأثور

وزاد املسري، واجلامع ألحكام القرآن، وتفسري ابن كثري، والبحر املحيط، الوجيز، 

متام أكثر البحث ظهرت املوسوعة اجلليلة: موسوعة ثم بعد  .ها، وغريوالدر املنثور

مت مراجعة ، فت-اهلل من قام عليها وساهم فيها خري اجلزاءجزى -التفسري املأثور

 قراء بحمد اهلل تعاىل.املواضع مجيعها للتأكد من صحة االست

 بني ابن أيب طلحة وبني ولكون الغرض الرئيس من الدراسة هو معرفة الواسطة

، فقد اجته اجلهد يف االستقراء ويف املوازنة إىل االتفاق واالختالف بني سعبا ابن

  اجتهت املوازنة أيضا  إىل العبارةوذلك يف املعنى العام للروايتني، كامالروايات، 

                                       
نافع بن األزرق شيئا ، لضعفها، ولكوهنا غري مفيدة يف املقارنة يف هذا  ي من سؤاالتمل أورد مما روو( 1)

إنام الروايات لبيان مصدر استقاء ابن أيب طلحة لتفسريه، وهذه  ذي هيدف إىل إبراز االتفاق بنيالبحث ال

ن باإهنا هي مصدر  ، وال يمكن القول-إن صحت-ي جمادل يف حالة بعينها كانت سؤاالت من خارج

 ة يف روايته عن ابن عباس.أيب طلح
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املختارة؛ إذ يتبني من اختيار بعض العبارات أهنا ليست مما يقع االتفاق فيه إن مل 

 االعتبار ما يمكن أن تتوارد عليه األلسنة. بعنيخذ يكن قد روى عنه، مع األ

( 63وعددها ) -تحليل لكل رواية من الروايات وبعد االستقراء واملوازنة وال

البحث بحسب ما ظهر يل بعد السرب، وذلك  قسمتعليها =  ، ثم التعليق  -اية رو

وت خامتة احتيف مبحثني، ذيلت كل مبحث منهام بخالصة له، ثم ذيلت البحث ب

 النتائج والتوصيات العامة.ىل ع

 خطة البحث:
عىل النحو  -بحسب ما ظهر يل من سرب الروايات وتقسيمها  -قسمت البحث 

 التايل:

 دمةاملق
عن ابن عباس، وفيه  الرواة  ابن أيب طلحة املواضع التي وافق فيها  :املبحث األول

 :أربعة مطالب ثم خالصة للمبحث

 .ا  دجماه فيه: ما قارب املطلب األول

 .ما قارب فيه غري رواية جماهد: املطلب الثاين

 لبعض الرواة دون بعض.ما مل يظهر فيه مقاربة  :املطلب الثالث

 عن جماهد فيه يشء.يرو  : ما ملابعاملطلب الر 

، وفيه مطلبان ثم املواضع التي خالف فيها الرواة عن ابن عباس :املبحث الثاين

 خالصة للمبحث:
 رد به مما مل يرو فيه يشء عن ابن عباس ومحلة تفسريه.فنا ا: ماملطلب األول

 : ما خالف فيه املروي عن ابن عباس أو محلة تفسريه.املطلب الثاين

 وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.، ةامتاخل

 .، وفيها ثبت املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعاتالفهارس
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 الدراسات السابقة:
ا عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس كثري، استقالال ، وضمنا ، ومم يةروا كتب يف

درجة املاجستري، لنيل  ما كتبه د. أمحد بن عائش العاين يف رسالته كتب استقالال :

راشد  ، وما كتبهيف التفسري صحيفة عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  بعنوان

س )تفسري ابن ن عبان ابحة ععيل بن أيب طلعبد املنعم الرجال: بعنوان صحيفة 

 .عباس(

نة بني رواية عيل ابن أيب طلحة وبني  رواية إال أين مل أقف عىل دراسة حتليلية ُمواز 

 غريه، هتدف إىل اهلدف الذي هتدف إليه هذه الدراسة.

، فام كان نياتنالنا  ذا البحث كاتبه وقارئه، وأن يصلحأسأل اهلل تعاىل أن ينفع هب

 ومن الشيطان. وصىل ، وما كان من خطأ فمن نفيساهلل فمن من صواب يف البحث

 اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 يدالتمه
التي يروهيا عن ابن عباس  يف التفسري بصحيفته شتهر عيل بن أيب طلحة ا

ئة مخساما  و، التي أورد يف ثناياها من تفسري ابن عباس ما يقارب ألف

، مل يتلقها عن ابن عباس مبارشة، بل بواسطة، وقد اختلف العلامء يف هذه (1)موضع  

ثري باس، إال أن العلامء الكبار، والنقاد النحارير قد روى كالواسطة بينه وبني ابن ع

الذي  قها يف كتابه، منهم البخاري منهم هذه الصحيفة بإسناد أو أكثر، وفر  

ن عباس، والطربي الذي أورد كثريا  منها ه معلقا  عن ابصحيحيف  أورد كثريا  منها

ه كذلك منها كثريا ، وغريهم من يف تفسريه، وابن أيب حاتم الذي أورد يف تفسري

 .األئمة األعالم

وأبرز كالم أهل العلم  ،وبصحيفته ،يل تعريف موجز بعيل بن أيب طلحةوفيام ي

د من البحث املقارنة بني قصوذ امليف تصحيحها وتضعيفها، موجزا  يف ذلك؛ إ

ابن عباس وبني بقية املرويات عن ابن عباس  مضمون رواية ابن أيب طلحة عن

فلهذا مقام آخر  ميذه، وليس املقصود النظر إليها يف ذاهتا صحة  وضعفا ،وتال

 سبقني إليه كثري.

، الشامي   ، اهلاشمي  بن املخارق -سامل-هو عيل بن أيب طلحة   يُل ، نزوالء 

مات اشتهر بصحيفته يف التفسري، ، أباه ساملا  بن املخارق محص، أعتق العباس 

 .(2)هـ143سنة 

هو إن شاء اهلل يف احلديث قال اإلمام أمحد: له أشياء منكرات، وقال أبو داود: 

                                       
عباس  صحيفة عيل بن أيب طلحة عن ابن بلغ عدد الروايات حسب مجع راشد الرجال يف كتابه: ( 1)

 موضعا . (1460)

، وميزان (20/490)وهتذيب الكامل ، (13/380)ريخ بغداد ، وتا(6/281)انظر: التاريخ الكبري   (2)

 .(3/134)االعتدال 
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، (1)ليس به بأس، وقال النسائي: كان يرى السيف ؛مستقيم، ولكن له رأي سوء

 .(2)خيطئوقال ابن حجر: صدوق قد 

ويؤخذ بعني االعتبار هنا أن جرحهم أو تعديلهم يف كتب اجلرح والتعديل 

 ضعفه يف روايته مطلقا ، ال يف معرض سياق احلكم عىل صحيفته.أو  ثقتهبالنظر إىل 

، ويروهيا عنه معاوية بن يف التفسري فريوهيا عن ابن عباس وأما صحيفته 

 .لصحيفةاة االرواهلل بن صالح، وعنه أخذ  ح، وعنه عبدصال

، بني نفرسيواملحدثني وامل كثري من أقوال النقادبهذه الصحيفة قد حظيت و

ومدار الكالم  ؛فني هلا، وإن كان أكثرهم عىل تقويتها واألخذ هباين هلا، ومضع  مقو  

، فإهنم قد اتفقوا عىل أنه مل فيها عىل الواسطة بني عيل ابن أيب طلحة وابن عباس

 .(4)، بل مل يره(3)عباسابن يسمع التفسري من 

اء رجل صالح، لو جمعاوية بن بمرص كتاب التأويل عن » فقال اإلمام أمحد :

 .(5) «إىل مرص، فكتبه، ثم انرصف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطال  

وقد اعتمد عليها البخاري يف صحيحه كثريا  فيام يرويه معلقا  كام نبه عليه ابن 

 .(6)حجر

وهو صحيح » عن اإلسناد: -واية من الصحيفة قه لرسيا بعد -وقال النحاس 

ل: ابن أيب طلحة مل يسمع من ابن إسناده يقوي يطعن يف عن ابن عباس، والذ

عباس، وإنام أخذ التفسري عن جماهد وعكرمة، وهذا القول ال يوجب طعنا ، ألنه 

                                       
 .املصادر السابقة واهلم يف ر أقانظ ( 1)

 .(698)تقريب التهذيب ص  ( 2)

 .(1/396) انظر: اإلرشاد للخلييل  (3)

 .(698) بن أيب طلحة، ص انظر: تقريب التهذيب، ترمجة عيل ( 4)

 .(1/462)املنسوخ الناسخ ورواه عنه بإسناده: النحاس يف   (5)

 .(8/557)، وفتح الباري (1/207)العجاب  ( 6)
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 .(1) «أخذه عن رجلني ثقتني، وهو يف نفسه ثقة صدوق

وعيل » ن طرق الثقات عن ابن عباس، ثم قال:يق مالطرهذه د  ابن حجر وع  

قات أصحابه، فلذلك كان البخاري  محل عن ث، لكنه إنامصدوق مل يلق ابن عباس

 .(2) «وابن أيب حاتم وغريمها يعتمدون عىل هذه النسخة

 .(3)وكذلك عدها السيوطي من جيد الطرق عن ابن عباس يف التفسري

 طلحة وبني ابن عباس، طة بني عيل بن أيبلواسيد اوقد اختلف العلامء يف حتد

وحكى السيوطي عن قوم   هد وعكرمة،لواسطة جماففي كالم النحاس السابق أن ا

 .(4)أن الواسطة جماهد أو سعيد بن جبري

وسئل صالح بن حممد عن عيل بن أيب طلحة: ممن سمع التفسري؟ فقال: من ال 

 .(5)أحد

عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  :يقولأيب  سمعت» وقال ابن أيب حاتم:

 .(6) «سعد وحممد بن زيدمرسل، إنام يروي عن جماهد والقاسم بن حممد وراشد بن 

ويرجح أ.د. حكمت بن بشري ياسني أن الواسطة جماهد، ملا ظهر له من توافق 

بني روايات عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس مع أقوال جماهد يف التفسري، ولوجود 

 .(7)ية رصح فيها ابن أيب طلحة بالرواية عن جماهد عن ابن عباسفسريات ترواي

اس، مع الشك يف تعيني يل بن أيب طلحة وابن عبومن أجل االنقطاع بني ع

نين  
الواسطة بينهام، واحتامل أن يكون غري جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة، ول ل 

                                       
 .(462، 1/461)واملنسوخ خ الناس ( 1)

 .(207-1/206)العجاب   (2)

 .(6/2331)اإلتقان   (3)

 .(6/2332)اإلتقان  ( 4)

 .(20/491)ه يف: هتذيب الكامل انظر قول ( 5)

 .(118)املراسيل البن أيب حاتم ص  ( 6)

 .(48-1/46)الصحيح  التفسري  (7)
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ها، كاملعل مي و ف  ها من ضع  ف  ، وقال (1)بايناأللبعض رواة هذه الطريق ضع 

بمعناه ه ما ُينكر، وما يتفرد وقد نظرت يف حديثه، فرأيت ل» عبدالعزيز الطريفي:

 .(2) ثم ساق أمثلة عىل ذلك من مروياته يف التفسري ،«بن عباس...عن سائر أصحاب ا

اهلل بن صالح كاتب الليث، عن  والطربي يروهيا عن أحد ثالثة شيوخ عن عبد

ن يب طلحة، عن ابن عباس. وشيوخ الطربي الذيبن أعيل معاوية بن صالح، عن 

 هم: يروي عنهم الصحيفة

 ري.عيل بن داود القنط -1

 حييى بن عثامن السهمي. -2

 .(3)املثنى بن إبراهيم اآلميل الطربي -3

د مرويات عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس يف تفسري سورة اإلرساء وقد بلغ عد

يل بعد مقارنتها ببقية  ه، تبنيفسرييف تأوردها الطربي  (34)موضعا ، منها  (63)

يب طلحة ال خترج عن أن روايات عيل بن أ مح لة  تفسريهاملرويات عن ابن عباس و

 حالني:

 ما روي عن ابن عباس ومحلة تفسريه أو بعضهم.أن توافق  :احلال األوىل

سوى رواية ابن  تفسريهد، فال يروى عن ابن عباس ومحلة أن تنفر :احلال الثانية

 .، أو ختالف ما روي عنهم خالف تنوععباس عن ابن طلحةأيب 

رواية عيل بن أيب طلحة  تضاد بني عىل خالف ومل أقف يف تفسري سورة اإلرساء

 وبني بقية الروايات عن ابن عباس.

                                       
 )املتن واحلاشية(. (2/292)التنكيل   (1)

-155)ستزادة: صحيفة عيل بن أيب طلحة ألمحد بن عايش العاين ص ال. وينظر ل(231)التحجيل ص   (2)

 .(48-44) ، وصحيفة عيل بن أيب طلحة لراشد الرجال ص(158

فة. انظر: صحيفة عيل بن يد املوصلة إىل الصحيصحيفة عيل بن أيب طلحة بتشجري األسانقام الباحثان يف   (3)

 .(76)عيل بن أيب طلحة لراشد الرجال ص ة (، وصحيف4عايش العاين، امللحق )أيب طلحة ألمحد بن 
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هاتني احلالني، ثم تبني بعد التأمل والتمحيص ولذا قسمت هذا البحث عىل 

 م:عن أربعة أقسارج ال خترب احلال األوىل أهنا واملقارنة وس

ه ألي ، أو ال تظهر مقاربته وميلأن تظهر مقاربته ملا روي عن جماهد يف التفسري

 مقاربته لغري جماهد، أو مل يكن قد روي عن جماهد فيه يشء. رواية أخرى، أو تظهر

.  فقسمت املبحث األول عىل هذه األقسام األربعة يف مطالب أربعة 

 قسمني:عن  خترجأيت احلال الثانية ال ور

 ابن عباس أو محلة تفسريه يشء يف ذلك عنأن ينفرد بالتفسري فال يروى 

 و يروى عنهم لكن خالف ما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس.املوضع، أ

 فقسمت هذا املبحث الثاين عىل مطلبني حسب هذين القسمني.

ك ذل ويل هإن، هلل التوفيق والسدادوهذا أوان الرشوع يف املقصود، أسأل ا

 والقادر عليه.
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 بحث األولامل

 أو بعَضهم عباساملواضع اليت وافق فيها ابن أبي طلحة الرواَة عن ابن  

ابن  رواية، رواها عيل (82)لغ عدد الروايات التي اندرجت يف هذا املبحث ب

ن اعتنوا بنقل ممين آخرأيب طلحة عن ابن عباس يف التفسري، كان فيها موافقا  لرواة 

 .تفسري ابن عباس 

لب د باملطلذا أفروكان أبرز هؤالء الرواة الذين وافقهم ابن أيب طلحة: جماهد، و

 اآليت:

 ما قارب فيه جماهدا   املطلب األول:
االحتامالت يف الذي روى عنه ابن أيب طلحة سبق يف التمهيد أن من أرجح 

أشار إىل ذلك مجع من العلامء، كام  دفق كي،تفسري ابن عباس هو جماهد بن جرب امل

ن أيب من خالل املقارنة بني روايات اب أنه هو ما ترجح لدى أ.د. حكمت بشري

 طلحة، وأقوال جماهد يف التفسري.

، املواضع كثري من يف واملقارنة التقارب بينهاموقد ظهر يل جليا  خالل البحث 

تظهر فيها عباس التي  نبن اة عهذا املطلب روايات عيل بن أيب طلح فجمعت يف

( رواية له يف تفسري 63( رواية من أصل )13) مقاربته لتفسري جماهد، حيث بلغت

 .ءااإلرس سورة

 وتتجلى هذه املقاربة بينهما من خالل مظهرين:
 يف العبارة. التقارب: األولظهر امل

 دأح أو عن ابن عباس: أن ال يروى تفسري هذه اآلية هبذا القول الثاين املظهر

تتقارب عبارهتام كثريا ، شرتط أن أإال عن ابن أيب طلحة وجماهد، وال تالميذه من 

 .ومل يرو عن أحد من الرواة عن ابن عباس سوامها ا ،واحدمؤدى القولني  كان ذاإ
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 ما يرويهمصدر هام من مصادر  الرواية عن جماهدأن  انيرجح ظهرينوكال امل

 ابن أيب طلحة عن ابن عباس.

ظهرت فيها املقاربة بني رواية ابن أيب طلحة عن ابن اضع اليت ملو ي الا يوفيم
 يان وجه التقارب فيها:يها، وبعباس، وبني تفسري جماهد، مع التعليق عل

 [4]اإلرساء: ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [1]

 قال: أعلمناهم.  روى الطربي بإسناده عن ابن أيب طلحة عن ابن عباس

 .(1)من طريق ابن أيب نجيح، قال: أخربنا بني إرسائيل جماهد نعه داسنبإوروى 

 .(2)جماهد، قال: كتبناوروى حييى بن سالم بسنده عن 

بإسناده عن عطية العويف عن ابن عباس، قال: هو قضاء قيض الطربي وروى 

 .(3)عليهم

عن ابن عباس وتالميذه يف تفسري هذه  وقفت عليه مما رويهذه مجلة ما 

قاربة، تدل كلها عىل الفراغ من األمر لنظر إليها يتبني أهنا أقوال متاب، ولمةالك

عليهم، وتقدير والكتابة من ذلك أمرين: أحدمها القضاء واالنتهاء منه، وتض

املقادير هلم بالفساد يف األرض، والثاين: إعالمهم وإخبارهم بذلك، وأخذ 

، لتضمنها ﴾ ڎ ﴿ :اهبعدىل قوله تعا تعدية القضاء بـ)إىل(، ومن من إعالمهم

 .(4)إفادة خماطبتهم بمضمون ما قيض عليهم، وإليه أشار الطربي يف تفسريه

ومع التقارب بني هذه الروايات، وتعاضدها، إال أنه يتبني للمقارن بينها 

 طلحة، وبني تفسري جماهدالتطابق يف املعنى، والتقارب يف الداللة بني رواية ابن أيب 

ها جماهد باإلخبار، ورواها ابن أيب طلحة باإلعالم، فرسث حي، يالذي رواه الطرب

                                       
 .(8/20)انظر الروايتني يف تفسري الطربي  ( 1)

 .(115)م ص تفسري حييى بن سال  (2)

 .(8/20)تفسري الطربي   (3)

 .(8/20)تفسري الطربي  ( 4)
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موافقا   نى عطية العويف فيام رواه عن ابن عباسومها بمعنى واحد، وفارقهام يف املع

، حيث اقترص يف الداللة عىل القضاء عليهم دون ما رواه حييى بن سالم عن جماهد

 .(1)بذلكإخبارهم 

لرواية ابن أيب رواه الطربي مقاربا   امجد د نوإذا نظرنا إىل ما روي عن جماه

طية العويف؛ غري أن نظرنا يف طلحة، ونجد ما رواه حييى بن سالم مقاربا  لرواية ع

لرتجيح مصدر -هذا البحث إىل أي الروايات أقرب إىل رواية ابن أيب طلحة 

 تفسري جماهد. ، وليس إىل أهيا أقرب إىل-استقائه التفسري

روى  [8]اإلرساء: ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ ىلتعاله يف تفسري قو [2]

 قال: سجنا . الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

وروى عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح ومن طريق ابن جريج قال: حيرصون 

 فيها.

 .(2)وروى من طريق عطية العويف عن ابن عباس قال: جعل اهلل مأواهم فيها

 :ثةثال فالعبارات الواردة هنا

 عن ابن عباس من طريق ابن أيب طلحة. •

 وعنه من طريق عطية العويف. •

 ن طرق.وعن جماهد م •

ن عند وكلها متقاربة املعنى، ومؤداها واحد، وإنام اختلفت عباراهتا، ولك

ة ابن أيب طلحة إىل تفسري جماهد أقرب منها إىل رواية نجد أن رواي املوازنة بينها

 -أعاذنا اهلل منها  -روايات دالة عىل أن جهنم لايع مج عطية العويف، وبيان ذلك أن

                                       
 : (10/189)القرآن قرطبي يف اجلامع ألحكام جماهد ورواية ابن أيب طلحة قول الومما يؤيد تقارب تفسري  (1)

، وتفسري ابن كثري (802). وانظر: زاد املسري ص "عنى )قضينا(: أعلمنا وأخربنا، قاله ابن عباسوم"

(5/44). 

 .(8/42)هذا األقوال يف تفسري الطربي  انظر  (2)
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أيب طلحة وتفسري جماهد بزيادة معنى احلبس، فعرب ابن بن مقر هلم، ومتيزت رواية ا

)حيرصون فيها(. إضافة إىل أن رواية  أيب طلحة بأهنا: )سجن(، وعرب جماهد بأهنم

بيان للجملة وهو  ،افيههم جعل اهلل مأوا :عطية متيزت بتفسري اجلملة بتاممها، فقال

 ﴾ڀ﴿ا  عىل لفظة ، وليس مقترص﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿القرآنية بتاممها 

 كام يف الروايتني األخريني.

روى  [16]اإلرساء: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [3]

سلطنا أرشارها فعصوا الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس قال: 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿ بالعذاب، وهو قوله: تهمهلكفيها، فإذا فعلوا ذلك أ

 .[123]األنعام: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ

ن أيب نجيح، ومن طريق ابن جريج جماهد من طريق ابوروى بإسناده عن 

 .(1)عثناكالمها عن جماهد قال: ب

اقهاعبدالكريم عن وروي عن   .(2)جماهد أنه فرسها بقوله: أكثرنا فس 

ناده س: أكثرناهم، وبإسابن عاب بإسناده عن عطية العويف عنالطربي وروى 

 الضحاك موقوفا  عليه. عن عكرمة من قوله: أكثرنا عددهم، ونحوه بإسناده عن

ابن جريج عن ابن عباس: بطاعة اهلل، ونحوه عن سعيد  وروى بإسناده عن عن

 .(3)بن جبري موقوفا  عليه

وروي ابن أيب حاتم بسنده عن شهر بن حوشب قال: سمعت ابن عباس 

اآلية، قال: أمرنا مرتفيها  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ه ولق يف يقول 

 .(4)فحق عليهم بذلك التدمريبحق، فخالفوه؛ 

                                       
 .(52، 8/51)هذه الروايات يف تفسري الطربي  انظر  (1)

 .(430)اهد ص انظر: تفسري جم ( 2)

 .(52، 8/51)الطربي  انظر هذه الروايات يف تفسري ( 3)

 إىل ابن أيب حاتم. (4/307)عزاه السيوطي يف الدر املنثور   (4)
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هنا ثالثة أقوال عن ابن عباس، كل قول عىل قراءة، األول ما رواه ابن أيب فها

، فيام رواه عنه ابن أيب نجيح وابن جريج طلحة عن ابن عباس، ووافقه فيه جماهد

نا(رن له تعاىل )أم  وقيف يد وهو عىل قراءة التشد
 (1). 

، ابن عباس، وما قاله عكرمة والضحاك عن والقول الثاين ما رواه عطية العويف

 .(2) ﴾آمرنا﴿، وهو عىل القراءة باملد يف الكريم وجماهد فيام رواه عبد

ابن جريج عن ابن عباس، وقاله شهر بن حوشب ووالقول الثالث ما رواه 

روا بالطاعةاملشهورة  ةراءالقوهو عىل سعيد بن جبري،   .(3) بالتخفيف، واملعنى: أهنم أُم 

ه اخلالف بني هذه األقوال املحكية عن ابن عباس أو الرواة عنه أن هذورغم 

خالف تنوع ال خالف تضاد، ومنشأه االختالف يف القراءة إال أنه هبذه املقارنة 

إضافة ابن عباس،  عن لحةح التوافق بني تفسري جماهد، وبني ما رواه ابن أيب طيتض

وأن املعنى عىل القراءة بالتشديد ري، إىل اتفاقهام يف القراءة التي بني عليها التفس

رنا(: سلطناهم وبعثناهم عليكم )أم 
، وانفردا بذلك عن سائر الرواة عن ابن (4)

 .عباس

روى  [23]اإلرساء: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [4]

ر.أيب طلحة عن ابن  بن عيلالطربي بإسناده عن   عباس: أ م 

وروي عنه بلفظ:  .(5)بن جريج: وأوىصوروى بإسناده عن جماهد من طريق ا

 .(6)عهد ربك

                                       
يل، وأيب العالية، وغريهم. يد بن عوأيب عثامن النهدي، والسدي، وزقراءة شاذة، رويت عن ابن عباس،   (1)

 .(6/17)انظر: البحر املحيط 

 .(2/230)ءة عرشية، قرأ هبا يعقوب. انظر: النرش قرا  (2)

 .(60 ،5/59)، وتفسري ابن كثري(53-8/51)ألقوال بحسب اختالف القراءة يف تفسري الطربينظر توجيه اا (3)

 .(60، 5/59)اة  عنه يف تفسري ابن كثري ويف للمرويات عن ابن  عباس والرانظر نحو هذا التصن  (4)

 .(8/58)يف تفسري الطربي روايات انظر هذه ال  (5)

 .(4/309)املنثور عزاه السيوطي يف الدر   (6)
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وأن  ،(1)أنه كان يقرأ هذه اآلية )ووىص(من طرق عىل أن ابن عباس روي عنه و

ي ُق هبذه القراءة   سعبالم أقف يف تفسريها عىل أثر مسند عن ابن فتفسري جماهد ألن

 جماهد.تفسري ابن عباس الذي رواه ابن أيب طلحة، وتفسري اة عنه سوى روالو

يف العبارة، ويف هذا االتفاق يف  إنام هو ، واالختالفومعنى القولني متقارب

ابن أيب طلحة، وبني تفسري جماهد،  ني مروياتالتفسري بينهام داللة عىل االرتباط ب

لرواة لتفسري ابن عباس داللة بي نة ا ئرسا دونويف اتفاقهام عىل تفسري هذا املوضع 

 عىل التوافق بينهام.

، هلذه اآلية -تلميذ جماهد -ابن أيب نجيح  ويزيده بيانا  تفسرييؤيد ذلك  اومم

؛ مما يرجح (2)ة نفسه: أمر ربكباللفظ الذي فرسه به ابن أيب طلحها حيث فرس

 احتاد مصدر الروايتني.

روى  [49]اإلرساء: ﴾ىت خت مت حتجت  ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [5]

 غبارا . :ابن عباس الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن 

، ومن طريق ابن عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح وى بأسانيد متعددةور

 .(3)ترابا  : جريج قال

روايات أخرى عن ابن عباس والرواة عنه، كام أن معنى القولني عىل ومل أقف 

ات عيل عبارة، وكفى بذلك داللة عىل التقارب بني روايال يف فتالواحد، وإنام االخ

 بن أيب طلحة عن ابن عباس، وبني تفسري جماهد.

روى الطربي بإسناده عن  [62]اإلرساء: ﴾ں ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [6]

 ألستولني. :عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

                                       
، (8/58)روي ذلك من طريق سعيد بن جبري، والضحاك، وحبيب بن أيب ثابت. انظر: تفسري الطربي  (1)

 .(4/309)الدر املنثور ، و(6/23) ، والبحر املحيط(809، 780)وزاد املسري ص 

 .(430)انظر: تفسري جماهد ص (2)

 .(89، 8/88)انظر الروايتني يف تفسري الطربي  (3)
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ق ابن ريط نموح، وروى بأسانيد متعددة عن جماهد من طريق ابن أيب نجي

 .(1)وينهمقال: ألحتعن جماهد جريج 

ألن االستيالء » واملعنى واحد، وإنام االختالف يف التعبري. قال الطربي:

 .(2) «واالحتواء بمعنى واحد

كام مل أقف عىل ما يروى عن ابن عباس وتالميذه يف هذه الكلمة سوى ما سقته 

داللة ظاهرة عىل  لكذ يفوة؛ ن ابن عباس من طريق ابن أيب طلحعن جماهد، وع

 .وافق بينهامالت

روى  [64]اإلرساء:﴾ۓ ۓ ے ے﴿ يف تفسري قوله تعاىل [7]

صوته: كل داع   :قال الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

 دعا إىل معصية اهلل.

وروى بإسناده عن جماهد من طريق ليث قال: باللهو والغناء، ويف لفظ آخر له: 

 لعب.والهو الل

ات أخرى عن ابن عباس أو الرواة عنه غري ما أوردته عن ايروومل أقف عىل 

 جماهد وما رواه ابن أيب طلحة.

لتفسريين خالف تنوع ال خالف تضاد؛ فإن تفسري ابن عباس عىل والفرق بني ا

املعنى الذي يشمل ما قاله جماهد وغريه من األمثلة، وتفسري جماهد من باب التفسري 

وأوىل األقوال » :ولذلك قال الطربي  عباس؛ بنا  فرسه بهفيام يدخل، وثالبامل

يف ذلك بالصحة أن يقال: إن اهلل تبارك وتعاىل قال إلبليس: واستفزز من ذرية آدم 

من استطعت أن تستفزه بصوتك، ومل خيصص من ذلك صوتا دون صوت، فكل 

داخل و فه هلل،عة اطا إىلصوت كان دعاء إليه وإىل عمله وطاعته، وخالفا للدعاء 

 .«صوته يف معنى

                                       
 .(8/107)لطربي روايتني يف تفسري اانظر ال ( 1)

 .(5/93)، وتفسري ابن كثري (10/025). وانظر: اجلامع ألحكام القرآن (8/107)تفسري الطربي   (2)
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ح بينهام، وتبني أنه مل يرو هذا التفسري عن سوامها رج   املقاربةفإذا ظهر وجه 

 ذلك أن يكون التفسري بينهام له صلة وارتباط.

روى  [64]اإلرساء: ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [8]

: كل خيله ل:قا :الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس

 .راكب يف معصية اهلل، ورجله: كل راجل يف معصية اهلل

 .كل راكب وماش يف معايص اهلل تعاىلوروى عن جماهد من طريق ليث قال: 

هلل فهو قال: ما كان من راكب يقاتل يف معصية ا وعنه من طريق منصور قال:

 .(1)يسلمن خيل إبليس، وما كان من راجل يف معصية اهلل فهو من رجال إب

 .(2)ومها روى ابن أيب نجيح عن جماهدنحوب

وفضال عن املقاربة يف اللفظ، واالتفاق يف املعنى بني ما رواه ابن أيب طلحة، وما 

عن ابن عباس أو  جاء عن جماهد، فلم أقف عىل تفسري هذا اللفظ القرآين مرويا  

 الرواة عنه سوى ما ذكرت.

روى  [64ء:رسااإل] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [9]

قال: كل مال يف  الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

 .(3)معصية اهلل

يف تفسري مشاركة إبليس يف  وقد تنوعت الروايات عن ابن عباس 

 األموال عىل قولني:

يف غري حمله،  القول األول: أن مشاركته يف كل مال أخذه من غري حله أو إنفاقه

                                       
ابن كثري لقا  عىل تفسري . وقال أ.د. حكمت بشري مع(109، 8/108)ربي اآلثار يف: تفسري الط انظر هذه  (1)

بن أيب طلحة عنه، وقول ثابت من طريق عيل قول ابن عباس أخرجه الطربي بسند " يف هذا املوضع:

 (.1ح ) (5/91). تفسري ابن كثري "جماهد أخرجه الطربي بسندين يقوي أحدمها اآلخر

 .(13/243)أثور ، وانظر: موسوعة التفسري امل(66)هي ص ابن أيب الدنيا يف ذم املالواه ر ( 2)

 .(8/109)فسري الطربي ت  (3)
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 ن عباس: طلحة عن ابن أيبه ابرواا وهو األقرب مل

كل  ، ويف رواية:ما أكل من مال بغري طاعة اهللفقد روى الطربي عن جماهد قال: 

 من غري حلها. ، ويف رواية: التي أصابوهاما أنفقوا يف غري حقه

 .(1)وروى عن عطاء بن أيب رباح قال: الرشك يف أموال الربا

ال أصيب من حرام ل مل: كموااأل يف بأن مشاركة إبليس لبي القولونسب الثع

وأنفق يف حرام إىل جماهد وسعيد بن جبري، ورواية عيل بن أيب طلحة عن ابن 

ة يف موضعها كام هو منهجه يف . ومل ينقل أقواهلم بألفاظها، ومل يسقها مسند(2)عباس

 .(3)الرواية

 من نافكان من حتريم املرشكني ألص القول الثاين: أن مشاركته يف األموال ما

ام: كالبحرية والسائبة والوصيلة واحلامي، وهو ما رواه الطربي عن ابن نعاأل

عباس من طريق عطية بلفظ: األموال: ما كانوا حيرمون من أنعامهم، ورواه أيضا  

ن طريق أيب صالح عن ابن عباس بلفظ: مشاركته يف األموال أن جعلوا البحرية م

 .(4)والوصيلة لغري اهلل والسائبة

 .(5)به هذه اآلية قال: يعني ما كانوا يذبحون آلهلتهملضحاك ا رسف امو وه

ويظهر من خالل هذا العرض أن الروايات الواردة عن ابن عباس ورواة 

أحدمها: ما رواه عيل ابن أيب طلحة عن ابن عباس، تفسريه تنحرص يف قولني، 

 ونسب إىل سعيد بن جبري. وروي عن جماهد مسندا  بعدة ألفاظ،

                                       
 .(8/109) وعطاء الطربي يف تفسريهروى هذه الروايات عن جماهد   (1)

 .(2/693)، ومعامل التنزيل (6/113)الكشف والبيان  ( 2)

يستغني بذلك عن ، لالكتب التي بنى عليها كتابهأسانيده ب -(84-1/75)يف مقدمة كتابه  - ساق   (3)

 ألسانيد.تكرار ا

 .(8/110)الروايتني عن ابن عباس: الطربي يف تفسريه  روى هاتني ( 4)

 .(8/110)رواه الطربي يف تفسريه  ( 5)
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 واه عطية العويف وأبو صالح عن ابن عباس.: ما رخرآلا لولقوا

كام يتضح أن التوافق مع رواية عيل بن أيب طلحة إما أن يكون مع تفسري جماهد، 

 جبري.وإما مع تفسري سعيد بن 

وتفسري سعيد بن جبري مل يعرف إسناده، ومل ينقل لنا لفظه؛ فبان بذلك رجحان 

 فقته لتفسري جماهد.موا

ارنة مضمون ما روي عن جماهد يف عدة روايات مق اللخمن لك ويتضح ذ

، ويف "كل ما أنفقوا يف غري حقه" ، ويف رواية:"ما أكل من مال بغري طاعة اهلل"بلفظ 

؛ وهذا املضمون هو ما خلصته رواية عيل بن "بوها من غري حلهاالتي أصا"رواية: 

 ."ل مال يف معصية اهللك"أيب طلحة عن ابن عباس 
قال ابن عباس وجماهد: هو ما أمرهم من به من إنفاق » :  كثرين باقال 

 .(1) «األموال يف معايص اهلل

وقد خلص عدد من املفرسين القول الراجح يف تفسري مشاركة إبليس إياهم يف 

بأنه هو  -عند التلخيص-، دون الترصيح األموال بنحو ما خلصه ابن كثري 

 .(2)مضمون قول ابن عباس وجماهد

 هذا التفسري مما أخذه ابن أيب طلحة عن جماهد. واهلل أعلم. هنا أنح جيرت ذيلفا

روى  [69]اإلرساء: ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿تفسري قوله تعاىل  يف[ 10]

 .(3) نصريا   :قال الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

ن ـال ابـوق :ظـفـلـزم بـجـة الــصيغـا  بـقـلـعـه مـحـيـي صحـاري فـخـه البوأورد

                                       
عباس قول ابن " ( بقوله:3. وقد علق عليه أ.د. حكمت بشري يف احلاشية )(5/94)تفسري ابن كثري ( 1)

 اهد أخرجه الطربي بسند صحيح منلحة عنه، وقول جمي بسند ثابت من طريق ابن أيب طأخرجه الطرب

 . "طريق ابن أيب نجيح
 .(6/56)ر املحيط ، والبح(3/470)، واملحرر الوجيز (8/011)انظر: تفسري الطربي ( 2)

 .(3/273). وانظر: التفسري الصحيح (8/114)تفسري الطربي ( 3)
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 .(1)اس: نصريا  عب

 وروى الطربي بإسناده عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح قال: نصريا  ثائرا .

ويف رواية أخرى عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح أيضا ، ومن طريق ابن 

 .(2)جريج عنه قال: ثائرا  

 .(3)ثأريطلب بالجماهد يف بعض رواياته: من  واملراد بالثائر هنا يف قول

سوى عىل  -أو رواة تفسريهابن عباس  ا روي عن التبيع ممتفسرييف -أقف  ومل

؛ وهذا جماهد من قولهما روي عن  ، وعن ابن عباس ما ذكرت عن ابن أيب طلحة

بن أيب طلحة عن ابن عباس مع اتفاق اللفظ واملعنى بني الداللة عىل أن لرواية ا

 .ة وثيقة بتفسري جماهدصل

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ۇ  ڭ ڭ ڭ ﴿ ىلعات وله قيف تفسري [11]

روى الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  [72]اإلرساء: ﴾ٴۇ

 .من عمي عن قدرة اهلل يف الدنيا فهو يف اآلخرة أعمى :قال 

يف تفسري قوله تعاىل  بإسناده عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح أنه قال وروى

 : الدنيا.﴾ڭ ڭ ۇ﴿

ري قوله يق ابن أيب نجيح أنه قال يف تفساهد من طرعن جمخر د آوروى بإسنا

 .(4): أعمى عن حجته يف اآلخرة﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿تعاىل 

من كان يف قال:  وروى أبو الشيخ يف العظمة من طريق الضحاك عن ابن عباس

امء واألرض واجلبال والبحار والناس الدنيا أعمى عام يرى من قدريت من خلق الس

                                       
. (8/499)ورة اإلرساء فسري ساب التفسري، الباب الرابع من ت)مع فتح الباري( كت البخاريصحيح  (1)

 "ريق عيل بن أيب طلحة عنهوأما قول ابن عباس فوصله ابن أيب حاتم من ط"بقوله:  وعلق عليه ابن حجر
 .(8/501) باريفتح ال

 . (8/114)تفسري الطربي   (2)

 . (4/175)انظر: معاين القرآن للنحاس  ( 3)

 .(118، 8/117)يف تفسريه ساق هذه اآلثار الطربي  ( 4)
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ه أعمى وأضل سبيال له يف اآلخرة ومل يروصفت عام  فهو ،ذاه هوالدواب، وأشبا

 .(1)يقول: وأبعد حجة

جاء نفر  عن عكرمة قالما أخرجاه إىل الفريايب وابن أيب حاتم وعزا السيوطي 

ڭ ڭ  ڭ ڭ ﴿تعاىل  من أهل اليمن عىل ابن عباس فسأله رجل: أرأيت قوله

لها ا قبأ ماقر: مل تصب املسألة، فقال ابن عباس  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿حتى بلغ  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئۇئ  وئ ۇئ﴿

: فمن كان أعمى عن هذا النعيم الذي قد فقال ابن عباس  ﴾ں ں

 .(2)ين، فهو يف أمر اآلخرة التي مل تر ومل تعاين أعمى وأضل سبيال  رأى وعا

ه النقوالت عن ابن عباس والرواة عنه متقاربة إال أن أقرهبا ملا رواه أن هذورغم 

يف اختصاره ووجازة هو تفسري جماهد، فقد وافقه  ساعب ابن ة عنطلحيب ابن أ

، بخالف ما رواه الضحاك، فإنه مقارب معنى القول، إضافة إىل مقاربته يف عبارته

مة فهو أبعدها عام رواه ابن أيب طلحة. يف املعنى، بعيد يف اللفظ، وأما ما رواه عكر

 واهلل أعلم.

روى  [84:]اإلرساء ﴾ې ېې ۉ  ۉ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [12]

 قال: عىل ناحيته. باس طلحة عن ابن عالطربي بإسناده عن عيل بن أيب 

 وروى بإسناده عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح قال: عىل ناحيته.

تهن جماهد من طريوروى بإسناده ع د   .(3)ق ابن جريج قال: عىل طبيعته، عىل ح 

يف هذا اللفظ نه ة عاالروسري تف أو تفسري ابن عباس عىل يشء من ومل أقف

سوى ما أوردته، وإضافة إىل ذلك يظهر جليا  التطابق التام يف  - (4)مسندا   -القرآين 

                                       
 .(1/244)عظمة ال  (1)

 .(4/351)الدر املنثور   (2)

 .(141، 8/140)روى هذه اآلثار الطربي يف تفسريه   (3)

إىل ابن عباس، وسعيد بن  "عىل ناحيته"تفسري الشاكلة بقوله  (298)زا ابن اجلوزي يف زاد املسري ص ع  (4)

 بري، ومل أقف عليه مسندا .ج
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مع رواية ابن أيب نجيح عن العبارة، ال سيام بني رواية ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

 جماهد.

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [13]

 طلحة عن ابن عباس عيل بن أيب  عنسناده بإي ربطال روى [106]اإلرساء:

 .(1)قال: عىل تأييد

الذي هو بمعنى التقوية( غري  لتأييد)با )املكث(وتفسري ، (2)كذا يف املطبوع

وهو بمعنى التمهل،  ن يكون التأييد مصدرا  آخر للتؤدة واالتئادمستقيم، إال أ

رسل، أو بأمد، ىل تا: عواهبل صولع .(3)أقف عىل من ذكره من أئمة اللغةمل بعيد، و

 .(4)يف بعض املصادركام 

 .(5)وروى الطربي بإسناده عن جماهد من طريق ابن أيب نجيح قال: عىل ترتيل

 .(6): عىل ترسل، كام يف بعض املصادرنوقد تكووهي كذلك يف املطبوع، 

                                       
 .(8/162)تفسري الطربي  ( 1)

 .(15/117)يف طبعة د. الرتكي لكتب العلمية املعزو إليها أعاله، وهو كذلك يف طبعة دار ا كذا ( 2)

يف املعاجم أستبعد هذا التوجيه لورود لفظة  . ولعدم ورودها(9/247)العروس )و أ د( انظر مثال : تاج  ( 3)

 التأييد هنا.

لتقرأه عىل "عنى ر التي فرست املكث بمياق اآلثاهذا األثر يف س (8/162)يف تفسريه  أورد الطربي (  4)

جل  يف تالوته فال يفهم الناس عىل تؤدة، فرت وبنحو الذي قلنا يف "، وأعقبه بقوله "عنكتل ه وتبي ن ه، وال تعن

د أن املراد ليس التأييد بمعنى التقوية ـؤكـا يـمـر، مــها هذا األثـارا  منـاق آثـوس "لـأويـل التـال أهـق ذلك

 بأي حال.

 ."تأييد"ى من ، وهو أقرب يف املعن"بأمد"بلفظ  (4/372)ده السيوطي يف الدر املنثور وأور
نقل عن ابن عباس تفسري املكث هنا عن ابن عباس بالرتسل والرتتيل، ومل يوقد نقل عدد من املفرسين 

ري حة تفسسوى رواية ابن أيب طلحة، فالظاهر أن صواب رواية ابن أيب طل -يه فيام وقفت عل -مسندا  

، واجلامع ألحكام القرآن (3/491)واهلل أعلم. انظر: املحرر الوجيز املكث بالرتسل أو بالرتتيل.

 .(6/85)لبحر املحيط ، وا(10/295)

 .(8/162)تفسري الطربي  ( 5)

 .(4/372)ر املنثور ، والد(6/85)يف: البحر املحيط  كام  (6)
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 .(1)وروى الطربي بإسناده عن جماهد من طريق عبيد قال: عىل تؤدة

جماهد فإنه  ابن أيب طلحة عن ابن عباس، وتفسري   اية  رو لفظ   اُب ون صكا أيا  ماو

، والتؤدة ال خيرج عن كون املعنى متقاربا ، فهو دائر حول الرتسل والرتتيل والتمهل

طربي يف مقام واحد. ومل أقف عىل روايات أخرى عن ابن عباس أورده الولذلك 

حة، وما فرسه به طل ن أيبة ابواين ره عن ابن عباس مأو الرواة عنه سوى ما أوردت

 إىل املقاربة بني هذين التفسريين. إشارةجماهد، وكفى بذلك 

 ما قارب فيه غري رواية جماهد املطلب الثاين:

 فيه موضعان فقط:و

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [14]

 أنه روى الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  [92]اإلرساء:

 ق ط عا . :اريهتفس ل يفقا

 وباللفظ نفسه روى عن ابن عباس من طريق عطية العويف.

من ء مجيعا ، ونه قال: السامأ -بأسانيد متعددة-وعن ابن عباس من طريق جماهد 

 .(2)رة واحدة: مرواية القارئ عبداهلل بن كثري عنه قال

أنه  خر:واآلعة، قط مجعفهاهنا قوالن يف تفسريها، أحدمها: أنه بمعنى: ق ط عا ، 

 مة القرآنية:بمعنى: مرة واحدة، ومها قوالن مبينان عىل عىل القراءتني يف هذه الكل

وعاصم بفتح السني:  لشاميوابن عامر ا حيث قرأها نافع وأبو جعفر

بسكون السني:  -ومنهم ابن كثري املكي تلميذ جماهد  -، وقرأ الباقون ﴾ڱ﴿

ا﴿ ف  سن
 .(3)﴾ك 

                                       
 .(8/163)تفسري الطربي  ( 1)

 .(8/147)يف تفسريه ملرويات عند الطربي انظر هذه ا  (2)

 .(232، 2/231)لنرش انظر: ا ( 3)
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قرأه اهد الفرق بني هذا املوضع الذي ن جماه ع روفيامري وقد بني ابن كث

 ﴾ۋٴۇ﴿ بالسكون، وبني موضع سورة الروم يف وصف السحاب

ٴۇ ﴿يف الروم  والتي» ة، ثم قال الرواي:، بأن قال هنا: مرة واحد [48]الروم:

 .(1) «قال: ق ط عا   ﴾ۋ

كان إسب تهءقراهو  "مرة واحدة"تفسري جماهد هلذا املوضع بأنه فتبني لنا أن سبب 

أه ، إذ قارن بني هذا املوضع وبني املوضع الذي يف سورة الروم الذي قرسنيال

 .(2)"ق طعا  "بالتحريك بأنه 

العويف، فقد رويا عن ابن  اس: ابن أيب طلحة، وعطيةا بقية الرواة عن ابن عبوأم

 ."ق ط عا  "عباس أنه فرسها بقوله 
يك يف هذا تحرم بالءهتراوق ،(3)أضف إىل هذا أن ابن أيب طلحة شامي محيص

طع؛ار تفسريها يختلعل هذا هو السبب يف اف املوضع، بناء عىل قراءهتا  بالق 

 .بالتحريك، ال كام قرأها جماهد ﴾ڱ﴿

إذ كان جماهد  املوضع ال يؤخذ منه خمالفته ملجاهد يف التفسري،فهذا ولذا 

سورة وضع رس م فكام سيفرسها بام رواه ابن أيب طلحة لو قرأها جماهد بالتحريك،

 واهلل أعلم. ام قرأه بالتحريك.ـالروم ل  

 [102]اإلرساء: ﴾ى ائ ائ ەئ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [15]

 :يف تفسريها أيب طلحة عن ابن عباس  روى الطربي بإسناده عن عيل بن

 ملعونا .

                                       
 .(8/147)يف تفسريه رواه الطربي  ( 1)

ز  بعُضهم أن تكون اهذا هو املشهور يف  (2) فا ( عىل لقراءة بالسكون يف  توجيه القراءتني، وإال فقد جو  )كسن

، واحلجة أليب عيل (8/461). انظر: تفسري الطربي أنه مجع، فيكون املعنى عىل كلتا القراءتني: ق ط عا  

 .(10/288)اجلامع ألحكام القرآن ، و(4/194)، ومعاين القرآن للنحاس (3/70)الفاريس 

 .( من هذا البحث4ص ) انظر  (3)
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 ه من طريقني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس.نفس   وروى اللفظ  

 أنه قال: مغلوبا . اسعب ابن  عنعويفال وروى من طريق عطية

 لضحاك من قوله.وبلفظه عن ا

ال  مغريا .  وعن عطية العويف قال: مبد 

 .(1) كا  نه قال يف تفسريها: هالوروى من طرق عن جماهد أ

 . (2) وروي عنه بسند صحيح بلفظ: ُمهلكا  

 :﴾ەئ﴿وقال ابن اجلوزي يف معرض رسد األقوال الواردة يف تفسري

 .(3) «عن ابن عباسه ابن أيب طلحة ال ك، روهـمُ ال بع:الرا»

 .(4)وروي عن ابن عباس من طريق ميمون بن مهران، أنه قال: قليل العقل

 مروية عن ابن عباس أو رواة تفسريه، على النحو التايل: ألفاظ ستة لىوهبذا نقف ع

 عنر ـيجب بن ة وسعيدـحـلـي طـن أبـا رواه ابـو مـ، وها  ـونـلعـ: مالتفسري األول

 ابن عباس.

ن ابن عباس، وهو ـويف عـة العـيـطـرواه عا ـو مـا ، وهـوبـلـغـ: مالثاين التفسري

 قول الضحاك.

 جماهد. ايتني عنإحدى الرو: هالكا ، وهو التفسري الثالث

: مهلكا ، وهو الرواية الثانية عن جماهد، ونسبه ابن اجلوزي إىل التفسري الرابع

 حة. طلن أيب بعيل ابن عباس من طريق

                                       
، وفتح الباري (6/139)ان. وانظر كذلك: الكشف والبي(8/159)هذه اآلثار الطربي يف تفسريه  روى ( 1)

 .(4/371)املنثور ، والدر (8/501)

ن أيب نجيح عن جماهد. ينظر: تفسري جماهد ريق آدم بن أيب إياس عن ورقاء عن ابوذلك من ط  (2)

 .(3/292)حيح ص. وقد صححه أ.د. حكمت بشري ياسني يف التفسري ال( 371)ص

 .(834)زاد املسري ص   (3)

 مردويه. إىل الشريازي يف األلقاب، وابن (4/371)در املنثور عزاه السيوطي يف ال  (4)
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 مل يرفعه إىل ابن عباس.انفرد به عطية، ومغريا ، و: مبدال  التفسري اخلامس

اه ا روـمـفي رانـهـن مـون بـمـه ميـرد بـفـل، وانـقـعـل الـيـلـق :التفسري السادس

 ن عباسعن اب

مطابقة ملا رواه  -األوىل-وهبذا يتضح أن رواية ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

 عباس متام املطابقة.ابن عن  برين جسعيد ب

عند غريه، وهو غري مسند ومل أقف عليه -وزي ـن اجلـره ابـا ذكـت مـوإذا ثب

 مطابقة لتفسري جماهد. -الثانية-كانت رواية ابن أيب طلحة  -عنده 

أثبتت هذه الرواية الثانية عنه أم مل تثبت فنستطيع أن نرجح من خالل اء وسو

ابن أيب طلحة قد أخذ عن سعيد بن جبري أيضا ،  أن -عنه بتتي ثالت-الرواية األوىل 

 .(1)ه ليس بالكثرة التي أخذ هبا عن جماهدس عن جماهد فقط، ولكنولي

 اة دون بعضمقاربة لبعض الرو  يظهر فيهما مل املطلب الثالث: 
 مواضع: وفيه ستة

روى  [25]اإلرساء: ﴾ى ائ ائ ەئ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [16]

قال: للمطيعني  أيب طلحة عن ابن عباس   بنن عيله عنادالطربي بإس

 .(2)املحسنني

قد كثرت الروايات عن ابن عباس ومحلة تفسريه يف بيان معنى هذه الكلمة و

، ومن طريق (3)عباس من طريق عطية العويف: للتوابنيالقرآنية، فروي عن ابن 

 .(4)سعيد بن جبري: املسبحني

                                       
أخرجه الطربي بسند ثابت من طريق عيل بن " ن:شري ياسني عن تفسري املثبور بامللعوأ.د. حكمت ب قال  (1)

تفسري ابن كثري  "جبري عن ابن عباس يد بنأيب طلحة عن ابن عباس، وبسند حسن من طريق سع

 (.4ح ) (5/126)

 .(8/64)اه الطربي يف تفسريه رو  (2)

 .(9/369)( 6769اإليامن ح ) رواه البيهقي يف شعب ( 3)

 .(8/64)رواه الطربي يف تفسريه   (4)
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وروي  .(1)اجعني إىل اخلرير: القال برين جبسنده عن سعيد بوروى الطربي 

 .(2)وبةإىل الت الراجعونهم عنه بلفظ: 

، عن جماهد عن عبيد بن عمري: الذي يذكر ذنوبه يف اخلالء فيستغفر اهلل منهاو

 .(3)اهد نفسهعن جم ونحوه

 .(4)عن جماهد من ُطُرق قال: األوابون الراجعون التائبون رويو

، (5) تفسري هذه الكلمة من اآليةها يفعلي فتقوي الروايات الت مجلة منهذه 

ها متقاربة، تدور عىل التوبة والرجوع إىل نجد ارات ومدلوالهتاوبتأمل هذه العب

ولذلك فال يبنى عىل مثل هذا ترجيح أن ؛ اخلري، والطاعة والتسبيح واالستغفار

 .عن أحد منهم دون من سواهيكون ابن أيب طلحة قد أخذ التفسري 

روى  [29]اإلرساء: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ىل له تعاقو سريفت يف [17]

: يعني بذلك أيب طلحة عن ابن عباس ناده عن عيل بن الطربي بإس

 .(6)البخل

ن طريق حممد بن أيب موسى املفرد عن ابن عباس م وروى البخاري يف األدب

 .(7)أنه قال: ال تعطي شيئا  

جعل اليد سري  تفل يفقا وروى الطربي عن ابن عباس من طريق عطية العويف

 .(8)تبسُطها باخلري مغلولة: ال

                                       
 .(8/65)فسري الطربي ت ( 1)

 .(1/386)رواه هبذا اللفظ ابن املبارك يف الزهد  ( 2)

 .(66، 8/65)تفسريه  روامها الطربي يف ( 3)

 .(8/66)تفسري الطربي   (4)

 .(123-13/121)ينظر لالستزادة: موسوعة التفسري املأثور   (5)

 .(8/72)تفسريه واه الطربي يف ر ( 6)

 .(32)األدب املفرد ص  ( 7)

 .(8/72)طربي تفسري ال ( 8)
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 .(1)ي عن رجل عن جماهد قال: ال تنفق شيئا  ان الثوروروى سفي

 .(2)به من احلق قال: ال متسك النفقة فيام أمرتك وروى الطربي بإسناده عن ابن جريج

 م يفاهل، وإن اختلفت أقو(3)ومل أقف عىل خالف يف تفسري املراد باآلية أنه البخل

ابن أيب طلحة ومن طريق اآلثار املروية عن ابن عباس من طريق عنه، وهذه  تعبريال

-ابن جريج ق حممد بن أيب موسى، وكذا تفسري جماهد، وتفسري عطية، ومن طري

كلها من باب اختالف التنوع، ومل يظهر بينها  -وهو من املعتنني بتفسري ابن عباس

، ال (4)اهدا  أو سواهد وافق فيه جمحة ق طلأيب ابناتفاق يف العبارة يرجح أن يكون 

 دور حول املعنى الذي ذكروه.ات املفرسين كلها تسيام وأن عبار

روى  [31]اإلرساء: ﴾ڇ چ چ چ چ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [18]

 قال: الفقر. الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

 .(5)فقروال فاقةال ال:وروى بإسناده عن ابن جريج عن جماهد ق

 .(6)وروى بإسناده عن الضحاك قال: من خشية فقر

 مما تتوارد وبني الروايات مجيعها تقارب يف العبارة، وال خيفى أن هذا التفسري

لقرص العبارة، ه األلسنة، ولذا تقاربت فيه عبارات املفرسين املتأخرين أيضا ، علي

رواية ابن أيب  من عباسابن عن رد إىل الذهن، وقد و ووضوحها، ومبادرة لفظها

 طلحة، وعن جماهد، وعن الضحاك.

                                       
 .(172)تفسري سفيان الثوري ص   (1)

 .(8/72)ي تفسري الطرب ( 2)

، والدر املنثور (10/219)مع ألحكام القرآن ، واجلا(811)ثال: زاد املسري صانظر عىل سبيل امل (3)

 .(141، 13/140)، وموسوعة التفسري املأثور (4/322)

بعد ابن أيب طلحة بسبع سنني. انظر:  ،(ـه150)عتبار أن ابن جريج قد تويف سنة مع األخذ بعني اال (4)

 .(624)( ص 4221ب )ت تقريب التهذي

 .(8/73)طربي ذي قبله يف تفسري الانظر هذا األثر وال (5)

 .(5/391)ساقه الطربي يف تفسري سورة األنعام  (6)
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روى  [36]اإلرساء: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [91]

 يقول: ال تقل. عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  بإسناده عن الطربي

 .م  عن جماهد عن ابن عباس قال: وال ترن  -من طرق-وروى 

أحدا  بام ليس  م  قال: ال ترن عباس،  ن ابن عيفوالعية وروى بإسناده من طريق عط

 .(1)لك به علم

فإن القول  ؤداها متحد،متقارب، وم مضموهناة املعاين، فوكلها ألفاظ متقارب

، وإن (2)وإطالق اللسان: أبرز وسائل االهتام، ورمي الناس بام ليس للمرء به علم

يف -التعبري  إن إذ ؛بقارالتأظهر يف كان اللفظ بني رواية عطية ورواية جماهد 

قتادة كذلك ، ولذا جاء عن تعبري بالقولعا  من الأقل  شيو الرميب -االهتام واالدعاء

 .(3)ومل تر، وسمعت، ومل تسمع، وعلمت، ومل تعلمل: ال تقل: رأيت، أنه قا

روى  [64]اإلرساء: ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [20]

ما قتلوا من قال:  س ن عبااب نعحة طل الطربي بإسناده عن عيل بن أيب

 .امأوالدهم، وأتوا فيهم احلر

 د الزنا.وروى من طرق عن جماهد أنه قال: أوال

 مثله بلفظه. وروى من طريق عطية العويف عن ابن عباس

  .ونحوه عن الضحاك من تفسريه

بن عباس قال: مشاركته إياهم يف األوالد: وروى من طريق أيب صالح عن ا

 .(4)، وعبد فالنعبد شمس، ورثاحلا دسموا عب

                                       
 .(8/80)رواها الطربي يف تفسريه  ( 1)

، والقرطبي يف اجلامع ألحكام (8/80)قوال يف معناها: الطربي يف تفسريه ص عىل تقارب هذه األن( 2)

 .(5/74)، وابن كثري يف تفسريه (10/225)القرآن 

 .(8/80)ه يف تفسريرواه الطربي  (3)

ر ، والدر املنثو(6/113). وانظر: الكشف والبيان (111، 8/110)روى هذه اآلثار الطربي يف تفسريه  (4)

(4/348). 



 (ه1440)مجادى اآلخرة       والعشرون   سابعلاعدد ال  نية    شاطيب للدراسات القرآجملة معهد اإلمام ال

87 

والد وهو ما عيص اهلل به يف األ-د إىل يشء واح ن كان مرجعهاوهذه األقوال وإ

يته بام يكرهه اهلل أو بإدخاله يف غري دين اإلسالم أو بالزنا سواء أكان ذلك بتسم

ية رواإال أن  -(1)لك من وجوه العصيان هلل يف األوالدبأمه، أو قتله ووأده أو غري ذ

ثم شمل ما مثل به طلحة قد انفردت بصبغة معينة، وهي ذكره للموءودة، يب ن أاب

وأتوا فيهم من " بلفظس حني قالوا: أوالد الزنا، وذلك غالب الرواة عن ابن عبا

 عن ابن عباس.فيام رواه  "احلرام

عتنني وبذلك مل يظهر يل ميله لرواية دون أخرى أو راو دون آخر من الرواة امل

 . واهلل أعلم.اس عب بن افسريبت

روى  [97]اإلرساء: ﴾ڦڤ ڤ ڦ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [12]

 قال: سكنت. عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  بإسناده عن الطربي

 .: سكنت﴾ڤ ڤ﴿وروى من طريق جويرب عن الضحاك، قال: 

م عباس أنه قال يف تفسريها: كلام أحرقتهوروى من طريق عطية العويف عن ابن 

تتوهج، فذلك بق منهم شيئا  صارت مجرا  ، فإذا أحرقتهم فلم تحطبا  هبم  سعرت

 بوها، فإذا بدلوا خلقا  جديدا  عاودهتم.خ

 .(2)، وبنحوه عن جماهد أيضا  طريق ابن جريجمن وبنحوه عن ابن عباس 

 .(3) أطفئت أوقدتوروى آدم بن أيب إياس بسند صحيح عن جماهد: كلام

أو رواة تفسريه، نجد تقاربا  يف  س باابن عة عن اردالووبتأمل هذه اآلثار 

                                       
 .(8/111)ي نظر: تفسري الطربا( 1)

 .(8/153)لطربي يف تفسريه روى هذه اآلثار ا (2)

 ابن أيب شيبة وابن جرير إىل (4/693)، وقد عزاه السيوطي يف الدر املنثور(370)نظر: تفسري جماهد صي( 3)

عطية العويف  رواية وابن املنذر وابن أيب حاتم، ورواية الطربي مل يذكر فيها لفظه، بل قال: مثله، يريد:

التفسري الصحيح  ياس أ.د. حكمت بشري ياسني يفا. وقد صحح إسناد آدم بن أيب إالتي سبقته

(3/289). 
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، فقد روى ابن أيب طلحة عن ابن عباس لفظ -أعاذنا اهلل منها-و جهنم تفسري خب

 تفسري الضحاك بن مزاحم.، وهو مطابق ل"سكنت"

ا تفسري اخلبو بمعنى: أطفئت، وهو أما جماهد فعنه روايتان، الرواية التي فيه

وها الطربي اس؛ أما الرواية الثانية فلم يرن ابن عبع لحة طقريب مما رواه ابن أيب

 بلفظها، لكنها مشتملة عىل إيضاح كيفية خبو جهنم وتسعريها.

مجيع املعاين ، إال أن تفسري الضحاكمطابقة لوبذلك فراوية ابن أيب طلحة 

ح ملن أخذ منه ابن أيب طلحة يترج هااأللسنة، وال يؤخذ منمتقاربة، وتتوارد عليها 

 . واهلل أعلم.لتفسريا

 املطلب الرابع: ما مل يرو عن جماهد فيه شيء

 وفيه سبعة مواضع:

 [24]اإلرساء: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [22]

ۆ ۆ ﴿قوله : روى الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿هذا:  ، ثم أنزل اهلل عز وجل بعد﴾ۋۈ ۈ ٴۇ 

[113التوبة:] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
(1). 

وروى البخاري يف األدب املفرد عن عكرمة قال قال يف سورة بني إرسائيل: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿إىل قوله  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿، فنسختها اآلية التي يف براءة ﴾ۋ

 .(2)يةاآل [113التوبة:]﴾ڦڤ ڤ ڤ ڤ 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿عن ابن عباس قال ابن جريج من طريق  وروى الطربي

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿اآلية، قال: نسختها اآلية التي يف براءة  ﴾ٴۇ ۋ

                                       
 .(8/63)رواه الطربي يف تفسريه   (1)

، وصحح إسناده (22)( ص 23لبخاري يف األدب املفرد، باب ال يستغفر ألبيه املرشك، ح )رواه ا ( 2)

 .(4/311)ور . وانظر: الدر املنث(8/63)  فسريه. كام رواه الطربي يف ت(04) رد صاأللباين يف صحيح األدب املف
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 .(1)اآلية [113التوبة:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ره ـيـفسـل تـقـنـن بـيـنـمعتـاس والـبـن عـن ابـرى عـات أخـف عىل روايـم أقـول

 .هــتـقـا سـوى مـس

روى  [52]اإلرساء: ﴾ڃ ڃ ﴿سري قوله تعاىل يف تف [23]

ي ـال فـه قـأن اده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس ــنـإسـري بـبـطـال

 .بأمرهتفسريها: 

 .(2)وباللفظ نفسه فرسها ابن جريج أيضا  

وروي عن سعيد بن جبري أنه فرس هذه اآلية بقوله: خيرجون من قبورهم وهم 

 .(3)مدكبحيقولون: سبحانك اللهم و

 .عىل ما ذكرتواة عنه سوى الراس أو عن ابن عب ومل أقف

ومن الواضح االتفاق بني ما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس، وبني قول ابن 

هذا يل ملصدر الذي رويا عنه، ومل يتبني جريج، والذي يظهر أهنام قد اتفقا يف ا

حد منهام شيئا  عن أ قد روى ابن جريجو؛ إذ ال يعرف أن ابن أيب طلحة املصدر

 .(4) اآلخر

 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ وئ ۇئ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [24]

 روى الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس [66]اإلرساء:

 أنه قال يف تفسريها: ُُيري الفلك.

 .(5)وروى عن ابن عباس من طريق ابن جريج أنه قال: ُُيري

                                       
 .(8/63)رواه الطربي يف تفسريه   (1)

 .(8/92)روامها الطربي يف تفسريه  ( 2)

 ، وعزاه إىل عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حاتم.(4/339)طي يف الدر املنثور أورده السيو  (3)

 .(18/338)مجة ابن جريج فيه ، وتر(20/049)هتذيب الكامل يف  انظر: ترمجة ابن أيب طلحة ( 4)

 .(8/112)ا الطربي يف تفسريه روامه ( 5)
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ن إال أاس، جريج فيام أرساله عن ابن عب أيب طلحة وابنوقد اتفقت عبارة ابن 

 .واسطتهام جمهولة

لشيوع العبارة حظة أن تفسري اإلزجاء باإلجراء مما تتوارد عليه األلسنة، مع مال

بأهنا مروية عن أحد بمجرد  ال ينبغي احلكم عىل رواية  ماوقرهبا من الذهن؛ ف

 توافقهام يف مثل هذه العبارة.

وى ر [69]اإلرساء: ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ري قوله تعاىل يف تفس [25]

أنه قال يف  ة عن ابن عباس ـحـلـي طـأبن ـي بـن علـاده عـنـي بإسرـلطبا

 تفسريها: عاصفا .

 .(1)التي تغرق ﴾ڇ﴿وروى عن ابن عباس من طريق ابن جريج أنه قال: 

أن تفسري ما أوردت، عىل  واملعتنني برواية تفسريه سوى ومل أجد عن ابن عباس

ديام  ه ألسنة املفرسين قارد عليق مما تتواصف بالعاصف، أو التي تغرـلقح اـالري

 .(2)وحديثا  

روى الطربي  [85]اإلرساء: ﴾وئ وئ ۇئ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [26]

لك   بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  قال: الروُح م 
(3). 

بيان املراد به  نه يف هذه اآلية، دون اخلوض يفوهذا التفسري للروح املسؤول ع

 .﴾ۈئ ۈئ ېئۆئ ۆئ ﴿ىل: كام قال تعا

 اس ومحلة تفسريه عدة أقوال يف ذلك، وهي:وقد ورد عن ابن عب

، ورواه عيل بن أيب طلحة عن  :القول األول أن الروح املسؤول عنه هنا: ملك 

                                       
 .(8/114)روامها الطربي يف تفسريه   (1)

قال ابن عباس وغريه: القاصف ريح البحار " عند هذه اآلية: (5/96)ريه يف تفس قال ابن كثري   (2)

 ."التي تكرس املراكب وتغرقها
 .(8/143)ربي يف تفسريه الطرواه   (3)
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وجاء عن قتادة  .(1)عباس ، كام رواه ابن جريج عن عطاء عن ابنابن عباس 

 .(2)هل قتادة: وكان ابن عباس يكتمقال: هو جربئيل، قا

عطية العويف عن الروح التي يف اجلسد، وقد رواه أن الروح هنا:  اين:ول الثالق

، حيث قص سبب نزوهلا وأنه كان بسبب سؤال اليهود عن الروح ابن عباس

 .(3)وكيف تعذب يف اجلسد؟ 

طريق  فرسين قوال  ثالثا ، ونسبوه إىل ابن عباس منوقد أورد هنا بعض امل

ن خلق اهلل مع ا الروح بأهنم خلق مم فرسوقوله، أهنجماهد، وإىل جماهد من 

 .(4)منهم املالئكة، وليسوا

عن ابن عباس وال جماهد يف تفسري هذه   يقلهأن هذا القول مل ذي ترجح لديوال

، فإنه به أليق،  [38النبأ:] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ﴿اآلية، بل يف تفسري قوله تعاىل 

 .(5) وإليه أقرب

ابن  ارواه أنه ملك، وقدوىل: األ: تنيعباس رواييصبح املنقول عن ابن  وبذلك

والثانية: أن املراد الروح التي يف اجلسد،  وعينه قتادة بأنه جربيل. أيب طلحة وعطاء،

 عطية العويف. اوقد رواه

                                       
، وقد علق عليه حمققه (869 /3)(، 409 العظمة أليب الشيخ، ح )اس يفر رواية عطاء عن ابن عبانظ  (1)

 ن عطاء هنا هو ابن أيب رباح.بأ

 .(8/143)لطربي يف تفسريه رواه ا ( 2)

 .(8/142)رواه الطربي يف تفسريه   (3)

 . (4/236)، والدر املنثور (830)سري ص ، وزاد امل(6/131)انظر: تفسري الكشف والبيان  ( 4)

نهام يف تفسري سورة النبأ. انظر: عنهام هنا الطربي وال ابن كثري، بل أوردوا هذا القول ع مل يوردهولذا   (5)

ص  يف األضداد-. وقد زاد ابن األنباري (7/467)، وتفسري ابن كثري (12/154)تفسري الطربي 

روح حرف وال" هد:يف آخر أثر جما -نجيح عن جماهدمن رواية معروف املكي عن ابن أيب  (423، 422)

ۆئ  وئ ۇئ وئ﴿وهو قوله تعاىل: اهلل تعاىل بعمله، ومل يطلع عليه أحدا  من خلقه، استأثر

 هذه الزيادة يف الرواية.، ومل يتبني يل مصدر "﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
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 اهلل تعاىل. وقتادة رمحهم ملا رواه عطاء وبذلك يتضح أن ما رواه ابن أيب طلحة موافق

روى الطربي  [010رساء:]اإل ﴾ہ ہ ۀ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [27]

 أنه قال يف تفسريها: بخيال . ناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس بإس

 .(1)وباللفظ نفسه روى بإسناده عن ابن جريج عن ابن عباس

ري هذا اللفظ القرآين البن عباس أو محلة تفسريه سوى ومل أقف عىل رواية لتفس

تفقا مها مرسلة، وقد اباس، وكالن ععن اب كرت من روايتي عيل وابن جريجما ذ

يف اللفظ؛ غري أن تفسري القتور بالبخيل مما تتوارد عليه األلسنة، وال يمكن 

 االحتجاج به عىل أن أحدمها قد روى عن اآلخر. 

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿تعاىل يف تفسري قوله  [82]

 باس عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عروى الطربي بإسناده  [106]اإلرساء:

 .لناهتفسريها: فص   قال يف أنه

 .(2)وباللفظ نفسه روى بإسناده عن ابن جريج عن ابن عباس

وروى من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن مجلة واحدة إىل السامء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿يف عرشين سنة، قال:  دنيا يف ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلكال

 .﴾ٺ ٺ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿، [33:فرقان]ال ﴾پ پٻ پ 

 .(4()3)(األخرية عىل القراءة بالتشديد يف )فّرقناه هذه الرواية طربي ومحل ال

 لم يتبني يل مصدرعن ابن عباس ف افقته يف اللفظ ملا رواه ابن جريجرغم موو

 .الرواية التي أرسلها عن ابن عباس تلقي ابن أيب طلحة هذه 

                                       
 .(155 ،8/154)روامها الطربي يف تفسريه  (1)

 .(8/161)روامها الطربي يف تفسريه ( 2)

 .(6/84)البحر املحيط مسعود وابن عباس وغريهم. انظر:  هبا أيبٌّ وابنرة، قرأ القراءة بالتشديد غري متوات (3)

 .(8/162)انظر الرواية والتعليق يف تفسري الطربي  (4)
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 خالصة املبحث

هذا املبحث عىل  يف اس عن ابن عبعيل بن أيب طلحة  روايات نيفتم تص

 نحو التايل:ال

بلغ هلا احلظ األوفر، والنصيب األكرب؛ إذ ما قارب فيها تفسري جماهد، و •

 ية.روا 13عددها 

فيها إىل غري رواية جماهد مع أنه قد روي عن جماهد فيها ما كان ميله  •

ة أهل وافق قراءحدامها أنه اختار تفسري ما ي، ظهر من إتفسري، وبلغ عددها روايتني

وظهر من األخرى ميل إىل ما رواه سعيد بن جبري عن ابن لشام، ال أهل مكة، ا

 .عباس، ال إىل ما رواه جماهد

، روايات 6لرواة دون بعض، وبلغ عددها يه مقاربة لبعض اما مل يظهر ف •

ابن أيب طلحة ما  وهي مواضع ال يمكن أن يؤخذ منها املصدر الذي استقى منه

خذها عن جماهد، وحيتمل أن يحتمل أن يكون قد أفعباس،  عن ابن رواه مرسال  

محلة تفسري ؛ إذ وافق فيها جماهدا  كام وافق فيها غريه من يكون قد أخذها عن غريه

 ومجيع هذه املواضع ال خترج عن حالني:، ابن عباس

الرواة عدد من ، فيتفق ةري مما تتوارد عليه األلسن: أن يكون التفسإحدامها (1

 .ربةواحد أو ألفاظ متقالفظ  ىلع بن عباسعن ا

 ، فيورد ابن أيب طلحة: أن يكون التفسري من باب التفسري باملثالالثانيةو (2

ابن عباس ومحلة تفسريه، لكنه داخل يف معنى اآلية، ما ورد عن  خيالف بقيةمثاال  

 مما روي عنهم. أو يورد املعنى العام الذي تدخل فيه عدة تفاسري

، ونظرا  ألمهيتها ياتروا (7)وبلغ عددها ه يشء، هد فيجما ما مل يرو عن •

 قد جاءت عىل النحو التايل:، وفسأخصها بيشء من التفصيل

رواه ابن جريج عن ابن عباس، وما فرس اآلية فيها ما  الرواية األوىل: وافق (1

 به عكرمة.
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عويف عن ابن عباس، وما فرس الرواية الثانية: وافق فيها ما رواه عطية ال (2

 بن جريج.آلية به اا

 وافق فيها ابن جريج فيام فرس به اآلية. الرواية الثالثة: (3

 باسعن ابن ع الروايات األربع املتبقية: وافق فيها ابن جريج فيام رواه (4

 .مرسال ، أسنده يف إحداها عن عطاء

يف  أيب طلحةوالشاهد من هذا اإليراد االتفاق الواضح بني ابن جريج وابن 

، ومل يتبني (1)ا رواية عن اآلخر، ومل ينقل ألحدمهام أقران، إال أهنعمجيع هذه املواض

 فاهلل أعلم. ؛يل مصدرمها

طلحة قد وافق جماهدا  يف  د ابن أيبوبإعادة تأمل هذه املواضع وتلخيصها، نج

 (7)جبري يف موضع واحد، ووافق ابن جريج يف  بنموضعا ، ووافق سعيد  (13)

 فيها.جح يل مصدره تة فلم يرتمواضع، أما بقية املواضع الس

 ما مصدره -وهي كثرية-قى النظر يف املواضع التي وافق فيها ابن جريج يبكام 

  .أمل واملقارنةفيها؟ وهي قضية جديرة بالبحث والت

 

 

 

 

                                       
 هذا البحث. ( من77ص )(  انظر 1)
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 املبحث الثاني

 املواضع اليت خالف فيها الرواة عن ابن عباس 

 فيه مطلبان:و

 لة تفسريهبن عباس ومحه مما مل يرو فيه شيء عن اما انفرد باملطلب األول: 
 وفيه سبعة مواضع:

روى الطربي  [5]اإلرساء: ﴾ڳ ڱ ڱ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [29]

 قال: مشوا. ة عن ابن عباس بإسناده عن عيل بن أيب طلح

أخبارهم،  (1)وروى عن جماهد قال: من جاءهم من فارس يتجسسون

ت حابه، ثم رجع، فوعى أحاديثهم من بني أصعهم بختنرص، م ويسمعون حديثهم

 يكن قتال، ونرصت عليهم بنو إرسائيل، فهذا وعد األوىل.فارس ومل 

باس قال: بعث اهلل عليهم جالوت، وروى من طريق عطية العويف عن ابن ع

 (2) فجاس خالل ديارهم، ورضب عليهم اخلراج والذّل...

 ﴾ڳ ﴿يان اللفظة القرآنية س جاء يف بواه ابن أيب طلحة عن ابن عباوما ر

ها، بخالف ما نقل من تفسري جماهد، ومن رواية عطية عن اها يف سياقدون بيان معن

 ابن عباس.

لفظة يف نفسها عن الرواة عن ابن عباس ومحلة ومل أقف عىل تفسري هذه ال

، انفرد ببيان اللفظة يف ذاهتاتفسريه سوى عىل ما ذكرت، عىل أن ابن أيب طلحة 

 بامليش. بتفسريها

                                       
إحدى وأثبتوا فرقا  يف  ،"نيتحسسو": (14/476)ويف طبعة هجر  كذا يف طبعة دار الكتب العلمية، (1)

 ."يتجسسون"النسخ يف احلاشية 
 .(28-8/26)ذه اآلثار الطربي يف تفسريه هروى  ( 2)



 ييناملز بن عائش أمني د.  (  سورة اإلسراء) دراسة موازنة رواية علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف التفسري:

96 

جماهد، وحيتمل أن يراد به ما رواه عطية  به ما قاله تمل أن يرادولفظ امليش هنا حي

لسة للتجسس، ويمكن العويف، فإن الداللة عىل امليش يمكن محلها عىل ا مليش خ 

 لظهور والغلبة.كناية عن امحلها عىل السري يف الطرقات عنوة 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڀ ڀ  ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [30]

يف  يل بن أيب طلحة عن ابن عباس بإسناده عن عروى الطربي  [18]اإلرساء:

 .(1)قال: ملوما   ﴾ٺ ﴿تفسري قوله تعاىل: 

 هذا املوضع من رواة ابن عباس ونقلة تفسريه سوى عىل ما ذكرت.ومل أقف يف 

 ﴾ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [31]

 ابن عباس ده عن عيل بن أيب طلحة عن اطربي بإسنروى ال [39]اإلرساء:

 .(2)ال: مطرودا  ق

 تفسريه. ومل أقف عىل سواه مما نقله الرواة عن ابن عباس أو محلة

روى الطربي  [81]اإلرساء: ﴾ں ڻ ڻ ڻ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [32]

 .(3)ذاهبا   قال: بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس 

هوقومل أقف يف تفسري وى عىل ما لة تفسريه سمما روي عن ابن عباس أو مح  الز 

 ذكرت.

روى الطربي  [83]اإلرساء: ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [33]

 .(4) أنه قال يف تفسريها: قنوطا   عباس  بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن

 ه.ة عن ابن عباس أو محلة تفسريومل أقف عىل سواه مما نقله الروا

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ ﴿تفسري قوله تعاىل  يف [34]

                                       
 .(8/55)ه رواه الطربي يف تفسري  (1)

 .(8/83)رواه الطربي يف تفسريه  ( 2)

 .(8/139)رواه الطربي يف تفسريه  ( 3)

 .(8/140)رواه الطربي يف تفسريه  ( 4)
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: ن أيب طلحة عن ابن عباس روى الطربي بإسناده عن عيل ب [97اإلرساء:]

ېئ ېئ ﴿، ثم قال: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿قوله 

، وقال: [12الفرقان:] ﴾پ پ پ پ ﴿، وقال: [53الكهف:] ﴾ىئ ىئ

ما يرسهم، وأ : فال يرون شيئا  ﴾ٿ ﴿ا قوله ، أم[13الفرقان:] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿

 .(1) يرسهمال يسمعون شيئا   ﴾ُصاًم ﴿له ون بحجة، وقوال ينطق ﴾ُبكام   ﴿قوله 

ره سوى عىل ما رواه ـة تفسيـملـاس أو حـن عبـن ابـة عـى روايـف علـم أقـول

 ابن أيب طلحة.

 روى الطربي [107]اإلرساء: ﴾ ڃ ڃ ڃ ﴿يف تفسري قوله تعاىل  [35]

 .(2)قال: للوجوه اس عن ابن عب يب طلحةبإسناده عن عيل بن أ

 ىل ما ذكرت.تفسريه سوى عأقف عن ابن عباس ومحلة ومل 

 املطلب الثاين: ما خالف فيه املرويَّ عن ابن عباس أو محلة تفسريه
من تفسري سورة اإلرساء  مل أقف فيام رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس 

ىل موضع واحد سريه سوى عالرواة عن ابن عباس ومحلة تفخيالف فيه بقية مما 

 فقط، وهو:

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ اىليف تفسري قوله تع [63]

روى الطربي بإسناده عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  [110]اإلرساء: ﴾ڻ

 .(3)أنه فرسها بقوله: ال تصل مراءاة الناس وال تدعها خمافة الناس 

باعهم روايات تابعني وأتواملعتنني بنقل تفسريه من الوقد ورد عن ابن عباس 

 ثة أقوال:يف ثال كثرية، تنحرص

                                       
 .(8/152)سريه ي يف تفرواه الطرب  (1)

 .(8/163)الطربي يف تفسريه  رواه ( 2)

 .(12/256)( 13029، والطرباين يف املعجم الكبري ح )(8/170)يف تفسريه رواه الطربي  ( 3)
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دعاء واملسألة، روي ذلك عن ابن عباس من أهنا نزلت يف ال األول: القول

طريق عكرمة، وعطية العويف. وروي عن عطاء، وجماهد من طرق، وسعيد بن 

 .(1)جبري من تفسريهم

وي ذلك عن الة. وقد را  عن اجلهر بالقراءة يف الص: أهنا نزلت هنيالقول الثاين

ن سعيد . وروي ع(3)ضحاك، وعكرمة، وال(2)بن جبري ق سعيدابن عباس من طري

 .(4)بن جبري، وعطاء من تفسريمها

، أو إخفائها خمافة  :القول الثالث أهنا نزلت يف النهي عن اجلهر بالصالة رياء 

ابن الرواة عن من بني  -فيام اطلعت عليه-ة الناس. وهو ما انفرد به عيل بن أيب طلح

 .ابن عباس ملعنيني بنقل تفسري ني وأتباعهم من االتابععباس، أو املفرسين من 

ولفظ اآلية صالح الحتامل املعاين مجيعها، وإن كان سبب النزول يرجح بعض 

عباس  هذه املعاين؛ إال أن الذي نناقشه هنا هو خمالفة ما رواه ابن أيب طلحة عن ابن

 من تفسريهم. أم كان رفعوه إىل ابن عباسعنه، سواء ملا رواه سائر الرواة 

ىل أن املراد هبا النهي عن الرياء بالصالة، أو تركها خمافة الناس مل آلية عفإن محل ا

، فيام روي عنهم أقوال بل انفرد به ، -فيام وقفت عليه  -ينقل عن أحد منهم 

 ية.وا به اآلأحدا  منهم فيام رووه أو فرس ، ومل يوافقأخرى استفاضت عنهم

كن ثمة رياء، مما يرجح أن ما رواه ي ر أن اآلية مكية، وملخذ بعني االعتبامع األ

 ابن أيب طلحة داخل فيام حتتمله اآلية، وليس حدا  جلميع حمتمالهتا.

ومن هذا الباب فإين أميل إىل أن هذا اخلالف من باب اختالف التنوع، ال من 

 علم.ختالف التضاد. واهلل تعاىل أباب ا

                                       
 .(167، 8/166)روى هذه اآلثار الطربي يف تفسريه  ( 1)

، ﴾ ڻڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ ڳ ڱ  ﴿ رواه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب( 2)

 .(2/123)( 446كتاب الصالة، ح ) ، ومسلم يف صحيحه،(8/514)(، 4722ح )
 .(8/168)روامها الطربي يف تفسريه   (3)

 .(8/169)روامها الطربي يف تفسريه  ( 4)
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 املبحث خالصة

وافق فيها أحدا  من الرواة عن ابن الروايات التي مل يعىل شتمل هذا املبحث ا

 عباس أو محلة تفسريه.

 وذلك عىل نوعني:

يروى عنهم يف هذا املوضع يشء؛ فينفرد ابن أيب طلحة هبذه  أن ال النوع األول:

تة ضع، كانت سموا (7)وهي ئر محلة تفسريه، الرواية عن ابن عباس من بني سا

 بني آيات. ردات، وإحداها يف اجلمع تفسري معاين مفمنها يف

، ولكن -موقوفا  عليهم أو مرفوعا  إىل ابن عباس-أن يروى عنهم  النوع الثاين:

أيب طلحة خالفهم، وهو موضع واحد، كان مشتمال  عىل تفسري آية، ومرتبطا  ابن 

اب ع ال من بتالف التنورجح عندي أن يكون من باب اخبسبب نزوهلا، واأل

 هذا البحث أنه مل يوافق أحدا  من محلة تفسري . إال أن الذي يعنينا يفاختالف التضاد

 ابن عباس رغم كثرة ما روي عنهم.

رواية  (63)روايات من بني  (8)ات يف هذا املبحث البالغ عددها ومجيع الرواي

إنه  طلحة، حيث ابن أيب تضفي قيمة إضافية لرواية عيل له يف تفسري سورة اإلرساء،

التي مل تنقل عن ابن  ندة إىل ابن عباس عددا  من الروايات املسقد حفظ لنا 

تالميذه أو املعتنني بنقل تفسري من عباس من طرق أخرى، بل مل تنقل حتى عن 

 أتباع التابعني.

رة اإلرساء أنموذجا  وبذلك تم هذا البحث التطبيقي، الذي اختذ تفسري سو

ايات ن عباس، وبني بقية الروات عيل ابن أيب طلحة عن ابرواية بني للموازن

استفادوا  املرفوعة إليه، أو املوقوفة عىل محلة تفسريه الذين يغلب عىل الظن أهنم قد

 هذا التفسري منه.

 .واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
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 اخلامتة
عىل نبيه ومصطفاه،  الصاحلات، والصالة والسالمته تتم نعمحلمد هلل الذي با

 عىل آله وصحبه ومن اهتدى هبداه، أما بعد:و

رواية عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس يف " فقد أمتمت بحثي الذي سميته:

تفسري سورة  -دراسة موازنة مع املرويات عن ابن عباس وتالميذه  -التفسري 

تلقى منه ابن  يف املصدر الذي لة الرتجيحمنه حماوض ، كان الغر"اإلرساء أنموذجا  

 لحة تفسري ابن عباس.أيب ط

البالغ عددها -ة اإلرساء وبعد استقراء الروايات الواردة عنه يف تفسري سور

، ومقارنتها ببقية الروايات الواردة عن ابن عباس، والروايات -رواية (63)

 التالية:اإلحصائية ائج  النتت عىلنني بنقل تفسريه وروايته وقفالواردة عن املعت

يف تفسري ة عن عيل ابن أيب طلحة عن ابن عباس غ عدد الروايات الواردبل •

( رواية منها من جماهد، ووافق كام 13، ظهر استقاؤه لـ)( رواية63)سورة اإلرساء 

، وخالف مجيع ( موضعني2( منها، ومال إىل تفسري غريه يف )6وافق غريه يف )

اهد الروايات مل يرو عن جم(، وبقية 1يف موضع واحد ) -جماهديهم بام ف-الرواة 

 ( رواية.14فيها يشء، وعددها )

ابن عباس يف موضع واحد يف تفسري ظهر ميله لرواية سعيد بن جبري عن  •

 سورة اإلرساء.

ال ، إ( مواضع من املرويات يف تفسري سورة اإلرساء7وافق ابن جريج يف ) •

 .عباس ابن تفسريابن أيب طلحة نه تلقى ملذي أنه مل يتبني يل املصدر ا

 لنتائج العلمية التالية:كام وقفت عىل ا

عن ابن عباس عيل ابن أيب طلحة هو أرجح مصادر رواية  أن جماهدا   •

 وآكدها وأكثرها.
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ترجح لدي أيضا  أن البن أيب طلحة مصادر أخرى للرواية عن ابن عباس،  •

 .ن سعيد بن جبري أو عكرمةوقد يكو

من بني  -ا من التفسري باملأثورمما وصل إلين-ع انفرد هبا هناك مواض أن •

طا  بسبب النزول، وموضعا  سائر أصحاب ابن عباس، ال سيام أن منها موضعا  مرتب

 تضمن اجلمع بني آيات، ومها مما تستدعي الدواعي نقله والعناية به يف الغالب.

 :، ومهان ابن عباسحة عحول رواية عيل بن أيب طل أويص بدراستنيكام 

عن ابن عباس يف القرآن كامال ، يات عيل ابن أيب طلحة دراسة موازنة ملرو •

أكثر وضوحا ، يتبني من خالهلا املصادر األخرى لتخرج النتائج أدق، وأشمل، و

 التي استقى منها ابن أيب طلحة تفسري ابن عباس.

 طلحة من بنيأيب التي انفرد هبا عيل ابن دراسة موازنة ناقدة للمواضع  •

 سائر أصحاب ابن عباس.

طارقا  بابا  بوسيلة  ا  تقديم إضافة علمية للتخصص،د كتبت هذا البحث راجيوق

، فام كان من صواب فمن اهلل، وما كان من خطأ فمن نفيس ومن فيها جدة

وأن ُيعله يف  كاتبه وقارئه،الشيطان، وأسأل اهلل جل وعال أن ينفع هبذا البحث 

ىل نبينا ني، وصىل اهلل وسلم عانا أن احلمد هلل رب العاملوآخر دعو، سناتميزان احل

 وصحبه أمجعني. حممد وعىل آله
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 املصادر واملراجع فهرس
، ت: هـ(911)ت ن بن أيب بكر السيوطي ـمـرحـد الـبـ، لعرآنــــوم القــلـي عـان فـــقـإلتا -1

املدينة يف، لك فهد لطباعة املصحف الرش، جممع املهـ1426 رآنية،ـات القـالدراسمركز 

 النبوية.

، ت: حممد فؤاد عبدالباقي، هـ(562)ت، ملحمد بن إسامعيل البخاري األدب املفرد -2

 م، دار البشائر اإلسالمية، بريوت.1989-هـ1409، 3ط

، ت: د. حممد هـ(446)ت ييل ، خلليل بن عبداهلل اخللاإلرشاد يف معرفة علماء احلديث -3

 الرياض. رشد،هـ، مكتبة ال1409، 1دريس، طعيد عمر إس

: حممد أبو الفضل ، تهـ(328)ت ملحمد بن القاسم ابن األنباري  ،األضداد -4

 م، املكتبة العرصية، بريوت.1987 -هـ 1407إبراهيم، 

أمحد عبد ، ت: عادل هـ(745)ت ، أليب حيان حممد بن يوسف الغرناطي البحر احمليط -5

 ت.بريوم، دار الكتب العلمية، 2001-هـ1422، 1املوجود وآخرين، ط

، ت: هـ(0512)ت ، ملحمد بن حممد الزبيدي جواهر القاموساتج العروس من  -6

 جمموعة من املحققني، دار اهلداية، مرص.

، طبع حتت مراقبة: حممد هـ(256)ت ، ملحمد بن إسامعيل البخاري التاريخ الكبري -7

 آباد.ية، حيدر خان، دائرة املعارف العثامن املعيد عبد

، ت: د. بشار عواد هـ(463)تاخلطيب البغدادي  ن عيل، ألمحد باتريخ بغداد -8

 م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.2002-هـ1422، 1معروف، ط

العزيز بن  ، لعبدالتحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلاثر يف إرواء الغليل -9

 اض.رشد، الريم، مكتبة ال2001-هـ1422، 1ط مرزوق الطريفي،

دار   ، م1983-هـ1403، 1، طهـ(161)تالثوري  ن سعيد، لسفيان بتفسري الثوري -10

 بريوت.الكتب العلمية، 

، 1، حلكمت بن بشري ياسني، طالتفسري الصحيح )الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور( -11

 م، دار املآثر، املدينة.1999-هـ1420
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، ت: أ.د. حكمت بن هـ(774 )تن كثري ، إلسامعيل بن عمر بن العظيمتفسري القرآ -12

 هـ، دار ابن اجلوزي، الدمام.1431، 1سني، طشري ياب

، ت: عبدالرمحن الطاهر السوريت، (هـ220ت:ري آدم بن أيب إايس تفسري جماهد )تفس -13

 م، جممع البحوث اإلسالمية، باكستان.1976-هـ1396، 1ط

م، دار 2004-هـ2514، 1، ت: هند شلبي، طهـ(200)ت: ن سالم تفسري حيىي ب -14

 ت.الكتب العلمية، بريو

يب األشبال ، ت: أهـ(852)ت ، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين يب التهذيبتقر  -15

 هـ، دار العاصمة، الرياض.1416، 1صغري أمحد شاغف الباكستاين، ط

ى املعلمي رمحن بن حيي، لعبد الالتنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل -16

 املعارف، الرياض.كتبة هـ، م1406، 2ين األلباين، طنارص الد ، ت حممدهـ(1386)ت

، حتقيق هـ(742)تبد الرمحن املزي ، ليوسف بن عهتذيب الكمال يف أمساء الرجال -17

 م، مؤسسة الرسالة، بريوت.1992-هـ1413، 1بشار عواد معروف، ط

-ـه1420، 3، طهـ(310)ت الطربي حمد بن جرير ، ملجامع البيان يف أتويل القرآن -18

لطبعة التي أعزو إليها يف البحث إال إذا وهي ادار الكتب العلمية، بريوت. م، 1999

 نصصت عىل خالف ذلك.

، طبع بإرشاف: د. هـ(310)ت ، ملحمد بن جرير الطربي جامع البيان يف أتويل القرآن -19

 مرص. م، دار هجر،1200-هـ1422، 1عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي، ط

، ت: عبد (هـ671)ت أمحد األنصاري القرطبي  ملحمد بن ،اجلامع ألحكام القرآن -20

 ريب، بريوت.م، دار الكتاب الع2001-هـ1422، 4الرزاق املهدي، ط

، ت: كامل مصطفى هـ(377)ت ، لعيل احلسني بن أمحد الفاريس احلجة للقراء السبعة -21

 بريوت. كتب العلمية،م، دار ال2001-هـ1421، 1اهلنداوي، ط

، 1، ط(هـ911)ت سيوطي كر ال، لعبد الرمحن بن أيب بأثورفسري ابملالدر املنثور يف الت -22

 وت.م، دار الكتب العلمية، بري2000-هـ1421

، ت: عمرو عبداملنعم سليم، هـ(281)ت ، لعبد اهلل بن حممد ابن أيب الدنيا ذم املالهي -23

 هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.1416، 1ط
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، 1، طهـ(597)ت ابن اجلوزي ن بن عيل ، لعبد الرمحيف علم التفسري زاد املسري -24

 م، دار ابن حزم، بريوت.2002-هـ1423

، ت: حبيب الرمحن األعظمي، دار هـ(181)تارك املب ، لعبداهلل بنالزهد والرقائق -25

 الكتب العلمية، بريوت.

، 2ندوي، ط، ت: خمتار أمحد الهـ(458)ت ، ألمحد بن احلسني البيهقي شعب اإلميان -26

 الرياض. بة الرشد،م، مكت2004-هـ1425

-هـ1417، 3، طهـ(1420)ت حمد نارص الدين األلباين ، ملصحيح األدب املفرد -27

 دليل، اجلبيل.بة الم، مكت1996

، مع رشحه فتح الباري، هـ(258)ت ، ملحمد بن إسامعيل البخاري صحيح البخاري -28

 م، دار السالم، الرياض.2000-هـ1421، 1ط

، )مع رشحه للنووي(، هـ(612)ت بوري ، ملسلم بن احلجاج النيساسلمصحيح م -29

، دار اخلري، م1994-هـ1414، 1عىل إعداد طباعته عيل عبد احلميد بلطه جي، طرشف أ

 بريوت. -دمشق 

، لراشد عبد املنعم الرجال، صحيفة علي بن أيب طلحة عن ابن عباس )تفسري ابن عباس( -30

 الثقافية، بريوت. م، مؤسسة الكتب1993-هـ1414، 2ط

، مجع وختريج ودراسة: أمحد رييف التفس  لحة عن ابن عباسبن أيب ط صحيفة علي -31

 م.1989-هـ1409درجة املاجستري بجامعة أم القرى، العاين، رسالة علمية لنيل بن عايش 

، ت: د. هـ(852)ت، ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين العجاب يف بيان األسباب -32

 الدمام. ن اجلوزي،م، دار اب1997-هـ1418، 1س، طعبد احلكيم األني

ت: رضاء اهلل ، هـ(369)خ عبداهلل بن حممد ابن حيان أليب الشي، العظمة -33

 هـ، دار العاصمة، الرياض.1408، 1ط املباركفوري،

، هـ(852)ت ، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين فتح الباري شرح صحيح البخاري -34

 الرياض. م، دار السالم،2000-هـ1421، 1ط

 حممد بن عاشور، ، ت: أيبـ(ه427)ت د الثعلبي د بن حمم، ألمحالكشف والبيان -35

 ريوت.ار إحياء الرتاث العريب، بم، د2002-هـ1422، 1ط
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، لعبد احلق بن غالب بن عطية األندليس احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -36

م، دار الكتب 1200-هـ1422، 1عبد السالم عبد الشايف حممد، ط ، ت:هـ(546)ت

 ت.بريو العلمية،

الكاتب، ، ت: أمحد عصام هـ(327)ت بن أيب حاتم بن حممد ا، لعبد الرمحن سيلاملرا -37

 ، دار الكتب العلمية، بريوت.م1983 -هـ1403، 1ط

، ت: حممد عبد اهلل النمر هـ(516)ت ، للحسني بن مسعود البغوي معامل التنـزيل -38

 ة، الرياض.م، دار طيب2002-هـ1423، 5وآخرين، ط

، ت: حممد عيل هـ(338)ت فر النحاسد بن حممد أبو جع، ألمحرميمعاين القرآن الك -39

 جامعة أم القرى. م، من مطبوعات1988-هـ1409 ،1الصابوين، ط

، ت: محدي عبد املجيد السلفي، هـ(360)ت، لسليامن بن أمحد الطرباين املعجم الكبري -40

 م، مطبعة الزهراء احلديثة.1984-هـ1404، 2ط

نية، إرشاف: أ.د. مات القرآالدراسات واملعلو داد مركز، إعموسوعة التفسري املأثور -41

 ر ابن حزم، بريوت.م، دا2017-هـ1439، 1يار، طمساعد بن سليامن الط

، 1، ت: عيل حممد البجاوي، طهـ(748)ت ، ملحمد بن أمحد الذهبي ميزان االعتدال -42

 م، دار املعرفة، بريوت.1963-هـ1382

النحاس  ن حممد بن إسامعيلألمحد ب ،ملنسوخ يف كتاب هللا عز وجلالناسخ وا -43

الرسالة، ، مؤسسة 1991 -هـ1412، 1الالحم، ط، ت: سليامن بن إبراهيم هـ(338)

 بريوت.

-هـ1418، 1، طهـ(833)ت ، ملحمد بن حممد ابن اجلزري النشر يف القراءات العشر -44

 م، دار الكتب العلمية، بريوت.1998
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 لخصامل
 ونظائره، يعرض هذا البحث موضوع الفرار يف كتاب اهلل الكريم، مفهومه،

وأنواعه، فمنه الفرار املحمود وهو الفرار إىل اهلل تعاىل، وفرار العبد من الشيطان، 

ومنه الفرار املذموم ا يف سبيل اهلل، والفرار بالدين من الفتن والظلم، والفرار جهاد  

زهم عن فقني من اإليامن والدعوة، ومن عذاب اهلل وعجوهو فرار الكفار واملنا

 وهيومن املوت. ويعرض هذا البحث أسباب الفرار ذلك، وفرارهم من الزحف، 

الفرار خشية األذية يف الدين أو البدن، والفرار بسبب الرعب واهللع، والفرار 

اهلجرة لعالمات الفرار املحمود كبسبب الوباء، والفرار هلول املوقف. كام يعرض 

والنكوص  ية، وعالمات الفرار املذموم كتولية األدبار والركضومفارقة حمل املعص

 عىل األعقاب وانزالق األقدام، كام يعرض آلثار الفرار املحمود واملذموم.

بحث املنهج االستنتاجي االستقرائي، وختمت البحث هذا الوقد هنجت يف 

 بخامتة بينت فيها أبرز نتائج البحث. 

 .أنواعه –نظائره  –مفهومه  -الفرار -القرآن الكريم  تاحية:ت املفالكلما
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 مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله 

 وصحبه أمجعني، أما بعد: 

ة فلقد احتوى كتاب اهلل الكريم عىل موضوعات مجة، بالغة األمهية يف حيا

 منهالبرشية، والتي عكف طلبة العلم عىل 
ٍ
ات آليات ذا، فجمعوا ادراسة يشء

خرجوا ما فيها من دالالت وهدايات، فظهرت لنا ا واستودرسوهضوع الواحد املو

خدم كتاب اهلل الكريم وتكشف شيئ ا من أرساره وكنوزه، ـدراسات موضوعية ت

ج العرص العاتية خضم أمواسيام يف حلاجة ملحة ملثل هذه الدراسات الوأصبحت ا

ا من  ثي هذا يتناولومشكالته، وبح وهو هلل الكريم كتاب ا تموضوعاموضوع 

، دراسة موضوعية الفرار يف ضوء القرآن الكرمي()لفرار( وعنونت له بـضوع )امو

 وقد اخرتت هذا املوضوع لعدة أسباب منها:

، كدراسة علمية، عىل1 حسب علمي  . جدة املوضوع، وعدم بحثه استقالال 

 بعد البحث والسؤال. 

و من حد ينجه ال أعاىل؛ ألنومواله ت إىل ربهعة بالفرار ة العبد للمسار. حاج2

 الوقوع يف الذنوب واملعايص وكلنا ذوو خطأ.

 . غفلة الكثري من الناس عن قدر الفرار إىل اهلل وحقيقته.3

كتاب اهلل يلزم . ورود نظائر، وأسباب، وأنواع، وعالمات، وآثار للفرار يف 4

 بياهنا والتعرف عليها.

 مشكلة البحث: 
حممود من أنواع الفرار فرار حديث القرآن عن نوعني  يفالبحث  تكمن مشكلة

وهو فرار السعداء إىل اهلل، وفرار مذموم وهو فرار األشقياء من اهلل، وتعدد أسباب 

، مما يستدعي ملّ كل فرار منهام، وعالماته، وآثاره، وتفرقها وتنوعها يف كتاب اهلل

 ياته.املوضوع وبيان دالالته وهداشتات 
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 : بقةالسسات االدرا
لمية، وسؤال املختصني مل أجد دراسة تبات واملراكز العبعد البحث يف املك

مطابقة للموضوع، سوى بعض الكتب الصغرية واملقاالت يف الوعظ واإلرشاد 

 ك الذنوب ومن ذلك:التي تتحدث عن موضوع التوبة والرجوع إىل اهلل وتر

ة بموضوعنا إذ أي عالق ليس لهالقلموين. و )ففروا إىل اهلل( أليب ذر كتاب .1

املؤلف يف آفاق الروح واجلسد وما يؤدي إليها وطريق العالج من هذه  حثيب

اآلفاق بالعودة إىل اهلل تعاىل قلب ا وقالب ا وبالتوبة النصوح. وقد تناول هذه املسألة 

الدعاء، ة، الدنيا، املوت، الصالة،  عدة مواضيع منها: التوبعىل ضوء البحث يف

 .(1)لخيف الغناء، ...ااإلسالم  كر، حكمالذ

كتاب )حياة السعداء يف الفرار إىل اهلل( أليب إسالم صالح طه عبد الواحد،   .2

جمموعة من اخلطب )خطب وليس له أي عالقة بموضوعنا إذ هو يف األصل 

ة و بني فيها حيا -بعامن -سن يف مسجد إبراهيم احلاج ح اجلمعة( ألقاها املؤلف

 .(2)م تعاىل لنتأسى هبإىل اهلل م فرارهالسعداء يف

. املقاالت واخلطب، احتوت الشبكة العنكبوتية عىل مجلة من املقاالت 3

، والتي (4)أو )ففروا إىل اهلل( (3)واخلطب التي عنون هلا كاتبوها بـ )الفرار إىل اهلل(

وعظي بعيد  لرجوع إىل اهلل وترك الذنوب، بأسلوبموضوع التوبة وا تتحدث عن

  خصصة.   اسة العلمية املتعن الدر دكل البع
                                       

 هـ.1424ا، )ففروا إىل اهلل( تأليف: أيب ذر القلموين، ط مكتبة الصف راجع كتاب (1)

عامن، األردن، د، لواحصالح طه عبد ا المتأليف: أيب إسار إىل اهلل( داء يف الفرراجع كتاب )حياة السع (2)

 هـ.1429

يس، وأبو مالعزيز بن نارص اجلليل، والشيخ صالح املغا بليس، وعبدكمقال الدكتور: حممد راتب النا (3)

 الكايف وغريها. إسحاق احلويني، وعمر عبد

  وغريها.، املعلم، ود. رواء حممود حسنيمحد بن حسن مقال: عصام بن هاشم اجلفري، والشيخ أك (4)
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 أهداف البحث:
 .الوقوف عىل النظائر القرآنية للفرار يف كتاب اهلل. 1

 .بيان أسباب الفرار يف القرآن الكريم.2

 والتفريق بينها..بيان أنواع الفرار 3

 اآلثار املرتتبة عليه.المات الفرار و.التعرف عىل ع4

 خطة البحث:
 ة وفهرس:وثالثة فصول وخامت ومتهيد  مقدمةالبحث عىلوي حيت

:   املقدمة: أوًلا
وتتضمن: أسباب اختيار املوضوع، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، 

 وأهداف البحث، وخطته.

 لبان: مط وفيهالتمهيد  اثنياا:
 قرآن.اللغة وال الفرار يف :األول املطلب

 ية.نظائر الفرار القرآن :الثاين املطلب

 ي ثالثة:رسالة وهلفصول ا :اثلثاا
 أنواع الفرار وفيه مبحثان: :ألولالفصل ا

 الفرار املحمود وفيه أربعة مطالب: املبحث األول:

 الفرار إىل اهلل. املطلب األول:

 الفرار من الشيطان. املطلب الثاين:

 لدين من الفتن والظلم.ار باالفر املطلب الثالث:

 لجهاد.الفرار ل املطلب الرابع:
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 أربعة مطالب: الفرار املذموم. وفيه :ينالثا بحثامل

 الفرار من اإليامن والدعوة. املطلب األول:

 حماولة الكفار الفرار من عذاب اهلل وعجزهم عن ذلك. املطلب الثاين:

 الفرار من الزحف. املطلب الثالث:

 الفرار من املوت. :املطلب الرابع

 ه:وفي أسباب الفرار. الفصل الثاين:

:  دين أو البدن.يف الية األذية شالفرار خ أوًلا

 الفرار بسبب الرعب واهللع. اثنياا:

 الفرار بسبب الوباء. اثلثاا:

 الفرار هلول املوقف.  رابعاا:

 عالمات وآثار الفرار وفيه مبحثان: :الفصل الثالث

 وفيه مطلبان: الفرار عالمات :املبحث األول

 حمود.ملعالمات الفرار ا املطلب األول:

 ار املذموم.عالمات الفر ين:ااملطلب الث

 آثار الفرار وفيه مطلبان: :املبحث الثاين

 آثار الفرار املحمود. املطلب األول: 

 املذموم.آثار الفرار  املطلب الثاين:

 اخلامتة. رابعاا:

 فهرس املصادر. خامساا:
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 التمهيد
 وهو يف مفهوم الفرار ويتضمن مطلبان:

 قرآن.فرار يف اللغة واللا :ألولاملطلب ا
: الفرار لغة.و أ  ًلا

ا: هرب َفرَّ يِفرُّ فِرار 
وا أي (2)عن اليشء خافه وعن األمر كشف (1) . وتفارُّ

اقة بن (4)والِفّر والِفرار: الروغان واهلرب. (3)هتاربوا . ويف حديث اهلجرة: قال رسر

ال: مرا فقف نةيملدمهاجرين إىل ا وإىل أيب بكر  × نظر إىل النبيمالك حني 

ها؟ش أفال أرد عىل قريرُّ قريهذان فِ  ش فِرَّ
 . (6)يريد الفارين من قريش (5)

القوم عزم قلوهبم ... فهن هواء ويف حديث عاتكة بنت عبداملطلب: أَفرَّ صباح 

 .(7)واحللوم عوازب

 .(8)ة بعيدة غائبة العقولأي: محلها عىل الفرار وجعلها خالي

اه غري إرادية جتكة ل وحردة فعأن اهلروب ر: اررالفوالفرق بني اهلروب و

موقف ما وغالب ا يكون لوجهة غري معلومة أو معروفة. أما الفرار فهو إرساع يف أمر 

ا.ما   لقصد وجهة معلومة ومرتب هلا مسبق 

                                       
 ( مادة: )فرر(.2/780لجوهري )ح للصحاا (1)

 (.2/479األفعال البن القطاع ) (2)

 ( مادة: )فرر(.2/780الصحاح ) (3)

 رر(.( مادة: )ف5/50(، لسان العرب البن منظور )3/358بن سيده )املخصص ال (4)

 رقم 324 /6ق مرسال  )سحامة عن ابن عون عن عمري بن إعن أيب أسا أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه (5)

31777). 

 (.3/427)النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  (6)

(: رواه 72 /6( وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )186رقم  24/348)أخرجه الطرباين يف الكبري  (7)

 له ثقات.، وبقية رجاوفيه ابن هليعة وفيه ضعف وحديثه حسن الطرباين،

 (.742 /3ر )احلديث واألثيب النهاية يف غر( 8)
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 اثنياا: الفرار يف القرآن.
عرش مرات فكانت عىل  هتا يف كتاب اهلل الكريموردت لفظة الفرار ومشتقا

  :عانم

 [50الذاريات:]  ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت﴿ ىل:تعا قال ،التوبة األول:

 .(1)أي: توبوا إىل اهلل من ذنوبكم

  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿تعاىل:الكراهة، قال  الثاين:

 .(2)أي: تكرهونه   [8اجلمعة: ]

ا من  [6نوح: ]  ﴾ٴۇ ۋ ۆ ۈ ۈ ﴿  التباعد، قال تعاىل: الثالث: أي: تباعد 

 .(3)اإليامن

ترك ، [34عبس:]  ﴾جئ حئ  ىئ ی ی ی ی ىئ﴿ الرتك، قال تعاىل: رابع:لا

 .(4)مواالهتم ونرصهتم والسؤال عنهم

ڱ ڱ ں ں ڻ   ﴿ بقية اآليات كقوله تعاىل:اهلروب عند  اخلامس:

ا .[18الكهف: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ  .(5) أي: ألدبرت عنهم هارب ا منهم فار 

ى: عنملوا ،[21الشعراء: ] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ وله:قو

 .(6)منكم إىل مدينت بره
                                       

(، اجلامع ألحكام القرآن 4/173اجلوزي )(، زاد املسري البن 3/347بحر العلوم للسمرقندي ) (1)

 .(17/53لقرطبي )ل

 (.3/447(، بحر العلوم )23/379تفسري الطربي ) (2)

 (.18/300)(، اجلامع ألحكام القرآن 4/423املسري )(، زاد 22/251تفسري البسيط للواحدي )ال (3)

 (.31/61(، مفاتيح الغيب )23/238لبسيط للواحدي ) التفسريا (4)

 (.17/626 الطربي )تفسري (5)

 (.2/552العلوم )بحر  (6)
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 .[13 :األحزاب]   ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ وقوله:
 .[16األحزاب: ]   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ وقوله:
 .  [51-84: املدثر] ﴾ٺ ٺ ٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ وقوله:
 .[10]القيامة:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ وقوله:

جلهاد، وا رة،هلجات ب اهلل تتحدث عن الفرار كآياأخرى يف كتاوجاءت آيات 

 عة للطاعات ونحوها. الشيطان، واملسار ذة منواالستعا

دفات عدة للفرار كاملحيص، واملناص، واملحيد، والنفاذ، اكام جاءت مر

ا وهذه والتويل، والركض واهلروب، واإلباق، ايأيت بياهنا  مجيع    .بإذن اهلل الحق 

 ظائر الفرار القرآنية.لثاين: ناملطلب ا
فاذ، يص، والنوص، واحليد، والنكاحل القرآن الكريم يف رافرال رائتعددت نظ

 وبياهنا كالتايل: .واهلروب، واإلباق

:  احمليص:  أوًلا
ا: رجع ،  وهرب (1)حيص: احلَْيص: احليد عن اليشء، حاص عنه حييص حيص 

، (2)مرب، نكصوا عىل أعقاهبيطلبون الفرار واملهوحاص القوم: جالوا جولة 

. ويف (3)عىل الفرار منهحرص  : حايص املوت:الويقه، البغو وحايصه راوغه

ف: أنه خرج من الطاعون فقيل له يف ذلك، فقال: هو املوت نحايصه  طرِّ حديث مر

 .(5)، أي: نحرص عىل الفرار منه(4)والبد منه

                                       
 (.17/540( مادة حيص، تاج العروس للزبيدي )7/19العرب )لسان ( 1)

 (.1/459خمتار )معجم اللغة العربية املعارصة ألمحد  (2)

 (.1/211ة )اللغة العربيمع جم –املعجم الوسيط  (3)

 (.231الزهد الكبري )ص:  أخرجه البيهقي يف (4)

 (.468 /1واألثر )هاية يف غريب احلديث الن (5)
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، (1)الوا: قتل حممداص املسلمون حيصة، قويف حديث أنس: ملا كان يوم أحد ح

 .(2)رارالف ونأي: جالوا جولة يطلب

)فحاصوا حيصة محر الوحش  يف وصف جملس هرقل: سفيانويف حديث أيب 

 .(3)إىل األبواب فوجدوها قد غلقت(

 .(4)واملحيص: مصدر ميمي من حاص، حاص عن مهرب ومفر

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ومن ذلك قوله تعاىل:

چ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چڦ ڦ ڦ 

: أي [12:مهي]إبرا ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .(5)يص: وهو العدول عىل جهة الفرار، من احلبعذاال من ومهرب ىجنم

 .[121]النساء: ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿وقوله تعاىل:

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿وقوله تعاىل:
 .[48]فصلت:

 .[35]الشورى: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿وقوله تعاىل:

ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ :تعاىل وقوله

 .[36]ق: ﴾ٺٺ ٺ 

                                       
، ومن حديث املفضل ( وقال: هذا حديث غريب من حديث ثابت2/332نعيم يف احللية )أخرجه أبو  (1)

 بن مغراء عنه . محندالره أبو زهري عبد بضالة برصي عزيز احلديث، تفرمبارك بن ف بن فضالة، وهو أخو

 ( .684 /1النهاية يف غريب احلديث واألثر ) (2)

 (.7رقم 1/8اري )أخرجه البخ (3)

 (.1/594العربية املعارصة )معجم اللغة  (4)

 (.197 /3للبيضاوي )ويل أنوار التنزيل وأرسار التأ (5)
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 اص.املن ا:اثنيا 
وناص عن قرنه ينوص ، (2)، واملناص: املهرب، وامللجأ واملفر(1)النّوص: الفرار

ا: أي فرَّ وراغ  ا ومناص  نوص 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ﴿ . ومنه قوله تعاىل:(3)

 .(4)عذابأي: ومل يكن ذلك الوقت وقت فرار من ال [3]ص: ﴾ٿ ٹ ٹ 
 احليد.  اثلثاا:

ايوح حيدةيد حي ءاليش حاد عن ود 
املفر، مصدر ميمي من حاد  :يدح. وامل(5)

 . ومنه قوله تعاىل:(7). يقال: مالك حميد عن هذا: مالك مفر منه(6)عن، حاد من
أي: ما كنت تقدر عىل  [19]ق:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿

 .(8)الفرار منه

 النفاذ. رابعاا:
، (9)وهنحو يف أمر ءعىل مضا ء والذال: أصل صحيح يدلون والفانفذ: الن

، (11)، والنفاذ اجلواز واخللوص من اليشء(10)أمره وهو املايض فيه يف فذناورجل 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ ومنه قوله تعاىل:

، واملعنى: إن استطعتم الفرار [33]الرمحن: ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

                                       
 مادة: )نوص(. (7/102عرب )لسان ال( 1)

 بق.سااملصدر ال( 2)

 .ابقالس املصدر( 3)

 (.26/366مفاتيح الغيب للرازي ) (4)

 ( مادة: )حيد(.2/123بن فارس ) مقاييس اللغة ال( 5)

 (.1/593ة املعارصة )معجم اللغة العربي( 6)

 (.1/211املعجم الوسيط )( 7)

 (.7/400 ابن كثري )تفسري( 8)

 مادة: )نفذ(.( 5/458غة )مقاييس الل( 9)

 ( مادة: )نفذ(.41/314) زهريأليب منصور األة هتذيب اللغ (10)

 (.( مادة: )نفذ8/189العني للخليل ) (11)
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 .(1)لئال تقعوا يف العذاب ففروا

 اهلروب. مساا:اخ
ال ل: ماله هارب وقاويب هيرب، هر وقد. ارالفر نواهلربا اهلروب، واهلرب

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿. ومن ذلك قوله تعاىل: (2)قارب أي: صادر وال وارد

[12]اجلن:  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ 
 .(3)عذابه لن نعجزه أن يعذبناأي: لو فررنا من  

 اإلابق. سادساا:
ا و ا إَأبَِق الغالم َيأبِق َأبِق  ا، وأبِق يأَبق أَبق  وفرَّ  (4)ذا هربأْبق 

ق سم اإلباالوا ،(5)

ا لسوء خلقه(6)و آبقفه ا وعناد  . واآلبق: مملوك فّر من مالكه مترد 
. واإلباق: (7)

ژ ڑ ڑ ﴿ :ذلك قوله تعاىل. ومن (8)الفرار بحيث ال هيتدي إليه طالب

. واآلبق (9)أبق: فرّ . [140-139:الصافات] ﴾ک کک ک گ گ گ 

وهنا سيده، فر عن دما يعن لعبدبَِق لل: أَ اويق».(10)يث ال يعلم بهلفار إىل حا

ثيلية شبهت حالة خروج يونس عليه السالم من البلد الذي كلفه ربه فيه استعارة مت

 .(11) «بالرسالة بإباق العبد عن سيده الذي كلفه عمال  

                                       
 (.29/362مفاتيح الغيب )( 1)

 (.5/320يف لطائف الكتاب العزيز ) بصائر ذوي التمييز( 2)

 (.10/252للامتريدي )تأويالت أهل السنة  (3)

 دة: أبق.ما( 4/1445(، الصحاح )2/1026) ة البن دريدمجهرة اللغ( 4)

 (.55أليب حيان )ص:ريب بام يف القرآن من الغريب األفة حت( 5)

 ( مادة: أبق.2/1026) اللغة مجهرة( 6)

 (. 1/81نوي )كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتها (،68ألمري القونوي )ص:أنيس الفقهاء البن ا (7)

 (.7/284يض( )رااوي )عناية القايض وكفاية التفسري البيضحاشية الشهاب عىل  (8)

 (.3/66السالم )  العز بن عبدفسريت (9)

 (.5/66) النكت والعيون للاموردي( 10)

 (.23/173التحرير والتنوير البن عاشور )( 11)
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 الفصل األول

  أنواع الفرار 

 وفيه مبحثان:

 رار احملموداملبحث األول: الف

 لب:مطاوفيه أربعة 

 .اىل تعىل هللاإ ارر الفول: ب األلاملط
الفرار إىل اهلل تعاىل صورة من صور انطالق الفار بكل ما أويت من قوة طلب ا 

ومن »للنجاة وهو الفرار املأمور به، فرار السعداء، فرار أهل اإليامن قال ابن القيم : 

 ﴾ىئ يئ جب﴿ :الفرار. قال اهلل تعاىل منازل إياك نعبد وإياك نستعني: منزلة

من يشء إىل يشء، وهو نوعان: فرار  رباهل رار:قة الفقيوح .[05ذاريات:لا]

، وفرار األشقياء: السعداء، وفرار األشقياء. ففرار السعداء: الفرار إىل اهلل 

 .(1) «الفرار منه ال إليه

    ىب يب جت حتىئ يئ جب حب خب مب ﴿وهو الفرار الذي أمر اهلل به يف قوله تعاىل:

 .[15-05ت:الذاريا] ﴾مج جح مح يث حج مث ىث خت مت ىت يت جث
 عدة معان متقاربة: ﴾ىئ يئ جب﴿ :تعاىلوله يف قد ور
. اهربوا أهيا الناس من عقاب اهلل إىل رمحته باإليامن به، واتباع أمره، والعمل 1

 .(2)بطاعته

خت مت ﴿ . ففروا إىل توحيد اهلل من الرشك به ودليله قوله تعاىل عىل إثره:2

                                       
 (.466 /1القيم ) مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني البن (1)

 (.22/440)تفسري الطربي ( 2)
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[51الذاريات:] ﴾ جث مث ىث يث حج مج جح محىت يت 
(1). 

 .(2)عليه يف أموركما اعتمدوو ليها إؤاجل. 3

 .(3). توبوا إىل اهلل من ذنوبكم4

واإلنسان بإحدى حالتني إما حالة رغبة يف يشء أو حالة رهبة »قال القشريي: 

من يشء، أو حال رجاء، أو حال خوف أو حال جلب نفع أو دفع رض ويف احلالتني 

 فراره إىلمن صح يقال: . واهلل ر هووالضاع فاهلل فإن النفراره إىل ابغي أن يكون ين

 .(4) «اهلل صح قراره مع اهلل

 :الفرار إىل اهلل ومن صور

، أي الفرار من أنواع الرشك كله (5). الفرار من عبادة األوثان إىل عبادة الرمحن1

 .(6)ىل التوحيدإ

 .(7)األعامل الصاحلة. الفرار من األعامل القبيحة إىل 2

 .(8)تهرمحىل إب اهلل ار من عذلفرا. ا3

 .(9)ر من طاعة الشيطان إىل طاعة الرمحنلفرا. ا4

                                       
 .(5/85معاين القرآن للزجاج ) (1)

 (.7/424)ري بن كثتفسري ا( 2)

(، اجلامع ألحكام القرآن 4/173بن اجلوزي )ال(، زاد املسري 3/347بحر العلوم للسمرقندي ) (3)

 (.71/53للقرطبي )

 (.3/469لطائف اإلشارات )( 4)

 (.6/94ث التفسري للنارصي )التيسري يف أحادي( 5)

 (.3/379لنسفي )ك التنزيل لمدار( 6)

 (.9/139ل السنة )أهتأويالت  (7)

 (.3/347بحر العلوم ) (8)

 (.17/53اجلامع ألحكام القرآن ) (،9/119)الكشف والبيان للثعلبي ( 9)



 دان ـمـحـد الـمـحـت مـة بنـشـائـع د.                                         مــــريــكـالرآن ــــقـلوء اـــي ضـرار فــــفـال

122 

 .(1). الفرار من الكفر إىل الشكر5

 .(2). الفرار من اجلهل إىل العلم6

 .(3). الفرار من الشك إىل اليقني7

 .(4). الفرار من الغفلة إىل اليقظة بدوام الذكر8

 :يهاعل ةابجإلامع ريمة لكا ةحول اآلي ونتناول هنا بعض األسئلة        

 ؟)ففروا(األول: ما نوع الفاء يف قوله تعاىل:  السؤال       

الفاء يف قوله تعاىل: )ففروا( للرتتيب، معناه إذا ثبت أن خالق "أن  :اجلواب

ا ا مؤبد   .(5)"الزوجني فرد )ففروا( إليه واتركوا غريه ترك 

 غريه؟دون  الفرارفظ بل رمعل األجروا( ملاذا حني قال تعاىل: )ففين: ثاالالسؤال 

ا  ا وأمر  اجلواب: عرب بلفظ الفرار دون غريه لينبه عىل أن وراء الناس عقاب ا وعذاب 

حقه أن يفر منه؛ فجمعت لفظة )ففروا( بني التحذير واالستدعاء، وينظر إىل هذا 

 .(7) (6) «يكى منك إًل إلملجأ وًل منجًل »:  ×املعنى قول النبي 

اإلهالك والعذاب  :الك؛ كأنه يقولهاإلعن رسعة  ئنبي ا()ففرو ه:أن قول كام

 .(8) أرسع وأقرب من أن حيتمل احلال اإلبطاء يف الرجوع؛ فافزعوا إىل اهلل رسيع ا وفروا

                                       
 .املصدرين السابقني (1)

 املصدرين السابقني. (2)

 (.3/469لطائف اإلشارات ) (3)

 (.5/480يبة )جيد البن عجالبحر املديد يف تفسري القرآن امل( 4)

 (.28/189) يبمفاتيح الغ (5)

 (.2710رقم  4/2081( ومسلم )247رقم   58 /1البخاري )جه أخر( 6)

(، اجلواهر احلسان للثعالبي 9/560يان )(، البحر املحيط أليب ح5/181املحرر الوجيز البن عطية ) (7)

(5/305.) 

 (.28/189ح الغيب )مفاتي (8)
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ا. وهو يوحي باألثقال»وقال صاحب الظالل:   والتعبري بلفظ الفرار عجيب حق 

ا هلرض، وتثقألا ه هذية إىلبرشلنفس الاألوهاق، التي تشد ااألغالل ووالقيود و

ن االنطالق، وحتارصها وتأرسها وتدعها يف عقال. وبخاصة أوهاق الرزق ع

واحلرص واالنشغال باألسباب الظاهرة للنصيب املوعود. ومن ثم جييء اهلتاف 

ا لالنطالق والتملص والفرار إىل اهلل من هذه األ رار إىل اهلل قيود! الفثقال والقوي 

ا عوحده م  .(1) «ع احلجة وسقوط العذرقطاناالناس ب ريذكتك. ول رشين كنزه 

يف قوله تعاىل: )إىل اهلل( ذكر اجلهة املطلوبة التي نفر هلا، ملاذا  الثالث:السؤال 

 وهذا فيه وجهان: ؟لكنه مل يذكر اجلهة التي نفر منها

ا وهو هول ال ڦ ﴿يه: عذاب، أو الشيطان الذي قال فاألول: إما لكونه معلوم 

 .[6: طراف] ﴾ڄڄ ڄ  ڦڦ 

ا كأنه يقولاينالث كل ما عدا اهلل عدوكم ففروا إليه من كل ما  :: وإما ليكون عام 

عداه، وبيانه وهو أن كل ما عداه فإنه يتلف عليك رأس مالك الذي هو العمر، 

كامل عدو، وأما إذا حلق واخلري، ومتلف رأس املال مفوت الويفوت عليك ما هو ا

ال  ولكن يرفع أمرك ويعطيك بقاءك مريأخذ عهو  فاهلل لت عىلأقباهلل و فررت إىل

 .(2)"فناء معه

ا؟الرابع: السؤال   مِلَ سَم اهلل الرجوع إليه فرار 

ا، ألن يف الرجوع لغريه، أنواع » املخاوف واملكاره، سمى اهلل الرجوع إليه، فرار 

من بد الع ، فيفرفوزادة والملحاب واألمن، والرسور والسعويف الرجوع إليه، أنواع ا

ه فررت منه إال اهلل تعاىل، فإنه فت منه، إىل قضائه وقدره، وكل من خدروققضائه 

                                       
 (.6/3386) آن لسيد قطبيف ظالل القر( 1)

 (.28/189) مفاتيح الغيب( 2)
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 .  (1) «بحسب اخلوف منه، يكون الفرار إليه

يف اآلية  عداه احلكيم بـ)إىل( مَ الفعل )فّر( يتعدى بـ)من( فلِ السؤال اخلامس: 

 ؟الكريمة

به، اذع اة منمنجهو  ته ورمحاهلل ىل كنفضمنه معنى )جلأ( واللجوء إ نهأل»

والفرار صورة حسية عجيبة ال يقوم مقامها يف هذا السياق أي لفظ آخر، فهي 

 .(2) «تستحثنا عىل وجه الرسعة إىل البدار ما دمنا يف هذه الدار

لوجوب  تعليل لألمر بالفرار إليه تعاىل أو ﴾ىب يب جت خب مب ﴿ وقوله تعاىل:»

ا منه تنمم لسالة واصالعليه الاالمتثال به؛ فإن كونه  عليه  -موجب عليه  ىلعاذر 

أن يأمرهم بالفرار إليه، وعليهم أن يمتثلوا به أي: إين لكم من  -الصالة والسالم

ا أو مظهر   ملا جيب إظهاره من العذاب املنذر به، ويف  اجهته تعاىل منذر بني كونه منذر 

عليه أنه ب لهيوتعلابه عق اىل منبأن يأمرهم باهلرب إليه تع × ولأمره تعاىل للرس

من تلقاء نفسه، وعد كريم بنجاهتم من  والسالم ينذرهم من جهته تعاىل الالة صلا

 .(3) «املهروب وفوزهم باملطلوب

هذا من الفرار إىل اهلل، بل هذا  ﴾خت مت ىت يت جث مث ﴿ وقوله تعاىل:» 

ر، قبووال نداداألان، ون اختاذ آهلة غري اهلل، من األوثأصل الفرار إليه أن يفر العبد م

لربه العبادة واخلوف، والرجاء ا عبد من دون اهلل، وخيلص العبد مموغريها، 

 .(4) «والدعاء، واإلنابة
                                       

 (.812كريم الرمحن للسعدي )صال تيسري( 1)

 (.2/127ن الكريم ملحمد نديم فاضل )وي يف القرآالتضمني النح (2)

 (.8/143سليم أليب السعود )إرشاد العقل ال (3)

 (.281تيسري الكريم الرمحن )ص( 4)
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 املطلب الثاين: الفرار من الشيطان.
 أمر اهلل سبحانه وتعاىل العبد بالفرار من الشيطان يف سائر أحواله فقال تعاىل:

ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿

 .  [99-89ل:النح] «ۓے  ھ ے ھ
الشيطان الرجيم، يف هذا املوقف الذي يقف فيه إىل االستعاذة باهلل من عوة دلاف»

اإلنسان بني يدي كلامت اهلل، هي يف الواقع دعوة إىل إعالن احلرب من داخل 

له بكل سبيل. وهبذا اإلنسان عىل هذا الشيطان، الذي يرتبص باإلنسان، ويقعد 

ا هلا من كل وسواس. وهبذا أيض   هلب قد أخالبق هللت اآيا عىلرآن يقبل قارئ الق

 .(1) «تؤثر كلامت اهلل أثرها الطيب فيه، فينال ما شاء اهلل أن ينال من ثمرها املبارك

االستعاذة: االستجارة. وتأويل » ﴾ڻ﴿ وقوله تعاىل يف اآلية الكريمة:

من سائر  هغرين دو - باهللباهلل من الشيطان الرجيم( أستجري  قول القائل: )أعوذ

 .(2)«، أو يصدين عن حق يلزمني لريبمن الشيطان أن يرضين يف ديني -ه خلق
إقرار بأمرين: أحدمها: بأن احلق قادر عىل حتصيل كل اخلريات  ﴾ڻ ﴿»و

اجات ودفع كل اآلفات، والثاين: أن غريه غري موصوف هبذه الصفة فال دافع للح

لعبد من نفسه ر ايفذه احلالة هدة مشاه فعند، هوإال هو، وال معطي للخريات إال 

 ﴾ىئ يئ جب حب﴿ سوى احلق فيشاهد يف هذا الفرار رس قوله:ومن كل يشء 

  . (3)«وهذه احلالة حتصل عند قوله: )أعوذ( [50الذاريات: ]
مبالغة  الشيطان مبالغة يف الشيطنة، كام أن الرمحن ﴾ڻ ڻ ﴿»وقوله تعاىل: 

يم يف ن الرحأ امفعول، كم نىعل بمان فعيشيطاليف حق  ﴾ۀ  ﴿يف الرمحة، و

                                       
 (.360 /7التفسري القرآين للقرآن )( 1)

 (.111 /1تفسري الطربي ) (2)

 .(91 /1اتيح الغيب )مف( 3)



 دان ـمـحـد الـمـحـت مـة بنـشـائـع د.                                         مــــريــكـالرآن ــــقـلوء اـــي ضـرار فــــفـال

126 

فعيل بمعنى فاعل، إذا عرفت هذا فهذه الكلمة تقتيض الفرار من حق اهلل تعاىل 

 .(1) «الشيطان الرجيم إىل الرمحن الرحيم

ال واالستعاذة احلقيقية من الشيطان هي: الغيبة عنه يف ذكر اهلل أو شهوده، ف»

 ﴾ىئ يئ جب حب﴿ :قال تعاىل. نلرمحإىل امنه ر ينجح يف دفع الشيطان إال الفرا

فإن الشيطان كالكلب، كلام اشتغلت بدفعه قوي نبحه عليك، فإما ، [50الذاريات: ]

 .(2) «أن خيرق الثياب، أو يقطع اإلهاب، فإذا رفعت أمره إىل مواله كفه عنك

 ﴾ۓہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿ قوله:وأما 

 عنديم ن الرجطاشيلمن اعاذة االست تعليل لتلك الدعوة إىل»هو ف [99: النحل]

القرآن الكريم. وذلك أن اإلنسان إذا ذكر اهلل، واستشعر جالله بتالوة فتاح االست

ا به من وساوس الشيطان، وكيده، ومكره إنه إذا فعل  -وعظمته، وجلأ إليه، مستعيذ 

، وملاإلنسان ذلك فّر الشيطان من بني يديه، ونك ا ذليال  يكن  ص عىل عقبيه مستخزي 

باد اهلل الذين يقول اهلل سبحانه بح بذلك من عنه أص، ألئذٍ يه حينعلن اسلط ه ثمةل

 .(3) « [42احلجر: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ وتعاىل فيهم:

الباب الثالث يف اللطائف املستنبطة من قولنا: )أعوذ »قال الرازي عند قوله: 

 بعد إال رسيتي ات الالطاع ، النكتة الثالثة: أن اإلقدام عىلباهلل من الشيطان الرجيم(

طان، وذلك هو االستعاذة باهلل،...النكتة اخلامسة: الشيطان عدو شيالمن  رارالف

والرمحن ، [6فاطر: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ اإلنسان كام قال تعاىل:

موىل اإلنسان وخالقه ومصلح مهامته ثم إن اإلنسان عند رشوعه يف الطاعات 

زمحة ذلك من يخلصه ل كهلة مامرضا يتحرىن والعبادات خاف العدو فاجتهد يف أ

                                       
 املصدر السابق. (1)

 (.163 /3يد )تفسري القرآن املجالبحر املديد يف  (2)

 (.7/360التفسري القرآين للقرآن )( 3)
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ام وصل احلرضة وشاهد أنواع البهجة والكرامة نيس العدو وأقبل بالكلية العدو، فل

عىل خدمة احلبيب، فاملقام األول: هو الفرار وهو قوله: )أعوذ باهلل من الشيطان 

 ٱ ٻ ﴿ ه:ار يف حرضة امللك اجلبار فهو قولالرجيم(، واملقام الثاين: وهو االستقر

[1حتة:فاال] ﴾  ٻٻ 
 »(1). 

   [50الذاريات :] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿ قوله تعاىل: ار يفوالفر

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ يشمل الفرار من الشيطان الذي قال اهلل عنه:

ىل . وقيل: الشيطان داع إ(2)أي: فروا من طاعة الشيطان إىل طاعة الرمحن [6فاطر: ]

  .  (3)منه كماهلل يمنعالباطل، ففروا إىل 

 :لعمر × منه الشيطان كام قال الرسول فرّ  امن العبديإي قوإذا  إنهثم 

ا غري ا إًل سلك فجا ا فجا والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا »
 ،(5)«إين ألحسب الشيطان يفر منك اي عمر» :األخرىويف الرواية  ، (4)«فجك

 ، فرّ × اهللل رسود عن ارلوبالذكر او تسلح بكتاب اهلل،امن العبد، وفإذا قوي إي

 .ا وال سبيال  ، ومل جيد إليه منفذ  منه الشيطان

 املطلب الثالث: الفرار ابلدين من الفنت والظلم.
كان الفرار بالدين سنة األنبياء والصاحلني، فقد هجروا أوطاهنم وديارهم رجاء 

 فهأصحاب الكر ونزول الظلم هبم، ومن ذلك فراالسالمة بالدين وخشية الفتنة 

                                       
 (.92-1/91مفاتيح الغيب ) (1)

 (.9/119الكشف والبيان )( 2)

 املصدر السابق. (3)

 (.6392رقم 4/1863( ومسلم )3294قم ر 126 /4ي )أخرجه البخار (4)

(، وابن حبان 9036رقم 62 /6سننه ) (، والرتمذي يف22989رقم  93 /38مسنده ) يف محدأخرجه أ (5)

 (.1609رقم  142 /4أللباين يف السلسلة الصحيحة )( وصححه ا6892رقم  315 /15يف صحيحه )
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ک گ گ گ گ ڳک ک  ک﴿ :اىلعتقال 

فهذه اآلية رصحية يف الفرار بالدين وهجرة األهل والبنني  [10الكهف:] ﴾ڱ 

والقرابات واألصدقاء واألوطان واألموال خوف الفتنة وما يلقاه اإلنسان من 

ا بدي × املحنة. وقد خرج النبي طاهنم أوهجروا  أصحابه،، وكذلك (1)نهفار 

السالمة دهم وقراباهتم وإخواهنم، رجاء ليهم وأوالأهام وهيارود وا أرضهمركوت

 .(2)بالدين والنجاة من فتنة الكافرين

مسألة الفرار من الظامل: املسألة الثالثة: فيه جواز »قال ابن العريب عند هذه اآلية: 

 .(3) «ليقةخلا اء واألولياء، وحكمة اهلل يفالفرار من الظامل: وهي سنة األنبي

فيه  ﴾ک ک ک ک گ ﴿ وقوله:»: وهابعبد البن مد حمخ لشيقال ا

مسائل: األوىل: كوهنم فعلوا ذلك عند الفتنة، وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن، 

 .(4) «الفرار منها
ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ وقال تعاىل يف معرض قصة أصحاب الكهف:

  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 . [16الكهف:]
متهم عزي حني صممتعض البهم بعضخطاب من  ﴾ٱ ٻ ﴿ له:قوف 

 .(5)عىل الفرار بدينهم
                                       

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ ال تعاىل:كام ق (1)

ې  ې ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[40التوبة:]  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئوئ  ەئ وئې ى ى ائ ائ ەئ 

 (.603 /10اجلامع ألحكام القرآن )( 2)

 (.232 /3أحكام القرآن البن العريب )( 3)

 (.242سري آيات من القرآن الكريم )ص: تف (4)

 (.2/707) الكشاف للزخمرشي( 5)
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الذي أنتم بصدده  ﴾ٺ ٿ ﴿ يسهل وييرس لكم :أي ﴾ٺ ٺ  ﴿ وقوله:

 .(1)من الفرار بالدين

تقرير التوحيد ضمن قصة »: ةوقال أبو بكر اجلزائري ضمن هدايات السور

      .(2) «لكفرواالرشك روا بدينهم خوف ا من أصحاب الكهف إذ ف

فّضلها زلة عن اخللق واالنفراد باخلالق الغريان والع خولود بالاجلنى فسك

أن  يوشك»: ×سيام عند ظهور الفتن وفساد الناس قال الرسول ال × رسول اهلل
يكون خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من 

 .(3)«الفنت

 لجهاد.ار لفر الاملطلب الرابع: 
رك ــل اهلل وتـيـبـي سـف رارـفـوة للـي دعـرآن هــقـي الـف ادـهـجـال اتـل آيـك

ٱ ٻ ﴿ ى:ـالـعـول اهلل تــك قـن ذلـس ومــفـواء النـــالدنيا وأهملذات 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

   .[41التوبة: ] ﴾ٺ

.. ولكن  أي، ﴾ٱ ٻ ٻ﴿ املراد بقوله تعاىل: وا خفاف ا وثقاال  فرُّ

 ن؟أي وإىلفرار من أين؟ ال

األهل هوى إىل املال وإلنسان فيها من  لتعلق باماة، والالفرار من حب احلي

والولد.. ثم اللجوء إىل اهلل، وإىل اجلهاد يف سبيل اهلل!! وهذا ما يشري إليه قوله 

 .  [50الذاريات: ] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿تعاىل: 
                                       

 (.2/426جامع البيان لإلجيي )( 1)

 (.3/241أيرس التفاسري ) (2)

 (.19م رق 1/13خرجه البخاري )أ (3)
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دعوة إىل ي ه (رالفرا) مةكلالذي حتمله  اد يف سبيل اهلل،ــى اجلهـوة إلـدعالـف

ام أمرين  : ع 

وذلك ال يكون إال دنيا، املستويل عىل النفوس، ل: االنخالع من سلطان الواأل

بمغالبة أهواء النفس، والوقوف منها موقف العدو الذي يرتبص لإلنسان عىل 

اة الدنيا، ل إليه، فيفر املؤمن من دواعي احليطريق اخلري، ليحول بينه وبني الوصو

تامس السبل ل، هلك!! والثاين: ارار منهيف الف فرتلذي إن تلبث أو ا و،دن العمه رافر

هذا العدو، الذي حيول بينه وبني اخلري املدعو  بيدالتي ختلص اإلنسان من الوقوع 

ال بالفرار من وجه هذا إليه من قبل ربه، وهو اجلهاد يف سبيل اهلل.. وذلك ال يكون إ

هة ك هي وجوتلئمة عىل سمته.. قاال لوجهةا ريغاذ وجهة أخرى العدو، واخت

 .(1)اد يف سبيل اهللاجله

 

 

 
 

                                       
 (.770 /5القرآين للقرآن )التفسري  (1)
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 املبحث الثاني
 الفرار املذموم

 وفيه أربعة مطالب: 

 الفرار من اإلميان والدعوة. املطلب األول:
لدعوة وا املنافقني يف فرارهم من اإليامنحتدث القرآن الكريم عن الكفار و

پ پ پ پ ﴿ :تعاىله ولومن ذلك ق × النبيكل ما جاء به  عن وإعراضهم

 .  [15-49املدثر : ] ﴾ٺ ٺ ٿ  ٺ ڀ ڀ ٺ ڀ ڀ
 .(1) × القرآن وغريه من املواعظ التي جاء هبا النبي ﴾پ  ﴿قوله: 

 .(2)احلمر الوحشية و)احلمر( املراد هبا

 تان:ة( قراء)مستنفروجاء يف 

 .(3)ءة اجلمهورقرابكرس الفاء وهي  ﴾ٺ ﴿القراءة األوىل: 

 الفراء: نشد وأ، (4)وتعني: نافرة

ّربـدن لـمْ ـة عَ رـمـر أحـي إثـف      ِفر ـمستنه ـإنامرك ـك حـأمس  .(5)غر

، وتعني: (6)بفتح الفاء وهي قراءة نافع وابن عامر ﴾مستنَفرة﴿القراء الثانية: 

 .(7)منفرة مذعورة

                                       
 (.4/656الكشاف ) (1)

 (.19/88اجلامع ألحكام القرآن ) (2)

، احلجة يف القراءات السبع البن (1/660(، السبعة يف القراءات البن جماهد )24/38 الطربي )تفسري (3)

 .(1/355ويه )خال

 (.3/951) حر العلومب (،24/38تفسري الطربي ) (4)

 (.206 /3ء )معاين القرآن للفرا (5)

لقراءات السبع البن (، احلجة يف ا1/660، السبعة يف القراءات البن جماهد )(24/38تفسري الطربي ) (6)

 (.1/355خالويه )

 (.19/89لقرآن )مع ألحكام ا(، اجلا5/180(، معامل التنزيل )01/78الكشف والبيان ) (7)
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 .(1)ماةعدة معان أشهرها األسد أو الر ﴾ٿ  ﴿ وجاء يف

ني، ضعوهم إليه وتذكرهم به معرتدا الكفرة الذين قبلك ممام هلؤالء : فواملعنى

محر الوحش إذا فرت ممن يريد راضهم عنه محر من كأهنم يف نفارهم عن احلق، وإع

 .(2)صيدها من أسد أو رام

حلاهلم بنّي، كام يف  مذمة ظاهرة وهتجني يف تشبيههم باحلمر:»قال الزخمرشي: 

قل. لعا وشهادة عليهم بالبله وقلة [5: معةاجل] ﴾ک گ گ گ  ﴿ قوله:

 .   (3) «رائبوحش واطرادها يف العدو إذا راهبا ال وال ترى مثل نفار محري

شبههم يف إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت األسد أو » قال ابن القيم:

لهم بام بعث وهذا من بديع القياس والتمثيل، فإن القوم يف جه الرماة ففرت منه.

ي املرفإذا سمعت صوت األسد أو ا ا.ئ  ه كاحلمر وهي ال تعقل شيه رسول باهلل

ا عن اهلدى الذي فيه الذم هلؤالء. فإهنم نفرو نفرت منه أشد النفور. وهذا غاية

 .(4) «سعادهتم وحياهتم. كنفور احلمر عام هيلكها ويعقرها

 :دعوة قال تعاىلالو اإليامنوقوم نوح صورة أخرى من صور اإلعراض عن 

ۉ ۅ ۅ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۓ ڭ ڭ﴿

   ﴾  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې ې   ۉ

 .[7-5ح: ون]
ه، ــادتـد اهلل وعبـيـحوـى تـه، وإلــة ربـالـه لرســما قوـالم دعـه السـوح عليـن

ك ـي ذلـذوا فـخـوات هـوا لـبـم يستجيـم لـهـكنه، لـوتـطـه وســأسـم بـذرهـوح

 ي: ـوهض راـد واإلعـصللال  ـل وسبـائـوس

                                       
 (.5/250رآن للزجاج )القاين (، مع24/40ي )طربتفسري ال (1)

 (.8/273تفسري ابن كثري )( 2)

 (.4/656شاف )الك (3)

 (.557التفسري القيم )ص:  (4)
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ا من اإليامن ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ الفرار. 1  .(1)أي: تباعد 
 .   (2)دعائيمعوا : سدوا مسامعهم حتى ال يسيأ﴾ى ې ې ې ﴿و. 2
  .(3)لئال يروينا وجوههم أي: غطوا هب ﴾ى ائ ﴿. 3
 .(4)م يتوبواكفرهم فل أرصوا عىل ﴾ائ  ﴿. 4
ا ـول مـبـوق قـحـان للـن اإلذعـوا عـتعاظمأي:  ﴾ەئ ەئ ﴿. 5

  .(5)هــإلي همـوتـدع
ا عن اإل ن والتصديق اميكل هذه الوسائل اختذها كفار قوم نوح عليه السالم فرار 

 الم.    عليه الس بام جاء به نوح

يضاف  أضاف الفرار إىل الدعاء، وقد، ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ ويف قوله:» 

 وأصل». (6) «أي: يبرص به [67يونس: ] ﴾ۉ ۉ﴿:اليشء إىل سببه؛ كقوله

السالم، وكانوا قد استثقلوه وأبغضوا نت قد اشتدت لنوح عليه أن عداوهتم كا هذا

لهم عىل الفرار؛ فنسب اه معنى محبغضهم كالمه واستثقاهلم إيب مكالمه، فحدث هل

وجود الدعاء؛ فنسب إىل الدعاء  عندعاء، ألن حدوث ذلك املعنى كان ذلك إىل الد

ة سبب ا لزيادة الفرار؛ وهو ن الدعاء يف احلقيقويك أن اورة والقرب، العىل معنى املج

التوبة: ] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ كقوله تعاىل:

ا عندما يادة الرجسوالقرآن مل جيعل سبب ا لز ،[251  تال، ولكنهم ملا أحدثوا بغض 

، فأضيفت تلك لك معنى محلهم عىل ذلك الوجهعليهم القرآن، فحدث هلم بذ

لزائد يف الرجس، فنسب إليه لك حدث ذلك السبب اذند ذ عالزيادة إىل القرآن؛ إ

                                       
 (.18/300حكام القرآن )(، اجلامع أل4/342(، زاد املسري )22/251 البسيط للواحدي )التفسري (1)

 (.8/232بن كثري )تفسري ا( 2)

 (.3/500بحر العلوم ) (3)

 (.18/300)قرآن ال حكاماجلامع أل (4)

 (.23/632تفسري الطربي ) (5)

 (.436 /4هل السنة )تأويالت أ (6)
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 ﴾ڌ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ قال اهلل تعاىل:عىل معنى املجاورة، و

ة بعد مرة، رين يذكروهنم مريني، بل كانوا مذكسكونوا منوهم مل ي ، [110املؤمنون:]

ا أوبغضهم إياهم واختلكن  هم اإلنساء، فعىل قع هلم النسيان، فنسب إلياذهم سخري 

ودعاءه، أحدث هلم ذلك البغض زيادة نفار  وه واستثقلوا كالمهضأبغا ذلك مل

ء يف كون الدعاالوجه الذي ذكرنا ال أن ي ىلع م نسب النفار إىل الدعاءوجحود، ث

ا  .(1) «احلقيقة منفر 

ا للفرار من لون يف اللجاج، التامس  ر يف كل زمان ومكان يدخم الكفاهكذا ه 

نذرهم بأس اهلل ليكونن م لئن جاءهم منذر يامهنأي اإليامن؛ فأقسم املرشكون جهد

 قال تعاىل عنهم:ك ذلأسلك لطريق احلق وأشد قبوال  فلام جاءهم حدث خالف 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ھ ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ﴿

 .  [42فاطر: ] ﴾ ۆ ۈۆ 
ا أي: ذهاب ا عن احلق،  × مدفلام جاءهم النذير وهو حم مل يزدهم ذلك إال نفور 

ا منه  ب اوهروبعد 
(2). 

 .فرار من عذاب هللا وعجزهم عن ذلكار ال: حماولة الكفاملطلب الثاين
يف اآلخرة، ويف ، وقد يكون قد يكون يف احلياة الدنيا عاىلعذاب اهلل سبحانه وت

كن هيهات هيهات قال تعاىل ول ل الكفار الفرار من عذاب اهللكال احلالتني حياو

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ﴿ي: عن حماولتهم الفرار من عذابه الدنيو

ا أهلكنا من قبل يقول تعاىل » [3ص:] ﴾ٹ  يش هؤالء املرشكني من قرذكره: كثري 

اال يعني:  ﴾ٿ ٿ ﴿ احلق ه من عندنا منفيام جاءهم ب × ذين كذبوا رسولنا حممد 

كذيب رسلهم فيام أتوهم به من فسلكوا سبيلهم يف ت الذين كانوا قبلهم، ن األممم

                                       
 (.242-223 /10تأويالت أهل السنة ) (1)

 (.453 /17تفسري الطربي ) (2)



 (ه1440)مجادى اآلخرة       العشرون  و  سابعالعدد ال  نية    لقرآد اإلمام الشاطيب للدراسات اجملة معه

135 

ليه، حني نزل جوا واستغاثوا بالتوبة إا إىل رهبم وضفعجو ل:يقو ﴾ٿ ﴿ عند اهلل

ا من أليم منا نوا به عذابه فرار  هبم بأس اهلل وعاي ٿ ٹ ﴿ به،ذاع عقابه، وهرب 

العذاب بالتوبة، وقد حقت  وليس ذلك حني فرار وال هرب منول: يق ﴾ٹ

قت وري  غة العذاب عليهم، وتابوا حني ال تنفعهم التوبة، واستقالوا يفـلمـك

  .(1) «ةـالـاإلق
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ وطلبوا املفر عند قوله تعاىل:

 .[36ق:] ﴾ڀ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ
ذلك عن أنفسهم، وال ن، مل يملكوا دفع كم أهلكنا قبلهم من قرل: وقي»

 .(2) «هبم لو أرصوا عىل التكذيب ع ما ينزلك قومك دف، فكيف يمللكاالنتصار من ذ

اهلل وقدره؟ م من قضاء ر كان هلمفمن هل »أي:  ﴾ڀ ٺ ٺ﴿وقوله: 

ا  ل؟لرسجاءهم ملا كذبوا اعوه ورد عنهم عذاب اهلل إذ وهل نفعهم ما مج فأنتم أيض 

 .(3) «وال حميص حميد وال مناص والم ال مفر لك

ی ﴿ رار فقال تعاىل: الفم عىلوآيسهم من قدرهتأعجزهم سبحانه قد و

ٱ ٻ ٻ  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀپ  ٻ ٻ پ پ پ

 .[20-18هود:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :وقال سبحانه 

: النحل] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇ ڇچ چ چ 

 ه تعاىل؛ ألنه ال يعجزهيعون اإلفالت والفرار من عذابيستطفال »أي:   [45-46

                                       
 (.142 /21تفسري الطربي ) (1)

 (.536 /9تأويالت أهل السنة ) (2)

 (.409 /7ري ابن كثري )تفس( 3)
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 .(1) «ريده، فهو القوي العزيزيشء ي

فقون للفرار من عذاب اهلل يسعى الكفار واملناث حي يوم القيامة هو يوم الفرارو

 [33 ر:غاف رةسو] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿ قال تعاىل:ولن يتمكنوا 

 .(2)يقذفوا فيها نار حتىفرارهم من ال أي: مدبرين يف
ھ ھ ھ ﴿ بقوله: األخرويعذابه  فرار منيعوا الأن يستطوحتداهم 

  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 [.33الرمحن:]
 دنيا أم يف اآلخرة عىل قولني:هذا اخلطاب يف ال اختلف املفرسون هل

فذوا من املوت بأن تنفرار . واملعنى: إن استطعتم اليالدناألول: اآلية خماطبة يف ا

 .(3)فذوامن أقطار السموات واألرض فان

ال لئ اآلخرة )يوم القيامة( واملعنى: إن استطعتم الفرارخماطبة هلم يف الثاين: اآلية 

ففروا، ثم إذا تبني لكم أن ال فرار لكم والبد من الوقوع فيه، فإذا  تقعوا يف العذاب

لكم إذن، ألن  م ال تنرصون فال خالصوأرسل عليكم؛ فاعلموا أنكه في وقعتم

 .(4)إليهامبعده وال سبيل ع وإما بالرفع قبل الوقواخلالص إما بالدفع 

ك، ملا يرون ر األرض، واجلن كذلقطاوذلك أنه يفر الناس يف أ»قال الضحاك: 

ض، رباألصفوف من املالئكة قد أحاطت من هول يوم القيامة، فيجدون سبعة 

 .(5)«ا معرش اجلن واإلنس(فحينئذ يقال هلم: )ي فريجعون من حيث جاؤوا،

                                       
 (.5/625) -حوثالبمع جم–فسري الوسيط لتا (1)

 (.5/155النكت والعيون ) (2)

(، اجلواهر احلسان 10/64(، البحر املحيط )29/361(، مفاتيح الغيب )5/230جيز)املحرر الو (3)

(5/352.) 

 املصادر السابقة. ( 4)

 (.5/230جيز)(، املحرر الو23/42تفسري الطربي )  (5)
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، (2)، وأيب حيان(1)لرازي وهو اختيار الم القول الثاينأعواهلل  والصواب

 .(3)والثعالبي

  [10]القيامة: ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ل اهلل عنهم: يامة فقاوم القي فروطلبوا امل

 من هول املََْفرُّ أين  يعاين أهوال يوم القيامة:م يو وتأويل الكالم: يقول اإلنسان»

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿فرّد اهلل تعاىل عليهم:  .(4) «ذي قد نزل؟ وال فرارهذا ال

لجأ إليه ، وال مكان تارفر مليس هناك يا ابن آد»أي: ، [12-11]القيامة:  ﴾ې 

فعىل  ؟املََْفرُّ  نيأ  :لالكافر كان يفر من اهلل إىل غريه حني قاوفيه أن  .(5)«وتفر إليه

 .(6)موره إال بهأاهلل إىل اهلل وال يستعني يف كل  ه ويفر من غريمن أن يضاداملؤ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ السابقة لقوله: اآلياتت كام حذر

اوس اهلل تعاىل، ومن إتباع وسمن اإلرشاك ب رذيتحأشد ال [121النساء:] ﴾ېئ

وهددت كل من هيجر طريق  عةادالشيطان وخداعه ووعوده الباطلة، وأمانيه اخل

نها ال مفر م :أي ﴾ېئ ېئ ۈئ ﴿هنم التي ال لرشد ويسلك طريق الغي بجا

 .(7)ملجأ وال

م هترغم حماوال-واملرشكني لقرآن الكريم عن اعرتاف الكفار يات يف اوحتدثت آ

ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ بعجزهم عن ذلك كام يف قوله تعاىل: -اهلل فرار من عذابلا

ڃ ڃ  ڃ ڄ ڃڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

                                       
 (29/361)مفاتيح الغيب  (1)

 (.11/64) البحر املحيط (2)

 (.5/352اجلواهر احلسان ) (3)

 .(24/57تفسري الطربي ) (4)

 (.12/7868اهلداية إىل بلوغ النهاية )( 5)

 (.6/403القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ) غرائب (6)

 .(240 /2وم )بحر العل (7)
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 .(1)ن العذابوال َمْعِدل ع ما لنا من مهربأي:  [21إبراهيم:] ﴾ژ

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ اىل:وقال تع

نوا يدعون من قبل يف هم ما كانل ع: بطنييع ﴾ڦ ڄ﴿ [48-47فصلت: ]

ا علمو ي:يعن ، ﴾ڃ چ چ چ چ ﴿ -وهي اآلهلة التي يعبدوهنا-الدنيا 

 .(2)لنارن ملجأ وال مفر من اواستيقنوا ماهلم م

أي:   [35الشورى: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وقال سبحانه:

 الب ومهرفر وال اهلل مكذبني هبا أنه ال ملذين ينازعون يف آيات حينئٍذ ا ويعلم

 مأهن . قال مكي: أيقنوا(3)وسلطانهجأ من عذاب اهلل، فإهنم مقهورون بقدرة اهلل مل

 .(4)ال ينفعهم الفرار

م إشعار بقصده [167البقرة :] ﴾ې ېۉ  ۅ ۉ ﴿ قوله تعاىل: ندوع

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ حانه وتعاىل:ها واخلروج، كام قال سبالفرار من

 .(5)هم تنفعال روجتهم للخفأنبأ أن وجه [20السجدة: ] ﴾ۆئ
 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ وقال تعاىل عىل لسان اجلن:

منا أن لن نعجز اهلل يف : )وأنا علتقرأ هذه اآلية حفصة  نتكا» ،[12اجلن: ]

 .(6)ا(ة ولن نسبقه هرب  األرض فرر

 نفوته، وال يتهيأ لنا أن نعجز اهلل بأهلن : لأي ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ فقوله:

 إلينا. وعذابه همتإيصال نقاألرض عن 

                                       
 .(158 /3)ابه للزجاج معاين القرآن وإعر (1)

 (.3/322بحر العلوم ) (2)

 (.25/74ري للزحييل )ملنري االتفس( 3)

 (.10/4465اهلداية إىل بلوغ النهاية ) (4)

 (.310تراث أيب احلسن احلرايل املراكيش )ص: (5)

 ها يف كتب القراءات. ذكر هذه القراءة غري املاتريدي، ومل أقف علي مل أجد من( 6)
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 ذبنا.يعال وخيرج قوله: )فررة( عىل ذلك، أي: لو فررنا من عذابه، لن نعجزه أ

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ﴿ :  ن الطلب؛ قال اهللودوالفرار قد يكون ب

نه ال يكون إال ، وأما اهلرب فإالفرار من الطلبومل يرد به  ،[50الذاريات:  ] ﴾جت

عن عذاب اهلل تعاىل؛ لكثرة األعوان  ارفرال لنا يتهيأ عن طلب؛ فكأهنم قالوا: ال

 .(1)« بواألنصار، وال يعجزه هربنا عن طل

جزنا، وأن قدرة اهلل وكامل عن تبنّي لنا كامل اآلوقتنا نا يف وأ»قال السعدي: 

ا وسعينا بأسباب الفرار لن نعجزه إن هربننعجزه يف األرض ونواصينا بيد اهلل فلن 

 .(2) « إليهإاله من لجأته، ال مواخلروج عن قدر

 املطلب الثالث: الفرار من الزحف.
فرار وذلك لقوله يم الوحتر ب الثبات يف اجلهاد،جو وال خالف بني العلامء يف

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ :تعاىل

ۉېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 .[16-15األنفال: ]  ﴾ىئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ۇئ
ۇئ ۇئ ۆئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿ وقوله تعاىل:

 . [45 فال:األن] ﴾ ۆئ ۈئ
 .(3)«حفلز وم ااجتبوا السبع املوبقات وذكر منها والتويل ي»:× وقول النبي

 :(4)ثة مواضعذلك ثالمن نى إال إنه يستث

                                       
 (.252 /01هل السنة )تأويالت أ (1)

 (.891محن )صلرتيسري الكريم ا( 2)

 (. 145رقم  1/92( ومسلم )2766رقم 10 /4البخاري ) رجهأخ( 3)

(، املغني البن 7/99ين )صنائع للكاسا(، بدائع ال2/322ر هذه املواضع يف: املهذب للشريازي )انظ (4)

(، حاشية الدسوقي 3/45للبهويت ) ( كشاف القناع2/65املحتاج للرميل ) (، هناية8/484قدامة )

 (.3/242ين )حاشية ابن عابد، (2/178)
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ا لقتال.أن يك األول: ينرصف من ضيق إىل سعة، ويعني: أن  ون الفرار حترف 

 يفله كن مما هو أم كان منكشف إىل مسترت ونحو ذلكمن سفل إىل علو، أو من مو

 .﴾ائ ائ ى﴿لقوله:  القتال.

ا إىل فئة من  م ينضأن ني ولو بعدت. ويعني: لماملسالثاين: أن يكون الفرار حتيز 

ليشد أزرهم ا؛ ني يف جهة غري اجلهة التي كان فيهإىل مجاعة أخرى من املسلم

 .﴾ەئ ەئ وئ وئ    ﴿لقوله:  كاثر مجعه عليهم. وينرصهم عىل عدو ت

حينئٍذ وذلك  ضعف املسلمني، فيجوز الفرار عىل اركفليزيد عدد االثالث: أن 

ۀ ہ ہ ہ  ۀ ڻ ڻ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ لقوله تعاىل:

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۓھ ے ے ہ ھ ھ ھ 

 .[66األنفال: ]

من فّر من و ر،ـفـلم يـة فـالثـن ثـّر مـن فـم»ال: ـق اس ـبـن عـن ابـوع

 .(1) «اثنني فقد فرّ 

ې ې ې ى ى ائ ﴿ : واختلف املفرسون يف حكم قول اهلل

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 .  [16األنفال: ] ﴾ىئ

 :(2)قوالن يهف ؤمنني مجيعا؟ م يف املأ بدر هل هو خاص يف أهل

 × هو ألهل بدر خاصة، ألنه مل يكن هلم أن يرتكوا رسول اهلل األول:ول الق
 عدوه وينهزموا عنه، فأما اليوم فلهم االهنزام.ع م

                                       
 (.2/869تفسري الشافعي )( 1)

(، 2/510الوجيز ) (، املحرر2/253(، تفسري السمعاين )13/435سري الطربي )انظر القولني يف: تف (2)

 (.4/29ن كثري )(، تفسري اب7/380اجلامع ألحكام القرآن )
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ا. ا عام يف كل من وىلاآلية حكمه هذهأن  القول الثاين:  الدبر منهزم 

 أدلة القول األول:
 ھ ھ ﴿ قال تعاىل: ك وفّر املسلموند بعد ذلأحيوم أنه ملا كان .1

ثم كان يوم حنني ،  [155آل عمران:] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ے 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿،  [25التوبة:] ﴾ۇ ڭ ڭ ﴿ فقال:

هلل يف غزوة أحد وحنني ثم تاب اة بعد بدر ابصحال ، فقد فرّ  [27التوبة: ] ﴾پ 

 .(1)وص ببدرصار خمعليهم؛ فهذا يدل عىل أن النهي عن الفر

 ما أصاهبم وصربوا حتى قتلوا، اجلرس  يومنيملا أصاب املسلم . أن عمر2

ا بعد ذلك يقول: أنا فئة كل مسلما إذقال: هال رجعوا إيل، وكان   .(2)بعث جيش 

رسول  ا فحصنا حيصة، فقلنا: ياغزو   غزونا»قال:  نهأ  . وعن ابن عمر3

 .(3) «العكارون، وأنا فئتكمم أنت اهلل، نحن الفرارون؟ فقال: ال، بل

 .(4)ىل يوم بدرإإشارة  (يومئذٍ ) ﴾ې ې ې ى﴿ :ه تعاىل. قول4

 أدلة القول الثاين: 
 .(5)«التويل يوم الزحف: اجتبوا السبع املوبقات وذكر منها»:× رسولال قول

                                       
 (.4/29سري ابن كثري )(، تف10/66)التفسري البسيط  (1)

رقم  541 /6) (، وابن أيب شيبة يف مصنفه9524رقم 252 /5يف مصنفه ) اينلصنعه عبد الرزاق ارجأخ( 2)

( وقال 18084رقم  131 /9بيهقي يف الكربى  )وال( 5744رقم  33 /10( وأمحد يف مسنده )33688

 ( : ضعيف.1204رقم  28 /5واء الغليل)األلباين يف إر

( وقال: هذا 1716رقم  267 /3)نه  سن(، والرتمذي يف4385رقم  282 /9أمحد يف مسنده )أخرجه ( 3)

رتمذي )ص: ال ديث يزيد بن أيب زياد. وضعفه األلباين يف ضعيف سننحديث حسن، ال نعرفه إال من ح

 (.36رقم  197

 (.2/336فتح القدير ) (4)

 (.145رقم  1/92( ومسلم )2766رقم 10 /4ه البخاري )أخرج (5)
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 موم األلفاظ وهو الذي عليه اجلمهور.ن العربة بعوهو الراجح أل

ن فوا لكوذلك عن معناس من أكثر من ضعفهم، والفّر وأما يوم أحد فإنام 

أمام فيهم وفرارهم عنه، وأما يوم حنني فكذلك من فّر إنام انكشف  × الرسول

 . (1)افوعن كلذلالكثرة، وحيتمل أن عفو اهلل عمن فّر كان عفو عن كبرية 

 ابع: الفرار من املوت.ب الر املطل
ڱ ﴿ وت فقال تعاىل عنهم:ملا خشيةسعى الكفار واملنافقون للفرار من القتال 

ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻ ڻ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ  ٻ پ پ پ پ ڀٻ  ٻ ٻ ٱ جب

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ٿ

 .[17 -12ب احزاأل]  ﴾ڃ 
 منازلكم، أمرهم باهلرب من عسكر وا إىلفارجعأي:  ﴾ڭ ﴿ ومعنى:

 .(2) × والفرار منه، وترك رسول اهلل × رسول اهلل

يستأذن  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ وقوله:

 منزله، ولكنه يريد الفرار نرصاف عنه إىليف اإلذن باال ×اهللبعضهم رسول 

 .(3)×واهلرب من عسكر رسول اهلل

ا  العدو، وإنا نخشى عليهييل ة، وهي مماخالية ضائع ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿ ه:ولوق

                                       
 (.2/510) املحرر الوجيز ( 1)

 (.02/224) لطربيتفسري ا  (2)

 املصدر السابق.(  3)
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بل اهلل  ﴾ۋ ۅ ۅ﴿هذا، فقال:  ؛ فأكذهبم اهلل تعاىل يف قوهلم(1)العدو والرّساق

 .(2)حيفظها عىل ما وعد
ا من القتل واملوت. ني: أحدمهحيتمل وجه ﴾ې ېې ۉ  ﴿ وقوله: ا: فرار 

ا من الدين والثاين: فرار 
(3). 

هؤالء من  دينة عىللت املولو دخ»أي:  ﴾ەئائ ائ ى ى ﴿ :ولهقو

ثم سئلوا الرجوع من اإليامن إىل  ﴾وئ وئ ەئ﴿ واحيها...جوانبها ون

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ لفعلوا ورجعوا عن اإلسالم وأرشكوا، ﴾ۇئ﴿ لرشك،ا

   . (4) «قليال  وألرسعوا إىل ذلك ﴾ۈئ ۈئ﴿ م الرشكا عن إجابتهسوتبحا وما ﴾ۈئ
ڀ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ وقوله:

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

نرصاف عنك قل يا حممد، هلؤالء الذين يستأذنوك يف اال» ﴾ڃڄ ڃ ڃ ڃ 

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ويقولون: إن بيوتنا عورة: 
صل إليكم بكل حال، كرهتم أو أحببتم ا كتب اهلل منهام وان ذلك، أو مأل ول:قي

كم ذلك مل يزد فرار قتلال تم من املوت أوذا فرروإ: وليق ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

ب لكم، ثم تِ كر  نام متتعون يف هذه الدنيا إىل الوقت الذيوآجالكم، بل إيف أعامركم 

 .(5) «ب لكم وعليكمتَ يأتيكم ما كَ 
م أهنا ليست كام ذكروه وأن قصدهم عاىل عن بيوهتخرب اهلل تأف» طية:قال ابن ع

كذلك، خاصة نفوسهم ليس ن محاية بيوهتم وم يريدوهنمن أالفرار، وأن ما أظهروه 

                                       
 (.3/452زاد املسري ) (،8/19الكشف والبيان )  (1)

 (.3/51بحر العلوم ) (،8/236تأويالت أهل السنة ) ( 2)

 (.8/460يط )(، البحر املح14/149ألحكام القرآن )(، اجلامع 4/382النكت والعيون ) ( 3)

 (. 722-20/226تفسري الطربي ) ( 4)

 (.228 /20بق )لساصدر اامل  (5)
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لت ويريدون حربه وأن يغلب، ولو دخ × رسول اهللوأهنم إنام يكرهون نرص 

ملحمد  بحلرة واوف احلقيقي، ثم سئلوا الفتناملدينة من أقطارها واشتد اخل

 ۈئ﴿حابه لطاروا إليها وأتوها حمبني فيها، ومل يتلبثوا يف بيوهتم حلفظها وأص

 .(1) «سالحهمما يأخذون قدر  ل:قي ﴾ۈئ

 ﴾پ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ وقوله:»: قال الرازي
اهلل كائن  لفرار مما وقع عليه القرار، وما قدرهإشارة إىل أن األمور مقدرة ال يمكن ا

 .(2)«آجال  وال ينتفع باملخالفة عاجال   ورطة العقاب لفه يبقى يفاا خء إذفمن أمر بيش

ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: ملوت فقال تعاىلود من اهي فراروحتدث القرآن عن 

ۆ  ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ہ ھ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

. [8-6اجلمعة: ] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ى ائ ائ ەئ ەئ
 ﴾ھ ھ﴿نكم يهود إن زعمتم أحممد لليا قل : × دقال تعاىل ذكره لنبيه حمم

ۓ ﴿ ،(4)سواكم ﴾ے ے ھ﴿ ،(3)وكانوا يقولون نحن أبناء اهلل وأحباؤه

 ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ ،(5)افقولوا: اللهم أمتنني: سلوا املوت، عي ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ

يعذب أولياءه، بل يكرمهم  اس، فإن اهلل اليف قيلكم: أنكم أولياء هلل من دون الن

ن فتمنوا املوت لتسرتحيوا من كرب الدنيا ام تقولوفيني م حمقوينعمهم، وإن كنت

 .(6)مها باملوتنان ونعيجلوح اصريوا إىل رومهومها وغمومها، وت

                                       
 (.374 /4املحرر الوجيز ) (1)

 (.161 /25لغيب )مفاتيح ا (2)

 (.5/170)معاين القران للزجاج  (3)

 (.23/379تفسري الطربي ) (4)

 (.3/447بحر العلوم ) (5)

 (.23/379ري الطربي )تفس (6)
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فيهم،  × اآلية معجزة ملحمد  جعل هذهرسين أن اهلل تعاىلوروى كثري من املف

 يا،الدن منهم املوت يف أيام معدودة مات وفارقعلمه أنه إن متنى أحد وآية باهرة، وأ

عىل جهة التعجيز، وإظهار اآلية، فام متناه  «متنوا املوت»: × رسول اهللقال هلم ف

 .(1)× حممدوت وثقة بصدق املا من ف  خو حد  أ

، وقد قال اهلل (2)االيهود املوت أبد  وال يتمنى أي:  ﴾ۇ ۆ ۇ﴿ وقوله:

 وعن ابن عباس ،[69البقرة: ]﴾ڦ ڦ ڦ ڄ  ڦ﴿ عنهم:

اللهم أمتنا »فقولوا: التكم صادقني م يف مقكنتإن »: ×قال: قال: رسول اهلل

 .(3)«فامت مكانه غص بريقه الكم إفوالذي نفيس يف يده ال يقوهلا رجل من

ولو أن اليهود متنوا املوت ملاتوا ورأوا مقاعدهم »قال: وعن ابن عباس

 .(4)«من النار

 بسبب ما عملوا من الكفر واملعايص والتحريف ﴾ۆ ۈ ۈ﴿ وله:قو

 .(5)يلوالتبد
ذو علم بمن ظلم من خلقه، فأوبقها بكفره  ﴾ۋ ۋ ۅ﴿ ه:وقول

وهؤالء  مومالع، وهي عىل (7)وتال يتمنون امل م بأهنمهلحا بوقيل: عليام   ،(6)باهلل

 .(8)ا أولي  اليهود داخلون فيهم دخوال  
                                       

 (.5/308) جيزاملحرر الو( 1)

 (.23/379تفسري الطربي )( 2)

(: إسناده 872صسفار )( وقال العراقي يف املغني عن محل األ274 /6الئل النبوة ) ديهقي يفأخرجه الب( 3)

 ضعيف. 

 صحيح. إسناده (:2963رقم  871 /7( وقال األلباين يف الصحيحة )2225رقم  99 /4) محد يف مسندهأخرجه أ  )4 (

 (.5/269للشوكاين )فتح القدير  )5(

 (.23/793تفسري الطربي ) )6(

 (.3/447وم )لعلر ابح )7(

 (.5/269فتح القدير للشوكاين )( 8)
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أي: إن املوت  ﴾ى ىۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ وقوله:

ۈ ٴۇ ﴿: ظريه، ون(1)ةالكم ال حمالذي تكرهونه وتأبون أن تتمنوه نازل ب

 .[78النساء: ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
اتكم إىل ن بعد ممم كمم ربثم يردك ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ وقوله:

فيخربكم حينئٍذ ما كنتم  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿.(2)السموات واألرضغيب  عامل

؛ ألنه حميط بجميعها ثم جيازيكم عىل ذلك تعملون من األعامل سيئها وحسنها

 .(3)هأهل و هبام وامليسء املحسن بإحسانه
 :تعاىل وحتدث القرآن الكريم عن فرار املرشكني من املوت وكراهيتهم له فقال

 .[19ق: ] ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چڄ ڃ ڄ ڄ  ﴿
 .(4)فيه أي: كشفت لك عن اليقني الذي مترتي ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ :قوله

وهو مستعار لكراهية أو  ،(5)تفر وهترب :أي ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿ وقوله:

 .(6)املوتجتنب أسباب 
وهم املرشكون ألهنم أشد كراهية للموت، ألن حياهتم مادية »عاشور: ل ابن اق

چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ :تعاىلحلياة قال طول ا نودم يريحمضة فه

 إذ ال أمل هلم يف حياة أخرى وال أمل هلم يف حتصيل  [96البقرة: ] ﴾چ چ 

 . (7) «نعيمها

                                       
 (.3/447)(، بحر العلوم 23/379لطربي )تفسري ا (1)

 (.23/380تفسري الطربي ) (2)

 املصدر السابق.( 3)

 (.7/399تفسري ابن كثري ) (4)

 (.7/399) ري(، تفسري ابن كث2/302تنزيل )يل لعلوم ال(، التسه5/241تفسري السمعاين )( 5)

 (.26/306حرير والتنوير )الت (6)

 (.26/306التحرير والتنوير ) (7)
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 الفصل الثاني

 أسباب الفرار 
هلل الكريم بني سبب مرشوع )مرخص فيه( اب اكت يف باب الفرارت أستعدد

 ور ومن هذه األسباب:وآخر حمظ

: ال  الدين أو البدن.ذية يف خشية األ ارفر أوًلا
ومنه فرار نبي اهلل إبراهيم عليه ل قد يصل حد الوجوب، مرشوع ب وهو فرار

 تعاىل:وقوله  ،[26وت:نكبالع] ﴾ژ ژ ڑ ڑ﴿ ند قوله تعاىل:السالم ع
 .[99الصافات:] ﴾ەئەئ  ى ى ائ ائ﴿

ا إىل راق ـثى من أرض العن كوـم مـيـراهـرج إبـخ»اق: ـحـن إستال ابـق مهاجر 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿ وسارة كام قال اهلل سبحانه:لوط خرج معه و ه،رب

ى نزل  حته واألمان عىل عبادة اهللفخرج يلتمس الفرار بدين [26العنكبوت:] ﴾ڑ 

 .(1)« حّران ...

أقسام السفر يف األرض ... الرابع: الفرار من األذية يف » :ريبوقال ابن الع

املرء عىل نفسه يف موضع  خيشفإذا ، يهأرخص ف دن؛ وذلك فضل من اهلل الب

املحذور. الفرار بنفسه؛ ليخلصها من ذلك اهلل سبحانه له يف اخلروج منه، وفقد أذن 

ژ ژ ڑ ﴿ :قالملا خاف من قومه  ه اخلليل إبراهيم وأول من حفظناه في

وموسى  [99الصافات: ] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ وقال:، [26العنكبوت:] ﴾ڑ

القصص: ] ﴾مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ﴿ ه:فيانه بحس قال اهلل

 .(2) «وذلك يكثر تعداده ،[21
                                       

 (.6/283الكشف والبيان ) (1)

 (1/612أحكام القرآن ) (2)
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 .[71األنبياء:] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿وقال تعاىل:
أرض  من لوطرة إبراهيم ومعه يمة تشري إىل هجوهذه اآلية الكر»: قال الشنقيطي

ا بدينهام... ويفالعرا ين الدفرار بلا أن هذه اآلية الكريمة دليل عىل ق إىل الشام فرار 

واجب. وهذا النوع من  -ة دينه ه الفار بدينه من إقاملكفر إىل بلد يتمكن فيمن دار ا

 .(1) «امء يف ذلكالف بني العلاهلجرة وجوبه باق بال خ

پ ﴿ يه السالم فقد قال لقومه:عل وسىلحق هبذا النوع فرار نبي اهلل ميو

ا ن ملىل مديم إكنم واملعنى: هربت ،[21الشعراء: ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

: يس أن تقتلونني فوخفتكم عىل نف . قال القشريي: (2)أي النبوةهب يل ريب حكام 

الطاقة غري عدم نفسه والفرار عند  خاف منهم عىلجيوز محله عىل ظاهره وأنه »

 .(3) «مذموم عند كل أحد

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ تعاىل:وسبب فراره عليه السالم بينه اهلل يف قوله 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ عاىل:ه توقول ،[14 :اءالشعر] ﴾ۅ 

وهو  [20القصص:] ﴾مئ ىئ يئ جب حب ی ی ی جئ حئ

مت ىت يت جث مب ىب يب جت حت خت ﴿، (4)حتريض قوي ملوسى عىل الفرار

الك، ـهـال ل قوي عىل جواز الفرار من مواطندلي وفيه  [21القصص:] ﴾مث

ر اـغـار بـفـن الكـم × ىـفـتـد اخـل، وقـكوـتـي الـافـنـى اهلل، وال يـن اهلل إلـر مـفـي

 .(5)ورــث

                                       
 (.4/164أضواء البيان ) (1)

 (.2/552بحر العلوم ) (2)

 (.3/9ف االشارات )لطائ( 3)

 (.10/330)آين للقرآن التفسري القر (4)

 (.4/240جيد )املآن تفسري القر يفالبحر املديد ( 5)
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 ب الرعب واهللع.لفرار بسب: ااثنياا
ل فرار من أهومن ذلك الجبيل ناتج عن الطبيعة البرشية، ر طبعي وهو فرا

االكه ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿حاهلم:  ف قال تعاىل واصف 

ں ں ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  گ ڳگ گ 

 .[18الكهف: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ

لو اطلعت عليهم يف رقدهتم  :أي ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ قوله:

افهمدوها يف كهتي رقال ؛ ألدبرت عنهم هارب ا منهم فار 
(1). 

 .(2)منهممنصوب عىل املصدر؛ ألن معنى )وليت( فررت  ﴾ڻ﴿و

ا وخوف  أي:  ﴾ۀ ڻ ڻ﴿ ، وهو اخلوف الذي يرعب (3)افزع 

 .(4)يملؤه  أي:در الص

 وسبب الفرار رعب ا:

ن اهليبة، سهم ملبملا كان اهلل أ»، (5)يراهم أحدتعاىل منعهم بالرعب لئال  أن.1

مس حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله، ال ال يصل إليهم واصل، وال تلمسهم يدكي 

راد أن جيعلهم عربة ملن شاء نه يف الوقت الذي أم قدرته وسلطاوتوقظهم من رقدهت

 حق، عباده، ليعلموا أن وعد اهلل هبم عليه من وآية ملن أراد االحتجاج قه،خل من

 .(6)«يهاف ريب وأن الساعة آتية ال

                                       
 (.17/626تفسري الطربي ) (1)

 (.3/275للزجاج ) معاين القرآن (2)

 (.13/563التفسري البسيط للواحدي )( 3)

 .(2/709الكشاف ) (4)

 (.6/161الكشف والبيان )( 5)

 (.17/626 الطربي )تفسري( 6)
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 .(1)يريد أن يتكلم وهم نيامم مفتحة كاملستيقظ الذي ألن أعينهل: . وقي2

 .(2)الذي هم فيه . وقيل: لوحشة املكان3

. (3)تيقظارهم، وتقلبهم من غري حس املس. وقيل: لكثرة شعورهم وطول أظف4

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿كانت حاهلم هكذا مل يقولوا: وهو قول بعيد، فلو 

 .(4) [11الكهف:]

 ار بسبب الوابء. لثاا: الفر اث
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ وهو فرار مذموم )حمظور( ومن هذا قوله تعاىل:

ۓ  ے ےہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 .[243البقرة: ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 ويف اآلية قوالن:

ا من  عون، فأماهتم اهلل، فمر عليهم نبي من الطااألول: أهنم قوم خرجوا فرار 

 ن حيييهم فأحياهم.أاألنبياء فدعا ربه 

ا من اجلهاد يف سبيل اهلل فأماهتم اهلل، ثم أحياهم الثاين: أهن م قوم خرجوا فرار 

ۅ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿ هم فذلك قوله:عدوهم أن جياهدوا وأمر

 . (5) [244البقرة:] ﴾ۅ
                                       

ع ألحكام القرآن اماجل (،3/503جيز)لو(، املحرر ا6/4366اهلداية ) (،6/161ان )الكشف والبي (1)

(10/373.) 

 املصادر السابقة.( 2)

 در السابقة.املصا (3)

 (.3/504ر الوجيز)املحر( 4)

(، تفسري ابن 1/290ف )(، الكشا1/328(، معامل التنزيل )5/266يف: تفسري الطربي ) انظر القولني (5)

 (.1/661) ثرين ك، تفسري اب(6/549(، مفاتيح الغيب )1/219)زاد املسري (، 1/327) عطية
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ا من الوباء وأبينها وأشهرهوأصح هذه األقوال  ا أهنم خرجوا فرار 

يف تلك الرشيعة كام  عىل أن الفرار من الطاعون حرام ، واآلية تدل(1))الطاعون(

 ويدل عليه: حرم يف رشعنا

خرج إىل الشام،   اخلطاببن ربيعة: أن عمر .حديث عبداهلل بن عامر بن 1

عوف: أن رسول  عبدالرمحن بن اء برسغ، بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخربهفلام ج

فال  ليه، وإذا وقع  بأرض وأنتم هباع اإذا سمعتم به بأرض فال تقدمو»قال:  × اهلل

ا منه  .(2)«خترجوا فرار 

غدة ة كغد»اعون؟ قال: قالت يا رسول اهلل ما الط . حديث عائشة 2
 .(3)«الزحفوالفار منه كالفار من  البعري، املقيم فيه كالشهيد

ًل عدوى، وًل طرية، ويعجبين الفأل: »قال:  ×. حديث أنس، أن نبي اهلل3
 .(4) «، الكلمة الطيبةنةسلكلمة احلا

ًل يورد ممرض »وقوله:  ،(5) «فّر من اجملذوم كما تفرُّ من األسد» وأما قوله:
عة، لئال يقال إذا أصاب مول عىل حسم املادة، وسد الذريو حمفه ،(6) «ى مصحعل

 .(7)يه: إنام أعداه ما ورد عليهالصحيح عاهة بعد إيراد ذي عاهة عل

                                       
(، تيسري الكريم 3/232القرآن )امع ألحكام (، اجل1/304انظر: أحكام القرآن البن العريب ) (1)

 (.951الرمحن)ص

 (.2219 رقم 1742 /4(، ومسلم )6973رقم  26 /9أخرجه البخاري ) (2)

 .حيح(: ص1638م رق 6/72األلباين يف اإلرواء ) ( وقال25118رقم  53 /42أخرجه أمحد ) (3)

 (.2422رقم  4/1746(، ومسلم )5756رقم  135 /7أخرجه البخاري )( 4)

 (.5707رقم  126 /7أخرجه البخاري ) (5)

 (.2221رقم  1743 /4(، ومسلم )5771رقم  138 /7بخاري )أخرجه ال (6)

 (.2/164أحكام القرآن للجصاص )( 7)
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 من الطاعون: ار ر ي عن الفواحلكمة من النه
نه لو رخص لألصحاء يف اخلروج ملا بقي يف البلد إال املرىض الذين أقعدهم . أ1

ويطعمهم الطعام، يبق يف البلد من يسقيهم املاء  وملالطاعون، وانكرست قلوهبم 

ازون عن مبارشهتام بأنفسهم فيكون ذوهم يعج لك سعي ا يف إهالكهم حتقيق 
(1). 

 . (2)أقضيته والرضا هباوالصرب عىل هلل والتوكل عليه با ةعىل الثق. محل النفوس 2

لها وهبا دخ أما احلكمة من النهي عن القدوم عىل أرض هبا الطاعون؛ ألنه إذا

اه ل: لو مل يدخلها ما مات، فإنام هنه منيته وأجله، فيقول قائالطاعون فجائز أن تدرك

 .(3)عن دخوهلا لئال يقال هذا

 وقف.هلول املرابعاا: الفرار 
لقيامة من املعارف وأصحاب العالئق؛ ألن اهلول عظيم اوهو الفرار يوم 

جئ  ی ی یىئ ىئ ی ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ واخلطب جليل وهو قوله تعاىل:

 .  [37-33: عبس] ﴾حئمئىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت 
ظة يف حقيقتها إنام هي لنفخة ، واللف(4): اسم من أسامء القيامةهنا الصاخة

 .(5)اتصمه ان، أي:الصور التي تصخ اآلذ

 .(6)زوجته التي كانت زوجته يف الدنيا :نيصاحبته: يعو

 قوالن: فيه هل الفرار هنا حقيقي أم جمازي؟ و

                                       
 (.4/291دين للغزايل )ياء علوم الإح (1)

 (.4/39م )لقين ااملعاد البد زا (2)

 (.166-2/165أحكام القرآن للجصاص ) (3)

 (.24/232الطربي ) تفسري( 4)

 (.5/440املحرر الوجيز) (5)

 (.24/232الطربي )تفسري ( 6)
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ويفر منهم، ويبتعد أي: يراهم،  ،(1)حقيقي وهو التباعد واالحرتازار األول: فر

 . (2)طب جليلعنهم؛ ألن اهلول عظيم واخل

ں  ﴿ تعاىل: ته ويدل عليه قولهواالمرار من الثاين: فرار جمازي، واملقصود: الف

 أو الفرار من نرصته ويدل عليه: ،[166البقرة:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
أو ترك السؤال  ،[41خان:الد] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

 .(3) [10املعارج:] ﴾يئ جب حب خب ﴿ تعاىل:ه قوله ويدل علي
 نرصهتموهتم  أعلم أن املرء يفر من معارفه حقيقة ويفر من مواالوالراجح واهلل

 ا لشغله بنفسه.يض  والسؤال عنهم أ

 ا؟ هل هذا الفرار خاص بالكفار أم هو عام يف املسلمني والكفرة مجيع  و

جيوز أن تبقى بينهم حقوق إنه الكفرة خاصة، وأما أهل اإلسالم فيف قيل: هو 

ڱ ڱ ں ں ﴿ ام بني األخالء بقوله:القرابة كام بقيت املودة في

 .[67الزخرف: ] ﴾ڻ ڻ ڻ

ا. فجائز أن يكون الفرار من املسلمني وا ام يف املسلمنيل: هو عيوق لكفرة مجيع 

ن شغل نفسه، فأما إذا أمن غ عيف بعض األحوال، وذلك يف الوقت الذي مل يتفر

 . (4)ارة فهو يقوم بشفاعته، ويسأل عن أحواله وال يفر منهالبش وجاءته

 خص هؤالء بالذكر؟ ثم ملاذا

رار منهم ال يكون إال هلول الفنو والرأفة، فهم باحلالوأو ألهنم أخص القرابة،

 .(5)يعظعظيم وخطب ف

                                       
 (.31/61مفاتيح الغيب ) (1)

 (.8/325ن كثري )تفسري اب( 2)

 .(31/61(، مفاتيح الغيب )23/238للواحدي )التفسري البسيط  (3)

 (.10/428السنة )هل ت أتأويال (4)

 (.15/88)جي (، فتح البيان للقنو5/466فتح القدير ) (5)
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 عىل أقوال: ن( اختلف املفرسون يف سبب الفرار يف هذا املوطو) 

ا من   .(1)مطالبتهم إياه بام بينه وبينهم من التبعات واملظاملفقيل: فّر حذر 

 .(2)ئ ااهلل شي ه منوقيل: فّر منهم لعلمه بأهنم ال ينفعونه وال يغنون عن

 .(3) يروا ما هو فيه من الشدةلئالوقيل: 

 .(4)ويبتعد عنهم، ألن اهلول عظيم واخلطب جليلوقيل: يفر منهم 
نام ذلك لشدة اهلول عىل نحو ما روي أن وقال مجهور الناس إ"ل ابن عطية: قا 

 .(6()5)": )نفيس نفيس(الرسل تقول يومئذٍ 

خب مب ىب يب  حب ﴿  تعاىل بعده:قال اهلل كام وقيل: إنام هو الشتغاله بنفسه

 لداللة السياق عليه.وهو أقواها . (7) [37عبس: ] ﴾جت

هؤالء املذكورين )شأن( من لكل واحد  ﴾حب خب مب ىب يب جت ﴿ وقوله:

 .(8)يكفيه ويشغله ويرصفه عن غريهأمر عظيم 

ة حفاة الناس يوم القيام يبعث هللا  »قال:  × أن النبي وعن عائشة 
حب خب  ﴿ ل اهلل، فكيف بالعورات؟ قال:ئشة: يا رسو، فقالت عا« عراة غرًلا 

 .(9) ﴾مب ىب يب جت
                                       

 (.24/232تفسري الطربي )( 1)

 (.10/134ان )الكشف والبي( 2)

 (.19/225اجلامع ألحكام القرآن )( 3)

 (.8/325ري ابن كثري )تفس( 4)

ديث الشفاعة ن حء م( وهو جز941 رقم 1/184( ومسلم )3340رقم  134 /4اري )أخرجه البخ( 5)

 الطويل املروي عن أيب هريرة.

 (.5/440ز)املحرر الوجي( 6)

 (.6/209النكت والعيون )( 7)

 (.6/162 )تفسري السمعاين (8)

انظر  ( وقال األلباين: صحيح2083رقم  4/114( والنسائي )24588رقم  41/136أخرجه أمحد )( 9)

 (.2083رقم  5/228سنن النسائي )صحيح 
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 الفصل الثالث

 عالمات الفرار وآثاره

 ان:وفيه مبحث

 املبحث األول
 عالمات الفرار

 ه مطلبان:وفي

 احملمود.مات الفرار املطلب األول: عال
: اهلجرة.  أوًلا

إىل مكان لسبب  كانر املحمود وهي: الفرار من مفرالاهلجرة من عالمات ا

 .(1)لدينكا

ا بدينهم، ومن ذلك هجرة نبينا إبراهيم  وقد هاجر األنبياء والصاحلون فرار 

ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ م قال تعاىل:لسالولوط عليهام ا

 .[71األنبياء:]  ﴾ەئ 
من وط لوهذه اآلية الكريمة تشري إىل هجرة إبراهيم ومعه »نقيطي: الشقال 

ذه اآلية الكريمة دليل عىل أن الفرار ا بدينهام... ويف هار  أرض العراق إىل الشام فر

واجب. وهذا  -دينه  امةبالدين من دار الكفر إىل بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إق

 .(2) «العلامء يف ذلك بنيرة وجوبه باق بال خالف النوع من اهلج

 وقوله: [26العنكبوت:]  ﴾ڑ ک ڑڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ ومنه قوله تعاىل:
 .[99ات: الصاف]  ﴾ائ ائ ەئ ەئ ى  ى﴿

ا بدينهم فقال تعاىل عنهم: ک ک ک ک ﴿ وهاجر أصحاب الكهف فرار 

                                       
 (.200ما يف الصحيحني البخاري ومسلم للحميدي )صيب غر تفسري (1)

 (.4/164لبيان )اأضواء  (2)
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ال ـق [10الكهف:]  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ر ــيـد غـلـرة إىل بــجـ، واهلاألرضذه ـر هــيـى أرض غـرار إلـالفه ــب: إنـطيـخـال

 .(1)دـلـبـذا الـه

ا بديمن مك × وهاجر النبي حممد ۀ ﴿ ال تعاىل:فق نهة إىل املدينة فرار 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .[40التوبة: ]  ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ائ ائ
چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ عند قوله: اإليامنوصف أهل و

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڇ ڍ  ڇ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 .[72ل:نفااأل]  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ں ڻ  ں
ا بدينهم من الفتن وباملجاهدة باملال  وصفهم باإليامن الصادق وباملهاجرة فرار 

 .(2)س يف سبيل إعالء كلمة اهلللنفوا

. وسبق (3)دهاموضع رسهلجرة يف القرآن الكريم كثرية ليس هذا وآيات ا

 من اهلجرة إىل اهلل.  و نوعهاحلديث عن الفرار بالدين يف أنواع الفرار و

 مفارقة حمل املعصية. ا:اثنيا 
د حمل لعبمفارقة حمل املعصية عالمة من عالمات الفرار املحمود؛ فإذا فارق ا

أة السالم من امرمن ذلك فرار نبي اهلل يوسف عليه املعصية دل عىل فراره إىل ربه، و

                                       
 (.8/599التفسري القرآين للقرآن )( 1)

 (.6/3308التفسري الوسيط لطنطاوي ) (2)

ة اإلمام حممد بن سعود جزويل. جامعالة اهلجرة يف القرآن ألحزمي سامعون لالستزادة راجع رس (3)

 ية. ماإلسال
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ڎ  ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ العزيز حني دعته إىل فعل الفاحشة قال تعاىل:

 .[25يوسف: ] ﴾ڈ
ّر يوسف من أمامها هارب ا إىل باب الدار يريد ف :أي ﴾ڍ ڌ﴿ قوله:

ا للفرار   .(1)الدفاع الذي ال يعرف مداه عىلاخلروج منه للنجاة منها، ترجيح 

 .(2) لداعية إىل الفرار إىل اهللالسالم بقوة الرجولية وقوة اسبقها يوسف عليه  وكان قد

لوقوع يف حمل فيه با أنه ينبغي للعبد إذا ابتيل"ورة: سوذكر السعدي من فوائد ال

ك ذل من التخلصفتنة وأسباب معصية أن يفر وهيرب غاية ما يمكنه، ليتمكن من 

 .(3)"، وهي متسك بثوبه وهو مدبر عنهاالرش، كام فّر يوسف هارب ا إىل الباب

ة لصاحلاإىل فعل الطاعات وترك املنكرات، واملداومة عىل األعامل  واملسارعة

 ه من عالمات الفرار إىل اهلل )الفرار املحمود(.كل اخلريوترك املعايص، وفعل 

 .املطلب الثاين: عالمات الفرار املذموم
: تولية األدابرأ  .وًلا

 املسلمني املذموم تولية الدبر: وهو الفرار من القتال بني من عالمات الفرار

 .(4)والكفار إذا حرض املعركة

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۈ ۈ ٴۇ ۆ ۆ﴿ قال تعاىل:

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ائ ەئ ى ى ائېې ې ې 

 .[16-15األنفال: ] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
لذي استأذنوا ألجله يف غزوة اخلندق ن اوتولية األدبار كناية عن الفرار؛ فإ

والفرار مما  [13اب:األحز]{ۉ ې ې ې ﴿ ال ترى قوله:أوا منه الفرار أراد

                                       
 (.12/132(، تفسري املراغي )12/236ملنار ملحمد رشيد رضا ) افسريت( 1)

 (.10/66نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي )( 2)

 (.1/278تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن ) (3)

 (.1/350للفوزان ) إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد( 4)
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 .(1)عاهدوا اهلل عىل تركه

 ار.لفرعند أنواع الفرار من الزحف عن ا ثوسبق احلدي

 . اثنياا: الركض
ا من عذاب اهلل قال تعاىل: ڀ ﴿ من عالمات الفرار املذموم الركض فرار 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ  ڤ ڤ ڦ

 .[16-12األنبياء:]  ﴾چ چ 
إن  ، قيل:(3)تفروا ال: ﴾ٿ ٿ﴿و .(2)يفرون ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ قوله:

 .(4)همنادهتم بذلك عند فرارالئكة امل
وصف حال كل قرية من القرى املعذبة، وأن أهل كل قرية كانوا إذا  واآلية»

 .(5)«الفرارمن أي نوع كان أخذوا يف  ذابأحسوا الع

د، إذ أهنم يقيسون أخذ اهلل ذا الفرار منهم أبلغ يف اجلهل وأبعد عن السداوه»

هم حقفهربوا فال رب منجي ا،ـهـوا الــفظناس ناس للـذ النـأخـر بـاهـادر القـالق

 .(6) «ذاب اهللـع

 اثلثاا: النكوص على األعقاب. 
 :ألعقاب قال تعاىل عن الشيطان امن عالمات الفرار املذموم النكوص عىل

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

                                       
 (.21/289) ويرنالتحرير والت( 1)

 .(8/2446ري ابن أيب حاتم )تفس( 2)

 املصدر السابق. (3)

 (.3/473دير )القفتح  (4)

 (.4/76املحرر الوجيز)( 5)

 (.6/1096يط. جممع البحوث)التفسري الوس( 6)
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ک ک ک ک ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 .[48األنفال:]  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڎ ڈ  ﴿ ى:ومعن .(1)اريث أتى وهو الفرع من حوالرجالنكوص: 

  ،(2)ىرجع من حيث جاء، وأصل النكوص يف اللغة: الرجوع القهقر ﴾ڈ

 قال زهري: 

 (3)ال ينكصون إذا ما استلحموا ومحوا      بون حبيك البيض إذ حلقوا   يرضهم 

يبني  ﴾ڈ ڈ﴿ بل هو فرار،...وقوله: ىفليس هنا قهقر»قال ابن عطية : 

هو  ﴾ژ ڑ ڑ﴿ له، وقوله:قباوع يف ضد إد االهنزام والرج أراامأنه إن

 وهويريد املالئكة،  ﴾ک ک ک ک گ﴿ خذالنه هلم وانفصاله عنهم، وقوله:

ادة ـرق العـكة وخـمالئـا رأى الـاس فلمـن النـب مـالـرط أن ال غـا شـيث إنمـاخلب

 .(4) «رّ ــاف وفــخ

بن  اقةرس ةر أن إبليس جاء كفار قريش يوم بدر يف صورـالسياهر يف ـوتظ»

ولن ختافوا من « إين جار لكم»اداهتم، فقال هلم: ن سمالك بن جعشم وهو سيد م

وا عند ذلك ومضوا لبكم أحد، يغ قومي، وهم لكم أعوان عىل مقصدكم، ولن فرسُّ

الطيتهم، وقال هلم: أنتم تقاتلون عن دين اآلباء ولن ت . فروي أنه ملا عدموا نرص 

كص، فقال له ة نبن هشام، فلام رأى املالئك ارثاحل التقى اجلمعان كانت يده يف يد

 اقةاحلارث: أتفر يا رساقة؟! فلم يلو عليه، فذهب ووقعت اهلزيمة، فتحدث أن رس

س، فبلغ ذلك رساقة بن مالك، فأتى مكة فقال هلم: واهلل ما علمت بيشء فّر بالنا

                                       
 (.18/85التحرير والتنوير ) (1)

 (.2/538املحرر الوجيز)( 2)

 (.117 سلمى )صزهري بن أيب ديوان( 3)

 .(2/538جيز)لواملحرر ا( 4)
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 .(1) «ي هزيمتكم وال رأيتكم وال كنت معكمم حتى بلغتنمن أمرك

 ًلق األقدام.انز  ا:عا راب
 ية عن عدم الفرار، وانزالقها كناية عن الفرار قال تعاىل:كناثبات األقدام 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿

 .[250رة: البق]  ﴾ڻ ں ںڱ ڱ 
 .(2)أي: يف لقاء األعداء وجنبنا الفرار والعجز( ڱ ڱ﴿قوله:

تثبيت األقدام استعارة لعدم الفرار،  ﴾ڱ ڱ﴿»عاشور: ابن قال 

 .(3)«مه بثبات القدم يف املأزقعد ار واخلوف بزلق القدم، فشبهره الفبش

م ، وهذا كناية عن أن يمنحه﴾ڱ ڱ﴿قوهلم: "قال أبو زهرة: 

ڱ ﴿الثبات يف الزحف وعدم الفرار يف النزال، فمعنى:  بحانه وتعاىلس

من عدونا، وال متكن عدونا منا، وال جتعل للفرار ، أي ثبتنا، ومكنا ﴾ڱ

ري باجلزء وإرادة الكل؛ تعب ﴾ڱ ڱ﴿نا، فالتعبري بقوله: ب قلوىلسبيال  إ

دم بات أداته وعبث ر، فتثبيتها إبعاد للفرارألن األقدام هي التي يكون هبا الفرا

 .(4)«حتركها إال إىل األمام، وأن الثبات مظهر الصرب، وذريعة النرص

 

 

 
 

                                       
(، سرية ابن 1/31ي الواقدي )غاز(، م1/305( وانظر: سرية ابن إسحاق )2/538املحرر الوجيز) (1)

 (.1/663(، )1/612هشام )

 (.669 /1تفسري ابن كثري ) (2)

 (.499 /2التحرير والتنوير )( 3)

 (.906 /2زهرة التفاسري ) (4)
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 بحث الثانيامل
  آثار الفرار 

 :وفيه مطلبان

 ر احملمود.ر الفرااثاملطلب األول: آ
يق الفالح، واحلياة الطيبة، وسعة الرزق، ورغد العيش، طر الفرار إىل اهلل

ونور البصرية، وانرشاح الصدر، وصقل  ات،ن اخلطيئوتكفري السيئات وغفرا

رمحة اهلل الواسعة، وحفظ اهلل القلب وطهارته ووضاءته، وحمبة اهلل وسبيل للظفر ب

 النفس.نة حة القلب، وقرة العني، وسكيطان، ورايللعبد، وإغاظة الشورعايته 

فروا من كل  [50الذاريات: ] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت﴿ قال تعاىل:

توجه واملحبة واالستغراق وامتثال األوامر، وكسب السعادات حتى بالىل اهلل يشء إ

قرب ور، وتفوزوا باخلريات وتصعدوا مصاعد الختلصوا من النقائص والرش

 .(2)تفوزوا بثوابهه ويه بالطاعة كي تنجو من عقابهربوا إلا. ف(1)والكامل

ا؛ ألن يف الرجوع لغريه أنووسمى اهلل الرجوع إليه ف واملكاره، وف اع املخارار 

 .(3)ويف الرجوع إليه، أنواع املحاب واألمن والرسور والسعادة والفوز

ا يف سبيل اهلل وجد يف األومن فر   :قال تعاىل (سعة ومتكين ارض )بدينه مهاجر 
أ  ، [100النساء: ]    ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ أي:  ملج 

ا للدينين  . ومتك(4)وحموال  من الكفر إىل اإليامن وسعة من الرزق ا وإظهار 
(5). 

                                       
 (. 9/89ري )تفسري املظهال (1)

 (.2/454جيد للجاوي )امل رآنف معنى القكشمراح لبيد ل (2)

 (.812)صتيسري الكريم الرمحن  (3)

 (.1/332بحر العلوم ) (4)

 (.1/457زاد املسري ) (5)
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ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ قال تعاىل: نال أجر فرارهومن فر بدينه فامت فقد 

 [100لنساء: ا]    ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ەئ

املنية إياه قبل بلوغه ار هجرته باخرتام غ دتوجب ثواب هجرته، إن مل يبلفقد اس أي:

 .(1)إياها

والذي نفسي »لعمر:  × كام قال الرسولان نه الشيطوإذا قوي إيامن العبد فّر م
ا إًل سلك ف ، ويف (2) «جاا غري فجكبيده ما لقيك الشيطان قط سالكاا فجا

 امنفإذا قوي إي (3)«نك اي عمرن يفر ماإين ألحسب الشيط»الرواية األخرى: 

مل ، فّر الشيطان منه، و× العبد، وتسلح بكتاب اهلل، وبالذكر الوارد عن رسول اهلل

. ليهجيد إ ا وال سبيال   منفذ 

ووفقه ومل يرتكه  ومن رمحة اهلل بنا أنه إذا علم من عبده صدق الفرار إليه أعانه،

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ﴿ :وحده قال تعاىل

 .[128النحل: ]  ﴾جب حب ىئ يئی جئ حئ مئ ﴿:ويقول ،[69كبوت:العن]

ديث احل ففيوكلام ازدادت رسعة فرار العبد إىل مواله كان له ربه أقرب  

يقول هللا تعاىل: أان عند ظن : »× ، قال: قال النبي القديس: عن أيب هريرة
رين سي، وإن ذككرته يف نفيب، وأان معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذ  عبدي

نهم، وإن تقرب إيل بشرب تقربت إليه ذراعاا، وإن  ممإل ذكرته يف مإل خرييف 
 .(4) «أاتين ميشي أتيته هرولة وإنا، تقرب إيل ذراعاا تقربت إليه ابعا 

 هلل له أرسع.فاهلل تعاىل أكرم من عبده فإذا فّر العبد إليه كان ا

                                       
 (.113 /9الطربي ) تفسري( 1)

 (.2396رقم 4/1863مسلم )( و3294رقم  126 /4أخرجه البخاري )( 2)

(، وابن حبان 3690رقم 62 /6يف سننه ) ذي(، والرتم22989رقم  93 /38) د يف مسندهأخرجه أمح( 3)

 (.1609رقم  142 /4لباين يف السلسلة الصحيحة )( وصححه األ6892رقم  315 /15يف صحيحه )

 (.2675رقم  4/2061( ومسلم )7405رقم  121 /9البخاري ) أخرجه (4)
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 .موماملطلب الثاين: آاثر الفرار املذ
اخلري كله فحصل له العذاب يف  حرماهلل وفّر إىل غريه ار إىل جم عن الفرمن أح

حرم الطاعة، ش ولعياآلخرة، وضنك العيش يف الدنيا، وحرم الرزق، وسعة ا

متأل وحمقت بركة عمره، ووهن قلبه وبدنه، وتعرست أموره، وزالت النعمة عنه، وا

قال  ارهنفعه فراملوت مل يمن فّر من قلبه رعب ا وخوف ا، وعوقب بخالف مقصوده ف

 ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٻ  ٱ ٻ﴿ :تعاىل

ٺ ٺ ﴿ :قال تعاىل ارهرومن فّر من العذاب وقع فيه ومل ينفعه ف. [16األحزاب: ]

 .[3ص:]  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
اهلل تعاىل أصحاهبا سوء العاقبة يف والفرار من الزحف من الكبائر التي وعد 

ن والشهداء اخلزي هديقبة املتخلفني عن ركب املجاالدنيا عارة، ففي الدنيا واآلخ

مر اهلل ا أووالعار والفضيحة، ويف اآلخرة الغضب من اهلل ونار جهنم، ألهنم خالف

ې  ې﴿نية والشهوات الزائلة قال تعاىل: ورسوله وركنوا إىل ملذات الدنيا الفا

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ہ ﴿ هلل هلم ولفرارهم:ومقت ا ،[16ل:األنفا] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ  ھ ھ ھ

 .[46التوبة:] ﴾ۇۇ 
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 اخلامتة

 ه أبرز نتائج البحث: هذاف يف هناية املط

ائر قرآنية الفرار تبني أن للفرار معان ونظمن خالل الوقوف عىل معنى  .1

 متعددة.

ومن طاعة ع الرشك كلها، ومن املعايص، واالفرار من عبادة األوثان ومن أن .2

 الفرار إىل اهلل تعاىل. صورجلهل والشك والغفلة كلها من وا الشيطان ومن الكفر

تعاىل: )ففروا  وعجيبة يف التعبري بلفظ )الفرار( عن غريه يف قوله لةمجيأرسار  .3

آخر،  فظار صورة حسية عجيبة ال يقوم مقامها يف هذا السياق أي لإىل اهلل( فالفر

 ذه الدار.  هلرسعة إىل البدار ما دمنا يففهي تستحثنا عىل وجه ا

اهلل ورمحته هو  نف كالفعل يف )ففروا إىل اهلل( ضمن معنى جلأ واللجوء إىل .4

 منجاة من عذابه.

 الرحيم. الشيطان هي فرار منه إىل الرمحناالستعاذة من  .5

جروا أوطاهنم وديارهم، رجاء ه الفرار بالدين سنة األنبياء والصاحلني فقد .6

 ونزول الظلم هبم.نة السالمة بالدين، وخشية الفت

 ، وترك الدنيا وملذاهتا.هللل اآيات اجلهاد يف القرآن هي دعوة للفرار يف سبي .7

ق صورها لنا القرآن ة للفرار عن اإليامن والدعوة احلاختذ الكفار وسائل عد .8

 الكريم يف عدة مواطن.

نيوي واألخروي وعجزهم عن فار الفرار من عذاب اهلل الدلكحماولة ا .9

 ك. ذل

ا لقتال ف  حترالفرار من الزحف كبرية من كبائر الذنوب، إال إذا كان الفرار . 10

ا إىل فئة أو يكون عدد الكفار ضعف  املسلمني. أو حتيز 
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 بب: الفرار خشية األذية يف الدين أو البدن، أو الفرار بسمن أسباب الفرار .11

اء، أو هلول املوقف لوبنفس، أو الفرار بسبب نزول االرعب واهللع الواقع عىل ال

 وشدته.

ىل الطاعات وسائر العبادات من ع واماهلجرة، ومفارقة حمل املعصية، والد .12

 ود.عالمات الفرار املحم

والنكوص عىل األعقاب من عالمات الفرار تولية األدبار، والركض  .13

 املذموم.

ار آث ري السيئات وحصول اجلنات منح والسعادة وسعة الرزق وتكففالال .14

 الفرار املحمود.

 ر الفرار املذموم.ثان آضنك العيش يف الدنيا، والعذاب يف اآلخرة م .15
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 واملراجعفهرس املصادر 
 –العريب ث اجلصاص، املحقق: حممد صادق القمحاوي، دار إحياء الرتا أحكام القرآن، .1

 هـ. 1405بريوت، 

 –عطا، دار الكتب العلمية، بريوت در القا لعريب، حتقيق: حممد عبد، البن اأحكام القرآن .2
 هـ.1424،ثةثال: الطلبنان، 

 د.ت. بريوت. –، الغزايل، دار املعرفة إحياء علوم الدين .3

 بريوت. –ث العريب رتا، أبو السعود، دار إحياء الم إىل مزااي الكتاب الكرميإرشاد العقل السلي .4

 د.ت.

ملكتب اإلسالمي، بريوت، ط: ، ا، األلبايناديث منار السبيلء الغليل يف ختريج أحإروا .5

 هـ.1405الثانية.

 هـ .1415، الشنقيطي، دار الفكر، بريوت، البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن واءأض .6

 هـ.1423ثالثة، ال ، الفوزان، مؤسسة الرسالة، ط:ستفيد بشرح كتاب التوحيدإعانة امل .7

دار إحياء  ،ن املرعشيللرمحلبيضاوي، حتقيق: حممد عبد ا، ايل وأسرار التأويلأنوار التنز  .8

 هـ. 1418 -وىل أل، ابريوت –الرتاث العريب 

املحقق: حييى حسن مراد،  ، القونوي،أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء .9

 هـ.1424دار الكتب العلمية، 

نة ديي، مكتبة العلوم واحلكم، امل، أبو بكر اجلزائرر التفاسري لكالم العلي الكبريأيس .10

 هـ.1424املنورة، ط: اخلامسة.

 د.ت. بريوت.–ود مطرجي، دار الفكر قندي، حتقيق: حممرلسم، احبر العلوم .11

 هـ. 1420، بريوت –يان، حتقيق: صدقي مجيل، دار الفكر أليب ح، البحر احمليط يف التفسري .12

ن نرش: حس املحقق: أمحد رسالن،، البن عجيبة، حر املديد يف تفسري القرآن اجمليدالب .13

 هـ. 1419القاهرة، ط:  –باس زكي ع

 هـ.1406لكاساين، دار الكتب العلمية، ط: الثانية.، اترتيب الشرائع يف بدائع الصنائع .14

لنجار، املجلس مد ا، الفريوزآبادى، املحقق: حمز يف لطائف الكتاب العزيزبصائر ذوي التميي .15

 هـ.1416.األعىل للشئون اإلسالمية، القاهرة
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، العلميةكتب لا بو منصور املاتريدي، املحقق: جمدي باسلوم، دار، أأتويالت أهل السنة .16

 هـ.1426بريوت، ط: األوىل.

 قق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية.، الزبيدي، املحاتج العروس من جواهر القاموس .17

 د.ت.

 هـ.1984 تونس، –، البن عاشور، الدار التونسية للنرش نويروالت التحرير .18

وب، املكتب جذامل، أليب حيان، املحقق: سمري القرآن من الغريبيف حتفة األريب مبا  .19

 هـ.1403اإلسالمي، ط: األوىل.

، حتقيق: حمامدي اخلياطي، املركز اجلامعي تراث أيب احلسن احلرايل املراكشي يف التفسري .20

 هـ.1418 الرباط، ط: األوىل. –لمي للبحث الع

اهلل اخلالدي، رشكة دار  ، املحقق: عبداطي، ابن جزي الكلبي الغرننزيلالتسهيل لعلوم الت .21

 هـ.1416 وت، ط: األوىل.بري –األرقم

ان، املدينة املنورة، ط: ، حممد نديم فاضل، دار الزمالتضمني النحوي يف القرآن الكرمي .22

 هـ.1426 األوىل.

السعودية،  -ى الباز ، املحقق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفحامتأيب  تفسري ابن .23

 هـ.1419 ة.الثط: الث

املحقق: سامي سالمة، دار طيبة للنرش  العظيم(، آنقر تفسري ابن كثري املسمى )تفسري ال .24

 هـ.1420والتوزيع، ط: الثانية.

 ودية، ط: األوىل.السع -. حتقيق: أمحد الفران، دار التدمرية إلمام الشافعيتفسري ا .25

 هـ.1427

ام حممد بن سعود اإلسالمية. إلمدي، رسائل دكتوراه، جامعة ا، الواحالتفسري البسيط .26

 .هـ1430 ط: األوىل.

 هـ. 1383القاهرة،  –، دروزة حممد عزت، دار إحياء الكتب العربية لتفسري احلديثا .27

الوطن، الرياض، ط: دار  ، املحقق: يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس،السمعاين تفسري .28

 هـ.1418األوىل.

حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة،  ،آن()جامع البيان يف أتويل القر تفسري الطربي  .29

 هـ.1420ىل.وألا ط:
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ط:  بريوت، –اهلل الوهبي، دار ابن حزم  املحقق: عبد السالم، تفسري العز بن عبد .30
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 امللخص
 مفهوم الربانية يف املصطلح القرآين الكريم   : عنوان البحث

  : لمي إلجاابهتاالع حريراألسئلة اليت ينطلق منها البحث ويعمل على الت
أقوال العلامء يف تفسريهم ملعنى )الربانيني(، وما جتليتهم ملفهوم هذا  ما -1

 ؟ألقوالهذه اما هو الراجح من و املصطلح القرآين الكريم؟

هل يتطابق لفظ )الربيون( الذي ورد أيضا يف كتاب اهلل مع لفظ الربانيني من  -2

 فان؟لتخي امحيث املفهوم واملعنى املراد، أم أهن

 : ولقد انتهى البحث إىل النتائج التالية
ب(، ب  لفظ الربانية عريب له أصل يف اللغة، وهو مشتق من الفعل الثالثي )ر   -1

 بمعنى الرتبية.من ربى الرّب الذي هو اهلل تعاىل، أو  وعىل قولني يف االشتقاق، إما من

رتبية، ى النبمع الرّب ربى ومن الراجح من األقوال أن لفظ الربانية مشتق من  -2

 وفيه معنى الرتقية باليشء من األدنى إىل األعىل والعمل عىل إصالحه والعناية به.

ا مع العلم العمل وهذا يعني أن الربانيني فئة من العلامء، خيتصون عنهم، مجعو -3

 ومجلة من الصفات التي جتعلهم صفوة بني أهل العلم.به وتربية الناس عليه، 

-يف القرآن الكريم يغاير يف معناه لفظ الربانية ارد وال (كام أن لفظ )الربيّون -4

 اجلموع الكثرية، وعىل هذا قول مجهور املفرسين. ييعنوهو  -عىل الراجح من القولني

ون التوصيف الرشعي لسامت العلامء الربانيني ىل التوصية بأن يككام انتهى البحث إ

 خالل دراسات علمية. نمضة ستفيومعامل الدور اإلصالحي املنشود حمل العناية امل

 .واحلمد هلل تعاىل أوالً وآخرًا، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

 .مصطلح  –مفهوم  –الربانية  - الكريمالقرآن  الكلمات املفتاحية:
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 ملقدمةا

وعىل آله وصحبه، ومن نبي بعده،  عىل من ال احلمد هلل وحده، والصالة والسالم

 : ، وبعدواقتفى أثرهعّظم سنته 

الذي يتعدد ، وفلقد سبق أن استوقفني مرارًا االستخدام الشائع ملصطلح )الرباين(

هومه، جع إىل مظاّن رشح مفي أرجعلنيف مراده، ويف السياق الذي يرد يف ثناياه، مما 

هلا أن تنتهي إىل نتيجة كاشفة عن  علمية يمكن ستدعي دراسةألقف عىل أقوال عّدة ت

 حقيقة مفهوم هذه املصطلح الذي جاء به القرآن الكريم.

وعىل رأسه ما يعني عىل حسن - جهدوال ريب بأن خدمة كتاب اهلل تعاىل بأي 

لذي حيمد العبد ربه أن هلو من رشيف العمل ا -يهلتوجالتدبر وامتثال االفهم ومتام 

فيه وأال يكله إىل نفسه وال جهده وال رأيه طرفة عني،  له أن يسددهله، كام يسأوفقه 

 اللهم آمني.

 : أما عن الدافع الختيار هذا املوضوع، فأوجزه يف أمور
ا ونوإذ هو الصبغة التي يستحث القرآن أهل العلم أن يك املفهوم، هذا أمهية -1

 لون هبا.ليها، والصفة التي يتحع

ق، بحسب ما هذا املوضوع بالدراسة والتحقيال توجد كتابات علمية تناولت  -2

 وقفت عليه وجهدت يف البحث عنه.

رسم ي اموكالربانيني، هؤالء احلاجة املاسة ألمة اإلسالم يف هذا العرص إىل  -3

 املفهوم الذي أبانه أهل العلم والتفسري.  سامهتم ذاكاملمع

حتقيقًا للمعنى ارص هلذا املصطلح القرآين، مما يوجب عالتباين يف االستخدام امل -4

 ح.وجتلية للمفهوم الصحي

 : الدراسات السابقة
مل أعثر عىل دراسة أو بحث علمي يعتني بتحرير مفهوم هذا املصطلح، عدا ما 
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العلم من أقوال رسون يف ثنايا تفسري اآليات، أو ما جاء متناثرًا يف كتب أهل املف تناوله

 يرّجح بينها.فيسة تستدعي بحثاً يلّمها ويصنفها ون قاتأو حتقي

 : أسئلة البحث
، وكيف كان تناوهلم لبيان أقوال العلامء يف تفسريهم ملعنى )الربانيني( ما -1

 مفهوم هذا املصطلح القرآين الكريم؟

للفظ ن األقوال يف املفهوم الذي قصده القرآن يف استخدامه لراجح مهو ا ام -2

 ؟إيراده الثالثة)الربانيني( يف مواطن 

يف كتاب اهلل مع لفظ الربانيني من يون( الذي ورد أيضا هل يتطابق لفظ )الرب -3

 حيث املفهوم واملعنى املراد، أم أهنام خيتلفان؟

 : خطة البحث
 وأسئلة البحث وخطته العلمية. وأسباب اختيارهملوضوع أمهية اوفيها  :املقدمة •

فيه نص اآليات وقد سقت  رآن الكريم عن الربانية،الق حديث :التمهيد •

 ربانيني(.تي ورد يف ثناياها لفظ )الالكريامت ال

األقوال يف معنى الربانية، موردًا يف هذا املبحث سائر ما وقفت  :ولاملبحث األ •

سري والتحقيق، مصنّفًا إياها إىل أربعة أقوال، ثم منتهيًا ة والتفعليه من أقوال أهل اللغ

  إليه.ىل الرتجيح مع بيان ما دعاينإ

ما ورد من األقوال التي توافق أو و، نى )الربيون(ما جاء يف مع :ينملبحث الثاا •

 للفظ )الربانيني(، مع بيان ما أحسبه راجحًا من هذه األقوال. معناهختالف 

 هذا البحث. إليهامية التي خلص فيها أهم النتائج العلت قّدم والتي :اخلامتة •

 .حملتوايتجدول امث راجع ثبت امل •

 لرّب الرحيم. نافعًا وعمالً صاحلًا، إنه هو ااهلل تعاىل بمنّه أن يزيدنا علامً  ألأس
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  التمهيد
 حديث القرآن الكريم عن الربانية

ألوىل يف سورة آل عمران، ثم واطن، اجاء ذكر الربانية يف كتاب اهلل تعاىل يف ثالثة م

 : ييل  كامة، تكررت مرتني يف سورة املائد

  : األوىلة اآلي -1
 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱ﴿ٱ: قال تعاىل
 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ
 .[ 79 :آل عمران ] ﴾ ىث نث مث  زث رث

 : الثانيةاآلية  -2
 يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت مت زتٱ﴿: قال تعاىل
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل
 [.44 :املائدة] ﴾ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 : ة الثالثةياآل -3
 مخجخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱ﴿ٱٱٹٱٹ
 .[63 :املائدة ] ﴾ مس  خس حس جس

كام جاء لفظ )الِربيِّون( يف آية واحدة يف سورة آل عمران
يف -، وسوف نتناول (1)

 هذا اللفظ مع لفظ )الربانية(. القة معنىن عبيا -يناثاملبحث ال

                                       
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٱٱ﴿: هي قوله تعاىل (1)

 .[146 :عمرانآل ] ﴾ خص حص مس خسحس جس  مخ جخ
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 املبحث األول
 الربانيةاألقوال يف معنى 

ّل وأهل اللغة يف بيان معنى الرباين والربانية، نجد أن جاملفرسين  ع إىل كالمرجوبال

 : ما ورد عنهم قابل ألن نصنّفه إىل أربعة أقوال

 .اىلتع أهنا مشتقة من )الرَّب( الذي هو هللا: القول األول
 رجل إهلي، من حرص الرجل عىل معرفة اهلل تعاىل والعلم به،: كقولك: أي

 يف سائر أحواله. هيه والتنسك لواإلقبال عل

 .(1)«بادة ومعرفة الربوبيةالربانيون نسبوا إىل التأله والع»: قال اخلليل

املًا به، ه عالرباين املنسوب إىل الرب، بمعنى كون: قال سيبويه»: وقال الفخر الرازي

اعته، رفة اإلله وطرجل إهلي إذا كان مقباًل عىل مع: ومواظبًا عىل طاعته، كام يقال

قول فعىل : نون فيه للداللة عىل كامل هذه الصفة... قال الواحديف والاألل وزيادة

 .(2)«منسوب إىل الرب عىل معنى التخصيص بمعرفة الرب وبطاعته: يبويه الرباينس

قيل هو منسوب إىل الرب، أي اهلل تعاىل، و»: ا القول فقالهذكام نقل الراغب 

 .(3)«إهلي: فالرباين كقوهلم

وقيل الرباين الذي يعبد الرب، زيدت األلف »: ، حيث قالونقله كذلك ابن منظور

زادوا ألفا ونونا يف الرباين، إذ أرادوا : مبالغة يف النسب، وقال سيبويهوالنون لل

غريه، كأن معناه صاحب علم بالرب دون غريه من العلوم،  ختصيصًا بعلم الرب دون

                                       
وكاين يف فتح (، والش4/581ونقله القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن )(. 8/256كتاب العني ): ينظر (1)

 تبًعا للقرطبي.  (581/ 1)القدير 

هتذيب اللغة : (، وانظر يف إثبات هذا القول لسيبويه4/273كالم الرازي يف تفسريه ) من رصاً خمت (2)

لواحدي يف غري (. ومل أقف عىل كالم ا1/505(، وتاج العروس )1/403(، ولسان العرب )5/122)

 هذا املصدر.

 .(336ص )مادة رب، مفردات ألفاظ القرآن،  (3)
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ل اللحية الشعر وطو ُخص بكثرة ورقباين إذا راين وحلياينوهو كام يقال رجل شع

ري وإىل الرقبة قالوا رقبي وإىل اللحية وغلظ الرقبة، فإذا نسبوا إىل الشعر قالوا شع

 .(1)«ربلباين املوصوف بعلم احليي، والريب منسوب إىل الرب، والر

باين منسوب إىل الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده الر»: وقال األصمعي

   .(2)«العلم والعملمن 

: النحويون الوق»: نسب هذا القول إىل النحاة العالمة ابن األنباري، حيث قال كام

ول الرّباين منسوب إىل الرّب، وقالوا زيدت األلف والنون للمبالغة يف النسب، كام تق

 .(3)«فه بعظم اللحية واجلمةحِلْيايّن ومُجّايّن فتص

.(4)«املتأله، العارف باهلل : والرباين»: وقال الفريوزآبادي

يكون عىل دين الرب أن هو : والرباين من طريق املعنى»: وقال أبو املظفر السمعاين

 .(5)«وعىل طريق الرب

يد دة األلف والنون وهو شديابزوالرباين منسوب إىل الرب » :وقال النسفي

 .(6)«التمسك بدين اهلل وطاعته

ل العلم أي تابعني طريق الرب منسوبني إليه بكام ﴾نت مت﴿»: وقال البقاعي

يف املتابعة ورسوخهم يف العلم زيدتا لإليذان بمبالغتهم املزين بالعمل، واأللف والنون 

 . (7)«تهحانه وتعاىل وطاع سبين اهللاللَُّديّن، فإن الرباين هو الشديد التمسك بد

                                       
 .(1/403)لسان العرب  (1)

 .(1/162)بن حجر يف فتح الباري فظ اانقله احل (2)

 .(1/161)الزاهر يف معاين كلامت الناس  (3)

 .(94ص)ملحيط القاموس ا (4)

 .(1/335)سري القرآن للسمعاين تف( 5)

 .(1/166)للنسفي  مدارك التنزيل( 6)

 .(80/ 2)نظم الدرر للبقاعي ( 7)
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  .(1)«األلف، والنون للمبالغة والرباين منسوب إىل الرب بزيادة»: وقال الشوكاين

وهو منسوب إىل الرب كإهلي، واأللف والنون يزادان يف النسب »: وقال األلويس

 . (2) «مبالغة كثريًا، كلحياين لعظيم اللحيةلل

ّب، وهو اهلل تعاىل، وا منسوبني للركونأي : ﴾نت متٱٱ﴿»: وقال ابن عاشور

اختصاص املنسوب باملنسوب إليه. ومعنى ذلك  ألّن النسب إىل اليشء إنام يكون ملزيد

  .(3) «  هلل دون غريهخملصني أن يكونوا

ة ويقصدون به التعبد خدام الشائع للفظ الربانييمكننا أن ندرك بأن االست: من هنا

ذلك ما نسبه ابن أيب حاتم يف تفسريه  ويؤيد االشتقاق، ند عىل هذاوالتأله والتنسك است

ُروي عن الُفضيل بن عياض م»: ثم قال هم العبّاد، ة  بأن الربانينيادتقل ، (4)«ذلك ثلو 

ها استندت عىل هذا وال وما شاهب، فهذه األق(5)وعن احلسن أهنم أهل العبادة والتقوى 

 ،عباس أمحد القلقشنديالأيب ما جاء عن ذا السياق االشتقاق، كام يمكن أن ُيورد يف ه

لعامل ا: الصالح وربام لقب به العامل فيقال الرباين من ألقاب الصوفية وأهل» :قال

 -أيضاً -ك ، وقريب من ذل(6)«وهو املتأله والعارف باهلل تعاىل: قال اجلوهريالرباين، 

-يقال ه رباين، فاملطهر بأنشاع يف املعارصين من تسمية األمر الذي مصدره الوحي ما 

و يف خصائص منهج يف خصائص األخالق اإلسالمية بأهنا ربانية املصدر، أ -مثالً 

 اإلسالم بأنه رباين، وهكذا. 

                                       
 .(1/486)ير للشوكاين القدفتح ( 1)

 .(104/ 3)يس روح املعاين لأللو (2)

 .(142/ 3)التحرير والتنوير البن عاشور  (3)

 .(478/ 4)تفسري ابن أيب حاتم  (4)

ا أبو بكر احلنفي، ثنا عباد بن منصور، حدثنا احلسن بن أمحد، ثنا موسى بن حمكم، ثن»: اتمقال ابن أيب ح (5)

تفسري . «هلل وىكونوا أهل عبادة، وأهل تق: فقال ﴾نت مت زتٱٱ﴿ٱ: سألت احلسن، عن قوله: قال

 .(64/ 3)ن أيب حاتم اب

 .(6/13)صبح األعشى  (6)
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أصناف غريهم من فضاًل عن ال ختتص بالعلامء  -عىل هذا القول-ية فالربانوعليه، 

ده عاىل يف قصإىل اهلل تاس، فكل من اتصف بأنه متأله يف علمه وعمله شديد التوجه الن

ىل عنايته بالعلم صحة أي العامل الذي زاد ع: فهو رباين، ومنه العامل الرباينوتعبده 

-حده مع عنايته بالتعبد هلل يف قوله وعمله، ومنه وقصده وحتريه لإلخالص هلل تعاىل 

 عىل وهو من ويل أمر املسلمني وكان حريصاً : الرباين، أو الوايل الربايناإلمام  -أيضا

اء رضاه يف واليته أمر املسلمني ويف خاصة نفسه، وكذلك عاىل وابتغوجه اهلل تقصد 

اىل والتوجه إليه علاًم وعمالً، عوهو كل فرد عظمت عنايته بطاعة اهلل ت: املسلم الرباين

 وهكذا، واهلل تعاىل أعلم.

 -جّل وعال أعني نسبة الربانية إىل الرّب -ابن تيمية هذا القول  اإلمامب تعق ولقد

مدًحا فقد ُذّموا  أهنا إن جعلت»: عن الربانية والربانيني منه قوله ويل، يف سياق ط

: ثم قال. « تازون هبا من جهة املدحيم اصةيف مواضع، وإن مل تكن مدًحا مل يكن هلم خ

ن عىل أهنم علامء، نعم تدل عىل إيامىل الرب فال تدل النسبة إذا قّدر أهنم منسوبون إ»

مجيع املؤمنني، فكل من عبد اهلل وحده ال يرشك به شيئًا فهو يعم  وتأله وهذاوعبادة 

 . (1) «ينّيرب متأله عارف باهلل، والصحابة كلهم كذلك ومل يسموا ربانيني وال

 ( ومنه معىن الرتبية.أهنا مشتقة من الفعل الثالثي )ربى : القول الثاين
الً فحاالً إىل حد حا إنشاء اليشءرتبية، وهو الربُّ يف األصل ال»: قال الراغب

  .(2)«ربَّه، وربَّاه، وربَّبه: التامم، يقال

، وهو الذي يرب وقيل هو منسوب إىل الرّب الذي هو املصدر» :وقال يف الرباين

ه بالعلم، وكالمها يف التحقيق وب إليه، ومعناه يرب نفسالعلم كاحلكيم، وقيل منس

 .(3)«من رب العلم فقد رب نفسه بهود رب العلم، سه بالعلم فقمتالزمان ألن من رب نف

                                       
 وما بعدها. (1/16)جمموع الفتاوى : ينظر (1)

 .(336مفردات ألفاظ القرآن، مادة رب، )ص ( 2)

 .(336ص )فردات ألفاظ القرآن، مادة رب، م( 3)
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املتعلمني بصغار العلوم قبل عنى الرتبية، كانوا يربون الرب بم»: وقال ابن األثري

   .(1)«كبارها

 . (2)«والرباين احلرب وربُّ العلم»: قال ابن منظورو

الذي  م رباين، وهوالربانيون أرباب العلم واحده»: الرازي قول املرّبدل نقوقد 

: ديويرب الناس، أي يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم.. قال الواح علميرب ال

  .(3)«)الرباين( مأخوذ من الرتبية: وعىل قول املربد

ر غابصالرباين الذي يريب الناس : وهو العامل، وقيل ع رباينمج»: يوقال ابن جز

 .(4)«العلم قبل كباره

ل بيانه ملعنى يف تذيي، حيث يقول ياقا السيف هذزخمرشي رأي ال وردن نأكام يمكننا 

أمر به اهلل والذي يطلب بعلمه وجه  يالذ العلم والدين وهو العامل الراسخ يف»: الرباين

 .(5) «اهلل

بٌّ له ه،بُّ ري قد ربّه،: وإمتامه يقال لكل من قام بإصالح يشء»: البغوي لوقا  .(6)«فهو ر 

أخذه من الرتبية أي يريب الناس لم، هو املع:  اس قال ابن عب»: قال ابن القيم

 . (7) «يريب الطفل  أبوهبالعلم ويربيهم به كام 

يف معنى  - مجيعاً اهللهم رمح-وأحسب أنه يلحق هبذا القول ما نقله بعض املفرسين 

بان قصدون بأنه معلم الناس وعاملهم السائس وي، الرباين من أنه منسوب إىل الرَّ

                                       
 .(2/181) النهاية يف غريب احلديث( 1)

 .(403/ 1)لسان العرب ( 2)

 .(273/ 4)ازي ازي يف مفاتيح الغيب للره الرنقل( 3)

 .(1/111)التسهيل لعلوم التنزيل  (4)

 .(2/29)ثر يف غريب احلديث واألالفائق ( 5)

 (.1/475معامل التنزيل )( 6)

 .(1/125ار السعادة )مفتاح د (7)
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بُّ إذا أصلح ورّبىمن ربَّ يرُ  مرهم، مأخوذأل
(1). 

ل وأوىل األقوا»: ام الطربي، حيث قالد رجح هذا القول شيخ املفرسين اإلموق

بَّان الذي يرب عندي بالصواب يف الربانيني أهنم مجع رباين، و أن الرباين املنسوب إىل الرَّ

 .(2) «يصلح أمورهم ويرهبا ويقوم هبا ذيالناس، وهو ال

ّبان السفينة وهذا أصح، فإن وقيل إىل ر  »: قالحيث ، (3)ابن تيمية ماإلمارجحه  كام

ن إىل الرتبية وهذه ختتص هبم، وأما نسبتهم عدم الزيادة يف النسبة ألهنم منسوبواألصل 

نسبة عموم أو  ماإ منسوب إليهالرب فال اختصاص هلم بذلك، بل كل عبد له فهو  إىل

الرباين  مى به رسله وأنبياءه، فإنبانيني وال سءه املتقني رخصوص، ومل يسم اهلل أوليا

ُيذمون تارة وُيمدحون  رباين السفينة، وهلذا كان الربانيونمن يرّب الناس كام يرّب ال

 .(4)« إىل الرب مل يذموا قطأخرى، ولو كانوا منسوبني

ّبان صفة كعطشان بمعنى مريب بومنسإنه : وقيل»: وقال األلويس  .(5)«إىل ر 

                                       
يف  رطبي أيضا(، والق2/66ي يف تفسريه )، والثعالب(1/462ممن نقله ابن عطيه يف املحرر الوجيز ) (1)

 .(336ص )الراغب يف مفردات ألفاظ القرآن، مادة رب، (، وكذلك 4/79تفسريه )

 .(543/ 6)فسري الطربي ت( 2)

قيل إن الرباين منسوب إىل »: قال يف مطلع هذا النقل ابن تيمية هذا القول ثالثًا ومستقاًل، حيث جعل (3)

، «وهذا أصح إىل ربان السفينة: وقيل، الناس بيتهإىل تر: وقيل، للحياينف والنون كافزيادة األل الرب

فسري يف إيرادهم لألقوال يف معنى ذا عامة أهل اللغة والتوالذي أميل إليه أنه تابع للذي قبله، وعىل ه

ض هبذا  الرتبية، فكأنه نقبنسبة الرباين إىل -كام يف أعاله-يف تتمة كالمه هذا  ه قد نص الرباين، كام أن

 ولني، واهلل أعلم. الق تفريقه بني

حللبي من كون لعالمة السمني اما قرره ا: ؤيد هذه القسمة الثنائية يف النسبة واالشتقاقومن أمثلة ما ي 

، وفيه قوالن، »: ( حيث قال1/844ون )اخلالف عىل قولني، كام يف الدر املص ايِنّ انِيُّون مجع ربَّ بَّ والرَّ

، واأللف دمها أنه منسوب إىلأح بِّ أنه منسوب إىل : والثاين»: وقال. «لنون فيه زائدتان يف النسب..وا الرَّ

لِّ  ان هو املُع  ان والربَّ بَّ فهم أمر  دينِهم..ُم للخري وم  ر  رِّ  .« ْن يسوس الناس وُيعَّ

 (. 62-1/61جمموع الفتاوى )( 4)

 .(104/  3)روح املعاين لأللويس ( 5)
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بَّان( ما جاء من أقوال عن بعض اق عىل هذا االشتقاق من )الرَّ مكن اإلحلكام أنه ي

أئمة مفرسي التابعني ومن بعدهم، مما يشري إىل ارتباط  ومجع من صحابة الكرام ال

بالتعليم الذي  هميتعنا بفئة أخص من العلامء، وكأهنم صفوة منهم، قد متيزوا يف املعنى

ورفيع اخلالل ما قد حازوا من مجيل اخلصال وال الناس، وباإلصالح ألحيريّب و

 جيعلهم أئمة هدى. 

هم : أنه قال  فروي عن عيل بن أيب طالب : فأما الربانيون»: قال ابن اجلوزي

هم : وابن جبري  قال ابن عباسحلكمة ويربوهنم عليها، والذين يغذون الناس با

 -قاله ابن قتيبة- لعلامء احلكامءقهاء اهم الف: طاءاملعلمون، وقال قتادة وع ءاهقالف

 .(1)«نواحدهم رباين، وهم العلامء املعلمو

عني األحبار وهم الذين يربون »: ابن تيمية عن الربانيني بأهنماإلمام وقد قال 

 .(2)«لياًل أئمتهم يف دينهم، وال يكون هؤالء إال ق الناس، وهم

و)الرّباين( هو »: قال -كام سبق-ان( بّ إىل )الرَّ  الطربي النسبةاإلمام  جحر عد أنبو

ه واحلكمة من املصلحني، ُت، وكان العامل بالفقن كان بالصفة التي وصفاملنسوب إىل م

، ودعائهم إىل ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك  ي ُرّب أمور  الناس، بتعليمه إياهم اخلري 

ليه املاملنهاج ال ييل أمور الناس عىل ذيال والوايلاحلكيم التقّي هلل،  قسطون من ذي و 

 النفع عاجلهم وآجلهم، وعائدةُ م فيهم بام فيه صالُح املْصلحني أمور  اخللق، بالقيا

يف الفقه والعلم  فالربانيون إذًا هم عامُد الناس»: ثم قال، «عليهم يف دينهم ودنياهم

امء، ار  هم العلفوق األحبار، ألن األحب مهو: اهدالدنيا، ولذلك قال جموأمور الدين و

بأمور الرعية وما  ياسة والتدبري والقيامين اجلامُع إىل العلم والفقه البرص  بالسوالربا

                                       
 (.1/414املسري )زاد ( 1)

 (.1/61جمموع الفتاوى )( 2)
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 . (1) «حهم يف ُدنياهم ودينهم يصل

 .(2)وهذا قول حسن : حبار فقالوقد عّلق النحاس عىل قول جماهد بأهنم فوق األ

، (3)هاءحلامء فق: )كونوا ربانيني(  باسعن ابوقال »: قال اإلمام البخاري

 . (4) «قبل كبارهالرباين الذي يريب الناس بصغار العلم : ويقال

بأنه احلكيم الفقيه، : لرباينا  وقد فرس ابن عباس»: افظ ابن حجراحل وقال

 .(5) «اهيم احلريب يف غريبه عنه بإسناد صحيحواه إبرفيام ر   ابن مسعود ووافقه

 .(6) «علمرجة يف اللعايل الدالرباين ا»: األنباري كرب بووقال أ

دة عىل فضله لفاضل، وال فالعامل الرباين هو الذي ال زيا»: وقال اخلطيب البغدادي

التي  ل يف الوصف له بأنه رباين وصُفه بالصفاتمنزلة فوق منزلته ملجتهد، وقد دخ

رجة دلالرفيع ا: يف اللغة ينبالرمعنى اام خالفها، ويقتضيها العلم ألهله ويمنع وصفه ب

 .(7)«عايل املنزلة فيهلعلم، اليف ا

ه العامل بالرب والرشع املصيب يف فجملة ما يقال يف الرباين إن»: وقال ابن عطية

 .(8) «األقوال واألفعال التي حياوهلا يف الناسالتقدير من 

                                       
 .(544/ 6)تفسري الطربي  (1)

 الطربي. (، وقد تبع يف استحسانه هذا اإلمام1/430معاين القرآن ) (2)

م أيًضا بإسناد حسن، واخلطيب بإسناد آخر هذا التعليق وصله ابن أيب عاص»: احلافظ ابن حجر قال( 3)

 (.1/161)فتح الباري . «حسن

مدة القارئ( قول والعمل. قال البدر العيني يف )عال العلم قبل: ( باب1/24صحيح البخاري )( 4)

الذي يريب الناس بجزئيات : أيهو من الرتبية، هذا حكاية البخاري عن قول بعضهم، و»: (2/43)

 هـ..ا «و بفروعه قبل أصوله، أو بمقدماته قبل مقاصده العلم قبل كلياته، أ

 .(1/611فتح الباري )( 5)

 .(1/178الناس ) امتزاهر يف معاين كلال: ينظر (6)

اللفظ  مقصود: اللغة( (، ولعّل اخلطيب يقصد من قوله )ومعنى الرباين يف1/184ه )الفقيه واملتفق( 7)

 القرآين، واهلل أعلم.

 (.2/195( )1/462املحرر الوجيز )( 8)
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ن قول ذ مخومأسياسة، والرباين الذي جيمع إىل العلم البرص بال»: جزي ابن وقال

 .(1) «أصلحه وقام به، فهو راب ورباين عىل التكثري رّبه إذاالناس ي رمرّب أ: العرب

ويسمى صاحب هذه املرتبة »: ل، حيث قاالشاطبياإلمام  املعنىكام نحى إىل هذا 

عامل والفقيه والعاقل؛ ألنه يريب بصغار العلم قبل الرباين واحلكيم والراسخ يف العلم وال

له كالوصف  علم وصارحتقق بال ق به، وقدأحد حقه حسبام يلي كل ىفيوباره، وك

 .(2) «املجبول عليه، وفهم عن اهلل مراده

ِزين وغري واحد، أي  قال ابن عباس» :ابن كثريوقال  حكامء علامء : وأبو ر 

 .(3) «فقهاء: حلامء. وقال احلسن وغري واحد

، امل الرباينتي تضع أوصافا للعالل األقوا مجلة منحد يف سياق واوقد مجع أبو حيان 

ه عيل وابن عباس الفقيه، قال: م العامل، قاله قتادة وأبو رزين، أووالرباين احلكي»: فقال

احلكيم الفقيه، قاله ابن : العامل احلليم، قاله قتادة وغريه، أو: واحلسن وجماهد، أو

، مل العامل بعلمهعاال: أو»: ، ثم قال«يه العلم، قاله احلسن والضحاكالفق: اس، أوعب

 .(4) «بةالعامل املعلم، قاله بعضهم، وهذه أقوال متقار: جبري، أو قاله ابن

علامء حكامء حلامء معلمني : يأمرهم بأن يكونوا ربانيني، أي ولكن» :ديالسع وقال

 بذلك، فهم يأمرون بالعلم والعمل اره، عاملنيللناس ومربيهم، بصغار العلم قبل كب

 .(5)«النقص واخللل منها حيصل وبفوات يشءر السعادة، مداي ه يم التيوالتعل

 .(6) «يع الدرجة يف العلمالرف: الرباين يف اللغة»: بكر أبو زيد وقال

                                       
 .(122/ 4)تفسري القرطبي ( 1)

بعدما تكلم عن صفات طالب  الشاطبي هذا الكالموقد قال العالمة  (.4/232)املوافقات : ينظر( 2)

 وجعلهم العلامء الربانيني. ذكر الصنف الثالث منهم ثم، العلم

 .(66/ 2)عظيم البن كثري فسري القرآن الت( 3)

 .(295/ 3)أليب حيان حاشية البحر املحيط  (4)

 .(1/136)تيسري الكريم الرمحن البن سعدي  (5)

 .(39لة )صناهي اللفظية إحامعجم امل( 6)
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يف اعتبار الربانيني فئة أخص من العلامء  -كام سبقت اإلشارة-ومجيع ما سبق يلتئم 

م يههتوجن حسالناس و صالحإل والتصديمجعوا بني الفقه واحلكمة والبصرية، 

 .مهرومأوسياسة بيتهم هم وترعليموت

 أهنم الوالة: القول الثالث
هم بل : خرونوقال آ»: قالف -اق من األقوالمما س-ي اإلمام الطرب هأوردوقد  

 .(1) «حبار العلامءلوالة، واألالربانيون ا»: نقل عن ابن زيد قولهكام ، «والة الناس وقادهتم

ان اللذان يطاعان، ومها الفريق»: ء، ثم قاللعلاموا ةوالأهنم الونقل الرازي القول ب

ىل أن تكونوا عبادًا يل، ولكن أدعوكم إىل أن ال أدعوكم إ: ومعنى اآلية عىل هذا التقدير

 . (2) «تهعلامء باستعاملكم أمر اهلل تعاىل ومواظبتكم عىل طاعتكونوا ملوكًا و

 .(3) «مواحلكا الربانيون هم الوالة: وقيل»: وقال اخلازن

ع الذي قبله ما فيه، فضاًل عن تطابقه معه يف األصل ل ممن التداخلقول فيه ا اوهذ

هم عىل الوالة أو امللوك أو احلكام جعلني أفرده قوالً بعِض  ، لكّن نصَّ واالشتقاق

 مستقالً، واهلل أعلم.

 .ت بلفظة عربيةليس أهنا: القول الرابع
تقاق يرتتب ل يف اللغة واشأصود وجر  اعتبافكل ما سبق من األقوال يستند عىل

 ه املعنى، بخالف هذا القول كام ال خيفى.علي

أحسب أن هذه »: القاسم بن سالّم، حيث قالب إىل أيب عبيد وهذا القول منسو

 . (4)«الكلمة ليست بعربيٍة، إنام هي عربانية، أو رسيانية

                                       
 .(543/ 6)سري الطربي تف (1)

 .(273/ 4)غيب مفاتيح ال( 2)

 .(2/47لباب التأويل يف معاين التنزيل ) (3)

(، والسيوطي يف اإلتقان ونقله 1/413سري )، وابن اجلوزي يف زاد امل(273/ 4)لرازي يف تفسريه نقله ا (4)

 (.5/221هتذيب اللغة ) (، وينظر1/399عن اجلواليقي عن أيب عبيد )
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رب ال تعرف أن الع عموز»: يدمتعقبًا قول أيب عب -وتبعه الزبيدي-ابن منظور قال 

 .(1) «وإنام عرفها الفقهاء وأهل العلم بانينيالر

اللفظة عربية منسوبة إىل ربان »: قالف ابن تيمية اماإلمتعقب هذا القول  ولقد

 يكن هلم ربانيون، السفينة الذي ينزهلا ويقوم ملصلحتها، ولكن العرب يف جاهليتهم مل

.(2) « ة من اهللألهنم مل يكونوا عىل رشيعة منزل

: أنه قد استحسن القول بعدم عربيتها الراغب االصفهاين حني قال فتالومن ال

 .(3) «)رباين( لفظ يف األصل رسياين، وأخلِْق بذلك فقلام يوجد يف كالمهموقيل »

ختار، ألنه متى وجدنا ر غري املوقد اختا»: قائالً  وتعقب السمني احللبي الراغب

 .(4) «إىل ادعاء الرسيانية فيه؟ ىعنًى، فأي معنًوما قً ل اشتقالفًظا موافًقا لألصو

، ثم « أخذ به بعض الناس قدياًم ]فصيحة[هب مذ الربانية»: قال الدكتور أمحد خمتار

يف لغة  وكان قد انتهى فريق من العلامء واللغويني إىل وجود أصل هلذه الصيغة»: قال

والنثر الشعر  وجاء يف، «ةنيّ رهبا»و «جاهليّة»العرب، فقد جاء يف القرآن الكريم 

 «رجوليّة»و« ةحريّ »و« عبودّية»و« لصوصيّة»: اجلاهليني كثري من األمثلة، منها

، وقد انتهى هذا الفريق بعد دراسة أجراها عىل املصادر الصناعية «خصوصيّة»و

فيصاغ ملصدر الصناعي يصاغ من معظم أنواع الكالم العريّب، املستعملة حديثًا إىل أنَّ ا

بزيادة األلف « الرب»هذا املثال، وقد نسب العرب إىل لفظ  يف كامسامء الذات أن م

 .(5)«قصد التعظيم واملبالغة يف الوصف، فتكون الربانيّة مصدًرا صناعيًّا والنون عند

                                       
 .(1/505(، تاج العروس )1/403العرب ) لسان( 1)

 (.1/63جمموع الفتاوى ) (2)

 .(337ص )ادة رب، مفردات ألفاظ القرآن، م (3)

 .(2/62عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ ) (4)

 (.1/391معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب ألمحد خمتار عمر )( 5)
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 : الرتجيح يف معىن الرابنية
ية، ف لسائر ما وقفت عليه من األقوال يف معنى الربانصنيالتو اجلمع بعد هذا

 : ا يأيتمي أن أشري إىل ننيمك

ة قول ضعيف القول الرابع واألخري، والذي ينحو إىل عدم عربية لفظ الرباني -1

 أهل اللغة واملفرسين.وال يعتد به، وال يعضده نظر، وخيالف أقوال مجهور 

قي يف قوة دالئله إىل القولني األوليني، يرتال : كام أن القول الثالث بأهنم الوالة -2

 الثاين. وللقبا ن يلحقيمكن أو

 ربب()من بني القول األول إىل الرتجيح ختلص ن ثم فإن املقارنة العلمية مو -3

من )ربى( باعتبار نسبة لفظ الربانية إىل )الرب( الذي هو اهلل تعاىل، وبني القول الثاين 

بمعنى الرتبية، وقد أحلقت به من قال ، ي هو املصدرذلباعتبار نسبة اللفظ إىل )الرب( 

 (.فظ إىل )الربانللبنسبة ا

لص فقد رأوا أن الرباين هو العابد العامل املخ: القول األول فأما أصحاب -4

-ه، وهو ما ال يمنع أن يكون هلل، وهم هبذا يعنون أن الرباين نفعه األكرب خلاصة نفس

، ولكنه ليس بالزموالطالب بعلمه وما آتاه اهلل تعاىل عاملًا أو معلاًم ينفع الناس  -أيضا

، اخلليلقول  -كام سبق-ىل الرب تعاىل، وهو إ ةً نسب ه هللا لكثرة تأهلّ ذهب يوسمّ 

 يف آخرين. والبقاعي، ،واإلسامعييل يصمعواأل سيبويه،و

من العلامء،  صوصةفقد رأوا بأن الربانيني فئة خم: وأما أصحاب القول الثاين -5

وصفوهتم  معلالأهلم  عني انيني همأن الربيشري م يف وصفهم، وحاصلها أقواهلتنوعة م

احلكمة مع العلم العمل به وتربية الناس عليه، كام مجعوا بني الفقه و بأن مجعوا

والبصرية، والقيام عىل أمر إصالح الناس وحسن توجيههم وتعليمهم وسياسة 

هلل، والذي يسوس الناس يف أمر الرباين هو العامل العامل املخلص  أن، ومرهأمو

عة، ويعتني برتبيتهم بصغار ملعارف الناف، ويغذهيم بامةب واحلكاهم، ويعلمهم األددني
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عه وتعديه وأثره سمي بالرباين، وهم قليل يف أهل العلم قبل كباره، وأنه لكثرة نف

ابن واخلطيب البغدادي، وواملربد، والبغوي،  الطربي،: وقد ذهب هلذا القولم، العل

 آخرين. يف، لشاطبيوا، لقيمن اوابوابن تيمية وابن منظور، وابن األثري، عطية، 

ما ذهب إليه ، مستأنسًا بأنه هوهذا القول هو الذي أستعني اهلل تعاىل برتجيح -6

 رحم اهلل اجلميع. -سبقكام -مجهور أئمة املحققني 

 : وأهم ما يعُضد هذا الرتجيح ما يلي -7
(، مع مناسصحة النسبة إىل الفعل الث -أ  بة هذا االشتقاق للسياقات التيالثي )ربى 

 .تفصيله حاالً  كام سيأيت-ني ذكر الرباني اهورد في

 مت زتٱ﴿: يقول جل يف عالهداللة السياق يف اآليات، ففي آية آل عمران  -ب
 [،79: آل عمران] ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت

لّموه للناس، ويف ه ثم عأي أنه أمر من اهلل تعاىل بأن يكونوا ربانيني بالعلم الذي تعلمو

فاخلطاب : يف آيتي املائدة أما كتاب.بالبني عنايتهم و ربانينيكوهنم هذا ارتباط وثيق بني 

 يت  ىت نت مت زت﴿: فًا عىل األحبار، ففي قوله تعاىلكان للربانيني عط
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثرث

يذّكر اهلل تعاىل كال [ 44:املائدة] ﴾ام يل ىل مل  يك ىك مك

 خت﴿ٱ :ىلتعا قولهعليه شهداء، ويف من كتاب اهلل وكانوا استحفظوا يقني بام الفر
  ﴾مس  خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت

ذمٌّ للفريقني يف ختاذهلم عن واجب النهي واإلنكار، وهو ما يتوجب عىل  [63 :املائدة]

 أهل العلم خصوصًا أكثر من غريهم.

أو التخطئة وال  ربانيون يف موطن الذمال يسوغ أن يكون ال: عىل القول األول -ت

الثاين، خصوصًا إذا أدركنا عظيم  وللقىل اك عذل يمكنب، بينام تقيم هبذا اخلطايس

و كان من خواص لذي يرتتب عىل كون املرء عاملًا بدين اهلل تعاىل، فكيف لالواجب ا
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نى شيخ العلامء وأصحاب الرتب العالية واملصلحني فيهم!، ولقد أشار إىل هذا املع

ضع، وام ّموا يففقد ذُ علت مدًحا أهنا إن ج»: قالحيث  -كام سبق-يميةاإلسالم ابن ت

 .(1) «ازون هبا من جهة املدحوإن مل تكن مدًحا مل يكن هلم خاصة يمت

: اإلصالح والرتقية إىل ما هو أتم وأكمل، قال البغوي: أن من معاين الرب  -ث

ن من ، كام أ(2)«بٌّ لهقد رّبه، يربُّه، فهو ر  : قام بإصالح يشء وإمتامه يقال لكل من»

سفينة، وفيه من التخصيص ما يستقيم معه الن ، كرّباالرّبان: اللفظة تقات هذهمش

والرباين الذي جيمع إىل العلم البرص بالسياسة، مأخوذ من » :املعنى، وقال ابن جزي

ي ـانـو راب وربـهـه، فــام بـه وقــحـلـأصه إذا ــربّ ـاس يـالن رـأمرّب  :ربــالعول ـق

 .(3)«رــيـكثـى التـلـع

أخرب تعاىل ذكره عنهم أهنم »: أبو جعفرل ، قاهللكتاب ابتعليم ارتباط ذلك  -ج

م. و : إياه «دراستهم»صاروا أهل إصالح للناس وتربية هلم بتعليمهم إياهم كتاب  رهبِّ

من تالوة : ما قلناالفقه. وأشبه التأويلني بالدراسة : «دراستهم»: تالوته. وقد قيل

تكون ْن و القرآن، فأللكتاب هوا «تابُتعّلمون الك»: عىل قولهاب، ألنه عطف الكت

رآن، أوىل من أن تكون معنيًّا هبا دراسة الفقه الذي مل جيِر ـة القـها دراسـالدراسة معنيًّا ب

 .  (4)«له ذكر  

ريهم من العلامء فئة أخّص، تفرّدوا عن غ -كام أسلفنا-الربانيني  وحاصل القول أن

ل شيئًا فشيئاً، وهم امب الكرتإىل  ربيتهم والرتقي هبمبعنايتهم بتعليم الناس وت

املصلحون الذين حيرصون عىل أن تكون سياسة أمر الناس عىل ما تقوم به مصالح دينهم 

                                       
 (.1/62الفتاوى )جمموع  (1)

 (.1/475تنزيل )عامل الم (2)

 .(4/122تفسري القرطبي  (3)

 .(535 /6)تفسري الطربي ( 4)
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من أصحاب الرتب العالية يف مقامات  -أيضاً -ودنياهم، وكل ذلك مع كوهنم 

 . (1) علق باآلخرة والتسامي عن فتن الدنيا وزخارفهااإلخالص والتعبد والت

 

 

 

 

 

                                       
جب عىل وحاصل الكالم أن العلم والتعليم والدراسة تو»: (4/327 تفسريه )كام قال الرازي يف (1)

ًا غايرربانيًا، أمرًا م صاحبها كونه ربانيًا والسبب ال حمالة مغاير للمسبب، فهذا يقتيض أن يكون كونه

مه لدراسة، وما ذاك إال أن يكون بحيث يكون تعلمه هلل، وتعلينه عاملًا، ومعلاًم، ومواظبًا عىل الكو

لب مرضاة اهلل، والصارف له عن كل ، وباجلملة أن يكون الداعي له إىل مجيع األفعال طودراسته هلل

ا القرآن الكريم ىل مزايم إإرشاد العقل السلي ، وقال أبو السعود يف«األفعال اهلرب عن عقاب اهلل

.«ودينه ل يف العلم والعمل الشديد التمسك بطاعة اهلل وهو الكام»: (2/52)
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 الثانياملبحث 
 ى الرّبييف معنما جاء  

اختلف أهل اللغة واملفرسون يف معنى الرّبيني، الذين ورد ذكرهم يف اآلية الكريمة 

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ﴿: يف سورة آل عمران
نت وكا ، [146:ل عمرانآ] ﴾خص حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جح مج

 : جممل أقواهلم تتجه إىل رأيني

 نيني.ا للرابهقة معنامواف: األول
 املعاين التي قيلت يف معنى الرباين مما سبق بياهنا.من وأقصد أهنا موافقة عىل أي 

يّب الواحد من العباد الذين صربوا مع األنبياء، وهم الربانيون »: قال اخلليل الرِّ

 .(1) «وبية والعبادة ومعرفة الربنسبوا إىل التأله 

  .(2) «فالريب كالرباين»: قال الراغبو

وأما )الربيون(، فإن أهل العربية اختلفوا يف معناه. فقال بعض »: الطربي قالو

، واحدهم ِريبِّ : نحويي البرصة بَّ . وقد أورد بسنده عن ابن (3)«هم الذين يعبدون الرَّ

 .(4)علامء ال -أي الربينّي -عباس واحلسن أهنم 

إميس، : واكام قال، سبنغيري العابد الرب، وكرس الراء من ت والريب» :حيان وقال أبو

 .(5)«الصاحلون العارفون باهلل: .. وقال ابن فارس.يف النسبة إىل أمس، قاله األخفش

                                       
(، والشوكاين يف فتح 4/581حكام القرآن )(. ونقله القرطبي يف اجلامع أل8/256كتاب العني ): ينظر (1)

 تبًعا للقرطبي.  (581/ 1)القدير 

 .(337ص )ب، ألفاظ القرآن، مادة ر مفردات( 2)

 .(265/ 7)جامع البيان للطربي ( 3)

 .(267/ 7) املرجع السابق( 4)

 .(410/ 3)البحر املحيط أليب حيان  (5)
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ر عن احلسن»: وقال ابن كثري ْعم  علامء كثري، وعنه : أي ﴾خت حتٱ﴿ٱ: عن م 

ابن جرير عن بعض نحاة البرصة أن الربيني هم  أتقياء، وحكى علامء صرّب أبرار: أيًضا

.(1) «لرب ن ادون يعبالذي

( مجع ريّب وهو املتّبع لرشيعة الّرب مثل الرّباين، الّربيُّونو)»: وقال ابن عاشور

ائه الفتح عىل القياس، والكرس  واملراد هبم هنا أتباع الرسل وتالمذة األنبياء. وجيوز يف ر 

 . (2) «يريات النسب، وهو الذي قرئ به يف املتواترمن تغ عىل أنَّه

 بينها وبني الرابنيني يف املعىن.يق التفر : الثاين
لو كانوا منسوبني إىل عبادة الرّب لكانوا : وقال بعض نحويي الكوفة»: قال الطربي

بِّيون بفتح الراء، ولكنه  العلامء، واأللوف، والربيون عندنا اجلامعات الكثرية،: ر 

، وهم اجلامعةواحد  .(3) «هم ِريبِّ

وعكرمة وجماهد والربيع والسدي وابن  باسعن ابن ع-وقد نقل الطربي بأسانيده 

 .(4)أن الربيني هم اجلموع الكثرية ب -إسحاق والضحاك

 . (5) «الربانيون األئمة والوالة، والربيون الرعية: قال ابن زيد»و

اجلامعات : عند مجاهري السلف واخللف هم والربيون الكثري»: ابن تيمية اإلمامقال 

ألوف كثرية. وقال ابن : اس يف رواية عنه، والفراءعب ند، وابوالكثرية، قال ابن مسع

 .(6) «مجاعات كثرية: عباس يف أخرى وجماهد وقتادة

                                       
 .(311/ 2)تفسري القرآن العظيم البن كثري ( 1)

 .(240/ 3)التحرير والتنوير البن عاشور  (2)

 .(265/ 7)جامع البيان للطربي  (3)

 .(268/ 7)ي ع البيان للطربجام( 4)

 .(407/ 4)اتيح الغيب للرازي مف( 5)

 .(1/58)الفتاوى جمموع ( 6)
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: وليس هذا من قوله»:-يف معرض كالمه عن معنى الرباين-وقال اإلمام ابن القيم 

فالربيون هنا اجلامعات بإمجاع املفرسين،  ﴾ خت حت جت هب مب خب حبٱٱ﴿ ٱ

هي اجلامعة. قال اجلوهري الريب واحد الربيني وهم ء وارس الركقيل إنه من الربة ب

 .(1) «األلوف من الناس

والربيون بكرس الراء قراءة اجلمهور، وقرأ عيّل بضمها، وابن »: وقال الشوكاين

يب بالفتح منسوب إىل ال والربى بضم الراء وكرسها  رب،عباس بفتحها، وواحده ر 

 .(2) «عة جلاموهي ا ،منسوب إىل الربة بكرس الراء وضمها

أتباعهم )أي األنبياء( الذين قد ربتهم األنبياء باإليامن واألعامل »: وقال السعدي

 .(3) «الصاحلة 

 : الرتجيح يف معىن الربّية
ربيني هو املعنى ليبدو يل أن األقرب يف معنى ا: بعد استعراض القولني كام سبق

قد قال هبذا مجهور السلف . وةالكثريت املغاير للرباين، واملتجه إىل معنى اجلامعا

، ويعضده عامل اللغة وما يقتضيه سياق اآلية، بل إن اإلمام ابن القيم (4)واملفرسين

 ويف هذا نظر. -كام نقلته–حكى إمجاع املفرسين عىل هذا املعنى 

هذا القول، فبعد أن ساق القول بأهنم اجلامعات  وقد رّجح اإلمام ابن تيمية

وقد قيل يف )ربيون( هنا أهنم العلامء، فلام جعل »: لثاين فقالل اقوىل الإ الكثرية، أشار

                                       
 .(1/126مفتاح دار السعادة ) (1)

 .(32/ 2)تح القدير للشوكاين ف (2)

 .(1/151)لرمحن البن سعدي تيسري الكريم ا( 3)

: سلف واخللف هممجاهري الوالربيون الكثري عند »: سبق النقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية قوله (4)

 (.1/58جمموع الفتاوى ) «ات الكثريةعاجلام
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، وأورد تسعة أوجه يف «واألول أصح من وجوه»: ثم قال « (1)هؤالء هذا كلفظ الرباين

 .(2)ترجيحه للقول بأن الربيني هي اجلامعات الكثرية 

ل حم- انيةلرباوم ة الكريمة ال يدخل يف مفهـة يف اآليــيّ ـى الربـة أن معنـخالصـوال

 واهلل تعاىل أعلم. -بحثنا 

 

 

 

 
 

                                       
، «فجعل هؤالء هذا كلفظ الرباين.. »: ا هكذا، ولعلهاارة هنا غري مستقيمة، وعامة املصادر عىل إثباهتالعب (1)

 أو قد سقطت بعدها عبارة مكملة للمعنى، واهلل أعلم.

 (.1/61جمموع الفتاوى )( 2)
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 اخلامتة
عليه من األقوال  اً وقوفيف هناية هذا البحث، والذي مجعت يف ثناياه ما يرس اهلل 

آياهتا سقت تعاىل،  مواطن من كتاب اهللاملبيّنة ملفهوم لفظ الربانية، والذي ورد يف ثالثة 

ربعة، مستعينًا باهلل تعاىل يف ىل أة إل الواردقوانفت األيف مطلع هذا البحث، ثم ص

 : ترجيح أحدها، منتهياً إىل النتائج العلمية التالية

لفظ الربانية عريب له أصل يف اللغة، وهو مشتق من الفعل الثالثي )ربب(،  -1

 ذي هو اهلل تعاىل، أو الرّب بمعنى الرتبية.، إما من الرّب الوعىل قولني يف االشتقاق

هتا، هو أن لفظ الربانية مشتق من الرّب بمعنى أورد تيألقوال الن الراجح ما -2

 والعمل عىل إصالحه والعناية به. من األدنى إىل األعىلالرتبية، وفيه معنى الرتقية باليشء 

مع العلم العمل  تصون عنهم، مجعواوهذا يعني أن الربانيني فئة من العلامء، خي -3

يعلمهم الناس األدب واحلكمة، الذي ح امل املصلالعاين هو به وتربية الناس عليه، والرب

ويغذهيم باملعارف النافعة، ويعتني برتبيتهم بصغار العلم قبل كباره، كام أنه يسوس 

بانيون قليل يف الناس يف أمر دنياهم، ولكثرة نفعه وتعديه وأثره سمي بالرباين. والر

 ل العلم. أه

غريهم، لغة والالتفسري وهل ني من أذهب إىل هذا الرتجيح مجع من املحقق -4

منهم الطربي، وابن تيمية، وابن منظور، وابن األثري، والبغوي، واملربد، يف آخرين، 

 رحم اهلل اجلميع.

عىل -بانية كام أن لفظ )الربيّون( الوارد يف القرآن الكريم يغاير يف معناه لفظ الر -5

 .ينر املفرسهوا قول مجاجلموع الكثرية، وعىل هذ: ويعني -من القولني الراجح

امًا، فإين أويص بأن يكون التوصيف الرشعي لسامت العلامء الربانيني وخت

وواجباهتم ومعامل الدور اإلصالحي املنشود عن مثلهم حمل العناية املستفيضة يف بحث 
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الفئة، ورضورة دورها الذي تفتقر إليه  أمهية هذه مما يتناسب مع -أو أبحاث-علمي 

 ان.لزم هذا اأمة اإلسالم يف

عاىل أن يربم هلذه األمة رجاالً صادقني، وعلامء ربانيني، جيددون هلا أمر هلل تا أسأل

دينها، ويعودون هبا خري أمة أخرجت للناس تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وحتمل 

 ا، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.رض ومغارهبمشعل اإليامن إىل مشارق األ
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 املراجعو املصادر فهرس
حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو الفيض، : ، املؤلفالقاموسجواهر  اتج العروس من .1

بيدي، حتقيق جمموعة   .40 /ة. عدد األجزاءدار اهلداي :من املحققني، النارشامللّقب بمرتىض، الزَّ

اهلل مصطفى  أبو عبد: أليفت ،وجواب ؤالان يف سيل تفسري سورة آل عمر التسهيل لتأويل التنز  .2

 .هـ1422 ،الطبعة الثانية، الرياض، ر بلنسيةدا، ويالعد

أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن جزي الكلبي  ،التسهيل لعلوم التنزيل .3

 -األرقم ، رشكة دار األرقم بن أيب هـ(، الدكتور عبد اهلل اخلالدي741: الغرناطي )املتوىف

 هـ.1416 -عة األوىل ريوت، الطبب

مصطفى . د: حتقيقحممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري : ، تأليفصحيح املختصرامع الاجل .4

 .هـ1407الطبعة الثالثة  ،دار ابن كثري، بريوت ،ديب البغا

 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،محد القرطبياإلمام حممد بن أ: تأليف ،آناجلامع ألحكام القر  .5

 .هـ1408وىل األعة لطبا

، عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالبي، مؤسسة األعلمي ان يف تفسري القرآنهر احلساجلوا .6

 جملدات. 4بريوت،  -للمطبوعات 

بن  شهاب الدين، أمحد بن يوسف أبو العباس،: ، املؤلفالدر املصون يف علوم الكتاب املكنون .7

د حممد اخلراط، تور أمحالدك: هـ(، املحقق756 :توىفلبي )املعبد الدائم املعروف بالسمني احل

 .11: دار القلم، دمشق، عدد األجزاء: النارش

 -بريوت  -، أبو بكر حممد بن القاسم األنباري، مؤسسة الرسالة معاىن كلمات الناس الزاهر يف .8

 حاتم الضامن، جملدان. الطبعة األوىل، حتقيق د. ،1992-هـ 1412

الطبعة  ،القاهرة ،دار التوزيع والنرش ،اليلجمدي اهل .د: تأليف ،وسلوكا انهجالرابنية مالطريق إىل  .9

 .هـ1424األوىل 

لبنان الطبعة الثانية،  -، حممود بن عمر الزخمرشي، دار املعرفة الفائق يف غريب احلديث .10

 جملدات.4ل إبراهيم، حممد أبو الفض-جاوي عيل حممد الب: حتقيق

: بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىفن أمحد ن عيل بن ثابت بد بأبو بكر أمح، املتفقهالفقيه و  .11

السعودية،  -هـ(، حتقيق أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن اجلوزي 463

 ه، جملدان.1421الطبعة الثانية، 

يس لب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلمد عبد احلق بن غا، أبو حماحملرر الوجيز .12

 -عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية  ، حتقيقهـ(542:ملتوىف)ا املحاريب
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 هـ.1422 -بريوت، الطبعة األوىل 

 ،بيت األفكار الدولية ،حسان عبد املنان: أعده ،املعجم املوضوعي آلايت القرآن الكرمي .13

 .بدون طبعة ،ضالريا

ء الرتاث ار إحياالنووي   دف بن رش زكريا حييى، أليب املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .14

 .1392بريوت، الطبعة الثانية، العريب، 

: ، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي )املتوىفاملوافقات .15

هـ/ 1417ة األوىل فان الطبعهـ(، حتقيق مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن ع790

 جملدات. 7م، 1997

شعيب : اإلمام أمحد بن حنبل. حتقيق: ، املؤلفلبن حنب ام أمحدإلممسند ا ة احلديثيةاملوسوع .16

 .هـ 1416الطبعة األوىل  ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،عادل مرشد ،األرنؤوط

طاهر أمحد : حتقيق جلزري،، أليب السعادات املبارك بن حممد االنهاية يف غريب احلديث واألثر .17

 جملدات. 5م 1979 -هـ 9139وت، بري -ة بة العلمياحي، املكتحممود حممد الطن -الزاوي 

أليب السعود العامدي حممد بن  إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي )تفسري أيب السعود(، .18

 جملدات. 9 اهرة،الق -مكتبة ومطبعة عبد الرمحن حممد  -دار املصحف حممد بن مصطفى، 

لفكر، بريوت، الطبعة ، دار اانحي الشهري بأيبد بن يوسف حمم: ، تأليفتفسري البحر احمليط .19

 .م1983 -هـ 1403الثانية، 

 .حممد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس: ، تأليفتفسري التحرير والتنوير .20

بن إدريس بن املنذر  د، أبو حممد عبد الرمحن بن حممتفسري القرآن العظيم البن أيب حامت .21

أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار  هـ(،273: اتم )املتوىفابن أيب ح التميمي، احلنظيل، الرازي

 هـ. 1419 -مصطفى الباز مكة، الطبعة الثالثة 

: حتقيق ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي: ، املؤلفتفسري القرآن العظيم .22

 .م1999 -ـ ه1420انيةالث: الطبعةدار طيبة للنرش والتوزيع : نارشسامي بن حممد سالمة، ال

إبراهيم   غنيم بن عباس  يارس بن: حتقيق ،رآن لإلمام العالمة أبو املظفر السمعاينقالفسري ت .23

 .هـ 1418الطبعة األوىل  ،الرياض ،دار الوطن ،غنيم

 -هـ 1408ريب، بريوت، لكتاب الععبد اهلل بن أمحد النسفي، دار ا: تأليف تفسري النسفي، .24

 .م1988

: هـ(، املحقق370: ي، أبو منصور )املتوىفرواهلألزهري ن أمحد بن ا، حممد بغةهتذيب الل .25

م، 2001األوىل، : بريوت، الطبعة -دار إحياء الرتاث العريب : حممد عوض مرعب، النارش

 .8: عدد األجزاء
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دار  ،الرمحن بن نارص السعدي يخ عبدالش: تأليف ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .26

   .هـ1408طبعة  ،جدة ،دينامل

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو : ، املؤلفيان يف أتويل القرآنالبمع جا .27

مؤسسة الرسالة، : أمحد حممد شاكر، النارش: [، املحققهـ 310 - 224جعفر الطربي، ]

 .م 2000 -هـ 4201الطبعة األوىل، 

 .هـ 1413ة األوىل طبعال ،ديب ،طلقار املند ،احلسناهلل يوسف عبد  .د: تأليف ،رابنية التعليم .28

شهاب الدين السيد حممود اآللويس : ، تأليفروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .29

 .البغدادي، مكتبة دار الرتاث، القاهرة

ي حممد اجلوزعبد الرمحن بن عيل بن : املؤلف األرانؤوط(،: لتفسري )تزاد املسري يف علم ا .30

شعيب األرناؤوط  -حممد زهري الشاويش : ل الدين، املحققمجادادي أبو الفرج يش البغالقر

 .9: املكتب اإلسالمي، عدد املجلدات: عبد القادر األرناؤوط، النارش -

زي، املكتب محن بن عيل بن حممد اجلو، أليب الفرج عبد الرزاد املسري يف علم التفسري .31

 جملدات. 9ه، 1404الثة، الطبعة الثبريوت،  -اإلسالمي 

هـ(، 1394: ، حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة )املتوىففاسريالتزهرة  .32

 جملدات. 10دار الفكر العريب، 

دار الكتب : ي، النارشأبو العباس أمحد القلقشند: املؤلف صبح األعشى يف كتابة اإلنشا، .33

 .14: لدات، عدد املج1922 - 1340: رصية، سنة النرشامل

أمحد بن يوسف بن عبد الدائم السمني : املؤلف أشرف األلفاظ.ري ة احلفاظ يف تفسعمد .34

، دار الكتب العلمية، 1996 - 1417: سنة النرشحممد باسل عيون السود، : احللبي، املحقق

 ألوىل.ا: الطبعة 4: عدد املجلدات

ي، ود بن أمحد العينمد حممأبو حم بدر الدين :املؤلف لبخاري )ط. العلمية(،عمدة القاري شرح ا .35

 - 1421: دار الكتب العلمية، سنة النرش: عبد اهلل حممود حممد عمر، النارش: املحقق

 .13: ، عدد املجلدات2001

ر أبو الفضل أمحد بن عيل بن حج: تأليف وحتقيق ،فتح الباري شرح صحيح البخاري .36

 .م3791طبعة عام بريوت،  -دار املعرفة  ،شافعيالعسقالين ال

حممد بن عيل الشوكاين، دار اخلري، بريوت، الطبعة األوىل، : يفتأل، قدير يف التفسريفتح ال .37

 .م1991 -هـ 1412

: هـ(، النارش1250: ، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )املتوىففتح القدير .38

 هـ.1414 -األوىل  :دمشق، بريوت، الطبعة -الطيبدار ابن كثري، دار الكلم 
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عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي : ، املؤلفنزيلالتاب التأويل يف معاين لب .39

دار : حممد عيل شاهني، النارش: هـ(، تصحيح741:باخلازن )املتوىف أبو احلسن، املعروف

 .ـه1415األوىل، : بريوت، الطبعة -الكتب العلمية 

 -ار صادر د: األفريقي املرصي، النارشمنظور  م بنمد بن مكرحم: املؤلف لسان العرب، .40

 .15: بريوت. الطبعة األوىل، عدد األجزاء 

 .مياملنتدى اإلسال جملة البيان، .41

 ،دار عامل الكتب ،لعبد الرمحن بن حممد احلنبيل ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية .42

 .هـ1412الرياض 

حممد : قحقمسعود البغوي أبو حممد، امل سني بناحل: املؤلف ،التنزيل )تفسري البغوي(معامل  .43

: ر طيبة، سنة النرشدا: سليامن مسلم احلرش، النارش -عثامن مجعة ضمريية  -عبد اهلل النمر 

 .8: م، عدد املجلدات 1989 -هـ  1409

 -ب عامل الكت: عمر. النارشأمحد خمتار : ، املؤلفمعجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب .44

 .1: . عدد املجلدات0820 - 1429: األوىل، سنة النرش الطبعة ة،القاهر

 أبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بكر بن عبد اهلل معجم املناهي اللفظية وفوائد يف األلفاظ، .45

 -وزيع هـ(، دار العاصمة للنرش والت1429: بن عثامن بن حييى بن غيهب بن حممد )املتوىف

 م، جملد. 1996-هـ  1714الثالثة،  الرياض، الطبعة

الفخر الرازي، حممد بن عمر الرازي، دار الغد : تأليف (،تفسري الكبريال)مفاتيح الغيب  .46

 .الطبعة األوىل ،، القاهرةالعريب

 .بدون طبعة بريوت ،دار الكتب العلمية ،ابن قيم اجلوزية: تأليف ،مفتاح دار السعادة .47

 ،ديصفوان عدنان داوو: حتقيق ،األصفهاين الراغب العالمة: تأليف ،اظ القرآنمفردات ألف .48

 .هـ1423الطبعة الثالثة  ،دمشق ،دار القلم

الكتب  أبو احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي، دار: تأليف ايت والسور،نظم الدرر يف تناسب اآل .49

 .م1995-هـ 1415العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

عة الطب ،دار طيبة الرياض ،ود حممد اخلزندارحمم: فتألي ،نكون مؤمنني حقا هذه أخالقنا حني .50

 .هـ1420اخلامسة 

الطبعة األوىل بريوت  ،املكتب اإلسالمي ،حديب الصالأحممد : تأليف ،هكذا يعلم الرابنيون .51

 .هـ1428
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 امللخص

وهي  ركز البحث عىل جانب أساس يف التفسري وهو املقاصد القرآنية -

  .توصل لتحقيق مراد اهلل تعاىل يف كتابه الغايات التي

  .البحث مقدمات أساسية يف املقاصد القرآنية تضمن -

مقاصد  ،قسم البحث أنواع املقاصد القرآنية إىل أربعة أنواع )مقاصد عامة -

 .صد اآليات(قام ،مقاصد القصص ،السورة

  .تضمن البحث بيانًا لطرق الكشف عن املقاصد يف األنواع املذكورة -

  .تضمن البحث نامذج تطبيقية لكل نوع -

  . يمكن اعتامده وتطويره كمقرراً ي أن يكون منهجًا تعليمبني البحث عىل -

  .آيات -قصص -سور -غايات -تفسري -تدبر -مقاصد :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
 ؛ أما بعد:× رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد د هللاحلم

وصالح أمرها يف ة فقد أنزل اهلل تعاىل كتابه ملقاصد سامية تؤول إىل هداية البرشي

هو من أجلِّ العلوم التي حتقق  ، وال شك أن العلم هبذه املقاصدالدنيا واآلخرة

ان ه وحتقيق اهلداية من طريقه؛ ومن هنا كهلل منالوصول ملراد ا كتاب اهلل تعاىلملتدبر 

علم املقاصد القرآنية علاًم رشيًفا، يتأكد تعلمه ملن أراد فهم القرآن وتدبره، وهذا 

  .لعلم أساس يف فهم كتاب اهلل تعاىلا

 . وقد بعثني ذلك إىل الكتابة يف هذا العلم مع قلة الكتابة فيه

 :باحث وخامتةمقدمة ومخسة م ث إىلحبقسمت ال :خطة البحث
 .املقدمة

     .مقدمات أساسية :املبحث األول

 .مقاصد القرآن العامة :املبحث الثاين

 .مقاصد السور :املبحث الثالث

  .مقاصد القص :املبحث الرابع

 .مقاصد اآليات :املبحث اخلامس

 .اخلامتة
  :منهج البحث

لبحث يف كل نوع وقد تضمن منهج ا .يةلياعتمد عىل الدراسة الوصفية والتحل 

  :دة نقاط رئيسةع

  .مقدمات أساسية يف التعريف واألمهية وغريها -1

 .بيان طرق الكشف عن النوع -2

 .لنوعنامذج تطبيقية عىل ا -3
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 :الدراسات السابقة
 . حامدي الكريم عبدالدكتور/ ، (القرآن مقاصد إىل املدخل) .1

 ،صد القرآن استقالالً اقم يفوهذا البحث من أفضل البحوث التي كتبت  

نظرًا لكون ختصصه  ةأصوليبرؤية  ولكن الباحث كتب عن املقاصد القرآنية

وإنام عنى  ،القرآنية ولذلك مل يفصل احلديث عن أنواع املقاصد ،أصول فقه

وكشف طرق  ،الفرق بينها وبني مقاصد الرشيعةا مبين ،باملقاصد العامة

   .استخراجها

 . حامدي الكريم عبد. ، د(حكاماأل يعرشمن ت القرآن مقاصد) .2

فهو خمتلف عن  .هذا البحث متخصص يف مقاصد القرآن يف آيات الترشيع 

 بحثي. 

، د. وصفي عاشور أبو زيد، مل ُيطبع، وهو (التفسري املقاصدي لسور القرآن) .3

 هـ(.1436مقال مهم يف موقع األلوكة، ُنرش سنة )

وهو يعني  ،ؤمتربتحكيمه يف امل تفكلقد هذا بحث مقدم يف مؤمتر باملغرب و 

دون أن يتعرض ألنواع  ،بالتفسري املقاصدي املتعلق بغايات اآليات وحكمها

   .املقاصد تفصيالً 

، مدحت ممدوح كربى. كيف نفهم القرآن(لقرآن الدراسة يف مقاصد ا) .4

 . القرصاوي

صد قاهذا بحث ركز عىل املقاصد الكربى للقرآن دون أن يفصل يف أنواع امل

   .ية األخرىقرآنلا

ويتبني من مجيع الدراسات السابقة عنايتها بمقاصد القرآن العامة دون بيان       

  .عنت به هذه الدراسة ما وهو ،أنواع املقاصد القرآنية وتفصيل الكالم عنها

 .نفع بهيأسأل هللا تعاىل أن يتقبله و  
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 املبحث األول

 مقدمات تعريفية

  .بينه وبني املعىن اته والفرقدفومرا دقصملمفهوم ا :األول املطلب
  :املقصد

قصد اليشء أي: توجه إليه سواء كان  ،ما ينتج عنه التوجه نحو اليشء :لغة

سد، قصدت كذا أي: توجهت إىل هذا األمر، أو إىل هذا التوجه بالنظر أم باجل

 .(1)الرأي

 :وتأيت الكلمة عند أهل اللغة بمعان عدة منها

 .[9]النحل: ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ ﴿ :تعاىل قوله همنو استقامة الطريق .1

 [32]فاطر: ﴾     ڦ ﴿ :ومنه قوله تعاىل ،العدل والوسط بني الطرفني .2
(2)  . 

مقصد الكالم هو أن يتوجه الكالم واللفظ إىل معنى معني أو غاية  اصطالًحا:

  .(3)يريدها املتكلم

يعرب عنها به، وكتا  يفالغايات التي أرادها اهلل وأما املقاصد القرآنية؛ فهي:

الغايات »الكريم حامدي بأهنا:  وعرفها الدكتور عبد، من كالمه( ـ)مراد اهلل ب

  .(4)«ن ألجلها حتقيًقا ملصالح العبادالتي أنزل القرآ

منها ما هو رصيح أي: غايته رصحية؛ مثل: قول اهلل  واملقاصد يف كتاب اهلل 

ومقصده اهلدى،  الكتاب ية هذان غاأ ىلعايبني اهلل ت ؛[2]البقرة: ﴾ ڀ   ڀ ﴿: 

 فهذه الغاية رصحية.

                                       
 (.  5/59) يس اللغةمعجم مقاي (1)

 (.   2/24(. خمتار الصحاح )3/95لسان العرب ) (2)

 (.  19اصد، الريسوين )صقنظرية امل (3)

 (.29امدي )صمقاصد القرآن للح (4)
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 ﴾ ٻ  ٻ﴿: ل اهلل وهناك مقاصد خفية يف أثناء الكالم؛ كام يف قو

؛ غايتها: بيان علو هذا الكتاب وارتفاع منزلته، هذه غاية مل يرصح هبا، [2]البقرة:

 وإنام فهمناها من اسم اإلشارة )ذلك(. 

والغرض واملراد الغايات علة واحلكمة وال :دمقص مةلكومن املفردات املرادفة ل

 .واألهداف وال أرى فرقًا بينها

 أمهية العلم مبقاصد القرآن :الثايناملطلب 
 تظهر أمهية املقاصد القرآنية من وجوه: 

 أن املقاصد مفاتيح للوصول لغاايت وحقائق القرآن:  .1
من أهم وداياته، هوه وحقائقه للوصول لغاياتتها رفمعللقرآن مفاتيح ال بد من 

آن، ومنها املفاتيح وأوالها مفتاح املقاصد الذي يوصلنا إىل إدراك غايات القر

؛ فال بد ملن رام اهلدى أن يأخذ هبذا املفتاح الذي يصل به إىل معامل اهلداية والتزكية

 اهلدى القرآين.  

 أن املقاصد غاية املفسر: .2
طريق الوصول ملراد اىل منه، وعتك مراد اهلل الفهمه وإدر ريقط ن؛رآتفسري الق

املفرس؛ قال ابن عاشور:  اهلل هو النظر للمقاصد؛ ولذلك فإن هذا من أهم أغراض

فغرض املفرس بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد اهلل تعاىل يف كتابه بأتم بيان »

  .(1)«القرآنمن مقاصد ملراد ا ضحيوحيتمله املعنى، وال يأباه اللفظ من كل ما 

املقاصد التفصيلية لآليات هي التي يعنى هبا »وقال الدكتور أمحد الريسوين: 

   .(2)«فرسينعامة امل

 ومن هنا يتبني لنا أن معرفة املقاصد لبنة مهمة يف بناء املفرس وتكوينه وصناعته.   

                                       
 (.1/42التحرير والتنوير ) (1)

 أمحد الريسوين، مقال بعنوان )مقاصد القرآن(. دكتور موقع ال (2)
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 أن املقاصد غاية املتدبر: .3
ل دة من إنزاوصاًل؛ غاية مقعلاًم وعماياته دهل ولتدبر كتاب اهلل تعاىل للوص

، [29]ص: ﴾ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿:  تعاىلالقرآن؛ ولذلك قال اهلل
؛ وهلذا قال  وطريق التدبر هو النظر إىل املقاصد للوصول منها إىل اهلدايات والعمل

ن أ امملن رالشاطبي: )إنام التدبر يكون ملن التفت إىل املقاصد(، من هنا؛ كان لزاًما 

 لعظيم. م هذا العلم العاب التدبر أن يت بيتمكن يف

 لتزكية: املقاصد وا .4
  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿: التزكية هي الغاية الكربى لتعلم كتاب اهلل تعاىل؛ قال 

، [2]اجلمعة: ﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ب اناجلو ن والعمل يف القرآن، وتلكوالتزكية تتحقق بالنظر إىل جوانب اإليام

والوقوف مع األوامر واليوم اآلخر،  كالعلم باهلل ىاصد القرآن الكربمق ترتكز عىل

  والنواهي وسبل التخلق ومواطن االعتبار. وذلك كله راجع إىل علم املقاصد.

 فتحقق من ذلك أن: علم املقاصد طريق لتحقيق التزكية بالقرآن وآياته.

 : د الشريعةاصمقرآن و العالقة بني مقاصد الق :ثاملطلب الثال
 ه: من ثالثة أوج ةقيمكن بيان العال

ولذلك يعدُّ القرآن املصدر األول ملقاصد  القرآن هو أصل الشريعة؛ .1
 : الشريعة

إن الكتاب قد تقّرر أنه كلية الرشيعة، وعمدة امللة، وينبوع »يقول الشاطبي: 

 سواه، وال اهللإىل  ر والبصائر، وأنه ال طريقاحلكمة، وآية الرسالة، ونور األبصا

 حيتاج إىل تقرير واستدالل عليه؛ ه، وهذا كلُّه السك بيشء خيالفمتجاة بغريه، وال ن

ألنه معلوم من دين األمة، وإذا كان كذلك لزم رضورة ملن رام االطالع عىل كليات 

مريه وأنيسه، الرشيعة، وطمع يف إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها؛ أن يتخذه س
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 . (1) «الً معلليايل، نظًرا ووا مر األيام عىلليسه وأن جيعله ج

 أن مقاصد القرآن مقاصد كلية؛ فهي أصل مقاصد الشريعة وكلياهتا:  .2
فإذا نظرنا إىل رجوع الرشيعة إىل كلياهتا املعنوية؛ وجدناها قد »يقول الشاطبي: 

 .(2)«تضمنها القرآن عىل الكامل

القرآن قاصد ة بأن: ميعرشد الق بني مقاصد القرآن ومقاصوهبذا؛ نعترب الفر

لرشيعة فهي شاملة ملقاصد القرآن األصلية امعة، أما مقاصد االً وقواعد جوصتعدُّ أ

 ومقاصد السنة املكملة والفرعية. 

الفرق بني ما يف القرآن من مقاصد وما يف الرشيعة: »الكريم حامدي:  وقال عبد

د فهو عىل االجتهاالسنة و يف جاءئة أصول وقواعد؛ إنام ما أن القرآن جاء هبا عىل هي

 .(3)«ا يف القرآنرشح وبيان مل شكل

 أن مقاصد القرآن أوسع من مقاصد الشريعة:  .3
إن مقاصد القرآن تشتمل عىل مقاصده العامة التي تدخل فيها مقاصد الرشيعة، 

القرآن من ومقاصد السور والقصص واآليات واأللفاظ التي تتميز هبا مقاصد 

ى و -ذا االعتبارهب-ي فه مقاصد الرشيعة. نعدُّ مقاصد موًنا؛ وهبذا ضمأوسع مسمًّ

الرشيعة جزًءا من مقاصد القرآن؛ إذ إن مقاصد الرشيعة ترتكز عىل جانب األحكام 

وآياهتا، بخالف مقاصد القرآن التي تتجاوز ذلك إىل جانب العقيدة والقصص 

 واألخبار واألخالق. 

 :ثة مستويات؛ هيأو ثالت رجاد ثثالعىل  مقاصد القرآن تقع»يسوين: قال الر

..، ويتعلق هذا القسم .السور، واملقاصد العامة للقرآن ومقاصد مقاصد اآليات،

                                       
 (.3/346املوافقات، الشاطبي ) (1)

 (.4/368وافقات )امل (2)

 (.  47ي )صاحلامدالكريم  ن للدكتور عبدمقاصد القرآ (3)
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 . (1)«الثالث باملقاصد العامة اجلامعة التي ُأنزل القرآن ألجل بياهنا للناس

يف هذه املقاصد العامة  أن: مقاصد الرشيعة داخلة -فيام يظهر يل-ويقصد بذلك 

 . لقرآنل

 من مقاصد القرآن.  زء  اصد الرشيعة جليه فإن: مقعو

 ضوابط املقاصد القرآنية:  :املطلب الرابع
ملعرفة املقاصد القرآنية؛ ال بد من مراعاة ضوابط مهمة تضمن الوصول 

 للمقاصد الصحيحة بأنواعها: 

  .املقصد وصحتهاعتبار أحوال النزول وأسباهبا دليل على حتديد  -1
وقت نزول  ونملخاطباو ×يها النبي ن علي كاتوف الرظلا زول هيأحوال الن

ويدخل يف ، التي نزل القرآن ملعاجلتها وبيان حكمها واألحداثوالقضايا  ،اآلية

   .أحوال املخاطبني وقت النزول :ذلك

 بل إن املقاصد مرتبطة بتلك ،واعتبار أحوال النزول يف صحة املقصد الزم

 . عةاستها الواألحوال ابتداًء مع دالل

باب النزول وأهنا تساعد عىل معرفة معرفة أس ةبينًا فائدشاطبي مقال ال 

معرفة أسباب » مقتضيات احلال وتالزم الصلة بني املقاصد وأحوال التنزيل:

  :القرآن، والدليل عىل ذلك أمران التنزيل الزمة ملن أراد علم

 ن فضاًل عنرآلقز نظم ابه إعجا البيان الذي يعرفأن علم املعاين و :أحدمها

مقتضيات األحوال: حال   مداره عىل معرفةالعرب، إنام معرفة مقاصد كالم

اجلميع؛ إذ الكالم  اخلطاب من جهة نفس اخلطاب، أو املخاطِب، أو املخاَطب، أو

.. الواحد خيتلف فهمه بحسب حاله، وبحسب خماطبيه، وبحسب غري ذلك

                                       
 .)مقاصد القرآن( :نرش يف مقال يف موقع الدكتور الريسوين بعنوان (1)
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ت يف فهم الكتاب هامن املم هيف النمط، باب رافعة كل مشكل يف هذاومعرفة األس

وينشأ عن هذا الوجه:  .ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتىض احلال بد، الو

وهو أن اجلهل بأسباب التنزيل ُموِقع يف الشبه واإلشكاالت، وُموِرد   :الثاين الوجه

  .(1)«..ف، وذلك مظنة وقوع النزاعالظاهرة مورد اإلمجال حتى يقع االختال للنصوص

 ،الفن جلريانه جمرى التاريخ طائل حتت هذا زعم زاعم أنه ال» :يالسيوط الوق

 .  (2)«معرفة وجه احلكمة الباعثة عىل ترشيع احلكم :منها، بل له فوائد ،وأخطأ يف ذلك

 .(3)«الكالم فإن من أسباب النزول ما يعني عىل تصوير مقام» وقال ابن عاشور:

  :مثال
  ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ ﴿ :عاىليف قول اهلل ت

فلوال معرفة أحوال النزول مل يعرف  ،[158]البقرة:  ﴾ڳ   گ  گ  گ  گ

جاء يف األثر عن عروة قال: سألت املقصود يف اآلية، بل ربام وقع يف اخللل؛ كام 

ڑ  ڑ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿ عائشة فقلت هلا: أرأيت قول اهلل تعاىل:

فواهلل ما عىل أحد  ،[158]البقرة: ﴾گ   ڳ گ  گ   گ  ک ک     ک  ک

إن هذه لو  !ا واملروة، فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختيجناح أالّ يطوف بالصف

)ال جناح عليه أالّ يطوف هبام(، ولكنها أنزلت يف  :كانت عىل ما أولتها عليه لكانت

ا عند املشّلل، دوهنبيعا نوكاغية التي األنصار كانوا هيلون قبل أن يسلموا ملناة الطا

 ×، فلام أسلموا سألوا النبي يطوف بالصفا واملروةأهّل منها حترج أن  نموكان 
عن ذلك فقالوا: يا رسول اهلل، إنا كنا نتحّرج أن نطوف بني الصفا واملروة؛ فأنزل 

 اآلية، قالت عائشة: وقد سن رسول ﴾...   ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿ اهلل تعاىل:

                                       
 .(4/146) للشاطبي .املوافقات (1)

 . (108 /1)قان تاإل (2)

 .(1/47) البن عاشور .التحرير والتنوير (3)



  حممد بن عبد هللا الربيعة د.                                             ةــــيـهجـة منــدراس :ةــــيـرآنـمقــــــاصد القـال

218 

  .(1) اف بينهاموطفليس ألحد أن يرتك الهام؛ ينب افطواهلل ال

وهو رفع احلرج عن عمن  ،فمعرفة أحوال النزول حددت لنا املقصد من اآلية

  .يسعى بالصفا واملروة وعليهام صنامن

  .سياق السورة واآلايت حاكم يف صحة املقصد -2
 . (2)ةيالية واحليدل عىل مراد املتكلم من القرآن اللفظ كل ما :السياق هو

املقاصد هي اخليط اخلفي يف  املقصد، بل إن متضمن دالالت عىلياق والس

السياق، فتتبع سياق السورة واآليات يضمن لنا الوصول للمقصد بطريق صحيح، 

 .بخالف ما لو أننا أغفلنا النظر للسياق فإنه قد يؤدي إىل خطأ يف حتديد املقصد

 هراد املتكلم فمن أمهلة عىل ملدالان القرائ السياق من أعظم» :قال ابن القيم

(3) «وغالط يف مناظرته غِلط يف نظره
.

 

  :مثال
، [143]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿:قوله تعاىل

بالتأمل يف هذه اجلملة نجد أهنا جاءت معرتضة بني اجلمل واآليات التي تتحدث 

ضًا غر ضمنعىل أهنا تتال ك دوذل وهلذا اختلف أسلوهبا، ،رصحيًا عن حتويل القبلة

فكأنه  ،ه احلرام قبلة هلذه األمة ترشيفًا واصطفاءً ار اهلل لبيتيتهو بيان سبب اخمهاًم و

وهذا  ،ملا وجههم لبيته أكد أحقيتهم بذلك بكونه تعاىل جعلهم األمة اخليار العدول

، يثبت قلوهبم ويقوي عزمهم عىل تلقي هذا الترشيع والتكليف من أعظم ما

  .ض اآليةة يف بيان غردمفكان السياق ع ثبات عليه. لاوه، وااللتزام بسك لتموا

                                       
يف احلج مسلم ( ، وأخرجه 1561  ح)وجعل من شعائر اهللالصفا واملروة  باب وجوبأخرجه البخاري  (1)

 (. 1277به ح)  يصح احلج إال السعي بني الصفا واملروة ركن الباب أن 

 . (51ص)الطلحي  ردة اهلل .داللة السياق  (2)

 .(4/10) الفوائد البن القيم بدائع (3)
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فهي متثل منهج كام أن هذه اجلملة وردت يف سياق مبتدأ الترشيعات يف السورة  

األمة يف حياهتا كلها، وأهنا وسط بني األمم يف األمور كلها، وهلذا رصح بالوسطية 

وهو أن أحكام  ،تيعاالترش ياقسيف  آخر ضاً فيها، مما هو مؤكد أهنا تتضمن غر

تضمنته هذه السورة مبني عىل الوسطية، وقد جتىل هذا يف أحكام  ما االرشيعة ومنه

  .للريبيدع جماالً  السورة بام ال

  .مراعاة التفريق بني املقصد واملعىن يف التفسري  -3
املراد،  بيان تفسريال؛ فغاية فاملفرسون يعربون عنهام مجيًعا باملراد، وبينهام تداخل

اإليامن  ن اآليات وما تبعثه مناملتضمن للغاية م هو املعنى السياقياملقصد  أن إال

فمن  .والتفسري يدخل فيه املعنى اللغوي وأقوال املفرسين يف بيان املفردة ،والعمل

التفريق بينهام من هذا الوجه. وقد سبق بيان  -كضابط يف معرفة املقصد-املهم 

 . د وتعريفهاملقصن حد ياب ذلك يف
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 املبحث الثاني

 املقاصد العامة للقرآن

 :التعريف مبقاصد القرآن العامة وأنواعها :املطلب األول
س إىل عبادة اهلل، اآن ألجلها يف دعوة النهي الغايات العليا التي ُأنزل القر

 . (1)واألخروية ةيودنيقيق مصاحلهم الوحت

املصالح  معظم مقاصد القرآن: األمر باكتساب» السالم: عبد نبقال العز 

 .(2)«وأسباهبا، والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباهبا

اهلل وإىل فاعلم أن املقصود بالقرآن: دعوة اخللق إىل عبادة » :وقال ابن جزي

منهام، وإليهام ترجع معاين  د بيقتيض أمرين، ال، ثم إن هذا املقصد ينهالدخول يف د

لعبادة التي ُدعي اخللق إليها. واآلخر: ذكر بواعث قرآن كله؛ أحدمها: بيان الا

  .(3)«تبعثهم عىل الدخول فيها وترددهم إليها

وال الفردية املقصد األعىل من القرآن: صالح األح» وقال ابن عاشور:

 .(4) «لعمرانيةوا واجلامعية

  :د القرآنمقاص أنواع
 كالتايل:  -عىل جمملهامع اتفاقهم -قاصد العامة ملتلف العلامء يف بيان أنواع اخا

جعلها ستة أنواع: ثالثة مهمة؛ وهي: التعريف باهلل، والتعريف  الغزايل:   •

 اآلخر. وثالثة متممة؛ بالرصاط املستقيم )الرشيعة والتكاليف(، والتعريف باليوم

حدين تنفرًيا اا وترهيًبا، وجمادلة اجلغيبً رت ينمنني والكافرهي: تعريف أحوال املؤو

                                       
 (.92امدي )صالكريم ح للدكتور عبد .مقاصد القرآن( 1)

 (.1/8ألحكام )قواعد ا (2)

 .(1/8)يل التسهيل لعلوم التنز (3)

 (.18 /3ر والتنوير )التحري( 4)
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. ويالحظ (1)بيًتا للمؤمنني، والتعريف بعامرة منازل الطريق وأخذ الزادمنهم وتث

 عىل الغزايل أنه نظر إىل اجلانب التزكوي يف صياغته هلذه املقاصد. 

سباهبا، وهو: جلب املصالح وأد؛ مجعها يف مقصد واح م:السال العز بن عبد   •

 تركيًزا عىل اآلثار العملية.  ا أكثرهنأ. ويالحظ (2)د وأسباهباملفاسارء ود

مجعها يف مقصد واحد؛ وهو: دعوة اخللق إىل عبادة اهلل تعاىل وإىل  :ابن جزي   •

األحكام . وحرصها يف موضع بثالثة مقاصد: بيان العقائد و(3)الدخول يف دينه

 . املوضوعينه رّكز عىل اجلانب ظ أوالقصص. ويالح

ويالحظ أهنا . (4)لقصصائد واألحكام واقعحرصها يف: بيان ال ي:قاعالب   •

 تركز عىل التقسيم املوضوعي. 

 : خالصة القول
 إىل سبعة مقاصد وهي:  -من جهة ما حيقق اإلميان والتزكية-ميكن تقسيمها 
 تعاىل. التعريف باهلل املقصد األول:

  .هياتازه وغالتعريف بالقرآن وإعجا :املقصد الثاين

 الصاحلني وهدهيم.نبياء وألاالتعريف ب قصد الثالث:ملا

 التعريف باليوم اآلخر )ترغيًبا وترهيًبا(. املقصد الرابع:

 بيان الترشيعات )األوامر والنواهي(. املقصد اخلامس:

 والسيئة.  بيان الصفات واألخالق احلسنة املقصد السادس:

 بار.ألخاوصص من الق بيان السنن والعرب :ابعاملقصد الس

                                       
 (. 24، 23جواهر القرآن )ص (1)

 (.10 /1األحكام )قواعد  (2)

 (. 8 /1ل  )التنزي التسهيل لعلوم (3)

 (.8/593نظم الدرر ) (4)
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 عرف على مقاصد القرآن وكشفها:الت طرق :املطلب الثاين
 للوصول إىل مقاصد القرآن وكشفها؛ عدة طرق: 

 استحضار اآلايت الصرحية يف ذكر املقاصد العامة: .1
تضمنه القرآن من تضمنت آيات  كثرية يف كتاب اهلل مقاصَد عامة رصحية، وما 

 . اصدقامل من أعىلالعامة الرصحية فهو  صداملقا

 املثال:
  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿ -

، ×ن مقاصد بعثة النبي ؛ التزكية م[2]اجلمعة:﴾  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ      ڤ  ڤ  ڤ
 وهي مقصد رصيح يف اآلية. 

اىل ؛ فعبودية اهلل تع[56:]الذاريات ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ -

 القرآن. مقصد رصيح يف 

 ِحكم ظاهرة: ضمنته منت امو وص ظاهر النصالنظر يف  .2
خاصة متعلقة  نتأمل بعض النصوص؛ نجد أهنا تتضمن ِحكاًم ومقاصد حني

 بذلك احلكم أو املوضوع.

  املثال:
 ؛ بينت اآلية احلكمة أو[179]البقرة: ﴾ ۇ ڭ  ڭ  ڭ﴿قال اهلل تعاىل: 

 وراتيق احلياة للبرش وحفظ النفس، وهو من الرضمقصد القصاص وهو: حتق

 ن. نساإلس لاخلم

 زول النص:بسات املقارنة لنالالنظر يف الظروف وامل .3
معرفة الظروف واملالبسات املقارنة للنص؛ تعني عىل فهم املقصد من اآليات؛ 

ت، والظروف ويدخل يف ذلك: قصص النزول، واألحداث الواقعة قبل نزول اآليا

 وغريه.  يف دعوته من الشدة، واالبتالء، ×ا النبي التي يعيشه
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 : لاثامل
ت السورة ، وذكر×نزلت مع هجرة النبي  :قصة موسى يف سورة القصص

وهجرته ملدين ثم عودته ملرص، ويف هذا بيان ملقصد القصة،  قصة موسى 

 سبحانه وتعاىل. اهلل بسنن واعتباربالعودة إىل مكة،  ، ووعد×وهو تسلية للرسول

 النظر يف وجوه اخلطاب واملخاطبني: .4
هذا ا عن مقاصد نلب فيها؛ تكشف ية واملخاطاآل يفب طاجوه اخلمعرفة و

 يس خطاب املؤمنني كخطاب الكافرين. اخلطاب؛ فل

  املثال:
 : الرتبية. ﴾  ڃ  ڃ ﴿من مقاصد اخلطاب بقوله تعاىل:  -

 . : األمر بالتبليغ﴾   گ  گ ﴿من مقاصد اخلطاب بقوله تعاىل:   -

ت ايضمقت: بيان ﴾ڭ  ڭ  ڭ﴿من مقاصد اخلطاب بقوله تعاىل:   -

 يامن.اإل

 . والدين بيان عاملية الدعوة :﴾ڱ ڱ﴿:بقوله تعاىل بامن مقاصد اخلط  -

 النظر يف السياق: .5
 السياق من أهم القرائن والدالالت عىل املقصد بل إن املقصد جزء منه لذلك ال

من  لميدل عىل مراد املتك والسياق هو ما .ىل السياقإال بالنظر إر املقصد يمكن حتري

  .طابواحلالية وأحوال اخلية ظفاللالقرآن 

القرينة التي تقرتن باللفظ من املتكلم وتكون فرقًا فيام بني » :قال الرسخيس

 .(1)«بمعنى الغرض الذي سيق ألجله الكالم ،النص والظاهر هي السياق

  املثال:
الذي هو -الذاريات  ريات: من خالل مقصد سورةالقسم يف سورة الذا صدمق

                                       
 (.64 /1أصول الرسخيس ) (1)
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؛ يتبني لنا مقصد القسم -اىلعتنه ورزقهم وهو اهلل سبحادر صم بيف املخلوقنيعرت

يف أوهلا وهو النظر يف خملوقات اهلل التي جعلها اهلل أسباًبا للرزق، وليس للعبد 

 ترصف فيها كالرياح والسحب واملالئكة.

 قاصد الكلية:وغاايته فيما يتوافق مع امل ت األمر واحلكميف مآالالنظر  .6
حتقيقها؛ كاألمن د ارات يمتضمنة ملآالت وغاي دهاجنم؛ تأمل األحكان حني

واالستقرار والصالح ونحوها، والتأمل يف مآالت األوامر واألحكام وغاياهتا 

 يكشف عن مقصودها. 

  .(1) «م الرشعالنظر املقاصدي ألحكا النظر يف املآالت من متمامت» :قال الشاطبي

 املثال: 
 ة. ستقرار األرسد اصقن مبيا ؛[34ساء:]الن ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿

 لنصوص: علل ا النظر يف .7
كثري من األوامر واألحكام متضمنة علل وحكم وغايات رصحية، وتلك العلل 

  . (2) من املقاصد.

  املثال:
 كم؛ وهولعلَّة أو مقصد احل يان؛ ب[183]البقرة: ﴾  ہ  ۀ ﴿ يف قوله تعاىل:

 تقوى اهلل سبحانه وتعاىل.

 : االستقراء .8
ن مقاصد ذلك لنا ع د يكشفنصوص يف موضوع واحال نمدد استقراء ع

 احلكم أو املوضوع.

ويمكن ذلك بجمع اآليات يف املوضوع الواحد والنظر يف كل آية وما تؤول إليه 

 من مقصد. 

                                       
  (.5/178 املوافقات ) (1)

 . (299 /2) املوافقات (2)
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 :وعنييف ترصفاهتا عىل ناستقراء الرشيعة » :قال ابن عاشور

 بأن يقني كذل حدة ليحصل مناستقراء األحكام املشرتكة يف علة وا :األول

  .للشارع داالعلة مقصد مر تلك

الثاين استقراء أدلة أحكام اشرتكت يف علة بحيث حيصل لنا اليقني بأن تلك 

 .  (1) «العلة مقصد مراد الشارع

 املثال:
 :آيات العالقة الزوجية ومقاصدها

  گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿ -

 كن والطمأنينة.الس مقصد ؛[12]الروم: ﴾ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳڳ  گ

 ر والتناسل.؛ مقصد التكاث[1]النساء:  ﴾ ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ﴿  -

؛ [25]النساء: ﴾ ژ  ڈ     ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ ﴿  -

 مقصد التحصني والعفة.

رت، واألمان، د الس؛ مقص[187]البقرة: ﴾ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ ﴿  -

 القرب.والراحة، والدفء، واالحتواء، و

ب، ـحـودة، والـمـال دـصـقـم؛ [21روم:ــ]ال ﴾ ڳ  گ  گ  گ ﴿  -

 م.ـراحـتـوال

فتكون لنا من مقاصد الزواج: السكن، والطمأنينة، والتكاثر والتناسل، 

والقرب،  والتحصني والعفة، والسرت، واألمان، والراحة، والدفء، واالحتواء

 ب والرتاحم.واملودة واحل

 صدي: قاملاهج مقرتح للتدبر من :املطلب الثالث
  .اآليات ودالالهتا لبيان غاياهتا ومقاصدها نظر والتأمل يفلا هو: اصديقامل برالتد

                                       
  .(136ص)مقاصد الرشيعة  (1)



  حممد بن عبد هللا الربيعة د.                                             ةــــيـهجـة منــدراس :ةــــيـرآنـمقــــــاصد القـال

226 

؛ ليكون منطلًقا ومن املهم هنا أن نطرح منهًجا للتدبر املقاصدي للنص القرآين

 اته. عاىل والوصول إىل هدايللقارئ يف تدبر كتاب اهلل ت

 ويتلخص املنهج مبا يلي: 
يام تركز وننظر ف لآليات، ظرنال نالامة خن العقرآلاأن نستحرض مقاصد  -1

 عليه اآلية من خالهلا. 

أن ننظر يف اآلية إىل املخاطب واملقصود من خطابه؛ فإن كان اخلطاب  -2

عد عىل خمالفة للكافرين فهو: خطاب دعوة للتوحيد وحتذير من الرشك، أو تو

وة و: دعفه نيكان اخلطاب للمؤمنذير من العقوبة والعذاب. وإن ذلك، وحت

 ونحو ذلك.  اإلسالم عامن ورشائإليل اصوأل

أن ننظر إىل موضوع اآليات العام؛ فإنه موِصل  إىل مقصودها العام، وما  -3

 هتدف إليه من التزكية والدعوة والتعليم ونحو ذلك. 

بار أو السري واألخالق، خاآليات من القصص واألأن ننظر فيام تضمنته  -4

  مقاصدها. من قصدم فذلك لعرب؛وا سوتفاد منها من الدروما يس

وهذا املنهج يكسب الدارس والقارئ فهاًم للنص بمنظور مقاصدي يستحرض 

 من خالله هدايات اآليات وسبل ربطها بالواقع. 

 مثال:
  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ :قوله تعاىل

 .[1ء:نسا]ال ﴾  ڦ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٺ         ٺ  ٺ

ا خطاب ونداء عام، يدل عىل أن من مقاصد القرآن ذه ﴾ ٻ  ٱ﴿ -

  گ  گ  ک  ک ﴿الح الناس مجيًعا؛ فهو رسالة عاملية كام قال تعاىل: إص

  .[107]األنبياء: ﴾       گ

ياًم من مقاصد ى يؤكد مقصًدا عظ: هذا أمر بالتقو﴾  پ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ -
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كثرية، بل إهنا مقصد ات آي يف اواحلث عليه ر هبااألم ي جاءالت ىالقرآن؛ وهو التقو

 كيل يف مجيع آيات القرآن وأجزائه وسوره. 

: يف لفظ الرب؛ تذكري بالربوبية موجب لالمتثال والطاعة، ﴾  ٻ  ٻ ﴿ -

 رتبية. فهنا مقصد عام وهو ال ،وأن اخللق جيمعهم اخلالق

وهو  لها؛رة كوه السم بظتهنا مقصد عظيم ُيراد أن تن :﴾  پ  پ  پ ﴿ -

صل األول، الذي جيمعهم وهو آدم؛ فيبعثهم ذلك عىل حفظ األ بريكذالتمقصد 

؛ حقوق الرحم األوىل التي مجعتهم، واألصل الذي جيمعهم مجيًعا، وهو آدم 

 .اهلل  القائمة بينهم كام أمروذلك باعث عىل معرفة احلقوق 

أن  ج وهوصد الزواقام من داً : هذه اجلملة تؤكد مقص﴾  ڀ    ڀ  ڀ ﴿ -

  .ل إذ أنه قد خلقت منهجرلل عباملرأة ت

: هذه اجلملة تؤكد مقصًدا من مقاصد الزواج؛ ﴾ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ﴿ -

فإين تزوجوا الولود الودود؛ »بقوله:  ×وهو النسل والتكاثر الذي حث عليه النبي 
 .(1)« يوم القيامةمكاثر بكم األمم 

؛ وهو تعظيم عظيم كيد ملقصدأا تذ: ه﴾  ٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ -

 تعاىل من أمر العالقات بني اخللق، وأعظمها وأمهها الرحم التي ه اهللعظم ام

 .حمبأن قرهنا بتعظيم أمره وتعظيم سؤاله سبحانه وتعاىل؛ تعظياًم ألمر الرعظمها اهلل تعاىل، 

وى قو التقوى، افتتحت اآلية بالتد كيل مؤكد ومكرر وههذه اجلملة فيها مقص

ثم فيها مقصد األرسة بتعظيم أمر الرحم وى، التق رمتعظياًم أل لتقوىتتمت باواخ

 التي جتمع األرسة وتؤلفها.

                                       
 صححه األلباين.  و ،(2050النكاح )ح أبو داود يف كتابو ،(3227يف كتاب النكاح )حالنسائي  أخرجه (1)
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ني : هذا توثيق حلفظ ما أمر اهلل به من حقوق؛ يب﴾ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ﴿ -

 به، نا هبذا احلق العظيم الذي أمر اهلل تعاىليامتعاىل علينا وعىل قرقابته سبحانه و

 تعظيم الرحم وحفظها. ع يفمجتملاو الح األرسةصد إصن مقام قصدا مذوه

هذه اآلية الكريمة هي مقصد السورة، السورة كلها تتجه إىل تفصيلها ورشحها 

ة من أحداث تنظمها مجيع تفاصيل السور وبياهنا، ولو أننا تتبعنا ذلك؛ لوجدنا أن

 اآلية نظاًم بديًعا. هذه
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 (1)ثحث الثالبامل

 مقاصد السور

  :التعريف مبقاصد السور وأمهيتها :ولاأل بطلملا
وض يرجع إىل مادة )ق ص د(؛ وهي تدل عىل: معنى التوجه والنه املقصد:

     .(2)يشءنحو ال

 الذي يتوجه إليه الكالم ويرجع إليه. و العمدة فاملقصد ه

لسورة اين اة ملعامعجلا ية)الغا وعليه فيمكن أن نحدد مقصد السورة بأنه:

 .(اوهنومضم

 قصد السورة معنى خفي يمثل روح السورة التي ترسي يف مجيع أجزائها(. مو

 :ومنزلتهمقاصد السور  أمهية علم
  :رد السور بأموعلم مقاصني أمهية تتب

أن علم مقاصد السور راجع  إىل حتقيق املقصد من إنزال هذا القرآن كله  :أوالً 

   ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :ىلل تعاكام قا ،يةهلداوهو التدبر وا

ملعرفة مراده  تعاىل من كالمه  ، تعاىل أمرنا بالتدبرفاهلل [29]ص:﴾چ   ڃ

اراته وألفاظه  دون النظر يف عب التدبر هو النظروليس املقصود ب ،والعمل به

الالت لدوات وما هتدي إليه سوره وآياته من اهلدايا ،اد اهلل تعاىل فيهملقاصده ومر

إذ أنه يركز عىل  ،املقاصدومن هنا تتبني أمهية علم    ،لملعاويتحقق الفهم هبا  التي

  .رة وبيان جممع معانيهابالنظر إىل جممل السو ،حتقيق مراد اهلل تعاىل يف كالمه

فإن كل عاقل يعلم أن مقصود اخلطاب ليس هو التفقه يف » :قال الشاطبي 

«به رادملاه ورّب عنعامل وإنام التفقه يف ،العبارة
(3).    

                                       
 فأكتفي هنا بأهم حماوره.  ؛)علم مقاصد السور( :بحث خاص بعنوان ردته يفهذا املبحث أف (1)

 . (.3/353) لسان العرب (2)

 (.3/409) تاملوافقا (3)
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فهو أصل يف فهم  ،يها التي ترجع إليهأن مقصد السورة هو أصل معان :نياً اث

د استيفاء مجيعها عإال بال تتحقق ورة وهلذا فإن معاين الس ،معاين كالم اهلل تعاىل

 .بالنظر واستخراج مقصدها

 ة إالفائدتم به ي الة اعتبار جهة النظم يف السور» :فقالالشاطبي  وقد قرر ذلك

كام أن  ،بعضها غري مفيد للمقصود منها بالنظر؛ فاالقتصار عىلا همجيع استيفاء بعد

  .)1( «ل النظر يف مجيعهاال يفيد إال بعد كام مااالقتصار عىل بعض اآلية يف استفادة حكم 

 آنقرالتفسري فهو  ،أن هذا االجتاه يف التفسري هو من تفسري القرآن بالقرآن :اثلثاً 

 ،ق مراد اهلل تعاىل يف كالمهليه السورة من حتقيي إحتو اموالتدقيق في لتأملبالنظر وا

  .ظهاوألفا ،وموضوعاهتا ،هاوسابقها والحق ،بالنظر يف افتتاح السورة واختتامها

معرفة احلق إىل ويوصل  ،أنه يعني عىل فهم كتاب اهلل تعاىل فهاًم صحيحاً  :رابعاً 

  .ائق معانيهدقو ،هتاوهدايالالته يف د والتبحر ،اىلتع يف تفسري كالم اهلل

معرفة احلق من تفسري كل آية  :وغايته» :يف كالمه عىل علم املقاصد قال البقاعي

 . )2(«التبحر يف علم التفسري :ومنفعته ،تلك السور من

سبيل للسالمة  الذي تنتظم به معانيها وآياهتاأن معرفة مقصد السورة  :خامساً 

      .)3(ه غري مرادعىل اهللالم فسري كوتأ طمن اخل

جيعل كالم اهلل مؤتلفًا منتظاًم تفسري القرآن باعتبار مقاصد السور أن  :سادساً 

كون السورة معه كالبناء املرصوص وكالعقد كامل نظمه ومعناه، وت عىل نحو

         .)4(املتناسق

                                       
 (. 3/415) املوافقات   (1)

 (.1/551) مصاعد النظر (2)

 (.75دالئل النظام  )ص  (3)

 (.155العظيم ) النبأ  (4)
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 ياهتاآسبات بني ملناظهر ابمعرفة مقصد السورة تنتظم آيات السورة وت :سابعا

      .)1(ى واحدمعها معنجي ةحداوفتكون حلمة 

وذلك  ،عمقاصد السور من أعظم ما يتحقق هبا ربط اآليات بالواقأن  اثمنا:

  .السورة معايشة تبعثه عىل التفاعل والعمل والتطبيقيعايش مقصد السورة  أن املتدبر يف

قرة العني لب، ور القدة نووزيا ،امنأن هذا العلم يبعث عىل رسوخ اإلي :اتسعا

 .هذا العلم العظيم ن روائعم حيتض بام

  :ق الكشف عن مقصد السورةطر  :املطلب الثاين
ني عىل االجتهاد ودقة االستنباط، ليه مبلسورة والوصول إالكشف عن مقصد ا

 اكه مما ختتلف فيه العقول، وذلك أنه مرتبة بعد إدراك املعنى العام، ويتطلبوإدر

 .)2(يف الذوق وصحة ناالً للذهإشغ فهمه

حيتاج إىل دقة فهم ونظر ثاقب، أن مقصد السورة معنى دقيق خفي  ىليدل ع ومما

الفهم ملغزى سورة النرص حني علم أنه أجل  من دقة س ما متيز به ابن عبا

 .أعلمه إياه ×رسول اهلل 

ود قصوامل.أحد..وألطفه، وال يدركه كل  وهذا من أدق الفهم»م: قال ابن القي

 . )3(«النصوص يف فهملااس يف مراتب ت النتفاو

تاج إىل شدة أصعب املعارف، وحي - يعني عمود السورة -لكنه » :قال الفراهيو

تامثلة واملتجاورة، حتى يلوح لتمحيص، وترداد النظر يف مطالب السورة املوا التأمل

اص، حملها اخل آية خذ كلكفلق الصبح، فتضئ به السورة كلها، ويتبني نظامها، وتأ

 . )4(« ا..أرجحه يالتوأيتعني من التو

                                       
 (.149مصاعد النظر )ص  (1)

 (. 553)ص  ن خلدونمقدمة اب (2)

 (.354-1/351)  إعالم املوقعني  (3)

 (.16)ص   دالئل النظام (4)
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  أمور: وطريق الكشف عن مقصد السورة والوصول إليه واستنباطه حيتاج إىل
  .صد وحده وضابطهالصحيح للمق أواًل: الفهم

للوصول ملقاصد السور هو الفهم الصحيح للمقصد مراعاته ينبغي  أول ما

لك ذو ،يهلريق الصحيح إي للطن ذلك هيدإف، عملوضووالفرق بينه وبني اوضابطه 

 وبينهام فرق ظاهر.  ،خيلط بني املوضوع والغرض منأننا نجد 

 نزوهلا وال وأح مقدمات السورة رفةمع :اثنياً 
البد ملن رام الوصول ملقصد السورة أن يبدأ بحثه يف السورة ومقصدها بمعرفة 

و مكية أا ن كوهنما السورة فيه نزلت ما يتعلق بالسورة من الظروف واألحوال التي

فإن ذلك مفتاح رئيس للوصول  ،وفضائلها، وخصائصها ،ب نزوهلاسبو ،ةيندم

 . )1( لغرضها

 .وإمعان النظر يف الرابط بينها ،ورد من أمسائها السورة وما النظر السم :اثلثاً 
وما  ،هو تدقيق النظر يف اسم السورة ،من أعظم الطرق الستكشاف الغرض

 .قصدامل إىل داهظم ذلك أع إنف ،لفئها عن السأساممن  ورد

عد وصويل إىل وقد ظهر يل باستعاميل هذه القاعدة ب» :البقاعي فيقوليقرر ذلك 

أن اسم كل سورة يف السنة العارشة من ابتدائي يف عمل هذا الكتاب  سورة سبأ

 لدالنه األن كل يشء تظهر املناسبة بينه وبني مسامة عنوا ؛مرتجم عن مقصودها

 . )2(«هفي صيل ماىل تفع إمجاالً 

االطالع على اآلاثر الواردة عن السلف فيما بيان ما أنزلت فيه  :اً بعار 
 .لتحديد مقاصدهاسور وما يكون منطلقاً ال

وذلك  ،قد يرد عن السلف حتديد إشارة ملقصد السورة ببيان ما أنزلت فيه 

  .منطلق يف حتديد املقصد

                                       
  (.102)صاملوضوعي بحث يف التفسري نهجية الم (1)

 (.1/21نظم الدرر )  (2)



 (ه1440ى اآلخرة د)مجا       العشرون  و  سابعالعدد ال     نيةلقرآجملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا

233 

  :ومثال ذلك
ه السورة ول هذق ألينإ :قال أنهيل ة الليف سورباس بن ععن اورد  ما -

[1]الليل: ﴾  ڳ     ڳ  ڳ ﴿ :نزلت يف السامحة والبخل
)1( . 

 :قالكام أورده القرطبي  ، سورة التكاثرن دينار يفعن عمرو بوما ورد   -

    . )2(«وعن عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورة نزلت يف التجار»

إال  فيها سنه ليالص، ألاإلخ ةسور» :القفضل بن الوما ورد عن حممد  -

 . )3(«التوحيد فقط

   .ارابط بينهملتأمل يف الوخامتتها واالنظر يف افتتاحية السورة  :خامساً 
السور هلا خاصية يف الداللة عىل الغرض الذي يراد عرضه يف سائر  افتتاحيات 

 غرض أنل لللوصوريد احني يفعىل الباحث   .إذ أهنا املنطلق للسورة ،السورة

أو احلمد  ،من جهة افتتاحها باحلروف املقطعة مثالً  السورة تاحيةتفالنظر يف ا يدقق

باحث بذلك بل البد من متابعة النظر يف يكتفي ال عىل أال  .أو غري ذلكأو التسبيح 

إذ أن الغرض ينطلق من افتتاحية السورة فيتتابع يف أجزائها تتابعًا  ،سائر السورة

  .تهايف خامتتم تى ييًا حمرحل

وقد قدمنا غري مرة أن سور القرآن تستفتح بام يشري » :كليف ذ ييقول السيوط

.. ثم يشار يف آخر السورة إىل .ه بأدنى مالئمةثم يستطرد منه إىل غري ،إىل املقصود

  . )4(«مثل ما افتتح به

                                       
 (. 6/591)  الدر املنثور (1)

 (.20/169أحكام القرآن ) (2)

 (.4/10)أحكام القرآن  (3)

  (. 2/108قطف األزهار )  (4)
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 اسياقهومراعاة نظامها و  ،اجلزئية النظرة الكلية للسورة وجتنب :سادساً 
   .افيه وابطر لناسبات وااملو  ،امهبا العو سلوأ

وأوله عىل  ،فال حميص للمتفهم عن رد آخر الكالم عىل أوله» :قال الشاطبي

فإن فّرق النظر يف أجزائه  ،حيصل مقصود الشارع يف فهم املكلف ذاك وإذ ،آخره

 . )1(«فال يتوصل به إىل مراده

نظام العام ىل الينظر إ نأ لكذ مر يفومالك األ»(: النبأ العظيم)وقال صاحب 

  . )2(«مجموعهاه السورة بت علييي بنذلا

وما  ،رهاات واأللفاظ وسر اختياإمعان النظر يف دالالت الكلم :سابعاً 
  .يتكرر يف السورة من األلفاظ واألحرف

 ،مما يكشف للباحث الغرض الذي جيري يف السورة ويلتحم بكل لفظة منه

 ها عىلتودالل ،ناها اللغويول معآلية وأصا فاظلأردات يف مف إمعان النظر

للفظة حتمل فإن ذلك يدلك عىل معان دقيقة مقصودة يف اآلية، وأن ا .الغرض

  .دة بحسب الغرض الذي سيقت من أجلهمعاين متعد

 ،ثم إذا رصف التوجه الستخراج العمود والنظام» :مؤكدًا ذلك يقول الفراهي

 . )3(«السياقوامت ت الكللزم إمعان النظر يف دالال

 .حية احلية للسورةو ر ة الشياملعا :مناً اث
 ،هو املعايشة الروحية احلية للسورةمن أعظم ما هيدي للغرض ويوصل للمراد 

وكأهنا صورة حية  تصور ملشاهدهامع  ،بتالوهتا بتدبر واستحضار وحضور قلب

وهذا يبعث عىل عمق التفكري فيها واالستغراق التام يف معانيها ودالالهتا  ،أمامه

                                       
 (.3/413ملوافقات )ا (1)

 (.  158) النبأ العظيم (2)

 (. 81املصدر السابق )ص (3)
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يدرك  إذ املقصد معنى خفي ال ،ملقصدمعرفة مغزاها وا وذلك باعث عىل وهداياهتا

 .إال بدقة التأمل وقوة االستحضار

  واملباحثة بني شخصني أو أكثرسة ر ااملد :اً اتسع
 بني اثنني باحثوالت ؛ املدارسةمن أعظم الطرق لكشف مقصد السورة ومغزاها

فهم صية يف اوله خ ،وذلك أمر جمرب ،ذلك بالتفاسري نة بعداعمع االست كثرأو أ

  .اهلل تعاىل كتاب

 االستعانة ببعض الكتب والتفاسري اليت تعتين مبقاصد السور :اعاشرً 
 ،ورمما يعني عىل معرفة املقصد االستعانة ببعض الكتب التي عنيت بمقاصد الس

  :هاومن أمه

 .قاعيللب ر(الدرنظم ) -1

 (.معارج التفكر ودقائق التدبر)  -2

  .رآناملوضوعي لسور القسري التف -3

 . املخترص يف التفسري -4

 سورة الفاحتة  على منوذج تطبيقي :ثالثاملطلب ال
 : غرض السورة

التعريف الل ه إليه من خوجل التوكام ،حتقيق العبودية هللهذه السورة تركز عىل 

ق سلوك رصاطه املستقيم واملانع من اتباع طريل عىل بادته الداعلعاىل املوجب هلل تبا

 . املخالفني له

 :صدقامل لدالئ
أسامؤها: من أسامئها الفاحتة، وقدم الكتاب هبا لرتمز إىل مقصده األعظم،  (1

ن، لقرآلكتاب وأم اها أم اوهو حتقيق العبودية هلل، وذلك عني املقصد. ومن أسامئ

آن كله، ومقصده التعريف باهلل د القرجامعة ملقص ااحة عىل أهنالن رصومها دا
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 يته. وحتقيق عبود

ة، وعىل كل حال فهي تركز عىل أصل هذا يل مدني، وقمكيةنزوهلا: السورة  (2

 الدين وهو العبودية هلل، وذلك مؤكد ملقصدها. 

  ٿ  ٿ ﴿: عاىل؛ هي قوله تة فيهاآية رصحية يف املقصد: أكثر آية رصحي (3

 وهي دالة عىل املقصد رصحًيا.  [5]الفاحتة: ﴾  ٿ  ٿ

 تقسيم السورة وفق املقصد:  (4

لتعريف باملعبود، وهو ة: تركز عىل السوريف ااآليات الثالث األوىل  -

 أتقى. الطريق لتحقيق كامل عبوديته تعاىل، فمن كان به أعلم وأعرف كان له أعبد و

: وهي [5ة:الفاحت] ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿كامل بعة آية الاآلية الرا -

حقيق عبوديته؛ ورة ومرتكزها، وهي تركز عىل كامل التوجه هلل تعاىل بتة السدمع

وب اخلطاب املبارش بعد اآليات الثالث، فكأنه حني عرف ربه بأسلاءت ولذلك ج

 ل العبودية. توجه إليه باالعرتاف بكام

   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ﴿اآلية اخلامسة والسادسة  -

هلل تعاىل حتقيق العبودية عىل املنهج يف سؤال ا ناهاتان اآليت : [7:]الفاحتة ﴾  ڦ

 ذي عليه السابقون. الصحيح ال

: هذه اآلية يف سؤال اهلل ﴾ ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ ﴿بعة لساة اياآل

 تعاىل السالمة من سبل املنحرفني عن طريق العبودية الصحيح.

 يف ضوء مقصدها؟ كيف نقرأ السورة
العبودية له، وطلب  يق وجتديدقحهلل تعاىل بتتوجه ت ورة كأنكالس تقرأ -

 سلوك سبيلها املستقيم. 

أسامئه وصفاته، وكامل ل ىل بكاماتع ربك لسورة؛ لتتعرف إىلأ اتقر -

   استحقاقه للعبودية وحده.
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 ث الرابعحبامل
 قاصد القصصم

 :أمهية مقاصد القصص :املطلب األول
تبارها ثلث عارآن الكريم، بل يمكن القمن  ال جزًءا كبريً ة متثالقرآنيصص الق

قد هنا وال شك أن هذا يؤكد أمهية دراستها وأالقرآن بعد التوحيد واألحكام، 

نية ليست رسًدا تارخييًّا، وإنام هي تضمنت مقاصد عظيمة؛ إذ إن القصة القرآ

بار كام قال االعتمنت مواطن ك تضوسننًا إهلّية؛ ولذلمتضمنة مقاصَد وقواعَد 

  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ   ائ﴿ اىل:عت

 ،[111]يوسف: ﴾  مئ حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ

 موضوعنا. أصاًل عظياًم يف  آليةوتعدُّ هذه ا

ص القص تفسريه حول نسريه يف املقدمة السابعة مقال ابن عاشور يف مقدمة تف

القرآن يأخذ ذلك نرى لو؛ ئد لألمةواة وفصص لعربا مجالق إن يف تلك» :القرآين

ليكون تعرضه للقصص منزها من كل قصة أرشف مواضيعها ويعرض عام عداه 

 . (1)«عن قصد التفكه هبا

 ، ال للرسد التارخييلقصص القرآين من إعجازه أنه جاء لبيان سنن اهلل تعاىلاو

   .ألمةت وا إصالح أحوال املجتمعاده عظيمة يففمقاص وهلذا

ق مساق اإلمحاض وجتديد النشاط، آنية مل تسقصص القرلا...»: عاشور ابنل قا

لقرآن رض ا؛ ألن غوما حيصل من استغراب مبلغ تلك احلوادث من خري أو رش

ا من قصص األخبار احلسنة وأعىل من هذا، ولو كان من هذا لساوى كثريأسمى 

 .(2)«ن جديرا بالتفضيل عىل كل جنس القصصالصادقة فام كا

                                       
 (.1/64وير )نالتحرير والت (1)

 (.1/64در نفسه )املص (2)
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  ڳ  ڳ  ڳ  گ﴿سريه لقوله تعاىل: معرض تف يفضا ر حممد رشيد وقال

 ﴾ ھ  ہ   ہ  ہہ  ۀۀ  ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ

من  أحداث التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها وأمكنتها ليس» قول:؛ في[49]هود:

الح، هلل وما تتضمنه من أصول الدين واإلصمقاصد القرآن، وإنام املراد به سنن ا

لقرآن، مل يبينها بنص قطعي؛ ولذلك وألن املسائل التارخيية ليست من مقاصد ا

 .(1)«دينية قطعية وجب أال نتخذها عقيدة

 د قصص القرآن من جوانب متعددة؛ منها: اصة مقتربز أمهية دراسو

ز به القرآن هج القرآين يف عرض القصص: من أعظم ما متيمعرفة املن -1

يورد القصص للرسد واألخبار، وإنام لالستفادة و ال منهجه يف عرض القصص، فه

 واالعتبار، وهذا يؤكد معرفة جانب املقاصد فيها. 

قرآين: النظر للمقاصد يف القصص رفة املنهج الصحيح لقراءة وتدبر العم -2

تجه منهًجا سلياًم يف قراءهتا وتدبرها، حيث يجانب القصص يعطي القارئ 

 ء واالعتبار. قتدابالقارئ إىل مواضع االهتداء واال

الوصول للغايات التي أرادها اهلل من القصص من االهتداء بسري األنبياء  -3

 سبيل ملعرفة الغايات التي فالني؛ والصاحلني واالعتبار بنهايات الظاملني واملكذب

 لنظرة املقاصدية؛ فلزم من ذلك دراستها. تضمنتها القصص إال با

 أنواع مقاصد القصص:  :املطلب الثاين
 خلصة من مجيع القصص؛ ومنها: مقاصد عامة مست( 1)
 ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ﴿ قال تعاىل:: ×تثبيت قلب النبي  .1

لني وتكذيب أقوامهم تسلية وتصبيـر لقلب رس؛ ففي أخبار امل[120]هود: ﴾ڃ

  وتكذيبهم. ذى املرشكنيمن أوللمؤمنني والدعاة من بعده، عىل ما يلقاه ، ×النبي 

                                       
 (.12/101تفسري املنار ) (1)
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يف رسالته: ألن دعوة األنبياء واحدة ومنهجهم  ×نبي ت صدق الإثبا .2

  ٱ﴿ قال أيًضا:، و[9]األحقاف: ﴾    ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ ﴿واحد، كام قال جلَّ شأنه: 

 .[43]النحل: ﴾  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  پپ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 .لكونذا االنظر يف سنة اهلل النافذة يف ه االعتبار واالتعاظ من خالل  .3

فالعاقبة دائاًم للمتقني، والبوار واخلزي دائاًم عىل الظاملني، وما أكثر اآليات  .4

ر املاضني! ويف هذا واقب وآثاواالعتبار من ع التي تأمرنا بالسري يف األرض للنظر،

؛ ومعنى [111]يوسف: ﴾ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ﴿ يقول سبحانه:

يَس أنفسنا عىل السابقني ممن قصَّ االعتبار بأن نق: هو التأمل، واالتعاظ، وةالعرب

نا، إن الذين من قبل اهلل علينا نبأهم باحلق؛ فـنعلَم أنَّ سنة اهلل ماضية فينا كام خلت يف

ا فرش.رًيا فخخ  ري، وإن رشًّ

 ثبيت العقيدة الصحيحة:تصحيح العقائد الفاسدة وت .5

أعظم ما عني به ثبيت العقيدة الصحيحة من وتتصحيح العقائد الفاسدة 

القرآن، وقد تضمن القصص القرآين ذلك ضمن مقاصده؛ ذلك أن حمور العقيدة 

هر من خالل وهذا ظااملوت؛  ن بالبعث بعدأمران: اإليامن باهلل وحده، واإليام

 وامهم. دعوات الرسل واألنبياء مجيًعا ألق

أوهلا  يف  أكثر من ثامنني آية يفجاءت فقد  ،أول سورة آل عمران ومثال ذلك

    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ﴿:  نصارى نجران وحتقيق دين اإلسالم كام قال تعاىلالرد عىل

 يف أمرهم  اهللأنزل ...» :قال ابن جرير، [85]آل عمران: ﴾ڃ  ڄ  ڄ  ڄ

احتجاجا عليهم وعىل من  ،هلاآية من أو من هذه السورة نيفا وثامنني عيسى وأمر

  .(1) « × حممد لتهم لنبيهكان عىل مثل مقا

                                       
 (.6/150ن ) جامع البيا (1)
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ساالت: وأن الدين كله من عند اهلل تعاىل، من عهد نوح بيان وحدة الر .6

رًيا ما وكث، وأن املؤمنني كلهم أمة واحدة، واهلل رهبم مجيًعا، × إىل حممد 

صة؛ لتؤيد هذا ة بطريقة خاقصص كثرية جمتمعة يف صورة واحدة معروض وردت

 قال تعاىل يف كام ،يف ثنايا قصصهمص عىل وحدة األنبياء الن أيتي املعنى. وكثريًا ما

   ٺ  ڀ     ڀ   ڀ   ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ :سورة األنبياء

 .[25]األنبياء: ﴾  ٺ

 نبطة: ت( مقاصد مس2) 
يات القصة ومضامينها من مقاصد يمكن استنباطه بالتدبر والتأمل يف آوهي ما 

 جزئية؛ مثل: 

  ڭ  ڭ ﴿اىل:  قوله تعثقة به تعاىل؛ كام يفالتوكل عىل اهلل وال بناء عقيدة .1

  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   ڀ ﴿وقوله تعاىل:  ،[40]التوبة:   ﴾ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ

 .[85]يونس: ﴾     ہ   ہ  ۀ  ۀ ﴿: ىل، وقوله تعا[62]الشعراء: ﴾  ٺ

  ﴾ ڑ  ڑ  ژ  ژ﴿ خالق؛ كام يف قوله تعاىل:ترسيخ مكارم األ .2
 .[100]يوسف:

يف اليب الدعوة إىل اهلل تعاىل، كام اجلدال باحلسنى، وأستعليم آداب احلوار و .3

 قصة إبراهيم مع أبيه يف سورة )مريم(. 

ضعفاء اإلحسان إىل الوترسيخ مبادئ التعامل مع الناس وقضاء حوائجهم،  .4

  يف مدين.كام يف قصة موسى مع املرأتني 

 القرآين:  طرق ومهارات كشف مقاصد القصص :املطلب الثالث
 د القرآنية عامة مما سبق ذكره: طرق الكشف عن املقاص النظر يف -1

 تطبيق: 
 النظر إىل العلل الرصحية.  :من طرق الكشف عن املقاصد
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  ڍ    ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ﴿ نها قوله تعاىل:يف قصة يوسف مقاصد رصحية؛ م

 .[111]يوسف:﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿وقوله تعاىل يف ختامها: ،[7]يوسف:﴾ڌ

 الص املقاصد منها:ى مواضع االهتداء، واالعتبار، واستخيز علالرتك -2
 تطبيق:

  ﴾ ۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھھ   ہ   ہ    ہ   ہ  ۀ ﴿: يف قوله تعاىل
 اقتداء بإبراهيم، ومنالتوحيد  يف اآلية: حتقيقمن مواضع االهتداء  [124:]البقرة

ياء لالقتداء. ومن األنبذلك نستخلص مقصًدا كليًّا يف هذه اآلية وهو بيان حال 

 بانة بأن ابتالء األنبياء سنة جارية.املقاصد املستنبطة: اإل

 ص مقصد السورة وربط القصص الواردة فيها به الستخالالنظر إىل -3
 مقاصد القصة الواردة: 

 تطبيق: 
 البقرة:  م يف سورةقصة آد

ا رض ومىل مقصد السورة؛ فإهنا تركز عىل قضية االستخالف يف األحني ننظر إ

من ذلك نستخلص مقصًدا لقصة آدم بأهنا يستلزمها من القيام بأمر اهلل ورشعه؛ و

 يفة.عرض النموذج األول للخالفة، ولذلك نصَّ عىل اخلل جاءت لغرض

تخالص مقصد كلِ  ينها، واستشاهبة والفرق بالتأمل يف القصص امل -4
 حبسب سياق القصة:  موضع

 تطبيق: 
 ألعراف.رة وايف قصة موسى يف سوريت البق

  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ   چ  چ ﴿قال اهلل تعاىل يف سورة البقرة: 

 .[60]البقرة:   ﴾ ڈ  ڎ  ڎ     ڌ  ڌ  ڍڍ

  ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ  پ ﴿ىل:  تعاويف سورة األعراف قال اهلل
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 .[160]األعراف:  ﴾ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ

عداد النعم عىل بني عىل تحني ننظر يف سياق قصة البقرة؛ نجد أن سياقها يركز 

 ر الذي هو غاية ظهور النعمة.النفجاإرسائيل، فناسب ذكر ا

 فمقصدها: إظهار نعمة اهلل عىل بني إرسائيل يف مقابل كفرهم.

منهم؛ فجاء  ا واجههقومه، وم ذكر حال موسى معأما قصة األعراف فسياقها و

 التعبري باالنبجاس، وهو بداية اخلروج.

ه من يالقي فيام ×إرسائيل مع نبيهم؛ تثبيًتا للنبي  ل بنيفمقصدها: بيان حا

 قومه املكذبني، وحتذير األمة من حاهلم.

 فيها:  النظر الفتتاح القصة وخامتتها وما يركز عليه  -5
 تطبيق: 
  ڦ ﴿تتحت واختتمت بقوله تعاىل: أهنا افنجد  :قرةوسى يف سورة البيف قصة م

ها: إظهار نعمة اهلل أن مقصد؛ فظهر من هذا ﴾ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ

 بل كفرهم. عىل بني إرسائيل مقا

 النظر للحدث األهم يف القصة وحتليله واستخالص مقصد القصة من خالله: -6
 تطبيق: 
 مران: دث فيها أ؛ نرى أن أبرز حة عيسى يف سورة )مريم(والد يف قصة

  .[19]مريم: ﴾ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ گ گ گ﴿ :قوله تعاىل األول:

  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿عيسى من غري أب وقوله لقوم مريم:  والدة الثاين: 

 . [30]مريم:     ﴾  ک   ک  ک

 فمنها عناية اهلل بأوليائه.  ففي هذا ما يربز لنا مقاصد القصة،

 يسى ابن اهلل أو أنه إله. ن عرى بأم النصاوالثاين: إبطال زع
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 ث اخلامساملبح

 مقاصد اآليات

 وأمهيتها: املطلب األول: مفهوم مقاصد اآلايت
األغراض  :واملراد هباع املقاصد القرآنية؛ اهي نوع من أنو :مقاصد اآلايت

 اخلاصة التي تضمنتها اآلية الكريمة يف ضوء سياقها. 

سياق الغرض  مكماًل ملا قبلها يف ًضا مستقالًّ أوغرك أن كل آية تتضمن فال ش

؛ وال شك [1]هود: ﴾  ڳ  ڳ    ڳ    ﴿ العام للسورة؛ ومصداق ذلك قوله تعاىل:

اض مهمة مبنية ومنتظمة مع ما ية دالة عىل معاٍن وأغرحكام: كون اآلأن من اإل

 قبلها وبعدها.  

 و:  ضها أو مقصدها هومرادها أو غر  والفرق بني معىن اآلية
معناها اللغوي حسب لغة العرب أو اصطالح  يغلب يفية أن معنى اآل -

بيان معنى غوية وأقوال املفرسين يف الرشع. ويدخل فيه الغريب واملعاين الل

 ت القرآن.مفردا

و الغرض فهو املعنى السياقي املحقق للغاية التي أرادها اهلل تعاىل أما املراد أ -

  كتابه. يف

 ل: مثا
  .[2ص:]اإلخال ﴾پ  پ ﴿ :قوله تعاىل

 ملعنى اللفظي هو : بيان معاين الصمد يف اللغة وأقوال املفرسين. فا

ية ها حتقيقه يف هذه اآلماذا يريد اهلل من :غرض هوأو املراد وال واملعنى السياقي

والتوجه ده ة اخللق إليه مما يلزم توحيـاه وحاجـاىل وغنـال اهلل تعـم بكمـوهو: العل

 إليه وجده.  
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 ت من خالل عدة أمور: سة مقاصد اآلايوتظهر أمهية درا
. يةاألهم يف بيان اآل، وهو ملراد اهلل منهاعرفة أن مقصد اآلية هو حتقيق مل -1

م اهلل لكتاب اهلل، فمن مطول خارج ثرت تفاسري األئمة رمحهوقد ك»قال السعدي: 

اللغوية، قترص عىل حل بعض األلفاظ ي يف أكثر بحوثه عن املقصود، ومن مقرص،

راد وكان الذي ينبغي يف ذلك، أن جيعل املعنى هو املقصود، لنظر عن املبقطع ا

 .(1) «الم، وما سيق ألجلهينظر يف سياق الكواللفظ وسيلة إليه. ف

ية وما قبلها وبعدها بحسب السياق؛ فغرض اآليات معرفة الرابط بني اآل -2

 ومناسباهتا. ت ومقصودها تنتظم به اآليا

 ﴾ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴿: تعاىل فمثاًل قوله

ا وحني نتأمل غرضه يف سياق آيات القبلة،فهذه اآلية جاءت  [143]البقرة:

حكمة اهلل يف حيث أهنا جاءت لبيان ومقصدها نجد انتظامها يف سياق اآليات، 

بذلك تطمينًا للمؤمنني  التذكريء بيته احلرام قبلة هلذه األمة املفضلة، فجااختيار 

 هم.من السفهاء من السخرية بسبب حتوهلم عن قبلتيالقونه  يتًا ملا مما قدوتثب

إعالم اهلل تعاىل رسوله واملؤمنني بام  ومجلة القول أن»: قال صاحب املنار

هم احلجة، وإنزاهلم منزلة الشهداء نافقني، وتلقينه إيايكون من الكافرين واملس

 يسعى بني هلم ونوراً مؤيدًا ومسددًا يينه هلم حكمة التأويل، كان واملحكمني، ثم تب

ال غاية هلمة، ولعمري إن هذه هي البالغة التي أيدهيم يف ظلمة تلك الفتنة املد

 . )2( «وراءها

مقصود ة عىل مقصود مستقل، وبأن تكون كل آية دال بيان عظمة القرآن؛ -3

ن قصد؛ فهو أدل عىل عظمة القرآتابع ومكمل، وال شك أن كون كل آية دالة عىل م

 وكامله. 

                                       
 .(30 ص)سري السعدي تف (1)

 (.2/7)  نارسري املتفانظر:  (2)
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ة الفرق بني ني اآليات املتشاهبة: فالطريق األسلم ملعرفة الفرق بمعرف -4

 ر ملقاصدها وأغراضها. اآليات املتشاهبة هو النظ

 ﴾ٿ﴿ وقوله ،[60]البقرة: ﴾ڌ﴿ التعبري يف قولهمثال ذلك بيان رس 

 واملوقف واحد.  [160]األعراف:

ها عىل بني دادعم وتعنذكري بال الغرض يف قصة البقرة نجد أنه التحني نتأمل يف

 .التعبري باالنفجار الذي هو أظهر حال يف كامل النعمةإرسائيل، فناسب 

عىل هذا أن س ـ فأي من االنبجا االنفجار أبلغ يف كثرة املاء ـ»: مجاعةن قال اب

 . )1(«وناسبه سياق ذكر نعمته اقتىض ذكر االنفجار

يات التي ن اآلإشكال: فكثري م املعنى الصحيح يف اآليات التي فيهاحتقيق  -5

ها املفرسون النظر  مشكلة أو مومهة التعارض؛ نجد أن احللَّ األسلم لبياهنا هو يعدُّ

 وردت فيه.  يف مقصودها وغرضها يف السياق الذي

  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ﴿ :وله تعالاًل قفمث

صيص بعض املفرسين تساؤالً حول سبب خت ردأو [98]البقرة: ﴾ہ  ہ  ہ

مع دخوهلم يف عموم املالئكة. وحني نتأمل يف غرض اآلية وأهنا  ائيلجربيل وميك

ميكائيل بأن جربيل عدوهم، وأن وليهم من املالئكة اليهود يف زعمهم  رد عىل

 . )2(هلل لبيان أن الكفر بواحد كفر باملالئكة مجيعاً خصهام ا

 اع مقاصد اآلايت:و املطلب الثاين: أن
 تقلة:مقاصد اآلايت مس

قبلها  مستقل يمكن استنباطه من خالل السياق، خيتلف عام قصدلكل آية م

 . [5]الفاحتة: ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿ قوله تعاىل:: وبعدها؛ مثال

                                       
 (. 1/104انظر: كشف املعاين ) (1)

 (. 2/302جامع البيان )  (2)
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حتة، وإليها يرجع مضمون السورة كلها، بل عمود سورة الفاهذه اآلية هي 

ختصاصه عظيم وهو تقرير استحقاقه تعاىل وا كله؛ إذ إهنا واردة لغرضالقرآن 

  االستعانة.ة وبالعبودي

؛ هاتان الكلمتان ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿ » اإلسالم ابن تيمية:قال شيخ 

  .(1) «الكتب املنزلة من السامء جتمعان معاين

 : ية الكرسيمثال: آ
 تعاىل، ومل تكن أعظم آية إال ألهنا قد تضمنت ذه أعظم آية يف كتاب اهلله

الق حيد وبيان عظمة اخلتوغرضها: تقرير المقصًدا عظياًم، وحني نتدبرها نجد أن 

 وكامل وصفه تعاىل. 

 د ذلك؛ ومن أقواهلم: وقد تظاهرت أقوال العلامء واملفرسين عىل تأكي

 .(2)«الُعىل والصفات وهي متضمنة التوحيدآن، سيدة آي القرهذه »قال ابن عطية:

 متة: اآلايت االفتتاحية أو اخلا -
مناسبة  ها هلا مقاصد خاصةموالقصص ويف ختا اآليات الواردة يف افتتاح السور

قطعة، وباحلمد، ملوقعها، وفيها أرسار لطيفة، ومن ذلك افتتاح السور باحلروف امل

 والتسبيح، وغريها.

سورة مرتبطة بمقصد السورة كلها، ية التي افتتحت هبا المل نجد أن اآلوبالتأ

 واردة يف خامتتها غالًبا. وكذلك اآليات ال

 مثال: 
؛ غرض [2، 1]البقرة: ﴾  ڀ   ڀ  پپ  پپ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿تعاىل:  هقول

النقص وكامل مقصده، وهذه اآلية مرتكز  اآليتني هو بيان كامل القرآن وسالمته من

                                       
 (.1/212التفسري )ق دقائ (1)

 (.1/340املحرر الوجيز ) (2)
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ذ إن السورة ركزت عىل القرآن ببيان مقصده ودعوة الناس إليه، ثم لها؛ إسورة كال

لت   ليها هذا القرآن. عالتي بني  عمليةالسورة بعد ذلك يف األسس العلمية، والفصَّ

وهلذا كل سورة افتتحت باحلروف فال بد أن يذكر فيها »:  قال ابن كثري 

  .(1) «ستقــراءذا معلوم باالهاالنتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، و

 مقاصد اآلايت يف ضوء سياقها: -
ويؤكد ذلك  ؛دة يف سياق اآليات التي قبلها وبعدهااآلية ال بد أن تكون وار

؛ واإلحكام يستلزم االنتظام والرتابط؛ [1]هود: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ﴿عاىل: ت قوله

  املناسبات بني اآليات. ومن هذا الباب يدخل علم

 مثال: 
 ﴾ پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ ىل:قوله تعا

 يف سياق الطالق قبلها واحلرب بعدها. [238]البقرة:

لطالق، ا دت يف سياق آياتفهذه اآلية جاءت يف موقع عجيب؛ حيث ور

 مرتبًطا بام قبلها وما بعدها، وقرنت بآية اخلوف، وذلك أهنا تضمنت غرًضا عظياًم 

خلارجية، فناسب أن ت الداخلية واهو بيان عظم الصالة، وأثرها يف حل األزماو

ألزمة وحصول األمن فيهام بأعظم سبيل للخالص واخلروج من ايكون التوجيه 

أمر ظاهر مطَّرد يف الرشيعة؛ ولذا رشعت ا وهو الصالة، وهذالداخيل واخلارجي؛ 

صالة خري معني لإلنسان يف سوف، واالستسقاء، واالستخارة؛ فالالصالة حال اخل

نسان حال حصول ىل اهلل واتصال به، وال شك أن اإل؛ ألهنا فزع إحال قلقه وفزعه

ونجدة له. فام  يفزع إىل أقرب الناس له وأرجاهم معونةحاالت طارئة له؛ فإنه 

ة يف موقعها بني ظم هذا التوجيه اإلهلي الكريم، وما أعظم ورود هذه اآليأع

 احلدثني!

                                       
 (. 1/160آن العظيم )القر تفسري( 1)
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صحيفة خذ اآلن يطوي أ» يف بيان نفيس للغرض: (النبأ العظيم)ب قال صاح

ا: دعوا املشادة يف ىل ما هو أهم منها، فقال لنا وهو يطوهيأحكامه، ليتحول بنا عنها إ

بينكم بقانون الرب والفضل، وحولوا ا ية الصغرى، سووههذه الشئون اجلزئ

ها العزم والقصد، وأحرى الكلية التي هي أحق بأن يتوفر عليأبصاركم إىل الشؤون 

بيل اهلل... افظوا عىل الصالة... أنفقوا يف سقل والقلب.. حأن يشتغل هبا الع

 أصليًا مستقاًل،د( فهل حديث الصالة هنا يعترب مقصدًا جاهدوا يف سبيل اهلل )وبع

  .(2)  ذكر هذه املناسبة، وتواترت أقوال املفرسين يف(1) «م هو جزء من مقصد آخرأ

 ايت املتشاهبة: مقاصد اآل -
يف القصص، د سبق لنا بيان املتشابه اللفظي  القرآن، وقاملتشابه اللفظي كثري يف

 مقصد كل قصة يف ضوء مقصد السورة. وأن احلكم يف بيان الفرق هو 

 اآليات؛ فإن احلكم يف الفرق بينهام هو املقصد والسياق؛ لك املتشابه بنيوكذ

 ومن أمثلة ذلك: 

وقوله:  ،[8]العنكبوت:   ﴾ٺ  ٺ   ٺ ٺ ﴿عاىل: الفرق بني قوله ت

 .[15]األحقاف: ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 لوالدين الكافرين؛ ولذلك عرب بـفاآلية األوىل غرضها: بيان حال التعامل مع ا

 . ﴾ ٻ ﴿ دون ﴾ ٺ ﴿

 بـ لثانية غرضها: بيان حال التعامل مع الوالدين املؤمنني؛ ولذلك عربية اواآل

 .﴾إِحْسَانًا﴿

                                       
 (.205النبأ العظيم )ص (1)

إرشاد العقل  (،3/359نظم الدرر ) ،(6/124) مفاتيح الغيب (،2/543حر املحيط )انظر: الب (2)

 .(466 /2) (، التحرير والتنوير1/747(، روح املعاين )1/274أليب السعود ) .السليم



 (ه1440ى اآلخرة د)مجا       العشرون  و  سابعالعدد ال     نيةلقرآجملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا

249 

 املشكلة: مقاصد اآلايت -
لجأ يف بياهنا إىل عدة أمور؛ من أقرهبا بياًنا معرفة د املفرسين ياآليات املشكلة عن

 ا؛ ومن األمثلة يف ذلك: مقصد اآلية وسياقه

   حب  جب  يئ  ىئ  مئ           حئ  جئ  ی  یی     ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ ﴿: قوله تعاىل

 كتاب اهلل تعاىل، كام دلَّ عىل ذلك ؛ هذه اآلية آخر آية نزلت يف[281]البقرة: ﴾  خب

  ىئ  ىئ  ېئ ﴿: ×آخر آية نزلت عىل النبي »باس قال: روي عن ابن ع ما

 . )1(«﴾  یی     ی  ىئ

يف  آية الدين ها عىللت مع تقدموقد أشكل عىل بعض املفرسين كوهنا آخر آية نز

ر أرجح يف تأخ ﴾  ىئ  ېئ ﴿السورة، وهي من آخر ما نزل أيًضا، إال أن آية 

األمر بتذكر يوم هنا تضمنت زل، من حيث إنزوهلا، وسياقها دال عىل أهنا آخر ما ن

ا موعظة مودع، ووصية من اهلل احلساب واجلزاء؛ فهي موعظة عامة للناس، فكأهن

ي وانقطاعه، وهذا غرضها؛ قال ابن عطية: الوح ني يف ختامورسوله للمؤمن

ميع الناس، وأمر خيص ؛ وعظ جل﴾ی     ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ﴿وقوله تعاىل: »

 .(2) «كل إنسان

آية الدين ووضعها بني آيات الربا وآية الدين؛ فلغرض آخر  ا تقديمها عىلوأم

 اهلاهلا يف انشغللنفوس، ومذكرة وهو: أهنا جاءت موعظة  -أعلموهلل -مقصود 

باألموال تذكرًيا بيوم احلساب، ومزيد وعيد وهتديد ملن خالف ذلك، فهذه اآلية 

م يف غري طاعة تغلني بأمواهلوال املشا يوعظ به أهل الربا وأصحاب األمأعظم م

 اهلل، والذين أشغلتهم أمواهلم عن طاعة اهلل.

                                       
 (2/187تقان يف علوم القرآن )اإل (1)

 (.1/379جيز )ر الواملحر (2)



  حممد بن عبد هللا الربيعة د.                                             ةــــيـهجـة منــدراس :ةــــيـرآنـمقــــــاصد القـال

250 

 اآلايت:الث: طرق ومهارات كشف مقاصد املطلب الث
 وربط اآلية به:رة،  مقصد السو النظر يف .1

من مقصد السورة منتظم ملقصود اآليات وجامع هلا، وال شك أن النظر لآلية 

 . خالله يوصل للغرض الصحيح منها

 ال: املث 
؛ [30]البقرة:  ﴾ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ :ىلقوله تعا

آلية: بيان ة وهو االستخالف ومقوماته؛ نجد أن غرض هذه ابالنظر ملقصد السورف

 وذج األول لالستخالف. النم

 اآلية:النظر يف سياق القصة أو املقطع الذي وردت فيه  .2
صة كل آية يف القأو مقطع موضوعي مقصد يف سياق السورة، ول لكل قصة

 مقصد منتظم يف سياق مقصد القصة. 

 املثال: 
  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک ﴿ تعاىل:قوله 

يف سياق آيات  [277]البقرة: ﴾ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں      ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

املؤمن من أكل الربا، ما يمنع الربا؛ فبالتأمل نجد أن: غرض اآلية هو احلث عىل 

 الصالح.  وهو اإليامن والعمل

 لنظر ملا قبل اآلية وما بعدها والتفريق بينها:ا  .3
 شك أن ، وال[1]هود: ﴾  ڳ  ڳ     ڳ     ﴿قال تعاىل: آيات القرآن حمكمة؛ كام 

دال عىل انتظامها يف سياق واحد، فالنظر لآليات من خالل سياقها  مهاإحكا

 ق للوصول ملقصودها. باقها وحلاقها طريوس

الترشيعات، وحني نرى العالقة بني اآلية  وردت يف سياق ية الكريس:آ املثال:

تعظيم  ية حتمل غرًضا عظياًم متعلًقا هبا؛ وهو:ن اآلوالترشيعات يف السورة؛ نجد أ

 ترسيخ اإليامن به؛ مما يدفع لالمتثال.ع واملرش
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 يكشف املقصد: السورة؛ فإن فيه ماالنظر إىل موقع اآلية من   .4
تها أو يف بداية القصة أو هنايتها له داللة رة أو يف خامتفورود اآلية يف فاحتة السو

 عىل مقصدها. 

 املثال: 
  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ ﴿اىل: له تعقو

يف ختام سورة آل عمران، الغرض هو تأكيد ما  ؛[200:]آل عمران ﴾  ۆئ

 اإلسالم. تضمنته السورة من مقصد الثبات عىل دين

 : التعبري فيها أسرارألفاظ و  النظر إىل ما تضمنته اآلية من  .5
القرآن وضع يف  ال شك أن ألفاظ اآلية متآلفة مع مقصودها، فكل لفظ يف

ضمنته اآلية من األلفاظ موصل ما تالنظر إىل  املوضع املناسب له؛ وهلذا فإن

 ملقصدها.

  املثال:
لصمد الذي يشمل عدة معاٍن دالة فالتعبري با ؛[2]اإلخالص: ﴾  پ  پ ﴿

خلقه وحاجة اخللق إليه؛ دالٌّ رصاحًة عىل غرضها؛ وهو:  اهلل وغناه عنعىل كامل 

 عىل لسورة الدالسياق ا ه سبحانه عن خلقه وحاجة اخللق إليه يفبيان كامل غنا

 وحدانيته وتفرده سبحانه. 

 املطلب الرابع: منهج مقرتح للتدبر املقاصدي لآلايت: 
املبارش؛ ويتلخص  ر إىل مقصودهادبر املقاصدي لآليات هو تدبر اآلية بالنظالت

 املنهج بام ييل: 

 ة، فتنظر إىل عالقة اآلية باملقصد. أن تتدبر اآلية يف ضوء مقصد السور -1

وردت فيه اآلية واآليات قبلها وبعدها، وتربط  الذيإىل املقطع ن تنظر أ -2

 الغرض.  بني اآلية وما قبلها وما بعدها من جهة
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 اردة يف بيان كذا وكذا. ، وأن اآلية وأن تعرب عن اآلية بأسلوب مقاصدي -3

 املقصود األهم.  أن تستخلص هداية اآلية بعد بيان مقصدها، وهو -4

لنص بمنظور مقاصدي، يستحرض  لوالقارئ فهاًم الدارس وهذا املنهج ُيكِسب 

 من خالله هدايات اآليات وسبل ربطها بالواقع. 

 تطبيق:
 ر مقاصدي آلايت سورة الكوثر:تدب
: هذه اآلية واردة يف العناية الربانية [1]الكوثر: ﴾ ڈ  ڎ  ڎ ﴿ -

 بأن اهلل تعاىل قد أعطاه اخلريوتسليته  × النبي ؛ ففيها االمتنان عىل×بالنبي 

د ولده؛ ويف ذلك داللة عىل أن اهلل تعاىل يويل عبده املؤمن القائم وإن فق الكثري

ضل ما ال اخلري والفليه لغريه، ويمنحه من ن العناية ما ال يوبرسالته ودعوته م

 يمنحه لغريه. 
يوجب العطاء من ن ما : هذه اآلية يف بيا[2]الكوثر: ﴾ ڑ ژ ژ﴿ -

ىل أن يقابل العبد فضل اهلل هذا ما يؤكد ع الشكر باإلخالص والعمل الصالح؛ ويف

 تعاىل عليه بشكره وعبادته. 

: هذه اآلية يف بيان قطع شأن كل [3ثر:]الكو ﴾    ک  ک  ک    ک ﴿  -

 ؛ ويف هذا داللة عىل حفظ اهلل لنبيه ولكل من محل×أ وسخر بالنبي شنمن 

 . [38]احلج: ﴾مئ حئ جئ ی  ی ی ﴿ه بأن اهلل يدافع عنه؛ كام قال تعاىل: رسالت
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 اخلامتة 

مد وعىل آله وأصحابه املني، والصالة والسالم عىل نبينا حماحلمد هلل رب الع

لقبول والتوفيق؛ أن خيتم لنا بالعلم النافع والعمل الصالح وااهلل  أمجعني، أسأل

 د:وبع

اب اهلل تعاىل، تدبر كت فهذا ختام هذا البحث الذي يظهر لنا منزلة املقاصد يف

كل مفاهيمه ومكوناته؛ وهذه الدراسة مفاتيح للعلم، وليست كليات شاملة ل

مع أمهيته، بل رضورته لدارس فتح األذهان ملجاٍل ربام يغيب عن اوالغرض منها: 

إنام التدبر يكون ملن »؛ فقال: ي إمام املقاصد الشاطبللمتدبر، كام قرر ذلك 

 .«املقاصدالتفت إىل 

إال بمرحلية  م  جليل، ال يستطيع أن يرتقيه اإلنسانعلم  عميق  عظي فاملقاصد

هي راحل املتقدمة فاملرحلة األوىل، أما امل وتدرج، وأحسب أن ما عرضته هنا هو

وقواعد  لك أنه علم مبني عىل أصول الفقه؛ ذمراحل املتخصصني والراسخني

 ذلك. لنصوص وأدلتها وغريالرشيعة، والقواعد الكلية، والعلم با

 هذا البحث: من نتائج 
 أمهيته وعظم أثره يف تفسري كتاب اهلل وتدبره إالأن علم مقاصد القرآن مع  -1

 فيه. أننا نجد قلة الكتابة 

اصد الرشيعة فنحو به جال قد خاضه األصوليون يف علم مقأن هذا امل -2

 يه.يف التفسري للبحث فًا، ولذا فإن احلاجة ملحة يف توجه املتخصصني منحى أصولي

األصوليني فيه، إذ  ا العلم من جهة أنواعه أفضل من دراسةأن دراسة هذ -3

سور نواعه كمقاصد الام للقرآن، دون التطرق ألأهنم ركزوا عىل املقاصد الع

 والقصص واآليات واأللفاظ.
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 توصيات: ال
ن راسات العليا للبحث فيه من جهة مناهج املفرسيتوجيه الباحثني يف الد .1

 . صد السور تفصيالفيه، ومن جهة مقا

بر إىل اجلانب املقاصدي الذي يربز أمهية التوجه بدروس التفسري والتد .2

 وجوانبه العملية.  غايات القرآن

اهلل تعاىل فيه من ما وقفت عليه من مصادر وما فتح  جهدي املبني عىل وهذا

ن كتب فيه كتابة اجهت صعوبة بالغة يف توفر املصادر، فلم أجد متوفيق، وقد و

ل الفقه ومقاصد لدراسات املقاصدية متجهة إىل علم أصوي؛ إذ إن غالب اتف

  اجلديد.  ت يف هذا املجال فاًقا للباحثني والباحثاالرشيعة، ولعل هذا البحث يفتح آ
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 قاصداملراجع اخلاصة بامل
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 . هـ(1429)مدي، مكتبة الرشد، الرياض، ط. الكريم حا عبد .د، املدخل إىل مقاصد القرآن .1

شور أبو زيد، مل ُيطبع، وهو مقال مهم يف ، د. وصفي عااصدي لسور القرآنالتفسري املق .2

 . هـ(1436)قع األلوكة، ُنرش سنة وم

مدحت ممدوح القرصاوي، دار الكلمة،  لكربى )كيف نفهم القرآن(،القرآن ا دراسة يف مقاصد .3

 . م(0201)ط. 

 .  م(2010)م، ط، د. عبدالكريم حامدي، دار ابن حزرآن من تشريع األحكاممقاصد الق .4

 امة تضمنت مقاصد القرآن: اثنًيا: كتب ع
 . م(9919)رسالة ، حتقيق: خالد عبدالفتاح شبل، بريوت، مؤسسة الطيباملوافقات للشا .5
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 . م(2013)ث للدكتور أمحد الريسوين، الدار العربية للنرش واألبحا مقاصد املقاصد .7

 ، سامر رشواين. يف تفسري ابن عاشور االجتاه املقاصدي  .8

كر اإلسالمي، ظن دار عاملي للف، أمحد الريسوين، املعهد الاملقاصد عند الشاطيبة نظري .9
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 فهرس املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي. .1
. هـ(191ىف: )املتوالسيوطي  . عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدينوم القرآنقان يف علاإلت .2

للكتاب. الطبعة:  املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم. النارش: اهليئة املرصية العامة

 م.1974هـ/ 1394

. املحقق: هـ(370)املتوىف: زي اجلصاص احلنفي را. أمحد بن عيل أبو بكر الأحكام القرآن .3
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م. 1957 -هـ 1376ة: األوىل، م. الطبعبو الفضل إبراهي. املحقق: حممد أهـ(794

 ابى احللبي ورشكائه.النارش: دار إحياء الكتب العربية عيسى الب

دين أبو طاهر حممد بن يعقوب ال. جمد وي التمييز يف لطائف الكتاب العزيزبصائر ذ .6

األعىل . املحقق: حممد عيل النجار. النارش: املجلس هـ(817: )املتوىفالفريوزآبادى 

 جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة. - إلسالميةللشئون ا

ر حممد الطاه«. ديد من تفسري الكتاب اجمليدعىن السديد وتنوير العقل اجلحترير امل» التحرير والتنوير .7
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ن بن حممد حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدي القرآن احلكيم )تفسري املنار(.تفسري  .8

. النارش: اهليئة املرصية هـ(5413)املتوىف:  عيل خليفة القلموين احلسيني هباء الدين بن منال
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سن عبد املحور عبد اهلل بن . حتقيق: الدكتهـ(310)املتوىف: جعفر الطربي ميل، أبو اآل

تور عبد السند الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدك

عالن. الطبعة: األوىل، اإلنارش: دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع وحسن ياممة. ال

 م.2001 -هـ 1422

 عيل أبو. حممد بن إساممهوسننه وأاي ملسو هيلع هللا ىلص حيح املختصر من أمور رسول هللاملسند الصاجلامع ا .15

دار طوق اهلل البخاري اجلعفي. املحقق: حممد زهري بن نارص النارص. النارش:  عبد

 هـ.1422وىل، النجاة. الطبعة: األ

اخلزرجي د اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري بع . أبواجلامع ألحكام القرآن .16

أطفيش. النارش: وإبراهيم أمحد الربدوين  . حتقيق:هـ(671)املتوىف: مس الدين القرطبي ش

 م.1964 - هـ1384القاهرة. الطبعة: الثانية،  –دار الكتب املرصية 
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عيل بن موسى  بن. أمحد بن احلسني رفة أحوال صاحب الشريعةدالئل النبوة ومع .17

ِجردي اخلراساين، أبو بكر  ور َ ة . النارش: دار الكتب العلميهـ(458املتوىف: )البيهقي اخُلرسر

 هــ.1405 - عة: األوىلبريوت. الطب –

الرمحن حممد نارص الدين،  . أبو عبدسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .18

. النارش: مكتبة هـ(1420)املتوىف: لباين األن احلاج نوح بن نجايت بن آدم، األشقودري ب

 ملعارف(.الرياض. الطبعة: األوىل، )ملكتبة ا -توزيع للنرش والاملعارف 

بو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو . أ داودسنن أيب .19

تاين األزدي ال ِجسر د كا -. املحقق: شَعيب األرنؤوط ـ(ه275)املتوىف: سِّ قره بليل.  لمِ حمَمَّ

 م. 2009 -هـ  1430 : األوىل،النارش: دار الرسالة العاملية. الطبعة

بَد، بن حبان ب. حممد بن بلبانصحيح ابن حبان برتتيب ا .20 ن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمعر

قق: شعيب األرنؤوط. . املحهـ(354)املتوىف: ستي التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُ 

 م.1993 –هـ 1414. الطبعة: الثانية، بريوت –ة النارش: مؤسسة الرسال

ر ة بن صالح بن بكأبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغري .بن خزميةصحيح ا .21

م له:  . َحققُه وَعّلق َعَليه َوَخّرَج أَحاديثههـ(311)املتوىف: النيسابوري السلمي  َوقدَّ

هـ 1424طبعة: الثالثة، لا مصطفى األعظمي. النارش: املكتب اإلسالمي.الدكتور حممد 

 م.2003 -

ؤلف: امل. × املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ند الصحيحصحيح مسلم = املس .22

املحقق: حممد فؤاد  .هـ(261)املتوىف: لم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري مس

 وت.بري -إحياء الرتاث العريب عبد الباقي. النارش: دار 

ن لطف اهلل صديق خان بن حسن بن عيل اب . أبو الطيب حممديف مقاصد القرآنن فتُح البيا .23

عني بطبعِه وقّدم له وراجعه: خادم العلم  .هـ(1307توىف: )املاحلسيني البخاري الِقنَّوجي 

ة للطَعبد اهلل بن إبراهي ، َصيَدا م األنَصاري. النارش: امَلكتبة العرصيَّ  –َباعة والنّرشر

 م.1992 -هـ 1412: نرشَبريوت. عام ال
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ريخ النرش: دمشق. تا -مصطفى مسلم. نرش: دار القلم  . د.عيمباحث يف التفسري املوضو  .24

 .3لطبعة: ا .2000 -هـ 4211

)املتوىف: ية احلراين أمحد بن عبد احلليم بن تيم . تقي الدين أبو العباسالفتاوى عمو جم .25

بن حممد بن قاسم. النارش: جممع امللك فهد لطباعة . املحقق: عبد الرمحن هـ(728

 / ـه1416النرش: اململكة العربية السعودية. عام  -نة النبوية املصحف الرشيف، املدي

 .م1995

بن متام  احلق بن غالب بن عبد الرمحن. أبو حممد عبد فسري الكتاب العزيزت رر الوجيز يفاحمل .26

. املحقق: عبد السالم عبد الشايف حممد. هـ(542)املتوىف: بن عطية األندليس املحاريب 

 هـ.1422 -بريوت. الطبعة: األوىل  –النارش: دار الكتب العلمية 

بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن د  احلاكم حمم. أبو عبد اهللنيك على الصحيحاملستدر  .27

. حتقيق: ـ(ه405)املتوىف: ين النيسابوري املعروف بابن البيع ُنعيم بن احلكم الضبي الطهام

الطبعة: األوىل،  بريوت. –مصطفى عبد القادر عطا. النارش: دار الكتب العلمية 

 م.1990 – ـه1411

 مد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباينحم أمحد بن هلل. أبو عبد احنبلمام أمحد بن مسند اإل .28

 عبد .د :عادل مرشد، وآخرون. إرشاف -شعيب األرنؤوط . املحقق:هـ(241)املتوىف:

 -هـ 1421اهلل بن عبد املحسن الرتكي. النارش: مؤسسة الرسالة. الطبعة: األوىل، 

 م.2001

ُسوَرٍة  مْسَى يف ُمطَابـََقِة اْسِم ُكل ِ ملَْقِصُد األَ = وُيَسمَّى: "ا قاصد السورِ مصاعد النظر لإلشراف على م .29
. هـ(885)املتوىف: عي هيم بن عمر بن حسن الرباط بن عيل بن أيب بكر البقاإبرا ِللُمَسمَّى".

 م.1987 -هـ 1408وىل الرياض. الطبعة: األ -دار النرش: مكتبة املعارف 

دمشق.  –القلم  ارامليداين. د لرمحن حسن حبنكةا . عبدلتدبرمعارج التفكر ودقائق ا .30

 م.2000 -هـ 1421الطبعة: األوىل 

. املحقق: حممد هـ(383)املتوىف: املؤلف: أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد . معاين القرآن .31

 هـ.1409رمة. الطبعة: األوىل، مكة املك -عيل الصابوين. النارش: جامعة أم القرى 
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يب عبد الرمحن بن أ ن ومعرتك األقران(.رآ)إعجاز الق ىالقرآن، وُيسمَّ ان يف إعجاز معرتك األقر  .32

 –بريوت  -. دار النرش: دار الكتب العلمية هـ(911)املتوىف: بكر، جالل الدين السيوطي

 م.1988 -هـ 1408لبنان. الطبعة: األوىل 

ني التيمي حلسن بن احلس. أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن اسري الكبريمفاتيح الغيب = التف .33

. النارش: دار إحياء هـ(606)املتوىف: الدين الرازي خطيب الري ر ي امللقب بفخالراز

 هـ.1420 -بريوت. الطبعة: الثالثة  –لرتاث العريب ا

لم. نرش: جامعة اهلل اخلطيب، مصطفى مس . عبداملناسبات وأثرها على تفسري القرآن الكرمي .34

 م.2005 -ـ ه1426ريخ النرش: إلنسانية. تاالشارقة للعلوم الرشعية وا

عبد العزيز بن  لف: جعفر رشف الدين. املحقق:. املؤوسوعة القرآنية، خصائص السورامل .35

بريوت. الطبعة: األوىل  –يب بني املذاهب اإلسالمية ي. النارش: دار التقررعثامن التوجي

 هـ.1420 -

يل بن عحسن الرباط بن  يم بن عمر بن. املؤلف: إبراهرر يف تناسب اآلايت والسورنظم الد .36

 رة.دار الكتاب اإلسالمي، القاه النارش: هـ(.885)املتوىف: البقاعي  كرأيب ب
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 املوضوعات فهرس
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 210 .................................................................................. املقدمة
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 122 .......................................... مفهوم املقصد ومرادفاتهاملطلب األول: 

 213 ........................................ لم مبقاصد القرآنأمهية العين: املطلب الثا
 214  .................. العالقة بني مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة املطلب الثالث:
 216 .......................................... ضوابط املقاصد القرآنيةاملطلب الرابع: 

 220  ............................................. للقرآن العامة املقاصد املبحث الثاين:
 220 ......................... التعريف مبقاصد القرآن العامة وأنواعهااملطلب األول: 
 222 ...................... طرق التعرف على مقاصد القرآن وكشفهااملطلب الثاين: 

 225 ................................. مقرتح للتدبر املقاصديمنهج : لثب الثااملطل
 229  ..................................................... مقاصد السور: املبحث الثالث

 229 ................................. التعريف مبقاصد السور وأمهيتها :املطلب األول
 231 ................................ عن مقصد السورةطرق الكشف  :ايناملطلب الث

 235 ............................... يقي على سورة الفاحتةمنوذج تطب :املطلب الثالث
 723   .................................................... مقاصد القصص :املبحث الرابع

 723   ............................................ مقاصد القصص أمهية :املطلب األول
 823 ............................................ مقاصد القصص نواعأ :ثايناملطلب ال
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 امللخص
وهنض الدارسون  إعجازه، ووجوه   اهللولد علم البالغة مرتبطًا بتأمل كتاب 

رين واللغويني وغريهم يف اجلوانب البالغية، ـوالباحثون إىل دراسة آراء املفس

 واستوعبوا جممل التفاسري وكتب اللغة والبالغة.

يات، آلح ابرش تومما حلظته أّن الدراسات اجتهت إىل كتب التفسري، واهتم

 ولكن مل حتظ مقدمات املفرسين بالدرس والتحليل.

البالغي ومالمح التفكري التي قدمها  االجتاهوينهض هذا البحث إىل دراسة 

املفرسون من الناحية البالغية يف مقدماهتم، وذلك بدراسة معنى املقدمة، وصلتها 

صها يف ئخصاية وغبالتفسري، وعالقة التفسري بالبالغة، وحضور الفنون البال

 .التفسري

 إعجاز القرآن. -التفسري - املقدمات - البالغة - االجتاه :ةـالكلمات املفتاحي
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 املقدمة
الة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، ـن والصـميـد هلل رب العالــحمـال

 ا بعد.ــوأم

نحه مزيد ملك يذ، وفيكتسب علم التفسري قيمته من اتصاله بكتاب اهلل 

ٍف يضاف إىل قيمة العلم واملعرفة، حيث إّن العلوم إنام تتفاضل بقيمة رش

ون عىل تأكيده، فالتفسري رأس العلوم اإلسالمية ، وهو ما تواطأ املفرسمضامينها

، وهو رئيس العلوم الدينية ورأسها كام يرى األلويس (1)كام يرى البيضاوي

.(3) يرى الطاهر ابن عاشورظهورًا  كاممية الإلس، وهو أول العلوم ا(2)والصاوي

البالغي للعلامء والبالغيني  االجتاهوقد اجتهت دراسات متنوعة إىل تتبع 

املفرسين منفردين، أو دراسة رؤى هذا العلم أو ذاك، وكانت كتب التفاسري هي و

حمضنها الرئيس، وهي جهود قيمة، ولكني وجدت ضمن ذلك غيابًا لدراسة رؤى 

قدمات تفاسريهم، وهي التي يتعني أن تكون موجهات الغية يف من البيفرسامل

الركن األقوم والالزم  رئيسة لطبيعة تفسريهم، وهو ما نجد األلويس يرصح بأنه

، حيث كان (4)األعظم كام ال خيفى عىل من ذاق طعم العلوم، ولو بطرف اللسان

سريه كتاب ، فإذا تفلتفسريايف فالنحوي يكتب "التفسري جماالً لظهور ثقافة املفرس، 

قيه نحو، والفيلسوف يكتب يف التفسري، فإذا تفسريه كتاب يف علم الكالم، والف

 فيخرج تفسريه كتابًا يف الفقه، والبالغي يكتب يف التفسري، يكتب يف التفسري

، ومعلوم أّن متن الكتاب ـ أيًا كان فنّه ـ هو "(5)فيضحي تفسريه مرجعًا يف البالغة

                                       
 .(1/14) ، التحرير والتحبري(1/5) ر: أنوار التنزيلانظ (1)

 .(1/1) اجلاللني ة الصاوي عىلي، حاش(1/5):روح املعاين (2)

 .(1/27) ، وانظر منه(1/13) تحبريالتحرير وال (3)

 .(6ـ 1/5) روح املعاين (4)

 .(217ـ 216) م القرآنملحات يف علو (5)
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قدمة مع غريها من املؤثرات أو العتبات ـ وفق التسمية ، ولكن للملرئيساصد املق

تساعد ـ إىل جانب "، فاملقدمة قيمة يف التبرص بمراد املؤلفالنقدية احلديثة ـ 

نصوص موازية أخرى كعنوان النص واسم املؤلف واإلهداء والغالف وغريها ـ 

ن مجهور ية تلقيه موكيف فه،عىل التعرف عىل حميط النص، واإلملام بمقاصد مؤل

القراء عمومًا، ومع ذلك فإهنا ما تزال موضوعًا جديدًا عىل مستوى الدراسة 

 ."(1)تستدعي مراكمة اجلهود واإلسهامات يف دراستهاالنقدية النسقية، و

، وذلك البالغي يف مقدمات التفاسري االجتاهويتخصص هذا البحث بدراسة 

عىل دراسة سابقة  حيث مل أقفري، سلتفبدراسة ما جاء يف مقدمات كتب ا

امل )معتتخصص يف هذا املوضوع إال بمالمسات عامة، ومنها: مقالة بعنوان: 
، وانطلقت من رؤى الدراسات ديب يف خطاب مقدمات التفاسري(التفسري األ

)حملات يف علوم ، وأما كتاب (2)القرآنية، وركز الباحث عىل التفسري ورشفه ومبادئه
بالغية يف قسم يسري من فصل عام عن االجتاه اللغوي اجلهود ال ناولتنه ، فإالقرآن(

، ل مقدمات التفاسري()علوم القرآن من خال، وجاء كتاب (3)القرآن يف تفسري

ليخصَّ الفصاحة والبالغة وأدوات البيان بموضع قام فيه برسد فنوهنا بعيدًا عن 

اجلانب يف  لكرمي(آن ار للق)التفسري اللغوي ، وختصص كتاب (4)مقدمات التفاسري

ية والتفريق بني مدونات اللغويني اللغوي الرصف مع نظر موسع يف جوانبه العقد

كتاب اهلل، ومل حتظ البالغة فضاًل عن مقدمات املفرسين بام ينهض  التي تناولوا فيها

                                       
 .(626ص )لة عالمات، الواحد بن يارس، جم اخلطاب املقدمايت، عبد (1)

موذجاَ ريم ـ كليات رسائل النور نللقرآن الك ري األديبلية: التفسول الندوة العلمية الدانظر املقالة يف: أعام (2)

 .(295ص )م، 2005كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ املغرب، ـ 

 .(241) يف علوم القرآنملحات  (3)

 .(2/266) علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري (4)
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، عىل حني جاءت دراسات متعددة للمقدمات، ومل تتطرق إىل (1)إليه هذا البحث

 .(2)خرىصصها يف علوم أيب لتخاألدأو  يالغاجلانب الب

وسوف يدرس هذا البحث موضوعه بدءًا من الصلة بني التفسري والبالغة، 

قدمة وأمهيتها، ثم التطرق إىل القضايا البالغية ومنهج العرض فيها، وتعريف امل

واالهتامم باملعنى، وإعجاز القرآن، وصوالً إىل اخلصائص والفنون البالغية، ثم 

وذلك يف التفاسري الرتاثية القديمة، وتتميم بنامذج من  البالغية، هودجلم اتقوي

 التفاسري املعارصة التي توضح الفكرة.

  التوفيق والسداد. إنه ويل ذلك والقادر عليه.أسأل اهلل

 

 

 

 

 

                                       
 .(10ـ 9) فسري اللغويانظر الت (1)

، جملة الرتتيل ـ حرير والتنوير للشيخ ابن عاشورت تفسري التمقدماسري من خالل التف إشكال علمانظر:  (2)

 .(193ص )م، 2016، (3)رب، العدد مركز الدراسات القرآنية ـ الرابطة املحمدية للعلامء ـ املغ

قرى لعلوم م داود، جملة جامعة أم السلمي داود إبراهي د.أصول التفسري يف مقدمات كتب التفسري، 

 . (176ص )م، 2011، (53) مية، العددالدراسات اإلسلرشيعة والا

ات . فريدة زمرد، جملة التأويل، مركز الدراسدمات كتب التفسري قضايا وإشكاالت، دالتأويل يف مق

 .(77ص )م، 4201القرآنية ـ الرابطة املحمدية لعلامء املغرب، العدد األول، 
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 متهيد
 الصلة بني التفسري والبالغة

 اآليات فيها اجلهود البالغية يف تفسري جىليمثل التفسري القرآين ميدانًا واسعًا تت

القرآنية والوقوف عىل أساليبها وبالغتها، ولئن جتلْت الرؤى البالغية يف كتب 

فإّن ظهورها التطبيقي يف اآليات القرآنية بارز مشتهر، ة والنقد واألدب، البالغ

لنظر اك بوهذا الظهور يتيح للدارس أن يتأمل الصلة بني املفرسين والبالغيني، وذل

 .يف املقدمات ورؤاهم لذلك

شف منزلة البيان بأهنا من أعظم النعم وأجلها عىل اإلنسان، طربي يكفنجد ال

ره عىل عباده، وجسيم منته عىل خلقه، ما كْ ذ  من أعظم نعم اهلل تعاىل "حيث إّن 

، وهذا يعني أّن "(1)منحهم من فضل البيان الذي به عن ضامئر صدورهم يبينون

يب متفٌق مع طبيعة البيان وع األسال يف دراسة ترصيف القول وتنرّس ملفاجتهاد ا

ال ال يتقدم إىل هذا اخلطر الكبري إوعلو شأنه، ولذلك نجد ابن عجيبة يؤكد أنه 

، وأّكد القونوي (2)العامل النحرير الذي تضّلع من العلم، عربيًة وترصيفًا ولغًة وبياناً 

ند ، وأما عاملعاين يف بيان ×سيد البرش  عن أن قدماء املفرسين اكتفوا بام ُروي

لم حاولوا مع ذلك إبراز مزاياه الرشيقة، حسبام نطقها قواعد ع"املتأخرين فقد 

، "(3)غة األنيقة، ليظهر إعجازه لكل جليل وحقري مما ال يطيق به عقول البرشالبال
قرآن وأنه لر اوكان هذا جماالً ليأيت السعدي جاعاًل البيان وإعجازه دلياًل عىل مصد

بلغ يف البالغة "ـ دليل عىل صدق اإلعجاز، ألّن القرآن  غة ـ هنا، فالبالكالم اهلل

يف األسلوب البديع والتأثري العجيب ما هو أكرب األدلة هنايتها، ويف احلسن غايته، و

                                       
 .(29ـ 1/28)  الطربيتفسري (1)

 .(1/94) جيبةاملديد البن عالبحر  (2)

 .(23ـ  1/22) ية القونوي عىل تفسري اإلمام البيضاويحاش (3)
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، ومثله ابن عاشور الذي نقل عن بعض "(1)عىل أنه كالم اهلل وتنزيل من حكيم محيد

حتصل  عاين الكبرية يف الكالم الظيمة واملقاصد العد رؤيتهم يف أّن املوأيّ املتقدمني 

بيان واملعاين مزيد اختصاص ولعلمي ال"إال بعد التمرس بقواعد البالغة بفنوهنا، 

بعلم التفسري ألهنام وسيلة إظهار خصائص البالغة القرآنية، وما تشتمل عليه 

 . "(2)زاعجاآليات من تفاصيل املعاين، وإظهار وجه اإل
فقولنا: "زلة البالغة ليضعها ضمن حقيقة التفسري، من عرفة إىلويتقدم ابن 

، وهذا "(3)الثابتة وما فيه من علم البديعخاصيته كيفية داللته: هي إعجازه ومعانيه 

ما دفع ابن عطية ليعقد فصاًل يؤّصل فيه الستنباط دقائق املعاين والكالم عىل 

تفسري بأنه ليخصص ال سياقه ر ابن عاشور العمل يفهلطا، وهو ما تابع ا(4)اللغة

كثرية اين األلفاظ وما يستفاد منها، ومباحثه تؤدي إىل استنباط علوم علم بيان مع

وفيه كثرت مناظراهتم، وكان حيصل من مزاولته والدربة فيه "اجتهد فيها العلامء، 

جعل صابوين فيلا ا، وأم"(5)لصاحبه ملكة يدرك هبا أساليب القرآن ودقائق نظمه

 .(6)لتفسريية من لطائف ات البالغر والنكااألرسا

ات عدة يف هذا وأما طبيعة التفسري ومفهومه مقارنة بالتأويل، فقد جرت مباحث

املجال، فالتفسري يبحث يف كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلوالهتا ومعانيها، عىل 

، (7)ام يرى األلويسكعه حني أن التأويل هو سياسة الكالم ووضع املعنى موض

                                       
 .(3) تيسري اللطيف املنان (1)

 .(1/19) التحرير والتنوير (2)

 .(1/19) تفسري ابن عرفة (3)

 .(40/ 1) املحرر الوجيز (4)

 .(1/13) والتنويرالتحرير  (5)

 .(1/11) روائع البيان (6)

( 6ـ1/5ح املعاين:فرس إىل علم املعاين والبيان والبديع )روجة املىل حا، وينص ع(1/4) روح املعاين (7)

 =ويل، وهو عندي ركون إىل األضاليلوقال النيسابوري: منهم من أعرض عن التفسري وأقبل عىل التأ
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التفسري له وجوه شتى أحدها النظر يف أساليب الكتاب "بأّن  يد رضارصح رشوي

أنواع البالغة ليعرف به علو الكالم وامتيازه عىل ومعانيه، وما اشتمل عليه من 

، وهبذا يتضح أن احلاجة إىل علوم البالغة قائمة يف املستويني؛ "(1)غريه من القول

 ي الرتكيبي.وعناللفظي أو امل

 هميتها:أوملقدمة تعريف ا
تأيت العناية العلمية بمقدمة الكتب انطالقًا من القيمة املحورية للمقدمة بوصفها 

طاب التأسييس ألفكار الكتاب ومنهجيته ووصايا املؤلف النظرية لطريقة اخل

 القراءة وفهم الدالالت والتبرص بمراد املؤلف.

ستفتح أنه ا ، خاصةريقة املقدمة بالتفسالعول وأبدأ ذلك برؤية ابن عاشور ح

دقائق " أن يشتمل ريستفسريه بعرش مقدمات متخصصة، وأشار إىل أّن رشط التف

ة بمقدار ما تسمو إليه اهلمة من تطويل واختصار، البالغة يف آيه املفرسَّ  من وجوه

ئص فاملفرس بحاجة إىل بيان ما يف آي القرآن من طرق االستعامل العريب وخصا

حسبام أرشنا إليه يف املقدمة الثانية، لئال  ن يف ذلكآي القرآالغته وما فاقت به ب

، فاملقدمة يف "(2)رتجم ال بمنزلة املفرسيكون املفرس حني يعرض عن ذلك بمنزلة امل

تصور املفرسين جزٌء من بنية الكتاب، وفيها تأسيس مهم ملضامينه، ووظيفة 

 ن الكلامت المجة وبياهوم الرت، وإال لعاد إىل مفةعليالبالغة منح التفسري حقيقته الف

 غري، ألن البالغة هي التي تذهب إىل خصائص الكالم وتراكيبه.

طائفة من األلفاظ قدمت "تعريف مقدمة الكتاب عامة بوصفها وهنا نستذكر 

                                       
ن ومجع بني حريلقليل، ومنهم من مرج الب من عصمه اهلل وإنه وسكون عىل شفا جرف األباطيل إال=

 .(29) ، وانظر: زاد املسري(5آن: ئب القرغرا )تفسري األمرين

 .(1/17) ري املنارتفس (1)

 .(1/1102) التحرير والتنوير (2)
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ما يذكر فيه قبل "، أو أهنا "(1)أمام املقصود لداللتها عىل ما ينفع يف حتصيل املقصود

تاب ال يكتمل إال هبذه املقدمة، أي إهنا ن الكّن متوكأ، "(2)ع يف املقصودولرشا

يست البداية فحسب، وإنام رشط حتمل اشرتاطًا بأّن ما بعدها يتوقف عليها، فهي ل

من رشوط فهم ما بعدها أو التعمق يف فهمه أو الرتّقي يف مساراته، وهو ما دعا 

ياج هام أو سضن أن تضل األفي حاه، ف(3)بعضهم أن يسميها امليثاق التمهيدي

ضيح أفق التلقي ومسارات انطالق الفكر والنظر يف دالالت الكتاب، ي لتوتنظري

اسات النقدية احلديثة باملقدمة، فرأى جرار جنات أّن الوظيفة ولذا اهتمت الدر

، بخالف جاك دريدا (4)األساسية للمقدمة األصلية هي تأمني قراءة جيدة للنص

، عىل حني (5)أهنا نفاية شكليةتابة، وكى من الكاملقدمة هي ما يتبق أن الذي يرى

دي طفل دون أن ُنعلمه يرى غريه أن ترك املقدمة يامثل اللعبة التي نضعها بني ي

، ولعل هذا التفاوت عائد إىل طبيعة املادة أو املحتوى، فالتفاوت (6)كيفية استعامهلا

ة ائية عامقدمة إنشو عندما نتكلم عن مأع، حمَتمل عندما نتكلم عن مقدمات اإلبدا

حينئذ ـ إضافة أو عبء عىل  تنفصل انفصاالً كليًا عن حمتوى العلم، وكأهنا ـ

 الكتاب.

تأيت داللة املقدمة اللغوية التي تشري إىل مقدمة اجليش ليستثمرها القنوجي، و

ها يف ئعداألهنا ُتقدم أنفسها بشجاعتها عىل أ"ويلحظ يف املقدمة معنى الشجاعة 

ما جيب أن تتصف به املقدمة من معاٍن ترفع قيمتها  عىل داٌل هذا ، و"(7)الظفر

                                       
 .(1/198) أبجد العلم (1)

 .(190) معجم التعريفات (2)

 .، وهو تعريف ف . لوجون(306ص)، جملة عالمات، الواحد بن يارس اخلطاب املقدمايت، عبد (3)

 بترصف. (47) قدماتاملالعتبات النحوية  (4)

 .(627ص )احد بن يارس، جملة عالمات، الو : اخلطاب املقدمايت، عبدانظر (5)

 (628ص )، جملة عالمات، الواحد بن يارس اخلطاب املقدمايت، عبد (6)

 .(1/196) أبجد العلم (7)
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ت هامشًا يمكن االستغناء عنه، وقد ظهر وتكون هبا ركنًا رئيسًا من الكتاب، وليس

يف الرتاث اإلسالمي العناية بالتوطئة ومقدمات العلم، حيث نجد حاجي خليفة 

 عنه، ربعت جمترا كتاب كل صدر يف رواكيذ بأن: املصنفني عادة جرت"يقول: 

 يف الوهم، املتأخرة يف السابقة الغاية وهو: الغرض .ثامنية: وهي الرؤوس،: سموها

 تفصيله، يأيت ما عىل باإلمجال الدال: والعنوان .الطبع ليتشوق: واملنفعة .الفعل

 .اللاالسته برباعة: تسمى وعبارات بألفاظ يكون وقد بالتسمية، يكون قد وهو

 جزءاً  يكون وقد مرتبته، ليعلم املوضوع، وهو: العلم ونوع .رهقد ليعلم: والواضع

: الكتاب ذلك ومرتبة .املوضوع ثبح يف سبق كام مدخال، يكون وقد أجزائه، من

 الطريق بيان وهو فيه، املستعمل: التعليم ونحو .يقرأ؟ وترتيبه أن جيب متى: أي

يان لكتب، وبملقدمات ايم منهجي ستق ، وهو"(1)الغاية حتصيل يف املسلوك

 .ة التي جيمعها وصفها هلم بالرؤوسائها املتنوعألجز

أو بأي علم، فإّن هدفها الرئيس هو  وعند النظر يف املقدمة اخلاصة بأي كتاب

اهلدف من املقدمة أن تفتتح أو تبدأ أو تعرف بأسس "املهم يف الدراسة، ومعلوم أّن 

، وهنا يتأكد "(2)تقدمصاعد وم ّلم متهيدي وتدرجيية ُس ومبادئ علم أو فن، يف بداي

األجزاء الوعي بقيمة كّل جزء من أجزاء الكتاب، فقد يأيت يف املقدمة أو غريها من 

ما يامثل قيمة املحتوى كاماًل خاصة عند توجيهها لتكون إجيازًا للكتاب، أو تكون 

ف الرئيس للمؤلف، داهلرشحًا لرسالة الكتاب كاماًل، فاملقدمة مدخٌل مهم لوضع 

ديولوجيا، ـل اإليـدخـاب لتـح البـفتـدمة تـمقـأّن الـم بـهـضـعـه بـنـر عـّا عبـو مـهو

ىل عند جـا تـو مـ، وه(3)ن اإلقناعـادها فـمة واعتـريـريـقـة وتـيـة تعليمـزعـسم بنـوتت

                                       
 .(1/36) امي الكتب والفنونكشف الظنون عن أس  (1)

 .(107) أليف العريبرية التعبق (2)

، وهذا يذكر بتنبيه ابن عاشور يف (630ص)الواحد بن يارس، جملة عالمات،  قدمايت، عبدملطاب ااخل (3)

 .(1/31عية مذهبية وعصبية )التحرير والتنوير: مقدمة تفسريه وحتذيره من تأويل القرآن بمرج
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 ، يف موقفهام من احلضور العقدي يف التفسري.(2)، وصديق خان(1)ابن عاشور

 عطية يشرينجد ابن ىّل الوعي بمنزلة املقدمة عند بعض املفرسين، حيث جت دوق

أشياء قد قّدم "ين يف التقديم حيث قّدم إىل أنه يسري عىل منهج غريه من املفرس

املفرسون، وأشياء ينبغي أن تكون راسخة يف حفظ الناظر يف هذا العلم  أكثرها

، وذلك دون تسمية َمْن سبقه من (4)ه، ومثله اخلازن يف تفسري"(3)جمتمعة لذهنه

يؤكد  ه يقدم فكرته بأسلوهبا املبارش الذيهم، ولكنلتفاسري املفرسين الذين قدموا

اسمي، فإنه وصف منهجه يف املقدمة، املعتاد من منهج املفرسين كام يرى، وأما الق

هذا وقد حليت طليعته بتمهيد خطري، يف مصطلح التفسري. وهي قواعد "فقال: 

به، ض عبايل خوتسها لملغلق بابه، ومسلكً  وفوائد شائقة، جعلتها مفتاحاً  قة،فائ

، ومثله ابن  )5( "تعني املفرس عىل حقائقه، وتطلعه عىل بعض أرساره ودقائقه

تكون عونًا للباحث يف التفسري، "رّصح بأنه بدأ بفوائد قبل التفسري  عاشور الذي

ة، عىل حني جهم وهدفهم من املقدمهمن ، فهم يركزون عىل"(6)وتغنيه عن معاد كثري

عدة فوائد يليق أن ُتكتب "ه وأهنا تضمُّ مة مقدمتتأكيد قينجد األلويس يكتفي ب

يمة هي التي كانت وراء ما قام به ، وهذه الق"(7)صفحات اخلدود بسواد العيون عىل

 بكتاأبو زهرة لريتفع بمقدمته من حيزها املوجز يف مقدمة التفسري إىل أن تستقّل ب

سع البحث، ولكن ات عّرف به،كامل، فأشار إىل أنه كان تصوره ملقدمة يف التفسري ت

                                       
 .(34ـ  1/33) التحرير والتنوير (1)

 .(16) رآنمقاصد الق البيان يف فتح (2)

 .(1/53) زرر الوجياملح (3)

 .(1/4) تفسري اخلازن (4)

 .(5) اسن التأويلتفسري القاسمي حم (5)

 .(1/9) التحرير والتنوير (6)

 .(1/4) روح املعاين (7)
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هج ، فهي يف من(1)وكان مقصودًا بالذات ال بالتبع، فجاءت املقدمة يف كتاب مستقل

املؤلف مقدمة للتفسري، ولكّن أفكارها وأمهيتها نقلت وصفها وموقعها من 

 مستقاًل. اباً االبتداء املوجز هبا إىل أن تكون كت

 

 

 
 

                                       
 .(15) هرة التفاسري أليب زهرةز (1)
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 القضايا البالغية
 باملنتمة قدة املعالقاملنهج البالغي و أ(

 قيمة الداللة اللغوية:: أوالا 
لة، ولذلك تواتروا ظهرت يف مقدمات املفرسين العناية الكبرية بتحقيق الدال

جياز إل اعىل تأكيد داللة اللغة ورضورة ضبطها، فالفراء يعتمد منهج العرب يف

من بسم وتقليل الكالم منَطَلقًا رئيسًا يثبت بواسطته رأيه، ويفرس حذفهم األلف 

إّن اللغة العربية واضحة، "، أي (1)هنا وقعت يف موضع ال جيهل القارئ معناهاهلل، أل

كام يقول ابن عاشور، ولذلك اعتنى  "(2)حارس من الفهم املخطئ وسياق الكالم

العريب واإلعرايب واللغوي مع  " اجته إىل  بيان املعنىفة، صديق خان بمراتب الدالل

، حيث إّن املعنى يأخذ "(3)التفسري ثبت من فوة مماحرص عىل إيراد صفوة الص

ليه يتعاظم موقع اللغة وداللتها بالتصاعد يف مستوياته املتنوعة إفرادًا وتركيبًا، وع

أّكد أن كتاب سيبويه هو  حنييف حتقيق التفسري ومعانيه، ولذا كان أبو حيان أرصح 

  حلقترص عىلي مْن ي، وحني انتقد السعد(4)املرقاة وهو األساس لفهم القرآن

، فإّن ابن عاشور يستعجب من رأي اإلمام أمحد، حيث يؤثر عنه (5)األلفاظ اللغوية

فهو  ؛ما يعجبني :فقال متثل الرجل ببيت شعر لبيان معنى يف القرآن ه سئل عنأن"

هة أن يذكر الشعر إلثبات صحة ألفاظ عنه فلعله يريد كرا صحعجيب، وإن 

، وهو استدالل بنّي عىل أّن منهج العرب "(6)ةاملالحدالقرآن كام يقع من بعض 

                                       
 (.13) قرآن العظيم، وانظر: تفسري ال(2ـ 1) معاين الفراء (1)

 .(1/83) التحرير والتنوير (2)

 .(21) مقاصد القرآنبيان يف الفسري غرائب ت (3)

 .(1/110) البحر املحيط (4)

 .(1/2) تيسري الكريم الرمحن (5)

يمة الشعر ومنهج العرب يف فهم الداللة القرآنية )التحرير ، ويرشح بإطناب ق(1/23) التحرير والتنوير (6)

 .(1/22والتنوير: 
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ألن القرآن إنام جاء عىل هنج حاكم لطريقة التفسري، والوصول إىل املعنى املراد، 

 العرب يف كالمهم.

عدها ومنهج العرب يف أساليبها اقووعناية املفرسين عالية بداللة اللغة و

أخذي من "بقوله: طريقته وهنا نجد الشوكاين يرشح منهجه، ويصف وبالغتها، 

، ويرفض ابن عاشور "(1)بيان املعنى العريب واإلعرايب والبياين بأوفر نصيب

وإذ قد تقصينا "عاد عن حقيقة ألفاظ القرآن والدخول يف التفسري املذموم، االبت

شياء واألمثال، بام ال يبقى معه بالرأي املذموم، وبينا لكم األ ريمثارات التفس

هذا املقام ما مل ننبهكم إىل حال طائفة التزمت تفسري نجاوز  ال، فاللالشتباه من جم

فاظ القرآن عن ظواهرها بام سموه الباطن، القرآن بام يوافق هواها، ورصفوا أل

ز عن أغراض، وأصل هؤالء ورموزعموا أن القرآن إنام نزل متضمنا لكنايات و

صف الذي م بالوفلقبوه بالباطنية الشيعة، عرفوا عند أهل العلم طائفة من غالة

 ."(2)باإلسامعيلية عرفوهم به، وهم يعرفون عند املؤرخني
 ليب البالغية:الرتكيز على األسا: اثنياا 

نى عمليظهر يف بعض املقدمات الترصيح بقيمة البالغة، وأّن فائدهتا استجالء ا

قول ، وي(3)القرآين، فيفرس السعدي إحكام القرآن بمستوى البالغة والبيان القرآين

وعلم البالغة به ة. هذا كام قلناه آنفا يشء وراء قواعد علم العربي"شور: عا ابن

                                       
 .(12) رفتح القدي (1)

 عاشور ذي يربط التفسري بالرأي ودالالت اللغة يؤكد ابنملوقف الة ا، وألمهي(1/33)التنويرالتحرير و (2)

استناد إىل نظر يف أدلة العربية  القول عن جمرد خاطر دون "هو أن شبهة التحذير من تفسري القرآن بالرأي 

قندي (، وأما السمر11القرآن العظيم: فسري(، وانظر: )ت1/30)التحرير والتنوير: "ومقاصد الرشيعة

للغة وأحوال التنزيل )تفسري لقرآن عىل أن التأويل واجب، ولكن بمعرفة وجوه ابحجية ا لفيستد

 .(72السمرقندي: 

 .(6) تيسري اللطيف املنان (3)
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واطمئنان النفس هلا، وبه يرتجح أحد االحتاملني عىل  عاينحيصل انكشاف بعض امل

تفع بقيمة البالغة لتكون هي املجال الوحيد و يرهف ،"(1)اآلخر يف معاين القرآن

بمساره الصحيح، كام ينقل ابن  املعنى  حتديدلفهم املعنى، وهبا يستطيع املفرس

رب ولساهنم،  واستعامل لغة الععاشور عدة نصوص عن أمهية البالغة للمفرس

 .(2)ويشري إىل كلمة ابن رشد بأن من قال: إنه ال حيتاج لسان العرب فهو جاهل

ومتثل األساليب البالغية ومستوياهتا األدائية هدفًا اجته إليها املفرسون يف 

، وأّكد النحاس أن قصده من تفسريه تفسري (3)ى ابن عاشور بذلك، فاعتنقدماهتمم

ة من العلامء باللغة، وما احتاج إليه املعنى من اإلعراب الغريب، ورصد ما قاله اجللّ 

، وهو تتبع ألساليب البالغة واللغة (4)تأخريلواواحلذف واالختصار والتقديم 

حذوه، فتتبع ابن عاشور ن حيذو فرسين أومستوياهتا، وهو ما دفع متأخري امل

ج سيد ، وجاء منه(5)ثلها يف كالم العربأساليب القرآن، ووجدها ال عهد بم

، وجعل (6)طنطاوي لريكز عىل استخراج األساليب البليغة واأللفاظ الفصيحة

، عىل حني (7)ألديب من نحو وبالغة من مميزات تفسريهلعناية باجلانب ااي املظهر

، ومن مقومات (8)لبالغية من لطائف تفسريهنكات اار والين األرسجعل الصابو

 .(9)منهجه

                                       
 .(1/21) التحرير والتنوير (1)

 .(1/20) التحرير والتنوير (2)

 (.1/120) والتنويرالتحرير  (3)

 .(42) سمعاين القرآن للنحا (4)

 .(1/125) ، التحرير والتنوير(1/231) ويرالتنالتحرير و (5)

 .(1/12) سيطالتفسري الو (6)

 .(1/7) تفسري املظهري (7)

 .(1/11) روائع البيان (8)

 .(1/20) تفاسريصفوة ال (9)
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 وية والبالغية:التوسع يف اجلوانب اللغ: اثلثاا 
انيه، عم طريقا لفهملتكون قواعد العربية عربية القرآن هي مدخل املفرسين إىل 

لك يقع الغلط وسوء الفهم ملن ليس بعريب بالسليقة، ونعني بقواعد وبدون ذ

وم اللسان العريب، وهي: متن اللغة، والترصيف، والنحو، موع علعربية جمال

استعامل العرب املتبع من أساليبهم يف خطبهم ومن وراء ذلك . واملعاين، والبيان

ماهتم إىل النص القرآين فرسون يف مقدملا ، وال ينظر(1)وأشعارهم وتراكيب بلغائهم

حيد، وإنام هو نص داليل ومستوى  الكريم بوصفه نصًا ذا ُبعٍد واحد ينحرص يف

راءته، وتوظيف توسع يف قإهلي أنزله اهلل للتدبر، وهذا ما منح املفرسين تطلعًا إىل ال

الت دالخمتلف معارفهم يف سبيل استجالء معانيه، وهم يؤمنون بأّنه ال منتهى ل

ت، القرآن، وأن اجتهاداهتم ما هي إال حماولة للوصول إىل بعض اهلدايات والدالال

ام تأنق اخلبري يف حتبري دقائقه السمّية، فام هو إال كالرشح لشذرة من معانيه هم"و 

للمعة يسرية من أنواره الباهرة، إذ ال قدرة ألحد عىل استيفاء  الظاهرة، وكالكشف

 ."(2)تابكالمجيع ما اشتمل عليه 
من  ، يتضمن نكتاً أكتب فيه تعليقا وجيزاً  "ويصف القرطبي منهجه فيقول: 

والرد عىل أهل الزيغ والضالالت،  ،للغات، واإلعراب والقراءاتوا سريالتف

جامعا بني معانيهام،  ،من األحكام ونزول اآلياتوأحاديث كثرية شاهدة ملا نذكره 

، فهو يرصح بأّن "(3)خللفومن تبعهم من ا ،لفبأقاويل الس ،ما أشكل منهام ومبيناً 

ركز عىل اللغات واإلعراب أّنه ي ظ املهمتفسريه أشبه باملوسوعة العامة، وامللحو

ومساراهتا، بني املعاين ورشح املشكل، وهي أدوات البالغة  والقراءات واجلمع

                                       
 .(1/18) التحرير والتنوير (1)

 .(4) التأويل تفسري القاسمي حماسن (2)

 .(1/7) فسري القرطبيت (3)
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ت فزع ": وهو ما ظهر نموذجه عند ابن عطية حيث يقول يف مقدمته بفكرة ممتدة

 ق ما يتخيل يل يف املناظرة من علم التفسري وترتيب املعاين، وقصدت فيه أنىل تعليإ

ورسدت التفسري يف هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ ...، ، حمرراً  وجيزاً  امعاً يكون ج

، أو لغة، أو معنى، أو قراءة، وقصدت تتبع األلفاظ حتى ال اآلية من حكم، أو نحو

املفرسين، ورأيت أن تصنيف التفسري كام صنع  تبيقع طفر كام يف كثري من ك

راءات: إيراد مجيع القب للفكر وقصدت مفرق للنظر، مشع  املهدوي

، وهو بيان "(1)مستعملها وشاذها، واعتمدت تبيني املعاين ومجيع حمتمالت األلفاظ

عام ملنهجه يف التوسع يف شؤون اللغة والبالغة، حيث ُيعنى برتتيب املعاين، 

املقاصد، وحيذر من داللة األلفاظ عىل ما ُيوهم من األضداد و، والقصص

الشنقيطي ليلتزم منهجًا مماثاًل، ومنه:  االقتصاد، وجاء، مع اإلجياز ووحمتمالهتا

، وبيان اإلمجال الواقع (2)تشهاد بشعر العربحتقيق بعض املسائل اللغوية واالس

 .(4)، والقرائن اللغوية(3)بسبب االشرتاك

فرسين من هذه الناحية نجد السمني احللبي يشرتط يف وصايا امل ظروعند الن

الترصيف واللغة واملعاين والبيان وبينها مسة: اإلعراب وقان العلوم اخلللمفرس إت

ل ابن عاشور بأن استمداده يف التفسري من ، ويؤص(5)بعد التجويد تواصل كبري

دب لغتهم سواء حصلت أو فاملراد منها معرفة مقاصد العرب من كالمهم " العربية

زل القرآن بني للعرب الذين ن سليقة، كاملعرفة احلاصلةتلك املعرفة، بالسجية وال
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وا ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم كاملعرفة احلاصلة للمولدين الذين شافه

 .(1)بقية العرب ومارسوهم، واملولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها

 ور الذات:ضوحمنهج العرض  :رابعاا 
لكلية العامة نجد منهج ابن عاشور يف تفسريه منرصفًا إىل تقديم القواعد ا

تى له التفصيل يف مجيع اآليات ز والبالغة، ويؤكد أنه لن يتأوضوعات اإلعجامل

النظر  معاقدوعات، فهو مهتم بالرؤية املنهجية العامة التي تضبط والسور واملوض

جيب أن يكون عليه ته الشخصية لطبيعة ما يرؤ، أي إنه ينطلق من (2)البالغي

فاسري البالغية ح بأن بعض التولذلك نجده يرص التفسري، فيرشح منهجه يف ذلك،

متكلفة أو  فيتصدى لتطلب مقتضيات هلا ربام جاء هبا"متكلفة أو مغصوبة 

، وأّن بعض النكت ال "(3)مغصوبة، ذلك ألنه مل يلتفت إال إىل مواقع ألفاظ اآلية

 .(4)إليها كل واحد طنيتف

واإلشادة بام  خر بنعمة اهلل،ويضع األلويس يف مقدمة تفسريه رؤية جيتمع فيها الف

وقفت عىل حتى "فتح يف الفهم والتبرص يف معاين القرآن، فيقول: وفقه اهلل إليه من ال

من دره  -والثناء هلل تعاىل -كثري من حقائقه، ووفقت حلل وفري من دقائقه. وثقبت

ن فأنا من فضل اهلل الشهاب وأبو الثناء. وقبل أ ،وال بدع مثمناً  ي دراً رفكبقلم 

من إشكاالت  دفع كثرياً ه وأصدع. ورشعت أين جعلت أصدح بيكمل سني عرش

ه ريب مما مل أظفر به يف كتاب من دقائق التفسري. األشكال وأدفع وأجتاهر بام أهلمني

ن مّن ن خطري. ولست أنا أول مَ هذ وأعلق عىل ما أغلق مما مل تعلق به ظفر كل ذي

م ـكـك. فـلاـمسـك الـيـاتـي هـفك ـلـن سـر مـك، وال آخـذلـه بـيـلـى عـالـعـاهلل ت

                                       
 .(1/18) التحرير والتنوير (1)
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، وهو ُيعنى باملعنى ودفع اإلشكاالت عن الداللة وتفسري "(1)زمان ولد مثيلوكم لل

 هريدقائق التفسري، وذلك ما نجد نظريه عند أيب حيان، حيث يؤكد يف مقدمة تفس

ظر يف البحر املحيط هذا املعنى، وأنه عكف وأطال يف تفسريه، وتعمق يف دقائقه، ون

مطوهلا، وأحل مشكلها، أخلّص  "ن نفسه ـ : أ ـ كام يقول علتي سبقته، فبدالتفاسري ا

مجع مبددها، وأخلص منقدها، وأضيف إىل ذلك وأقيد مطلقها، وأفتح مغلقها، وأ

ائف علم البيان املطلع عىل إعجاز القرآن، ومن طل ما استخرجته القوة املفكرة من

من  ألعامر الطويلة، املقتنص يف االوجود أي إغراب دقائق علم اإلعراب املغرب يف

 ةٍ فكري مستخرجها، ومن غريب لسان العرب، وبيان األدب، فكم حوى من لطيفةٍ 

ية، ونحذهني منتجها، حتصلت بالعكوف عىل علم العربية، والنظر يف الرتاكيب ال

، وهو "(2)روالترصف يف أساليب النظم والنثر، والتقلب يف أفانني اخلطب والشع

اليب اللغة، ولكنه انطلق من نزعته الشخصية، وأس هجه يف البالغةرشح واف ملن

 وارتبط برؤيته الشخصية.

بيان وجوه ج الشخيص عند بعض املفرسين حيث يرشحون ويظهر هذا املنه

صال اآلي عربية وأساليب االستعامل، وتناسب اتلا اإلعجاز، ونكت البالغة

 هتفسريالناظر يف  ا لئال يكوناضهأغر غادر سورة إال بنيَّ يمل أنه و بعضها ببعض،

عة انسجامه قر متفرقة ترصفه عن روعىل بيان مفرداته ومعاين مجله كأهنا ف   مقصوراً 

والتفصيل، وإنام  ام، مع تأكيده أنه لن يتمكن من اإلمل(3)وحتجب عنه روائع مجاله

 دالئل اإلعجاز يف آحاد اآليات والسور، فذلك ن استقصاءتفسريه ملحة موجزة دو

حررت بعون اهلل تعاىل وحسن "، ومثله صديق خان الذي يقول: (4)له مصنفاته

                                       
 .(1/3) املعاينروح  (1)
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 .(1/8) التحرير والتنوير (3)

 .(1/101) التحرير والتنوير (4)
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كتابًا يف أيرس زمان وأحسن تقدير، متوسطًا بني توفيقه فيام سألوه واستمنحوه 

ومجعته مجعًا حسنًا بعبارة سهلة وألفاظ يسرية مع  ،خلالطويل اململ والقصري امل

عريب بيان للمعنى المواضع كثرية، وتعرض للرتجيح بني التفاسري املعارضة يف 

 ."(1)بت من التفسريواإلعرايب واللغوي مع حرص عىل إيراد صفوة الصفوة مما ث
 االهتمام ابملعىن:  :خامساا 

وتفسريه، حيث إّن التفسري يتجه إىل  آنيمثل املعنى اهلدَف األعىل لتدبر القر

يل القرآن ا العبد، فتأول إىل ما أراده اهلل من هذه اآلية أو تلك ليعمل هبالوصو

، فاملعنى (2)ريه عائد إىل وجوه، ومنها: منطق العرب ولغاهتم وأشعارهموتفس

يصل إليه يتعني أن يوظف األدوات اللغوية والبالغية، وينطلق هدف  املفرس، ولـ 

معهود العرب وسننهم يف كالمهم، ودون ذلك سيبقى املعنى غامضًا غائبًا،  من

رس وللمتلقي، فيقول: يقبح بمن  وحمفزًا للمفم وجعله منطلقاً جاء ابن اهلائ ولذلك

اوردي بأن إعجاز القرآن الكبري ، ويرى امل(3)حيفظ أن يسأل  عن معناه فيجهل

، وجعل الطربي من أسس (4)نيهامعيدعو إىل أْن نزيد من التأمل يف ألفاظه و

ذلك:  به من القيل يفأول ما نبدأ  "منهجه: بيان املعاين وصيانتها من اللبس، فيقول:

اإلبانة عن األسباب التي البداية هبا أوىل، وتقديمها قبل ما عداها أحرى. وذلك: 

ن ايعبلها يدخل اللبس عىل من مل بيان عام يف آي القرآن من املعاين التي من ق  ال

ستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق األلسن رياضة العلوم العربية، ومل ت

غة العربية، أو ما ساّمه رياضة العلوم بالتعمق بالل، ويربط ذلك "(5)السليقية الطبيعية

                                       
 .(02ـ19) تفسري غرائب البيان يف مقاصد القرآن (1)

 .(1/42) تفسري الطربي (2)

 .(43) التبيان البن اهلائم (3)

 .(1/34) ت والعيونالنك (4)

 .(1/28) تفسري الطربي (5)
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ن يتصدى له من مل تكتمل أدواته اللغوية العربية، وذلك محاية لقداسة القرآن أ

 والبالغية.

تصحب قداسة القرآن ومنزلة واللغة ربطًا دقيقًا يس ىعنويربط الطربي بني امل

 كتاب اهلل تكون معاين الواجب أن "ن اللغة العربية ومنهج العرب يف كالمهم، أل

افقة، وظاهره لظاهر كالمها مو العرب ، ملعاين كالم× حممد املنزل عىل نبينا

والبيان، بام قد تقدم  م، وإن باينه كتاب اهلل بالفضيلة التي فضل هبا سائر الكالمالئامً 

خمتلف  "(1)العرب  يف كالمإذ كان موجودا  -ن ذلك كذلك، فبني . فإذا كاوصفناه

 وجد نظريها يف القرآن، وهو ربط رشطي ملزم، فنزول القرآنالبالغية أن ي الفنون

بلسان العرب يقتيض أن يامثل سنن كالمهم، ولذلك يتعني ـ واحلالة هذه ـ أن ُيقرأ 

غوية والبالغية التي هبا ُيقرأ ويفهم كالم العرب.لالباألدوات 

راءات وأخبار جة إىل القىل أن احلافرسون يف مقدماهتم، عوألمهية املعنى نّص امل

خبار فلمعرفة دقائق املعاين، وأما العرب مرتبطة بفهم املعنى والوعي به، فأما األ

ئمة من اآلية أو القيف معنى الرتجيح ألحد املعاين ا"فيحتاج إليها القراءات 

ألهنا إن كانت ، العرب نى، فذكر القراءة كذكر الشاهد من كالمالستظهار عىل املع

وية، وإن كانت شاذة، فحجتها ال من حيث ال جرم أهنا تكون حجة لغمشهورة، ف

، ألهنا ال تكون صحيحة الرواية، ولكن من حيث أن قارئها ما قرأ هبا إال الرواية

به إال إذا عرفت سالمة  صحيح، إذ ال يكون القارئ معتداً  ريباستنادا الستعامل ع

عنى العرب واملعنى، وإنزاٌل للموثيق بني القراءات وأخبار  و ربط، وه" (2)عربيته

اية من باب الصحة اللغوية الستنادها إىل منزلة رفيعة يّتأتى من أجلها قبول الرو

 كالم العرب دون تصحيحها يف ذاهتا.

                                       
 .(32ـ  1/31)  الطربيتفسري (1)
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إىل جمال أوسع، فلحظ ابن عاشور غفلة سبيل ضبط املعنى  يف وتقدم املفرسون

تي يذكرها املفرسون، املعاين الاجلمع بني رسين عن تأصيل منهجية املتقدمني من املف

ح معنى من املعاين التي حيتملها لفظ آية فلذلك كان الذي يرج"بينها، رتجيح الأو 

رى املعاين هم عىل ذلك بل نعاب. ونحن ال نتىمن القرآن، جيعل غري ذلك املعنى ملغ

يف  هيع الكالم العريب البليغ، معايناملتعددة التي حيتملها اللفظ بدون خروج عن م

عىل هذا القانون. فذلك  تفسرينا هذا إذا ذكرنا معنيني فصاعداً  فنحن يف .تفسري اآلية

اه يإ مما محل بعض املفرسين عليه يف آيات من القرآن فليس تركنا وإذا تركنا معنى

كره يف عىل إبطاله، ولكن قد يكون ذلك لرتجح غريه، وقد يكون اكتفاء بذ داالً 

، وهذا داٌل عىل أّن الرتجيح بني املعاين ال يتوقف "(1)ةتفاسري أخرى جتنبا لإلطال

 رس وتقدمه، وإنام ضابطه احتامل اللفظ ومنهج العرب يف كالمهم.عىل قيمة املف

 اه:يضااملوقف من إعجاز القرآن وق ب(

منها جّتلت يف مقدمات التفاسري عناية مّطردة بإعجاز القرآن، حيث بدأ عدد 

، (2)اسـحـنـلـرآن لـقـي الـانـعـا: مـهـنـوم رآن،ـاز القـجـارة إىل إعـاإلشـب

ون ـمصـدر الـ، وال(4)افـشـالكي ـخرشي فـ، والزم(3)ةـيـطـن عـرر البـحـمـوال

، (8)المـالس دـن عبـز بـعـ، وال(7)يبـطـ، واخل(6)ويـبغـر الـيـسـفـ، وت(5)نـيـمـللس

                                       
 .(1/100) والتنويرالتحرير  (1)

      .(41) معاين القرآن للنحاس (2)

     . (1/33) املحرر (3)

 .(23) تفسري الكشاف (4)

    . (3) الدر املصون (5)
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، (5)، واخلازن(4)، والقرطبي(3)، واإلجيي الشافعي(2)، واملاوردي(1)وأيب السعود

، وسيد (10)، واملظهري(9)، والصابوين(8)وكاينالش، و(7)، والقونوي(6)والطربي

إعجازه،  ارشور يلتفت إىل النظام القرآين العام ومس، ونجد ابن عا(11)طنطاوي

احلمد هلل عىل أن بني للمستهدين معامل مراده، ونصب جلحافل املستفتحني "فيقول: 

 هرت يوماً ، وأعجز بعجائبه فظمعصوماً  عاماً  قانوناً  فأنزل القرآن أعالم أمداده

د للرؤية الرتاثية حيث ، وهو امتدا"(12)ملا بني يديه ومهيمناً  ، وجعله مصدقاً فيوماً 

 ": ×دمة اجتاهه إىل هذا فيقول عن معجزة الرسول قم يؤكد أبو حيان يف
املعجزات، وأكرب  املخصوص بالقرآن املبني، والكتاب املستبني، الذي هو أعظم

اقي بقاء األطواق يف األعناق، اجلديد عىل اق، الباآليات البينات، السائرة يف اآلف

 الذروة ىلإ دم األعصار، اللذيذ عىل توايل التكرار، الباسق يف اإلعجازتقا

 ."(13)العليا
ولعل من أسباب االهتامم باستفتاح القول يف مقدمات التفاسري باحلديث عن 
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بام نحن بصدده  نايةالع"ن، هو االرتباط باجلانب العقدي للمسلم، ألّن إعجاز القرآ

 ،نبعت من خمتزن أصل كبري من أصول اإلسالم إنام ؛من بيان وجوه إعجاز القرآن

، وكونه املعجزة الباقية، وهو املعجزة التي ×لكربى للنبي اة وهو كونه املعجز

. ويمكن النظر يف تناول املفرسين يف "(1)رصحياً  ياً حتدى هبا الرسول معانديه حتد

 إعجاز القرآن الكريم وفق اآليت:مقدماهتم ملوضوع 

 الا: منهج املعاجلةأو 
رتباطها اد جاءت إشارات عابرة إىل منهج تناول هذه القضية، فجرى تأكي

ل، وقد حكى البقاعي بالبعد العقدي، وأهنا واسعة اجلوانب متعددة التفاصي

إن  " احلرية التي تعصف بعقل املؤمن للوصول إىل وجه اإلعجاز، فقال:مستوى 

ملعانيه، وحتصل له عند سامعه روعة سمع القرآن من ذكي وغبي هيتز ل من ك

ه، وكلام دقق النظر يف املعنى غريبنشاط، ورهبة مع انبساط ال حتصل عند سامع 

ل ربط كل مجلة بام ىل تأمعظم عنده موقع اإلعجاز ثم إذا عرب الفطن من ذلك إ

متباعدة األغراض متنائية  تلته، وما تالها خفي عليه وجه ذلك، ورأى أن اجلمل

فظن أهنا متنافرة فحصل له من القبض، والكرب أضعاف ما حصل له  املقاصد،

، "(2)البسط ربام شككه يف ذلك بكثري وزلزل إيامنه، وزحزح إيقانهوز بالسامع من اهل
اقشة جمموعة من قضايا اإلعجاز مدخاًل عند ابن عاشور ملنوهي احلرية التي كانت 

ه يستحرض اخلصومة أو اخلالف صة فيام يتصل بعلم املناسبات، وكأنالبالغي، وخا

عىل أنه قد ال يكون يف   " :وربني البقاعي وغريه ممن رّد عليهم، فيقول ابن عاش

ألنه قد  ؛لمفرسموقع اآلية من التي قبلها ظهور مناسبة فال يوجب ذلك حرية ل

ن حدوث سبب يكون سبب وضعها يف موضعها أهنا قد نزلت عىل سبب، وكا

ورة التي وضعت فيها ، فقرئت تلك اآلية عقب آخر آية نزوهلا يف مدة نزول الس

                                       
 .(1/102) ير والتنويرالتحر (1)

 .(12ـ  11) نظم الدرر (2)
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ن عاشور إىل وضع األسس لضبط آلية التناول ه ابجتفا، "(1)انتهى إليها النزول

حيرصه املتأمل كان علينا وجوه اإلعجاز ال إذ قد كان تفصيل و "واملعاجلة، فيقول: 

 املناسبات، ، وأما البقاعي فيتخصص يف"(2)الكها أن نضبط معاقدها التي هي م

رأيت من  مافهذا كتاب عجاب رفيع اجلناب يف فن  "ويؤكد أنه مل يسبق إليها، 

ر عليه، أذكر فيه إن شاء اهلل مناسبات ترتيب السوسبقني إليه وال عول ثاقب فكره 

 ."(3)واآليات، أطلت فيه التدبر ، وأنعمت فيه التفكر آليات الكتاب
 اثنياا: تعريف املعجزة

التوقف عند تعريف املعجزة الرتباطها بالُبعد العقدي، فهي ليست  تنطلق أمهية

ه املفرس عىل حترير معناها، ولذا يرى ابن  انتعريفًا للبي فحسب، وإنام ُيبنى توجُّ

اإلعجاز بالقرآن ليكون آية دالة عىل صدق  "لقرآن الرئيسة: قاصد اعاشور أن من م

بعد التحدي، والقرآن مجع كونه  التصديق يتوقف عىل داللة املعجزة ذإ؛ الرسول

 ﴾ ۆ      ۇ  ۇ  ڭ   ﴿ يهفع والتحدي وق ،معجزة بلفظه ومتحدى ألجله بمعناه

ال ووضوحه. هذا ما بلغ إليه مدخل يف ظهور مقتىض احل باب النزولوملعرفة أس

، فالتصديق واإليامن "(4)يف إحياء علوم الدين بعض من ذلك وللغزايل استقرائي

والتعجيز يتعلق بداللة املعجزة، وارتباطها بمسائلها األخرى مثل التحدي 

  غريه من آياتز يفام أن إعجاز القرآن يقرن باإلعجايسواالنقطاع وغريها، ال

لذا ينص املفرسون يف مقدماهتم عىل أن املعجزة القولية ال الرسل وبراهينهم، و

 .(5)جمال فيها لتوهم السحر

                                       
 (.1/81) التحرير والتنوير (1)

 (.1/410) تنويروال التحرير (2)

 .(1/2) نظم الدرر (3)

 .(1/41) تنويرتحرير والال (4)

 .(3) تبصري الرمحن وتيسري املنان (5)
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ويبني املفرسون عىل تعريف املعجزة ارتباطها بمعنى اآلية، ومن ثم ينتقلون إىل 

ذلك قة عن غريه من الكتب الساموية، وعال ينالتحدي، وفارق اإلعجاز القرآ نوع

وإنام سميت آية ألهنا دليل عىل أهنا  "ن عاشور: لقرآن ونظمه، فيقول ابببالغة ا

ألهنا تشتمل عىل ما هو من احلد األعىل يف  × موحى هبا من عند اهلل إىل النبي

 أنا لوقوعها مع غريها من اآليات جعلت دليال عىل بالغة نظم الكالم، وألهن

حتدى النبي به أهل  ليف البرش، إذ قدالقرآن منزل من عند اهلل وليس من تأ

الفصاحة والبالغة من أهل اللسان العريب فعجزوا عن تأليف مثل سورة من 

 مظاهرها القرآنية، ومنها: ، ولذلك نجده عندما يناقش قضايا البالغة أو"(1)سوره

البالغي من ي إنه ينقل التناول أ، الفواصل القرآنية، يؤكد صلتها بداللة اإلعجاز

إىل أن يكون مرتبطًا ببعده العقدي، فيعقد الصلة بني ه العلمي املجرد مستوا

از القرآن الذي صنع هذا جالتحدي واإلعجاز من جهة والوجه الدقيق من إع

بلغائهم عن بعجز  التحدي فأما "التحدي والتعجيز من جهة أخرى، 

القدرة يستوي يف  ي الاخلصوصيات البالغية الت منفأمر يرتبط بام فيه  معارضته

عهم بل خاصة بلغائهم من خطباء وشعراء، وكان من مجلة طرق اإلعجاز عليها مجي

 ."(2)البديع ، ومن ذلك فواصل اآليات  نما يرجع إىل حمسنات الكالم من ف
ه ه جيتهد يف ربطوجه القول بإعجاز القرآن، فإنّ وحني يتجه املفرس إىل اختيار 

يف مسائل اإلعجاز  ارتضاه وجهة نظرهسيفرض معناه الذي  داللة املعجزة، حيثب

األخرى، ومنها املوقف من الرصفة ـ مثاًل ـ فيعلق عليها ابن عاشور حمددا وجه 

 مةئأما الذي عليه مجهرة أهل العلم والتحقيق واقترص عليه أ" عجاز:إلا

وأهل العربية كام يف املواقف، فالتعليل  اجلاحظ احلرمني وعليه اموإم األشعرية

                                       
 (.1/74) التحرير والتنوير (1)

 . ، وفيه ربط بني الفاصلة وداللتها البالغية ووجه اإلعجاز فيها(1/67) ، وانظر منه(1/83) التحرير والتنوير (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13974
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13974
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13974
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احة مبلغا تعجز قدرة جات البالغة والفصبلوغ القرآن يف در لعجز املتحدين به بأنه

 لق؛ بل إنه ينط"(1)ه ونسري عليه، وهو الذي نعتمدعن اإلتيان بمثله بلغاء العرب

غريهم، وظهر تأكيد از العرب وإعجاز ليناقش ما يتصل بإعج من معنى املعجزة

ارتباط املظهر البالغي باإلعجاز، وأّنه أعجز أئمة البالغة ويلحق هبم غريهم من 

ألن عجز  ،فكان االعتبار بفواصله التي هي مقاطع آياته عندهم أهم"باب األوىل، 

ثر به احلجة عليهم وعىل دمهائهم، فلام ك ومقادهتم وأويل البالغة والرأي منهم تق

إلسالم من دمهاء العرب ومن عموم بقية األمم، توجه اعتناء أهل الداخلون يف ا

 ."(2)عىل قارئيهالقرآن إىل ضبط وقوفه تيسريا لفهمه 
جتاه بعض القضايا وضمن ارتباطات املفرس بتعريف املعجزة تتضح موافقهم 

فال  ،زاإلعجا أما"يرصح ابن عاشور بقوله: ث يح املشكلة، ومنها قْدر التحدي،

مثل سور  ألن التحدي إنام وقع بسورة ،تحقق يف كل آية من آي القرآنيلزم أن ي

 فكل مقدار ينتظم من ثالث آيات من القرآنالقرآن، وأقرص سورة ثالث آيات، 

 هلا. يةاملعجزة تأسيس حلسم القضايا التال، فتعريف (3)"اً جيب أن يكون جمموعه معجز

                                       
 (.1/104) التحرير والتنوير (1)

، ، سهل عليهم أن يأتوا بمثل سورة من سورهلسهل وسجإنه ، ويقول: (1/83) حرير والتنويرالت (2)

ملتحدين أيضا متواتر جز ا، وع، فالتحدي متواتر، فكان كام سجلوسجل عليهم أهنم ال يفعلون ذلك أبدا

وما استطاعوا اإلتيان ، ري عاجزينم غيموا الدليل عىل أهنبشهادة التاريخ إذ طالت مدهتم يف الكفر ومل يق

 .(1/103)التحرير والتنوير:  إىل املقاومة بالقوة له ثم عدلوابسورة مث

يمها ليحكم عىل نوع اإلعجاز اهويعول ابن عاشور عىل قيم البالغة ومف، (63ـ 1/62)التحرير والتنوير (3)

بعدد من اآليات،  مأن يتحداه ة دونة، أي وإن كانت قصريإنام وقع التحدي بسور"ومستواه، فيقول: 

غرض الذي سيق فيه من فواتح ما مرجعه إىل جمموع نظم الكالم وصوغه بسبب الني البالغة ألن من أفان

غرض ، وفنون الفصل ، واإلجياز واإلطناب ، الالكالم وخوامته ، وانتقال األغراض ، والرجوع إىل 

 ه إليقاع التحدي بسورة دون أنجهذا هو الولطيبي قد جعل رشف الدين اواالستطراد واالعرتاض ، و

 (.1/104)التحرير والتنوير:  من اآلياتجيعل بعدد 
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 اثلثاا: وجوه اإلعجاز
ملفرسون يف مقدماهتم، هي مسألة القول بوجوه ناقشه ا أميز ما يتضح أنّ 

ت له سهام األفهام، وال لضاتن مل أر غرضاً  "اإلعجاز، ومناقشة اختالفاهتم فيها، و

ا حرسى، واقتنعت بام بلغته من صبابة غاية تسابقت إليها جياد اهلمم فرجعت دوهن

غة الشاغل ل البالزل شغل أهفإنه مل ي، وجوه إعجاز القرآن وض يفاخلمثل  نزراً 

، ولعل السبب يف تواتر املفرسين ملناقشة وجوه "(1)وموردها للمعلول والناهل

علامء يف يق معنى اإلعجاز وتعميق اإليامن، وعند النظر يف أقوال القاإلعجاز هو حت

عجاز البياين، وحيسم اإلوجوه اإلعجاز، نجد الطربي يناقش تفاصيل القول ب

، وعقد (2)م بالعجز، وأذعنوا له بالتصديقحدين أقروا مجيعهموقفه بأن املت

ح لامء فيه، ثم رصعل، وناقش اختالف ا(3)املاوردي فصاًل عن وجوه إعجاز القرآن

تصاص أحدها بأن يكون بأنه يصح أن يكون كل واحد منها إعجازًا، وليس اخ

يف اإلعجاز،  غجازه من األوجه الثامنية، فكان أبلعإ معجزًا بأوىل من غريه، صار

 أنواع ناحية من اإلعجاز األلويس وجوه ، وناقش(4)دع يف الفصاحة واإلجيازوأب

ـرق  واالعرتاض وإبطاهلا عليهم الرد مع رموزها، بعض وأ هبا، تقول التي الف 

 وذهب ،بجيالع والوزن الغريب كالنظم املعتزلة، بعض يراه ام إىل فأشار عليها،

 إسحاق أبو األستاذ وقال ة،البالغ عىل لهتاماش هو  إعجازه أن إىل اجلاحظ

 وقال معارضته، عن العرب بلغاء دواعي برصف إعجازه: والنظام األسفرايني

: ريهغو اآلمدي وقال املعارضة، يف منها بد ال التي العلوم بسلبهم: رتىضملا

 إعجاز يف ة هي الظاهرةجه األربعوألفهذه ا "ثم عقب اآللويس: بجملته، اإلعجاز

                                       
 .(1/101) لتحرير والتنويرا (1)

 .(1/30) تفسري الطربي (2)

 .(1/30) النكت والعيون (3)

 .(1/33) النكت والعيون (4)
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 الرتبة بلغت حيث وفصاحته بالغته عىل االقتصار اجلمهور عند واملشهور رآنالق

، وأما "(1)النساء حتى الشأن هذا أهل ىلع ختفى تكد مل التي القصوى والغاية العليا

 امب أم القديم بالكالم واقع أهو القرآن، إعجاز يف سالنا اختالف ابن عطية فيناقش

 القول" بأن يقطع ثم ملرسودة،ا والغيوب دقة،صاال األنباء من تعاىل اهلل كتاب يف

 ظمه،نب وقع إنام التحدي أن نفسه يف الصحيح وهو واحلذاق اجلمهور عليه الذي

 بكل أحاط قد تعاىل اهلل أن إعجازه ووجه. ألفاظه فصاحة وتوايل معانيه، وصحة

 أي حاطتهإب علم القرآن من اللفظة ترتبت فإذا ،علامً  كله بالكالم وأحاط علاًم، يشء

 إىل القرآن أول من كذلك ثم املعنى، بعد املعنى وتبني األوىل تيل أن صلحت لفظة

 يكن مل برشاً  أن رضورة ومعلوم والذهول، والنسيان، اجلهل، معهم والبرش آخره،

 ."(2)حميطاً  قط
من وجوه اإلعجاز  حدلحظ أن قلياًل من املفرسين مْن تعمق يف وجه وانو

فرسين يف مقدماهتم عرض الوجوه عامة، ن الغالب عند املليفصل فيها، حيث كا

املناسبات  ملوأما التفصيل يف وجه واحد فقليل، ومنهم البقاعي، الذي ناقش ع

ت األهم، من ناسباعلم امل"بوصفه وجهًا من أوجه اإلعجاز البالغي، حيث إّن 

ء الرتتيب وموضوعه أجزاء اليش منه علل فعرعلم ت مناسبات القرآن وغريه،

ناسبته من حيث الرتتيب، وثمرته االطالع عىل الرتبة التي يستحقها املطلوب علم م

أمامه من االرتباط والتعلق الذي هو كلحمة  اجلزء بسبب ما له بام وراءه، وما

علل ترتيب أجزائه، وهو رس آن علم تعرف منه علم مناسبات القرسب، فالن

ليقدم اخلالصة عاشور، حيث ذهب  ، ومن الذين فّصلوا وأطالوا ابن"(3)ةغالبال

نرى العامة من القول بوجوه اإلعجاز، وفق ما يراه من ارتباطه بالبالغة، فيقول: 

                                       
 .(1/32) روح املعاين (1)

 .(1/52) جيزاملحرر الو (2)

 .(6ـ 1/5) رم الدرنظ (3)
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ا بلوغه الغاية القصوى ممأوهلا:  ؛إىل ثالث جهات عجاز راجعاً وجوه اإل مالك

يقة يات يف نظمه مفيدة معاين دقفكيالعريب البليغ من حصول  يمكن أن يبلغه الكالم

وثانيها:   ة،صة من بلغاء العرب مما ال يفيده أصل وضع اللغمن أغراض اخلا اً ونكت

يف أساليب  الكالم مما مل يكن معهوداً  مظما أبدعه القرآن من أفانني الترصف يف ن

 ما أودع فيه من املعاين . وثالثها:تسمح به اللغةالعرب، ولكنه غري خارج عام 

مل تبلغ إليه عقول البرش يف ا ية والعلمية مماحلقائق العقل حلكمية واإلشارات إىلا

إنه  ثي، ح(1)عرص نزول القرآن، وهذه اجلهة أغفلها املتكلمون يف إعجاز القرآن

مالك الوجوه، وكأنه بعد جتربة عميقة يف املناقشة والقراءة والتتبع خيرج إىل ضبط 

خمالفًا لغريه وإْن كان ذلك  عدها يتفرع منها، حتىبا معني ببيان رؤوس الوجوه، وم

 العلامء؛ بل إنه يرصح بأنه يشري إىل معان أغفلها بعض العلامء السابقني. من

عجاز، حيث وجدنا ظاهر يف مناقشة وجوه اإل ومما يلحظ أن منطق اجلدل

الفرق املتنوعة، وينشغل باإلبطال والرد األلويس يستعرض أقوال أهل 

عىل العز بن  ، وينشغل يف الردوأما البقاعي فيهتم بعلم املناسبات ،(2)والنقض

، ثم يربطه بإعجاز (3)عبدالسالم عىل موقفه السلبي جتاه علم املناسبات البالغي

، ، وهو الذي مل ينج من النقد(4)ن غفلتهم عنهويعيب عىل مجهور املفرسي القرآن

 .(5)يأت بام فيه مقنع حيث رأى ابن عاشور أنه مل

لية يف إعجاز ض القضايا التفصيوضمن ذلك نجد بعض املفرسين يتتبع بع

القرآن، كارتباط أسباب نزوله باإلعجاز، ويربطها بالُبعد البالغي، أو يدّلل هبا عىل 

                                       
 ، بترصف.(1/410) التحرير والتنوير (1)

 .(1/32) روح املعاين (2)

 .(8ـ1/7) نظم الدر (3)

 .(1/9) نظم الدرر (4)

عض املتكلمني يف اإلعجاز بعض الوجوه املهمة فيه ، وينتقد ابن عاشور إغفال ب(1/8) التحرير والتنوير (5)

 .(1/104 )التحرير والتنوير:
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يف ، إضافة إىل ربطه تكرار اآليات وتنوع املقاطع والتفنن (1)هج العربنم

، (2)عىل املستمع والقارئ قيلةثن املحسنات البديعية بوجوه اإلعجاز دون أن تكو

ل هبا ابن عاشور وربطها باإلعجاز البالغي مسألة تفاوت التي انشغلقضايا ومن ا

بام يشتمل   لصحيحة املتواترةالعرش ا القراءاتبالغة القرآن، فهو يشري إىل تفاوت 

وهو أو الفصاحة أو كثرة املعاين أو الشهرة،  عليه بعضها من خصوصيات البالغة

من ترجيح قراءة عىل  انعاً كان ال يرى ممن العلامء  كثرياً عىل أن متقارب،  زايمت

 ةي، ثّم يرتفع باملسألة البالغ(3)من ناحية بالغية، كابن جرير والزخمرشيغريها 

جيح يض ترهل يف ن قلت:فإ "بالبعد العقدي، فيقول: وصلتها باإلعجاز لريبطها 

فيفيض إىل أن  ة أبلغ من املرجوحةحاجبعض القراءات عىل بعض إىل أن تكون الر

قلت: حد اإلعجاز مطابقة الكالم جلميع مقتىض ؟ إلعجازارجوحة أضعف يف امل

املعجز يكون بعض الكالم  ، وجيوز مع ذلك أنتاحلال، وهو ال يقبل التفاو

سن كاجلناس واملبالغة، أو عىل لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه احل مشتمالً 

 ."(4)زاً أو بالتفنن معج ة،يادة الفصاحتتعلق بز
 غة واللغة:البال اإلعجاز يف رابعاا: أثر

يربط بعض املفرسين الذين يرون اإلعجاز يف البالغة، بني وجوه اإلعجاز 

طبيقات البالغة من جهة أخرى، مع أهنم ال يّدعون أهنم توودالئله من جهة 

                                       
 .(1/50) تنويرير والالتحر (1)

 .(1/68) التحرير والتنوير (2)

ن القرآ، و(1/62) ، وانظر: التحرير والتنوير(32) تفسري الكشاف، (29ـ  1/28) : تفسري الطربيانظر (3)

ية حيتاج السامعون إىل علمه وكل ما له حظ يف البالغة سواء كانت متساو ينبغي أن يودع من املعاين كل ما

مرادا معه ال مرادا دونه سواء و أدنى منه عنى األعىل مقصودا وكان ما هن املإذا كا لبالغةأم متفاوتة يف ا

و انت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولكيب عليها متساوية يف االحتامل والظهور أم ككانت داللة الرت

 .(94ـ  1/93لتحرير والتنوير: ا)أن تبلغ حد التأويل وهو محل اللفظ عىل املعنى املحتمل املرجوح 

 .(63ـ 1/62) تحرير والتنويرال (4)
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دالئل  " يصتقح البالغي الكامل، فيقول ابن عاشور: إنني ال أسيقومون بالرش

صنفاته، وكل صغري وكبري مستطر. السور، فذلك له ماإلعجاز يف آحاد اآليات و

أدب لغة  ثم ترى منها بالغة القرآن ولطائف أدبه التي هي فتح لفنون رائعة من

وفتح ممالك، ح بصائر، وفتح عقول، العرب حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتْ 

، عىل "(1) من قبل مل يبلغه أدب أمةٍ  ًتقىرم غض ارتقى به األدب العريب وفتح أدب

ديق خان أن بالغة البلغاء تتقارص وتتصاغر عن مقام إعجاز حني يرصح ص

تفسري   وجوه البالغة يف أماكنها مننيب، وقد وعد الطربي قبلهم بأنه سي(2)القرآن

 أن يكون ما يف كتاب اهلل املنزل عىل"لعرب تقتيض القرآن، فريى أن فنون بالغة ا

 ."(3)ًا، وله مثاًل وشبيهاً ريظمن ذلك، يف كل ذلك له ن ×بيه حممد ن
وحياول ابن عاشور ربط هذا املعنى من مفاهيم البالغة، فيقول عن التفاوت 

سمى يف عرف مرجع هذا الصنف من اإلعجاز إىل ما ي " القرآن: يفوعند البلغاء 

 يف وفرة إيداع الكالم من مسهفإن بلغاءهم كان تناف ،الغيةعلامء البالغة بالنكت الب

وبذلك تفاضل بلغاؤهم، فلام سمعوا القرآن انثالت عىل كل من  ،تهذه النك

وهو  ،"(4)قدرته قبال بمثله سمعه من بلغائهم من النكت التي تفطن هلا ما مل جيد من

ة، ولذلك فرّس اإلعجاز ل باإلعجاز بأسبابه البالغيحرص منه عىل ربط القو

 هم يف النكت البالغية.تيقبمنهج العرب وطر

وري، فإنه يرشح منهجه بأنه التزم إبراز الكنايات وحتقيق املجازات باوأما النيس

؛ بل إّن ابن عاشور (5)عرباتاله واالستعارات وهذا النوع من الرتمجة مما تسكب في

                                       
 .(1/101) التنويرالتحرير و (1)

 .(9) تفسري فتح البيان (2)

 .(1/29) تفسري الطربي (3)

 .(1/111) ر والتنويرالتحري (4)

 .(6) تفسري غرائب القرآن (5)
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ود العلامء السابقني سريه يف اجلانب البالغي، ويشري إىل جهُيرّقي تأويله وتف

حيث  ،وابن األثري والسكاكي القاهر وعبد هالل العسكري وأيب أيب بكر الباقالين أمثالك

 ،ون البالغةنفيف بليغ كالم العرب من بعض ورد ما ون بني ما ورد يف القرآوازنوا 

كصنعنا هاهنا أن يصف هذه   مجالياً  وليس من حظ الواصف إعجاز القرآن وصفاً "

ها ا، فحسبنا أن نحيل يف حتصيل كلياهتا وقواعدانينهفألكثرة  مفصالً  اجلهة وصفاً 

لقسم الثالث او دالئل اإلعجاز، وأرسار البالغة،: عىل الكتب املجعولة لذلك مثل

حو ذلك، وأن نحيل يف تفاصيلها الواصفة إلعجاز آي نوفام بعده من املفتاح، 

وما  ، الزخمرشي ةموعمدهتا كتاب الكشاف للعالالقرآن عىل التفاسري املؤلفة يف ذلك، 

يف احلرص عىل اجلوانب  هج، فهو يلتزم منه"(1) يف تفسرينا هذا رهسنستنبطه ونبتك

املنهجية، وذكر األصول واملعاقد الكربى لإلعجاز البالغي، ويشري إىل جهود 

منه لتقديم  الكتب البالغية املتخصصة املستوعبة، وكأهنا حماولةغريه، وحييل إىل 

غيني، بام يعني تعميق بالالنامذج الكافية، وتأجيل التفصيل إىل مواضعه عند ال

غة والتفسري، وهو ما يتفق مع رؤى الزخمرشي حني طالب عامل الالصلة بني الب

ألقران يف علم ن برز عىل افالفقيه وإ "التفسري أن يكون مطلعًا عىل علوم البالغة، 

أهل الدنيا يف صناعة الكالم، وحافظ  كلم وإن بزّ الفتاوى واألحكام، واملت

ن كان من احلسن إوكان من ابن القّرية أحفظ، والواعظ  نوإالقصص واألخبار 

والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات  ،البرصي أوعظ

تلك الطرائق، وال يغوص عىل يشء من هم أحد لسلوك ال يتصّدى من ؛بقّوة حلييه

وعلم ين اعك احلقائق إال رجل قد برع يف علمني خمتصني بالقرآن، ومها علم املتل

 ."(2)البيان
                                       

 .(1/106) التحرير والتنوير (1)

 .(23) تفسري الكشاف (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12604
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12604
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12604
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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جاء يف نظمه بأسلوب "القرآن بتحقيق هدف اإلعجاز، حيث  ةغوبذا تتميز بال

نظمه يمنح ومها: مقصد املوعظة ومقصد الترشيع، فكان  ،جامع بني مقصديه

وهو يف هذا النوع يشبه خطبهم، وكان يف  ،يعلموهبظاهره السامعني ما حيتاجون أن 

كثرية يف الترشيع واآلداب امل اخلبري أحكاما ًالع نهج ممطاوي معانيه ما يستخر

 ."(1)هاغريو

 اخلصائص البالغية (ج
يؤسس املفرسون لفكرة رئيسة، وهي أن بالغة القرآن داعم إلعجازه، وأن 

 مع يدعُ ومل "غة لنقل مقاصده، اإلعجاز مرتبط بالبالغة، وقد استخدم القرآن البال

ه البالغة، فبنى و تقصري يف بعض ما تقتضيأتلك الفصاحة داع إىل ارتكاب رضورة 

ومل ترزح حتت قيود  ،السة الشعرنظمه عىل فواصل وقرائن متقاربة، فلم تفته س

 ،ولكنه فاق يف فصاحته وسالسته عىل األلسنة ،منثوراً  امليزان، فجاء القرآن كالماً 

ان كونه من كمة من أقل تنافر وتعثر عىل األلسنة. ففق كلامته وتراكيبه يف السالوتوا

يف ، فتوصيف بالغة القرآن غاية مهمة لدى املفرس "(2)يف إعجازه النثر داخالً 

مقدمته، حيث إنه يستخدم املنهج البالغي لوصف البالغة نفسها، وحيكم عىل 

 از.طبيعة األسلوب والرتاكيب، ثم يربطها باإلعج

لك خصائص البالغة وأرسارها، فإهنم يربطون ذوعندما يناقش املفرسون 

لون تبعًا باإلعجاز، ويفرسون وج ه اإلعجاز بقوة البالغة ومتاسك الرتاكيب، ويص 

ك إىل تأسيس علوم أو مفاهيم جديدة لرتسيخ ذلك، ومنه علم املناسبات الذي لذل

 أعيدت سورة كل وأن ملكررات،ا القصص أرسار لك يتبني وبه "أّصله البقاعي، 

 املعنى ريغ القصة تلك يف عليه لتداس السورة تلك يف أدعى فلمعنى قصة فيها

                                       
 .(116 ـ1/511) والتنوير التحرير (1)

 .(1/115) التحرير والتنوير (2)
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 تلك بحسب األلفاظ اختلطت هنا ومن السابقة، السورة يف له سيقت الذي

 خيالف ال أنه مع والتطويل واإلجياز والتقديم بالتأخري النظوم وتغريت األغراض،

 تلك غموض قدر وعىل القصة، به تكونت الذي ىاملعن أصل ذلك من يشء

 ."(1)انكشافها بعد اوضوحه وكون املناسبات،
د ابن عاشور رص املفرسون عىل التنبه إىل ما يتميز به القرآن الكريم، فعقكام ح

قد اشتمل القرآن عىل أنواع أساليب الكالم "فصاًل عن مبتكرات القرآن، ويقول: 

نويع حكمتني داخلتني يف ونوا يعرفوهنا وإن لذلك التوابتكر أساليب مل يك ،العريب

إذ قد تعارف األدباء يف كل عرص أن يظهر  ؛ا ظهور أنه من عند اهللمهاإلعجاز: أوال

والثانية أن يكون يف  أو أسلوبني ساليب خمتلفة ، كل جييد أسلوباً نبوغ نوابغهم عىل أ

يقول إن هذا األسلوب  ذلك زيادة التحدي للمتحدين به بحيث ال يستطيع أحد أن

يدخل إىل  ، أي إن املفرس"(2)ارضتهلعولو جاءنا بأسلوب آخر  ،بق يل معاجلتهمل تس

لبالغة، وذلك ألن القرآن إنام معنى التفسري ودالالت القرآن وهداياته من بوابة ا

 نزل بلغة العرب، وهنا تكون خصائصه من جنس البالغة التي جاء هبا.

 الفنون البالغية: د(

علومًا  ستبالغة إال من منظور اإلعجاز نفسه، فليينظر املفرّس إىل فنون ال مل

فحسب، وليست منفصلة عن املعنى، وإنام هي جزء رئيس من تنحرص يف اجلامل 

وفائدته املعرفة بمعاين كالم اهلل عىل الوجه "ة، ولعلم البالغة قدر كبري، لالدال

                                       
 .(1/14) دررنظم ال (1)

 هدفاً  متثل األدائية ومستوياهتا البالغية يباألسال أن إىل ورعاش ابن ، ويشري(1/115) التحرير والتنوير (2)

 لوعيفا العريب، مالكال يف جديدة سنة قدم وأنه القرآن، مبتكرات عىل الرتكيز منهجه من وكان إليها، اجته

 البرشي البالغي األسلوب يف البياين الفرق حلظة ليستبني قدرة املفرس منح ومنهجهم العرب ببأسلو

 .(1/120: والتنوير التحرير) القرآين واألسلوب
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ه باليهود ارئ القرآن دون فهم، ويشبه، وهنا نجد السمني احللبي يذّم ق"(1)األكمل

يربأ بنفسه عن هذه املنزلة ، ويرى أن عىل اللبيب أن همالذين يقرؤون التوراة دون ف

يطلع من علومه عىل أمهها وآكدها، وهي بعد ف"عندما ينهض إىل قراءة القرآن، 

جتويد ألفاظه بالتالوة مخسة علوم: علم اإلعراب وعلم الترصيف وعلم اللغة 

ملن  ل، ويشرتط صديق خان للمفرس رشوطًا ال حي"(2)م املعاين وعلم البيانوعل

 .(3)التفسري، ومنها: أن يعرف املعاين والبيان والبديععري منها أن يتعاطى 

ا يتوقف املفرس عند فٍن أو أسلوٍب بالغي، فإنه يركز عىل سبب وروده يف موعند

ايات معناه البالغي املرتبط هبدالقرآن، وأنه يتجاوز معناه الفني الرصف، ليكون 

ط، وإنام هدفه هدف اإلمحاض أو العربة فقر القرآن هو السبب، فريفض ابن عاشو

ولذلك نرى القرآن  ؛ة وفوائد لألمةمج إن يف تلك القصص لعرباً  " الربهان والبيان.

يأخذ من كل قصة أرشف مواضيعها ويعرض عام عداه ليكون تعرضه للقصص 

مل تأت القصص يف القرآن متتالية تفكه هبا. من أجل ذلك كله عن قصد ال منزهاً 

كتاب تاريخ، بل كانت مفرقة موزعة عىل  يف سورة أو سور كام يكون بةمتعاق

معظم الفوائد احلاصلة منها هلا عالقة بذلك التوزيع، هو ذكر  مقامات تناسبها، ألن

و األسلوب وموعظة ألهل الدين فهو باخلطابة أشبه وللقرآن أسلوب خاص ه

 جاء وهذا يعني أن القرآن إنام ،"(4)ذكري وبالذكر يف آيات يأيت تفسريهااملعرب عنه بالت

رفيًا؛ بل إن متيزه هو حعىل هنج العرب يف كالمهم، ولكن دون أن يكون مطابقًا 

الذي منحه األسلوب اخلاص به، فهو ال يقدم آياته وفق التسلسل املعتاد يف الكالم 

عام، ويفارقه يف سامت خيتص هبا، وإنام حيافظ عىل القالب الالبرشي الرصف، 

                                       
 .(1/3) حاشية الصاوي عىل اجلاللني (1)

 .(4) الدر املصون (2)

 .(17) فتح البيان (3)

 .(1/46) التحرير والتنوير (4)
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منهج العرب يف استخراج أرسار كالمهم، ينئذ أن ُتستخرج أرساره بح وواجب

حياور تارة بأوضح عبارة، ويلوح  "بتقريره، ألّن القرآن  وهو ما ُعني املفرسون

هر من أن ، فالصلة بني األسلوب البالغي واملعنى أش"(1)بألطف إشارة أخرى

ه، وهو ارتباط املعنى من يتجاوز تأكيد ذلك إىل تأكيد األعمق ترشح، ولكن املفرس

 "فصل بمراد اهلل. رآين بالبالغة، وصلته بإعجاز القرآن، وأّن فائدته الوعي املالق
معاين القرآن ومقاصده ذات أفانني كثرية بعيدة املدى مرتامية األطراف موزعة  إن

واآلداب يف آياهتا ، والقصص يف  م مبينة يف آيات األحكام ،، فاألحكا عىل آياته

 ." (2)واحدة عىل فنني من ذلك أو أكثر، وربام اشتملت اآلية ال هامواقع
عاشور منهجه يف دراسة القرآن، فيقول معلقًا عىل كالم  نوتبعًا لذلك؛ يؤكد اب

وجوه  أمااإلعجاز نفسه ال يمكن كشف القناع عنه، و"بعض البالغيني قبله:

صيات الكالم صوالقناع عنها. واعلم أنه ال شك يف أن خفيمكن كشف  البالغة

به عىل  نوملحوظة للمتحدي ائقه مرادة هلل تعاىل يف كون القرآن معجزاً البليغ ودق

مقدار ما يبلغ إليه بيان املبني. وإن إشارات كثرية يف القرآن تلفت األذهان 

ملتحدين، ولذا وه البالغة ووجوهها وإعجاز ا، وهذا رباط وثيق بني وج"(3)لذلك

ز املوقف من التجنيس اقش ضمن دراساته لإلعجاينرشع ابن عاشور بعد ذلك 

ة والتمثيل والتقديم والتأخري ثم مراعاة رواملطابقة وااللتفات والتشبيه واالستعا

ات، ــن اآليـط بيـرابـة التــاق لدراسـيـذا السـي هـًا فـقـّد الحـتـل امـام؛ بـمقـال

ي ـاًل فـصـد فـقـعـة يـطيـن عـبد اـجـا نـمـ، ك(4)نـنـفـتـي الـرآن فـقـال بـيـالـوأس

                                       
 .(4ـ 1/3) لسعودأيب ا تفسري (1)
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من علو الشأن،  وأنه أيضاً كام "آن وبالغته، ، ويشيد أبو السعود بالقر(1)اإلجياز

هناية الغموض واإلعضال، وصعوبة املأخذ، وعزة املنال؛ يف غاية وسمو املكان، و

األنوق؛ وأبعد من مناط ؛ أعز من بيض الغايات القاصية، وهناية النهايات النائية

دارجه املنيعة؛ يوق؛ ال يتسنى العروج إىل معارجه الرفيعة؛ وال يتأتى الرقي إىل ملعا

عىل  م النظرية والعملية؛ ومنطوياً لدقائق العلو ال.. وأنه مع كونه متضمناً  كيف

إىل النكت  ، ووجدنا العلامء يتنافسون يف التنبه"(2)دقائق الفنون اخلفية واجللية

فنون، وارتقى االفتخار إىل رصد التجارب اجلامعية، البالغية املرتبطة بمختلف ال

عده من املغريب األندليس، عىل ب ما زال بأفقنا" حيان يفتخر، ويقول:حتى وجدنا أبا 

برعوا فيه ومما  ...،مهبط الوحي النبوي، علامء بالعلوم اإلسالمية وغريها كملة، 

اآلداب، أثاروا ي ذ أعصار دون غريهم من ذودوا بإقرائه معلم الكتاب، انفر

وا فتحوا مقفله، وأوضحكنوزه وفكوا رموزه، وقربوا قاصيه وراضوا عاصيه، و

وأبدوا معانيه، يف صور التمثيل، وأبدعوه مشكله، وأهنجوا شعابه، وذللوا صعابه، 

 ."(3)بالرتكيب والتحليل، فالكتاب هو املرقاة إىل فهم الكتاب
ني بالرواية واملنقول يف التفسري، تماملفرسين إىل فريقني؛ مهاًم أن تفّرق عل

الفريق األول بدالالت اللغة،  ال يعني عدم اهتامموجمتهدين يف التأويل والتدبر، 

طرائق املفرسين للقرآن ثالث، إما االقتصار عىل الظاهر من املعنى  "بأّن ومهام قيل 

وراء ن صل، وإما استنباط معان مه وهذا هو األاألصيل للرتكيب مع بيانه وإيضاح

 ل وال مقصد القرآن،الظاهر تقتضيها داللة اللفظ أو املقام وال جيافيها االستعام

اللغة العربية املبحوث فيها يف  وتلك هي مستتبعات الرتاكيب وهي من خصائص

اب علم البالغة ككون التأكيد يدل عىل إنكار املخاطب أو تردده، وكفحوى اخلط
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قيقة، وإما أن جيلب املسائل ويبسطها ملناسبة احلشارة واحتامل املجاز مع وداللة اإل

هتا بجميع مستوياهتم مل هيملوا اللغة ودالال ، فإّن املفرسين"(1)بينها وبني املعنى

يستلزم إمهال سائر املعاين التي  ال"البالغية؛ ألّن االهتامم باألصل وهو ظاهر املعنى 

التي تتبني هبا دقائق العربية  وممهال ما يستفاد من العلالعربية، وال إتفيدها اللغة 

 ين بتقريره.، كام ُعني الشوكا"(2)وأرسارها كعلم املعاين والبيان

هنج إعجاز القرآن، وحاول حماكاة اجلزالة  بل إّن بعض املفرسين سار عىل

 يقول عن مساراتوالتأنق فيه، فنجد أبا السعود يف تفسريه حيتذي منهج القرآن، ف

أسلك خالهلا بطريق الرتصيع عىل نسق أنيق؛  "تمنهجه يف تفسريه: حاول

نزيل؛ ويستدعيه جزالة نظمه ضيه جاللة شأن التوأسلوب بديع؛ حسبام يقت

هذا احلرص عىل توظيف البالغة وبياهنا، أو االنتقال إىل متثيل املنهج ، و"(3)اجلليل

ري الذي جعل من مميزات يب بكر اجلزائالبياين القرآين قابله موقف واحد أل

 عموم ، ورؤيته يف ذلك أنه يوجهه إىل(4)سريه: إخالءه من املسائل البالغيةتف

 شك أن هذا منهج ال ُيسلم له.الناس، وال

 د البالغية:تقويم اجلهو

حرص بعض املفرسين يف مقدماهتم أن يقدموا رؤاهم جتاه جتارب املفرسين 

ون رؤى خردرهم البالغية، وناقش آبعضهم إىل مصا السابقني هلم، حيث أشار

، باللغة والدالالت سابقيهم، أو قاموا بالرد عىل تصوراهتم البالغية أو ما يتصل

ىل االعرتاف بفضل السابقني، وانطالقهم ويمكن اإلشارة إىل تواترهم يف الغالب ع
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لفها ، وجحد مزايا سغمض فضلهم كفران للنعمة "من قاعدة رئيسة، وهي: أن 

 ."(1) الذي صدق األملهلليد خصال األمة، فاحلمد ليس من مح
البالغي يف  التوقف عند املستوىوقد نّبه املفرسون إىل تفاوت املفرسين يف 

 النيسابوري إىل تواتر مؤلفات املفرسين يف تراث التفاسري التي سبقتهم، فيشري

 غفري ومجع لقد انتصب جمّ  "األمة، وأّن منهم مْن اهتم باملعاين والبالغة، فيقول: 

بة والتابعني ثم من العلامء الراسخني والفضالء املحققني واألئمة حاكثري من الص

ستار أرساره وحني، للخوض يف تيار بحاره والكشف عن أ املتقنني يف كل عرص

، فتباينت واجتهاداً  وأخذاً  وعقالً  والفحص عن غرائبه واالطالع عىل رغائبه نقالً 

أقدامهم وتفنّنت مقاطر ك اقع نياهتم، وتشعبت مسالم، وتباعدت مومطامح مّهاهت

أللفاظ، ومن مقترص عىل حل اأقالمهم فمن بني وجيز وأوجز ومطنب وملغز، 

، ولكّن السؤال هنا: (2)" ظلبيان ونعم اللحاومن مالحظ مع ذلك حظ املعاين وا

 هل يوجد تفسري بالغي؟

ال يوجد تفسري ختصص  هإن :قالف ًا،بالغيالسابقني نجد ابن عاشور حيكم عىل 

فنون  من وقد نحا كثري من املفرسين بعض تلك األفنان، ولكن فناً " بالغة،ال يف

وهو فن دقائق البالغة هو  لو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن،القرآن ال خت

الذي مل خيصه أحد من املفرسين بكتاب كام خصوا األفانني األخرى، من أجل ذلك 

من هذا الفن العظيم يف آية من آي القرآن  ل التنبيه عىل ما يلوح يلزمت أن ال أغفالت

، وهو موقف حيمل قدرًا من "(3)لفهم وطاقة التدبركلام أهلمته بحسب مبلغ ا

إن ْكان يعني أن سابقيه مل يتخصصوا يف التأمل البالغي، ولكن هذا ال املبالغة، 

هو الوحيد املتخصص يف  راد أن تفسريهيغيب عن عامل مثل ابن عاشور، ولعله أ
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نه وبغريها، السيام أ الغة، وأّن غريه من املتقدمني املهتمني بالبالغة إنام اهتموا هبالبا

ه يف معرتك صعب، حيث ألزم نفسه أن يقدم ذكر أنه أقدم عىل تفسريه مستصحبًا أن

ك عدد من نكتًا مل ُيسبق إليها، وأن يقف موقف احلكم بني املفرسين، حيث هنا

، (1)ًا به، وآخرون هدموه، ويف كلتا احلالتني رض كثريابرسين أعادوا ما يقال إعجاملف

عريب، ط دقائقها بإعجاز القرآن، واالستعامل الجة إىل البالغة وربورّصح باحلا

خلو معظم التفاسري عن االهتامم بالوصول إىل هذا الغرض األسمى إال "وينتقد 

املحرر و قرآن أليب إسحاق الزجاج،: معاين المثلعيون التفاسري، فمن مقل 

وال يعذر يف شاف، الوجيز للشيخ عبداحلق بن عطية األندليس، ومن مكثر مثل الك

ة خاصة من معاين القرآن مثل أحكام خللو عن ذلك إال التفاسري التي نحت ناحيا

ذا القرآن، عىل أن بعض أهل اهلمم العلية من أصحاب هذه التفاسري مل هيمل ه

إلسامعيل بن   (نأحكام القرآ)تاب ك يس، كام يصف بعض العلامءالعلق النف

 .")2( محاد املالكي البغداديإسحاق بن 
وأما عنايتهم بمصادرهم اللغوية عامة والبالغية بخاصة، فقد أشار ابن عاشور 

حرر الوجيز البن عطية، ومفاتيح الغيب املالتفاسري تفسري الكشاف، وأهم "ن إىل أ

ن الكشاف ومن مفاتيح الغيب  البيضاوي امللخص ملفخر الدين الرازي، وتفسري

، وما كتبه الطيبي والقزويني والقطب وتفسري الشهاب األلويس بتحقيق بديع،

ضاوي، وتفسري أيب  تفسري البيزاين عىل الكشاف، وما كتبه اخلفاجي عىلاوالتفت

ن تفسري القرطبي، واملوجود من تفسري الشيخ حممد بن عرفة التونيس مو السعود،

ة أشبه منه بالتفسري، عىل تفسري ابن عطي ، وهو بكونه تعليقاً تقييد تلميذه األيب

لذلك ال يأيت عىل مجيع آي القرآن وتفاسري األحكام، وتفسري اإلمام حممد بن جرير 

دين الرازي، وربام ينسب للراغب الرة التنزيل املنسوب لفخر ربي، وكتاب دالط
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ج عام يف األغلب، وهو يف مقدماهتم عىل هن ، وقد سار املفرسون"(1)األصفهاين

والتعريف هبا، ولئن أشار البقاعي إىل الزبري الثقفي  احلديث عن مصادرهم

دون أن مصادره عامة ، فقد رصح البغوي ب(2)والزركيش والرازي وابن العريب

، وأشار الثعالبي يف مقدمة تفسريه إىل أن (3)أو البالغيي خيصص اجلانب اللغو

احب ، وفعل ص(4)إضافة إىل الطربي والصفاقيس رئيس تفسري ابن عطيةمصدره ال

مراح لبيد مثلهم بإشارته إىل الفتوحات اإلهلية ومفاتيح الغيب والرساج املنري 

لبالغي، أو ا ، وذلك دون ختصيص للمنحى(5)أيب السعودوتنوير املقباس وتفسري 

قيمة ب البغوي، ويصفه بالالرشح ملا يتميز به بالغيًا، وأما اخلازن فيرصح بكتا

اجلامل، بأفصح مقال، ولذلك انتخب منه الكبرية، وأنه جاء مفرغًا يف قالب 

 ، ويرصح اإلجيي الشافعي بمصادره، ويشار إىل أّن بعض(6)خالصته ونكته

بهة بسبب عدم فهم املناسبة اللفظية أو لشتهد يف املعاين ويقع يف ااملفرسين جي

فللمبتدئ حظ كثري من هذا "ه، لكشاف فإنه قد خيالفاملعنوية، ومع اهتاممه با

، وأما ابن أيب زمنني فيجعل تفسري حييى بن سالم "(7)للعامل حظوظالتفسري، و

ًا ريفيشري إىل أنه مل جيد تفسما الثعلبي، ، وأ(8)أساسه، وأنه اهتم باللغة واإلعراب

موعات، سوى من نيف ومائة كتاب جمّربات مس"مقنعًا، فألف تفسريه مستخرجًا 

تلّقيته عن أقوام من املشايخ، وهم ته من التطبيقات، واألجزاء املتفّرقات وما التقط

سعة قريب من ثالثامئة مستمع نسقته بأبلغ ما رصت عليه من اجلمع والرتتيب، و
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يبقى لكّل مؤّلف كتاًبا يف فن قد سيق إليه أن وسبغاية التنسيق والرتتيب، اإلثبات 

مجعه  كرها إّما استنباط يشء إن كان مقفاًل أواخلالل التي أنا ذا ال يعدم كتابة بعض

إن كان متفّرًقا، أو رشحه إن كان غامًضا، أو حسن نظم تأليفه، أو إسقاط يشء 

ا واهلل املوّفق هتب عن هذه اخلصال التي ذكرلو هذا الكتاوتطويل. وأرجو أن ال خي

مل  ": بي بمصادره، ثم يقول، عىل حني يرصح السمني احلل"(1) ملا نويت وقصدت
، ومقصودي بذلك التنبيه عىل ضعفه واهياً ن كان من اإلعراب وإ اً غريب اً أترك وجه

يب القاسم لواردة عىل أمن املناقشات ا حتى ال يغرت به من اطلع عليه، وذكرت كثرياً 

مد بن عطية وحمب الدين أيب البقاء، وإن أمكن اجلواب عنهم حمالزخمرشي وأيب 

 .(2)هكرتبيشء ذ

مع اهتامم بتفسري  سابوري بأنه اعتنى بتفسري الرازي والكشافويرصح الني

األلفاظ واملشكالت واملتجانسات، وترصيح بالكنايات، وحتقيق املجازات 

العربية، فضاًل عن  غةناشئ الواقف عىل متن اللام يفطن له الواالستعارات، وقل

اهتم باحلاشية عىل  صاوي فيشري إىل أنه، وأما ال(3)الدخيل القارص يف العلوم األدبية

ملخصة من  نحو عرشين كتابًا  من كتب التفسري التي بني  اجلاللني، ألنه وجدها

، ولكنه رصح (4)أيدينا ده فحسب، وإنام أنه ليس من جه، وأما الصابوين فلم يسمِّ

 .(5)مغة وتلخيص ما قاله املتقدمون واملتأخرون، ومنهم اللغويونأدهو نتاج 

 الكشاف للزخمرشي، بوصفه الكتاب األشهر يف مكن رضب مثال بكتابوي

اهتاممه بالبالغة، فنجد ابن عرفه يشري إىل عناية الزخمرشي بالبالغة مقابل الطربي 

البالغية، حيث كان  يع يرْش إىل تطبيقات البدين، ومع ذلك ملالذي هو إمام املفرس
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أن الزخمرشي وابن  يشري ابن عاشور إىل، عىل حني (1)مذكورًا يف طبعه، وإْن مل يكتبه

، وأما (2)، ولكن منحى البالغة  والعربية بالزخمرشي أخصعطية غاصا عىل املعاين

، وحيتفي (3)لبالغة واللغةاملظهري فيرصح بأن الزخمرشي وأبا حيان اختصوا با

، وأما اإلجيي فقد اعتمد الكشاف (4)بمناقشاته الكثرية للزخمرشي بيالسمني احلل

وهو الذي مل يزل قلبه مشغوفًا بكشف نكت  ن مصادره مع رشوحه،م

استعرض السيوطي حركة التفسري ومؤلفات العلامء طيلة القرون، ، و(5)الكشاف

عجاز اإل علومها مما يدرك هبا وجهيف البالغة و ثم أشار إىل فرقة خمتصة بالنظر

إلمام السالك يف هو سلطان هذه الطريقة، وا"وأرسار البالغة، وجعل الزخمرشي 

أقىص الرشق والغرب، ودار عليه النظر إذ  ا املجاز إىل احلقيقة، فلذا طار كتابه يفهذ

ؤلفات التي ، وتاله برشح حول احلوايش وامل"مل يكن لكتابه نظري يف هذا الرضب

 .(6)ومنها كتاب السيوطي نفسهب، اقشت أو حاورت هذا الكتان

حكامهم عىل جهود بعضهم، فنجد أويف سياق هذا جاءت رؤاهم يف تقويم 

البدء برؤية صديق خان حول ظاهرة التفصيل يف  تفاسري سابقيهم متنوعة، ويمكن

غلب  كتابه بام ألومنهم من م "اجلانب الذي يتقنه أو يتخصص به املفرس فيقول: 

 فيه عىل ما متهر هو فيه، كأن القرآن أنزل ألجل هذا قترصعىل طبعه من الفن وا

 إىل جانب ، فيظهر يف بعض التفاسري ميٌل "(7)ن كل يشءري، مع أن فيه تبياالعلم ال غ

علمي معني يعكس ما يتميز به املفرس، وتبعًا لذلك يتساءل املتأخرون عن التفاسري 

                                       
  .(1/19) رفةن ع ابتفسري (1)

 .(1/16) التحرير والتنوير (2)

     .(1/6) ريسري املظهتف (3)

 .(5) الدر املصون (4)

 .(21، 16) ع البيانجام (5)

 .(3) وشوارد األفكارنواهد األبكار  (6)

 .(15) فتح البيان (7)
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بو حيان يرصح بأنه فأ ستدراك ما فات عن بعضهم،نهض بعضهم اليومميزاهتا، و

وانتخاب تصنيف هذا الكتاب، فعكفت عىل  "ينتخب املميز من تفاسري سابقيه، 

وضع الناس يف تصانيفهم، وأنعم النظر فيام الصفو واللباب، أجيل الفكر فيام 

وأفتح  ،اقرتحوه من تآليفهم، فأخلص مطوهلا، وأحل مشكلها، وأقيد مطلقها

، وأما أبو (2)، ومثله ابن اجلوزي"(1)دهامنقا، وأمجع مبددها، وأخلص مغلقه

وأنوار التنزيل ومنهجه يف تفسريه:  ، مها تفسري الكشافالسعود فمصادره الرئيسة

نظم درر فوائدمها يف سمط دقيق؛ وأرتب غرر فرائدمها عىل ترتيب أنيق؛ أن أ"

ه ن جواهر احلقائق؛ وصادفتتب الفاخرة مكوأضيف إليها ما ألفيته يف تضاعيف ال

الرتصيع عىل  أصداف العيامل الزاخرة من زواهر الدقائق؛ وأسلك خالهلا بطريق يف

التنزيل؛ ويستدعيه جزالة  يق؛ وأسلوب بديع؛ حسبام يقتضيه جاللة شأننسق أن

 ."(3)نظمه اجلليل
مع  -ققون فراموا دأما املتأخرون املو"وجاء أبو السعود مشيدًا بسابقيه، فقال: 

رائقة، وإبداء خباياه الفائقة؛ ليعاين الناس دالئل إعجازه؛ ال إظهار مزاياه -ذلك 

الزبر العظيمة متيازه عن سائر الكتب الكريمة الربانية وهدوا شواهد فضله واويشا

السبحانية؛ فدونوا أسفارا بارعة جامعة لفنون املحاسن الرائعة؛ يتضمن كل منها 

شنف هبا آذان األذهان؛ ال يت ن األعيان؛ وعوائد لطيفةتقر هبا عيو ؛فوائد رشيفة

شور التفسري الباطني وحني ينتقد ابن عا ،"(4)(أنوار التنزيل)؛ و(الكشاف)سيام 

، وينتقد صديق خان عدة فرق يف اهلند تفرس (5)تكلفات ثقيلةالشيعي ويرى أن هلم 

                                       
 .(1/010) تفسري البحر املحيط (1)

 .(31) زاد املسري (2)

 .(1/4) د السعو أيبتفسري (3)

 .(1/4) تفسري أيب السعود (4)

 .(34ـ  1/33) رالتحرير والتنوي (5)
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ملتقدمون أيضًا، فابن  ما أنجزه اىل، فإن جزءًا من النقد انرصف إ(1)القرآن برأهيا

نت وك "ينتقد منهج بعض املتقدمني يف خلطهم بني اإلعجاز والبالغة:  شورعا

 أمهلوا معظم الفن ن تقدمني خيلطون هذين الغرضني خلطا، وربامأرى الباحثني مم

وهو الذي حيق أن يكون  ،وخلطوه بقسم اإلعجاز وا به إملاماً ــمّ ـالثاين، وربام أل

 ونكتاً  يف هذه املقدمة أصوالً  جتدمات علم التفسري، ولعلك ث فيه من مقدحالب

لباقالين، والرماين، وعبد إعجاز القرآن مثل اأغفلها من تقدموا ممن تكلموا يف 

، "(2)يب، وعياض، والسكاكي، فكونوا منها باملرصاد، وافلوا عنهاالقاهر، واخلطا
وال نقل، وهم ال  قرآن بال سندلوأعىل صديق خان من نقده ملن يتكلمون يف ا

 لألصول الرشعية، والقواعد العربية، كتفسري حممود بن محزة "زالً من يقيمون

هد عن السلف واالً هي عجائب عند العوام، وغرائب عام عنه أقالكرماين ضمّ 

 . "(3)الكرام، وهي أقوال منكرة ال حيل االعتقاد عليها وال ذكرها إال للتحذير
 

 

 

 

 

                                       
 .(16) فتح البيان يف مقاصد القرآن (1)

 .(1/101) التحرير والتنوير (2)

 .(15) فتح البيان (3)
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 امتةاخل
ية من أهم ما أنتجه العقل اإلسالمي يف مّر العصور، وما آنرتعد التفاسري الق

لواجب الديني الذي حيثنا عىل تدبر كتاب بامرتبط زالت يف تصاعد مستمر، وذلك 

 اهلل وقراءته.

ثل مقدمات املفرسين بداية مهمة يف قراءة التفسري نفسه، وقد اجتهدت يف ومت

 دد من النتائج، ومن أبرزها:ع البالغي فيها، وظهر يل االجتاهألدرس  ثهذا البح

ن كادية، وحظيت مقدمات املفرسين بالتعريف بمناهج املفرسين التقلي •

ربية، ولكن ظهر عند للرؤية البالغية حظًا متفاوتًا ضمن اهتاممهم باللغة الع

 بعضهم وعي وترصيح هبدف مقدمته، ومنهم: ابن عاشور والقاسمي.

قدمة املهمة، ومنها: امل هنضت مقدمات بعض املفرسين ببعض وظائف •

، يف ذلكوضع األصول والتوجيهات، وتوضيح أسباب تأليفه، وذكر املعاناة 

 وتوضيح مناهج السابقني، أو نقدها.

ة منهجية تراتبية، حيث مل تكن أصاًل يف العرف مل تبن املقدمات وفق خط •

مل تتضمن توصيف املنهج واألدوات، و الرتاثي، ولذلك غاب عن كثري منها

 تيح العامة واخلطط املعرفية للتناول الداليل للنص القرآين. فاامل

غة العربية، هو الزخمرشي، ويشرتك معه يف ال بالبأشهر املفرسين اهتامماً  •

يس الشهرة، كل من: أيب السعود، وابن عطية، والبقاعي، والسمني هذا االهتامم، ول

البيضاوي مثل:  ريسإضافة إىل بعض أصحاب احلوايش عىل تف ،احللبي، واأللويس

 اخلفاجي وقايض زاده، ومن املعارصين: ابن عاشور.

فوت يف التناول البالغي عند متقدمي باب اخليظهر أن من أبرز أس •

ألثر منهم خاصة، هو التخوف من القول بالرأي، والنظر املفرسين، وعند مدرسة ا

عنه مؤيدوا ح فلذلك، أو سببًا يؤدي إليه، وهو ما نا إىل البالغة بوصفها مظهراً 
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ام نإالغة التفسري البالغي. إضافة إىل سبب خيص تفاسري املتقدمني، وهو أّن علم الب

 ضحة عند املتقدمني.لدى املتأخرين، لذا مل يظهر بصورة واوقضاياه متت أصوله 

التفسري،  يؤسس املفرسون املهتمون بالبالغة لعملهم بأنه مرتبط بحقيقة •

 الوعي بمعنى القرآن وبيانه، ولذلك طالبوا يف روكاشف لطبيعة اإلعجاز، ومؤث

 ، وربطوا ذلك بسنة العرب يفريلتفسا بأن يكون العلم بالبالغة رشطًا من رشوط

 كالمهم.

املهتمني بالبالغة: التوقف البالغي عند اآليات،  ظهر عند عموم املفرسين •

رصح ي كرص عىل منهجية التناول البالغي، ولذلولكن ابن عاشور متيز عنهم باحل

بأنه لن يتوقف عند آحاد اآليات والسور، وأنه سيضع مالكًا للقضايا، ومعاقد 

حسن مما فيه أحسن ما يف التفاسري، وفيه أ "ظر، حتى قال عن تفسريه: نالً للوأصو

لغة ال ولذلك جاءت مقدماته العرش تفصياًل لكثري من قضايا ،")1(يف التفاسري

 .والبالغة

فسري سجاالً يف الرؤى ووجهات النظر، ومنه:  التيفتوفر للدرس البالغي  •

 ادر، وتوصيفها.صكر املاألحكام املتفاوتة لتقويم اجلهود، وذ

أنه نتيجة ختصيصه كتابًا آخر قد ُيفرّس خفوت البالغة عند بعض املفرسين ب •

إلتقان، وإن كان هذا ال  احتدث فيه عن البالغة وتوسع فيها، ومنهم السيوطي يف

 له موجز تاريخ البالغة وله التفسري.اشور عيطرد فابن 

 له وصحبه أمجعني.آوعىل  واهلل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

 

 
 

                                       
 .(1/8) التحرير والتنوير (1)
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 املراجعادر وفهرس املص
لثقافة ـ ة ااجلبار زكار، وزار وجي، فهرسة عبدـن القنـن حسـق بـديـ، صمـلـعـد الـجـأب .1

 م.1978دمشق، 

، جملة حرير والتنوير للشيخ ابن عاشورمن خالل مقدمات تفسري الت لتفسريإشكال علم ا .2

 م.2016، 3ء ـ املغرب، العدد للعلام الدراسات القرآنية ـ الرابطة املحمديةالرتتيل ـ مركز 

معة أم جا سلمي داود إبراهيم داود، جملة ، د.كتب التفسري  أصول التفسري يف مقدمات .3

 م.2011، 35سالمية السعودية، العدد سات اإلالقرى لعلوم الرشيعة والدرا

أبو  د األمني بن حممد الشنقيطي، إرشاف بكر، حممأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن .4

 ، دار عامل الفوائد.زيد

ـ كلية  منوذجاا ر لنو التفسري األديب للقرآن الكرمي ـ كليات رسائل ا أعمال الندوة العلمية الدولية: .5

 م.2005ية ـ املغرب، إلنساناآلداب والعلوم ا

الدين أبو سعيد البيضاوي،  ، نارصالتنزيل وأسرار التأويل املسمى تفسري البيضاويأنوار  .6

اإليامن ـ مؤسسة حممد أمحد األطرش، دار الرشيد ـ بريوت وق وصبحي حالحتقيق حممد 

 م.2000هـ ـ 1421، 1بريوت، ط

 م.1990هـ ـ 1410، 3ط زائري،، أبو بكر اجل لكالم العلي الكبرياسريأيسر التف .7

، حممد بن املهدي بن عجيبة أبو العباس أمحد بن ،حر املديد يف تفسري القرآن اجمليدالب .8

الطبعة ، القاهرة –النارش: الدكتور حسن عباس زكي ، هلل القريش رسالند عبد ا: أمححتقيق

 م.1999ـ  هـ 1419

ز زمرد، جملة التأويل، مركفريدة . ، دت كتب التفسري قضااي وإشكاالتدماالتأويل يف مق .9

 م.2014العد األول،  الدراسات القرآنية ـ الرابطة املحمدية لعلامء املغرب،

 - سجستايننزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن لل: هبامشهو  نانتيسري املتبصري الرمحن و  .10

 .هـ1295 ،وىل، الطبعة األمرص –النارش: مطبعة بوالق 

، مد بن عامد املعروف بابن اهلائمشهاب الدين أمحد بن حم، القرآنالتبيان يف تفسري غريب  .11

 م.2003ـ هـ 1424 ـ بريوت، دار الغرب اإلسالمي، حممد ضاحي عبد الباقيحتقيق 

 ،: جالل األسيوطيحتقيق تونيس املالكي،حممد ابن عرفة الورغمي ال ،تفسري ابن عرفة .12

 .م 8200، الطبعة األوىل، لبنان –مية، بريوت العلدار الكتب 

السعود حممد  ، أبوملسمى إرشاد العقل السليم إىل مرااي القرآن الكرميتفسري أيب السعود ا .13

 ريب ـ بريوت.   رتاث العالعامدي، دار إحياء ال

دل الشهري بأيب حيان األندليس، حتقيق: عاوسف ـد بن يـحمـ، مطـيـحـمـر الـحـر البـفسيـت .14

بريوت، الطبعة األوىل، -الكتب العلمية، دار د معوضـحمـيل مـود وعـوجـمـال دـبع

 م.1993 /هـ1413
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ن مجعة عثام -حممد عبد اهلل النمر  ، أبو حممد البغوي، حتقيقلمعامل التنزيتفسري البغوي  .15

 ـ الرياض. دار طيبة ،سليامن مسلم احلرش -مريية ض

ر ـ ـة للنشـسيـونـلتدار اـور، الــاشـن عـطاهر ابـد الـحمـم، رــويـنـر والتــريـحـر التــيسـفـت .16

 م.1884تونس، 

، أبو زيد عبد الرمحن الثعالبي ،سري القرآنحلسان يف تفجلواهر اتفسري الثعاليب املسمى اب .17

دار إحياء الرتاث  ،عبد املوجود ادل أمحدحمد عيل معوض والشيخ عـ: الشيخ مقـيـحقـت

 .بريوت –العريب 

، عالء الدين عيل البغدادي، حتقيق  التنزيل معاينازن املسمى لباب التأويل يفـخـر الـسيـفـت .18

 م.     2004هـ ـ 1425، 1ة ـ بريوت، طيالسالم شاهني، دار الكتب العلم عبد

لسمرقندي، حتقيق عيل ن حممد ا، أبو الليث نرص بتفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم .19

 كتب العلمية ـ بريوت.الدار املوجود،  معوض وعادل عبد

هذبه وحققه وضبط نصه وعلق ، كتابه جامع البيان عن أتويل آي القرآن  ربي منتفسري الط .20

 ـ بريوت. مؤسسة الرسالة ،عصام فارس احلرستاين -واد معروف عليه: بشار ع

د مجال الدين القاسمي، حتقيق حممد باسل ، حممويلتفسري القامسي املسمى حماسن التأ .21

 .هـ1418، األوىل الكتاب العلمية ـ بريوت، الطبعةر ، داالسود

بن عكاشة وحممد  اهلل حممد ابن أيب زمنني، حتقيق: حسني ، أبو عبدتفسري القرآن العزيز .22

 م.      2002هـ ـ 1423، 1مصطفى الكنز، الفاروق احلديثة، ط
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 امللخَّص

ٌل من يتناوُل هذا البحث رسالة  دراسًة وحتقيًقا، لإلمام  أمصول األلفات()مجم

عيني اإلشبييل  د بن ُُشيح الرُّ . فقد تمَّ هـ(476)تالكبري أيب عبد اهلل حممَّ

ة يف باهبا،  سالة من حلقات التَّأليف املهمَّ حتقيقها عىل نسخٍة فريدة، إذ ُتعدُّ هذه الرِّ

ف املفقودة، باإلضافة إىل ِقَدِم تأليفها كوهنا من آثار املؤلِّ  -ًضاأي-تها داد أمهيوتز

 ومكانِة ُمؤلِّفها.

ل:لقد ُبنَي هذا البحث عىل قسمني رئيسني، تناول الباحث يف  الرعيني  حياة األوَّ

سالة حتقيًقا ع...ومكانته العلمية وآثاره ا الثاين: فكان حتقيق نّص الرِّ  لميًّا عىل، وأمَّ

ق الفائدة للباحثني وطُي  جهٍ و  لبة الِعلم.قِّ

عيني: الكلمات املفتاحية  الَوصل. - الَقطع – اهلمزة – األلفات – الرُّ
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 مةاملقدِّ

د املصطفى ومقالةٍ  رسالةٍ  احلمد هلل الذي تفتتح بحمده كلُّ  الة عىل حممَّ ، والصَّ

سالة، وع  اللة.هلادين من الضَّ وأصحابه اله  آىلصاحب النُّبوة والرِّ

ة بأن جعل لغتها لغة القرآن املتعبد هذه األمُّ  -تبارك وتعاىل-اهلل  فقد أعزَّ 

، وأعىل من شأهنا، حيث صارت اللُّغةهذه  يوم القيامة؛ فأكرم اهلل بتالوته إىل 

 اللُّغةه هذ هالح للقيام بالواجب جتاين؛ ولذا انربى سلفنا الصَّ علومها من علوم الدِّ 

ا، وتشعبت ى تكامل بنياهنحتَّ ، هاسس علومقواعدها، وأرسوا أُ  ادووقدسيتها، فقعَّ 

 صني من أبنائها أن يافظوا عىل تراِث ة املتخصِّ بمثقفي هذه األمَّ  فحري  . ميادينها

 اهدين لتجديده، وإحيائه، ودراسته.اآلباء واألجداد، وأن يسعوا ج

رية لة قد ختفى عىل املشتغلني هبا، فيقفون يف َح كشل مُ ئة مساالعربيَّ  يف لغتناإن 

ل واملشكالت اهلمزة، إذ هذه املسائ من أمرها، لتعدد احتامالت وجوهها، ومن أهمِّ 

وتية املشكالت الصَّ ا من أعقد ألهنَّ  ؛واللُّغة القراءات، شغلت اجلزء األكرب من كتب

، ودليل ذلك اختالف قاهتاال عيفتها ويف ماهيَّ ختالف اال، ويرجع ذلك إىل يف لغتنا

 .فها؛ ملا يف متييزها من جهد كبريالعلامء قدياًم وحديًثا يف وص

)مجل  عيني ـ رمحه اهلل تعاىل ـيح الرُّ د بن ُُش أيب عبد اهلل حممَّ  قد جاءت رسالةُ ل

 ،ن صور اهلمزات واستعامهلا الصحيحح جانًبا ممن أصول األلفات( لتوضِّ 

غر حجمها حوت كثرًيا من الفوائد، حرص ِص  عىل يفه ،بأسلوب رائٍق ُمهذٍب 

 ترصةٍ خم ريقةٍ ـطـب ن،ـعلميـمتـال نـاهلا مـد استعمـواعـب قـقريـف عىل تمؤلِّ ـالا ـفيه

  .سهلةٍ  واضحةٍ 

افع الذي رغَّ  ا الدَّ سالة أمَّ  :فأمور عدة منهابني يف حتقيق هذه الرِّ
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فَ  :أوًل   ام.هبا نفبه، وَُشُ ْت خدمة القرآن العظيم، ولغته التي َُشُ

سالة تعالج  :اثنًيا موضوًعا من أهمِّ املوضوعات التي ُعني هبا العلامء أنَّ هذه الرِّ

 قدياًم وحديًثا.

 أكثر رغم وعورة خطه وطمســ إخراج هذا األثر الفريد إىل النور  أنَّ  اثلثًا:

 .ــ ُيعد جزًءا من واجب الوفاء لعلامئنا الكراممالحمه 

هم امرهم وأخلصوا أفكارسالم الذين أفنوا أعاإل أعالمأحد  رازبإ رابًعا:

ين.  وعقوهلم خلدمة هذا الدِّ

ما وقعت عليه من معلومات،  رِ دْ لت فيها بقَ وفصَّ عيني الرُّ  عت سريةَ تتبَّ لقد 

فت بأمهية املوضوع، ونسخة املخطوط، وحقَّ  م قدِّ يُ سه بُ أحَس  قتها وفق منهٍج وعرَّ

اهلل  دأحتسبه عن ة واجلهدا كثرًيا من املشقَّ هراجقيت يف إخقد الارسني، وللدَّ  فائدةً 

 عتمًدا عىل مصادر هذا الفن.، مُ تعاىل

وختاًما: أسأل اهلل ـ تعاىل ـ أن يتقبَّل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن  

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني ينفع به،
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 ةراسل: الدِّوَّاألسم الِق
 لاملبحث األوَّ

 (1) أبو عبد اهلل الرَُّعيين حياته وآثاره 
 :أوًَّل: حياته

 ، وكنيته:امسه، ونسبه -1
َعيني ـ رمحه اهلل تعاىل ـ إذ يندر أن  اجم بِذكر مكانة اإلمام الرُّ َحفلْت كتُب الَّتَّ

به بني  كععلوِّ دلُّ عىل ذا يخيلو كتاُب ِسرَيٍ ظهر بعده من ترمجٍة هلذا العامل الفذ، وه

 .ء عرصه رمحهم اهلل مجيًعاعلام

د بن امسه:  -أ ْيح بن أمحد بن حممَّ د بن ُُشَ ْيح بن يوسف بن  أبو عبد اهلل حممَّ ُُشَ

َعيني ْيح، الرُّ ، املقرُئ اإلشبييل، عبد اهلل بن ُُشَ  .(2)، األندليسُّ

اء، وفتح العني امل َعيني(، بضّم الرَّ من « عنيذي ر»ىل ة، نسبة إهملُعِرَف بـ: )الرُّ

ي ذو ُرعني»، (3)ل اليمنايأق  .(4)«وقيل: جبٌل باليمن فيه ِحصٌن، وبه سمِّ

                                       
حممد الزهراين يف  سامل بن غرم اهلل بن الدكتور  عينيرُّ ال أيب عبد اهلل ياةالكتابة عن حىل إسبقني  (1)

عيني(، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستري من الكايف يف القراءات السبع ـ للرُّ مقدمة حتقيقه لكتاب )

ر وكذلك ما كتبه الدكتوهـ. 1419رى ـ كلية أصول الدين ـ عام تاب والسنة/ جامعة أم الققسم الك

أيب إسحاق بن زيد بن عبد اهلل  االختالف بني يعقوب بنكتاب )حتقيقه ل ةمهدي دهيم يف مقدم

ـ  "مفردة يعقوب"ع يف رواية ورش عنه، املسمى اختصاًرا احلرضمي يف رواية رويس وروح عنه وبني ناف
لقرآنية/ اجلامعة ن الكريم والدراسات امقدمة لنيل درجة ماجستري من كلية القرآعيني(، وهي رسالة للرُّ 

 هـ.1428ات ـ عام نة املنورة ـ قسم القراءملديالمية باساإل

لة يف تاريخ األندلس (2) ، ومعرفة (23/179)، وتاريخ اإلسالم (1/523)ينظر يف ترمجة املؤلف: الصِّ

اء الكبا اء  ، وغاية النِّهاية(1/243)ر الُقرَّ ، ومعجم (3/471)حر ، وقالدة النَّ(2/153)يف طبقات الُقرَّ

 .(2/371)يخ رب التارعاظ القرآن حف

، (155)، واجلبال واألمكنة واجلبال (2/662)أسامء البالد واملواضع  ينظر: معجم ما استعجم من (3)

 .(1/131)وار إىل قبور األبرار ومرشد الز

 .(3/52)معجم البلدان  (4)
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ُمقرئ » ، وكان(1) «لَّة املقرئني وخيارهمكان من جِ » ِرَف بـ: املقرئ، إذعُ 

 .(2)«األندلس يف زمانه

 .(3)شبيلية األندلسية(، نسبًة إىل مدينة إاإلشبييل)ُعِرف بـ: 

 :هم بم َنسَ  -ب
ي اليمن خماليف من خمالٍف  من األصِل، عريبُّ   ينيعَ الرُّ  اإلمام  بالقبيلة ُسمِّ

 بن معاوية بن قيس بن عمرو بن سهل بن زيد بن َيريم واسمه ُرعني، ذو وهو

  قطن بن الغوث بن وائل بن شمس عبد بن جشم

 .(4)مِحري بن اهلميسع ابن زهري بن ُعريب بن

 كنيته: -ت
َعيني هي: ) ةكني عىل أنَّ  اجمأمجعت كتب الَّتَّ  ، ومل (5)(اهللأبو عبد اإلمام الرُّ

ْيح شبيلية وخطيبها، ..( ُمقرئ إتذكر لإلمام ابنًا هبذا االسم، غري )أيب احلسن، ُُشَ

ٌث مشهوٌر، يروي عن أبيه كثرًيا  . (6)وهو حمدِّ

 :مولده، ونشأته، وأسرتهاثنًيا: 
ِه أنَّ اإلماكر الذَّ ذَ  َعيني م الهبي يف ِسرَيِ سنة )اثنتني وتسعني وثالث د ول رُّ

يف ِصَلته أنَّه ولِد يوم  شكوالاملكان، وأضاف ابن ب حتديدمن غري (7)ة(مئ

                                       
اء الكبار  .(3/471)قالدة النحر  ( 1)  .(1/243)وينظر: معرفة الُقرَّ

 .(3/714) قالدة النحر (2)

وهي عىل شاطئ هنر عظيم، ُينسب إليها خلٌق برية عظيمة وليس باألندلس أعظم منها.. كوهي مدينة  (3)

. ينظر: هـ276 اهلل بن عمر بن اخلطاب اإلشبييل وهو قاضيها، مات سنةكثري من أهل العلم، منهم: عبد 

 .(1/195)ان معجم البلد

 .(4/187)، و(2/439)رتيابالل يف رفع ا، واإلكام(36)ينظر: املحرب (4)

لة ي (5)  .(2/141)، ونفح الطيب (2/315)، وغاية النِّهاية (523)نظر: الصِّ

 .سيأيت ذكره يف تالميذ الشيخ (6)

 .(14/64)الم النُّبالء ينظر: سري أع( 7)
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ا(1)األضحى كانت سنة )ثامن وثامنني  . َبيَد أنَّ ابن اجلزري يف غايتِه ذهب إىل أهنَّ

كره ذَ  ما ع، إذ يتعارض مومًها الذي ذكره ابن اجلَزري. ويبدو (2)ئة(وثالث م

َعيني وَّتمجامل  .  (3)مات وله أربع وثامنون سنة  ن من أنَّ الرُّ

اجم نشأتَ  كتُب  قد أغفلْت و ري والَّتَّ ه األُوىل والبيئة التي تربَّى فيها، فلم تذكر السِّ

هـ(431)تشبيلية عىل عثامن بن أمحد الَقيَشَطاِِلّ ، فقد قرأ بإلنا إالَّ النَّزر اليسري
(4) ،

د هذا عُ ب الِعلم وامليف طلفلًة كانت حا اويبدو أهنَّ  قْدره  لوَّ ثابرة واالجتهاد، ويؤكِّ

 بني أقرانه من علامء عرصه، وشهرته غرًبا وُشًقا. 

َعيني معروفٌة بالِعلم واملكانة العالية عند األندلسيني، فزوجته )أم  وُأرسة الرُّ

ْيح( أَخذِت القراءة عنه، فكانت ُتقرُئ   نافع، بحرِف  ِسَّتٍ َخْلَف  ليهاَمن َخفَّ ع ُُشَ

عليها يف ِصَغِره فكان يفَخُر بذلك وُيذاكر به  قد قرأَ  (5)أبو بكر ِعَياُض بن بِقّي وكان 

ٌة عىل أصحابِك، وماتٌَّة ال  ْيًا، ويقول له: قرأُت عىل أبيك وُأمِّك، فيل َمِزيَّ ابنَها ُُشَ

قُ الشيُخ وُيص هَيُمتُّ بمثِلها أحٌد إليك، فُيقرُّ ل د بن عبد اهلل َأمحأيب  ُأخُت ه. وهي دِّ

د اخلَواليّن العامل امل هـ(509)تشهور حُمَمَّ
ْيح( فقد َخَلَف أباه يف (6)  ا ابنه )ُُشَ . وأمَّ

ثني، خطيًبا، بليًغا،  العلوم، فكان من ِجلَّة املقرئني، ُمعدوًدا يف األدباء واملحدِّ

طبة وتقلَّد خعنه، ألخذ نَّاس بار ال، وتفاخ(7)هرمأقرأ عحافًظا، حُمسنًا، فاضاًل، 

 .(8) إشبيلية نحًوا من مخسني سنة

                                       
لة  (1)  . (1/524)ينظر: الصِّ

 .(2/153)غاية النِّهاية  (2)

 .سيأيت الكالم عىل وفاته الحًقا (3)

 .(13/187) أعالم النُّبالء سري (4)

 .قف عىل وفاته فيام توافر ِل من مصادرمل أ (5)

لة (1/16)فهرسة ابن خري اإلشبييل ينظر:  (6)  .(5/427)والذيل والتَّكملة  ،(4/254)، والتَّكملة (1/76)، والصِّ

 .(2/3) ينظر: بغية الوعاة (7)

 .(2/3)فسه ينظر: املصدر ن (8)
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ْيح أمَّ  َروى عن أبيه أيب احلََسن، فقد  هـ(563)تا حفيده أبو بكر حممد بن ُُشَ

وأيب بكٍر ابن الَعَريبِّ وَصِحَبه يف ِوجهتِه إىل املغرب، وكان أحَد وجوِه بَلِده وُنَبهائه، 

ًما   .(1)هونفِس ه بَسَلِفه يفُمقدَّ

هبي يف كر الذَّ الوالة، فقد ذَ  دعن رٌ وقدْ  ـ رمحه اهلل تعاىل ـ مكانةٌ  عينيلرُّ ان لكو

عد عىل قولِه تعاىلأنَّ » هرَي ِس   هل مل خل﴿: ه َصىلَّ ليلًة بِامُلعتضد، َفَوَقَف يف الرَّ
ِمن إاِلَّ  ُتهُ ال، َوَما َفهمثَ َفَقاَل: ُكنُت َأَظنُّ َما َبعَدُه صَفًة لأِلَم ،[17عد:]الرَّ  ﴾جم

 .(2) «ُثمَّ َأمر َلُه بِخلَعٍة َوفرٍس َوَجاِرَيٍة َوَألِف ِدينَار .قِفكوَ 

 :رحالته العلميَّة اثلثًا:
ة واألندلسيِّ  حال إىل منابع الِعلم؛ خاصًة الَّتَّ  نيمن عادة العلامء وطَلبة الِعلم عامَّ

عيَّ  ن ، وماجموالَّتَّ ري السِّ  كتب ذلك جليًّا يف دجة املفيدة، إذ نلتحصيل العلوم الَّشَّ

يخ مّكي بن أيب طالب القييس   ،هـ(437)تأبرز هؤالء املرحتلني ُعلامُء القراءات كالشَّ

د القرطبي  ال املج ،هـ(461)توعبد الوهاب بن حممَّ  ،هـ(479)تاشعي وابن فضَّ

عن  لقني والتَّلقييف طلِب الِعلم أن يكوَن بطريق التَّ  وغريهم كثري؛ ألنَّ األصَل 

ُحِف وبُطوِن  (3)ثافنةِ وامل األساتيذ، جاِل اَل من الصُّ لألشياِخ، واألخِذ من أفواه الرِّ

ُة الَعاِقِل، ـْدِر َراحـفاالجتهاُد فِياَم ُيكِسُب الِعزَّ وَيِزيُد يِف النََّباهِة والقَ ». (4)الُكتِب 

 ل[.ِويالطَّ  ]من :(6)  عسكريلاقال أبو هالل  .(5)«َوالتَّوايِن عنه َعاَدُة اجلاهل

                                       
 .(4/250)يل والتَّكملة ، والذ(2/20)لة صِّ ينظر: ال (1)

 .(18/555)بالء النُّسري أعالم  (2)

املُثابِر وُتَكلُِّمه. َقاَل َأبو ُعَبْيٍد: املُثافُِن و . َوُيَقاُل: ثاَفنُْت ُفاَلًنا إَِذا حاَبْبَته، حُتاِدُثه، وُتالِزُمه،املُثافُِن: املواظُِب  (3)

ل؛ كأَ اُل: اْشتِقاُقه ِمَن االْسته، َوُيقَ ًنا: جاَل ٌد. وثاَفنْت فُ واملُواظِب واح لَصْقَت َثِفنََة ُرْكَبتِك بَثِفنِة نك أَ ألَوَّ

 .(13/78)ْكَبتِه. لساُن الَعرِب )ثفن( ر

 .(158)ينظر: ِحليُة طالب الِعلم  (4)

 .(41)احلث عىل طلب العلم واالجتهاد يف مجعه  (5)

 .(42)املصدر نفسه  (6)
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هَر َمن َكاَن َعاِجًزا أَ   َوال َيعِذُل األقَداَر َمن َكاَن َوانَِيا         ال ال َيُذمُّ الدَّ

 الَِياـــــعَ َفَغيـُر َجــِديٍر َأن َينَـاَل امل         ُسُه ـَعاِِلَ َنفـم ُتَبــلِّغــُه املَـــَن لَمــفَ 

َعياإلملم عِ وال ا للحجِّ طلبً   املَّشقىلإفمن العلامء الذين رحلوا  ،   نياُم الرُّ

لته أنَّه رحل إىل املَّشق سنة )ثالث وثالثني يف ِص  شكوال كر ابن بفقد ذَ 

ة، ومرص (1) وأربعامئة( فأخذ القراءة عن ِخرية علامء تلك البالد، ففي ، (2)إىل مكَّ

ة أخذ عن أيب احلسن أمحد بن ت، وسمع راءاالقِ  هـ(438)ت (3)د القنطريحممَّ  مكَّ

د ب هـ(434)تذر اهلروي يب مام أن اإلم ْيح:احلديث، قال حممَّ سمعته عليه يف » ن ُُشَ

ا يف مرَص (4) «(ـه433)املسجد احلرام عند باب النَّدوة سنة   فأخذ عن عدد من . أمَّ

وثالثني  ثسنة )ثال هـ(438)تالعلامء منهم: أبو عيل البغدادي نزيُل مرَص 

ي هـ(445)تة ألئمَّ ج اب بتالقَّ ملبن عيل امحد ، وأ(5) وأربعامئة( ، وأجاز له اإلمام مكِّ

(ـه437)تبن أيب طالب القييس 
(6). 

ر  وبعد أِن اكتملْت مواهُبه عاد إىل األندلس فتوىلَّ خطابة مسجد إشبيلية وتصدَّ

ج عليه عدٌد كبريٌ   . (7)من طَلبة الِعلم لتعليم القرآن، وحروِف القراءات، فتخرَّ

 :ميذهوخه وتاليشا: رابعً 
 :هم وخم يم ش   -أ

َعيني يف مدينة إشبيلية األندلسيَّة، وفيها بدأ  لمي، فأخذ عن التَّحصيل العِ نشأ الرُّ

                                       
 .(523 /1)لة الصِّ  (1)

 .(2/371)التَّاريخ  معجم حفاظ القرآن عرب( 2)

ايف (3)  .القطري(: )ء الكبار معرفة الُقرَّ

ن ، أو ومًها م(، ونحسب هذا خطًأ مطبعيًّاـه403سنة )، وفيه: (1/81)  اإلشبييلفهرسة ابن اخلري (4)

حيح؛ ألن الشَّ  َعيني النَّاسخ، وما أثبتناه هو الصَّ ج( تأليف أيب ذر ناسك احلمقرأ كتاب )يخ الرُّ

 .(1/216)ه ينظر املصدر نفس هـ .433وي سنة اهلر

 .(14/64)ري أعالم النُّبالء س (5)

 .(2/374)معجم حفاظ القرآن عرب التَّاريخ ، و(14/64)أعالم النُّبالء ينظر: سري  (6)

 .ذكرهم يف تالميذه سيأيت (7)
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يوخ األجالء، فأخذ عن بعضهم، من الشِّ  علامئها، ثمَّ انتقل إىل املَّشق والتقى بكثريٍ 

 :بعض، ومن أهم شيوخه وحرض جمالَس 

بن ي  خم  اللَّ  وسمفد بن يم مَّ و َعمرو عمثَمان بن َأمحد بن ممَ بأ .1 ، ويعرف ِب 
 ، مسع منه:هـ(431)تالقيجطيلي 

هـ(328)ت)الوقف واالبتداء(، أليب بكر حممد بن القاسم األنباري كتاب   -أ
(1). 

(ـه179)ت(، )موطأ أيب عبد اهلل َمالك بن أنس  -ب
(2) . 

 : ، مسع منه هـ(434)تي  بن ممَمَّد اهلََرو   دأَبمو َذر عبد بن َأمح .2
 . (3)َوَما َرَواُه َعن ُشُيوخه( بد بن َأمحد اهلََرِوّي عر أيب ذَ  يخفهرسة الشَّ ) -أ

نَّة(، أليب َذر عبد بن َأمحد اهلََرِوّي ـ  -ب  . (4) كتاب )السُّ

ة من سنة ّي تأليف أيب َذر اهلََروِ كتاب )َمنَاِسك احلَج(،  -ت  .(5)هـ 433، يِف ذِي احلجَّ

د بن  حُمَ )ُمَصنف اإِلَمام أيب عبد اهلل -ث ، َوُهَو هـ(256ت)َخاِرّي(، بُ يل العِ اَم إِسمَّ

ِحيح امُلخترَص من ُأُمور َرُسول اهلل  وسننه وأيامه، يِف املَسِجد  ×اجلاِمع املسند الصَّ

 .(6)هـ 433سنة  ةواحلََرام ِعند َباب الند

 :، مسع منه(7)هـ (438)ت أبو احلسن َأمحد بن ممَمَّد الَقنَطر ي املمقر ئ  .3
د الَقنَْطِري املُْْقِرئات( أليب احلسن َأمحد بن حُمَ ءَ لقَرا ايِف ار ختَِص )ااِل اب تك -أ ، يِف مَّ

 .(8)هـ433املَسِجد احلََرام يِف ِذي القعَدة من سنة 

                                       
لفصلة اخلل( 1)  .(488) ف بموصول السَّ

 .(69) اإلشبييلابن خري  فهرسة( 2)

 .(382) اإلشبييل فهرسة ابن خري (3)

 .(225) اإلشبييل فهرسة ابن خري (4)

 .(216) فهرسة ابن خري اإلشبييل (5)

 .(82) ابن خري اإلشبييل فهرسة (6)

 .(1/136)غاية النِّهاية  (7)

 .(26) يلفهرسة ابن خري اإلشبي (8)
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 هـ(179)تَعن َمالك بن أنس (هـ245)تام بن عامر َش )ُمسند أيب الَولِيد هِ  -ب

 (1)هـ433(، سنة. 

 ل ك ياغَداد ي  املَ البَ  قر ئاملم  مبَراه يبن إ  حلسن بن ممَمَّد أبو َعلي  ا .4
هـ(438)ت

  :، مسع منه(2)
 أليب عيل احلسن بن حممد البغدادي املالكي، (القَراَءات يِف  التَّمِهيد) كتاب -أ

 .(3)هـ433 سنة مرص بفسطاط بربر سوق َمسِجد يِف 

 ه:، مسع من(4) هـ(445)تاملمقر ئ أبو الَعبَّاس َأمحد بن َعلي  بن َهاشم  .5
بَعة َوُشح أصوهلم(، تأليف رَفة مَ يِف مع دارَش اب )اإلِ تك -أ اء السَّ َذاِهب الُقرَّ

،  هـ(993)تأيب الّطيب عبد امُلنعم بن عبيد اهلل بن غلبون امُلقِرئ احلَلبِي 

هـ(433)بحجرته بزقاق مهدة من فسطاط مرص سنة 
(5). 

ون غلب بنب ييب الطَّ ُف أبع(، تأليكتاب )إِكاَمل الَفاِئَدة يِف القَراَءات السَّ  -ب

(ـه433)، بحجرته بزقاق مهدة من فسطاط مرص سنة هـ(399)تمُلقِرئ ا
(6). 

نعم بن عبيد اهلل بن ات(، أليب الطَّيب عبد املُ ءَ اكتاب )التَّذِكَرة يِف القرَ  -ت

(399)تغلبون 
(7). 

هـ(453)ت ملمقر ئأبو الَعبَّاس َأمحد بن سعيد بن نَف يس املصري، ا .6
 :منه سمع .(8)

                                       
 .(129)فهرسة ابن خري اإلشبييل (1)

 .(1/230) هايةغاية النِّ (2)

لف صلة اخل، (26)فهرسة ابن خري اإلشبييل (3)  .(124)لف بموصول السَّ

 .(1/89)النِّهاية  غاية (4)

 .(24)فهرسة ابن خري اإلشبييل (5)

 .(27)سة ابن خري اإلشبييلفهر (6)

 .(387) جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة(7)

، ومعجم حفاظ القرآن (8/182) وضيح املشتبه، وت(14/64)النُّبالء  عالمري أستنظر ترمجته يف:  (8)

 .(2/88)عرب التاريخ الكريم 
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يف وجوهها(، تأليف أيب بكر بن جُمَاِهد قَراَءات وترصف ال)اختاَِل  بكتا -أ

هـ(434)سنة   هـ(324)ت
(1). 

، يِف َمسجده بزقاق  هـ(200)تَتفِسري الُقرآن(، ليحيى بن َسالم ) بكتا -ب

انني من فسطاط مرص سنة   . (2) (هـ434)الطحَّ

اء  -ت ة الختاَِلف الُقرَّ د بن عب حلسنا بنيّل يب عَ (، تأليف أكتاب )احلجَّ

هـ(434)، سنة   هـ(377)تفار الَفاِرِِس الغ
(3) . 

بَعة ـ  -ث ة السَّ بع َعن األَِئمَّ (، تأليف أيب َأمحد عبد اهلل بن كتاب )القَراَءات السَّ

امري احل  .(4) هـ(433)، سنة  هـ(386)تَسني بن حسنون امُلقِرئ، السَّ

 منه:  ، مسع ـ(ه374 )تي أبو ممد َمكيُّ بن أيب طالب القيس .7
 . (5) رآن ومنسوخه(، من تأليف مكي خ القُ ساكتاب )نَ  -أ

د الزبيد ي  البغدادي .8  ، مسع منه:(6)أبو الربكات ممَمَّد بن عبد الَواح 
د بن َعيّل بن َأمحد األدفوي امُلقِرئ ) -أ هـ(388)ت(، تواليف أيب بكر حُمَمَّ

(7) . 

س النَّحِوّي(، نَّحاال نبل يعِ ساَم ن إِ د ب)تواليف أيب َجعَفر َأمحد بن حُمَمَّ  -ب

 هـ(338)ت
(8). 

                                       
 .(24)خري اإلشبييل فهرسة ابن( 1)

 .(51-50)فهرسة ابن خري اإلشبييل (2)

لف خل، وصلة ا(392)ةجتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثور، و(39)فهرسة ابن خري اإلشبييل (3)

لفبموص  .(217) ول السَّ

 .(24)اإلشبييلفهرسة ابن خري  (4)

 .(46)فهرسة ابن خري اإلشبييل (5)

 .من مصادر مل أقف عىل وفاته فيام توافر ِل (6)

 .(392)فهرسة ابن خري اإلشبييل (7)

 .(390)ن خري اإلشبييلفهرسة اب (8)
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د بن َعيّل بن َأمحد األدفوي كتاب )أد -ت ب الَقارئ واملقرئ( تأليف أيب بكر حُمَمَّ

 .(1)  هـ(388)تامُلقِرئ 

(ـه338)تكتاب )الَكايِف يِف النَّحو(، البن النَّحاس  -ث
(2) . 

هـ(338) سحاالنَّ  كتاب )املقنع يِف النَّحو(، َأيضا تأليف ابن -ج
(3). 

 :، سمع منه(4)و َجعَفر َأمحد بن ممَمَّد بن عبد العزيز الَيحصيب النَّحو ي  بأ .9

د بن احلسن بن فورك  -أ دين( أليب بكر حُمَمَّ ، هـ(406)تكتاب )اعتَِقاد املَُوحِّ

هـ(434)سنة 
(5). 

 ويفيِف مائة سفر ضخمة، أليب احلسن احل كتاب )الرُبَهان يِف ُعُلوم الُقرآن( -ب

(ـه434)سنة (6)مناولة هبه رب، أخـ(ه034)ت
(7). 

، سنة  هـ(406)تكتاب )َتأِويل ُمشكل احلَِديث( أليب بكر بن فورك  -ت

هـ(434)
(8). 

كتاب )التَّذكَِرة يِف القَراَءات(، تأليف أيب احلسن َطاِهر بن الّطيب بن غلبون  -ث

 .(9) هـ(434)، سنة  هـ(399)ت

                                       
 .(66)فهرسة ابن خري اإلشبييل (1)

 .(275)ييلبفهرسة ابن خري اإلش (2)

 .(275)شبييلفهرسة ابن خري اإل (3)

 .ترمجة له رغم االجتهاد بالبحث مل أقف عىل (4)

 .(225)خري اإلشبييل فهرسة ابن (5)

 ة املقرونة باإلجازة، وهي أعىل أنواعاملناول :أحدمها :. املناولة عىل نوعني(63)ري اإلشبييلفهرسة ابن خ (6)

قاباًل به، الب أصل سامعه أو فرًعا مُ أن يدفع الشيخ إىل الط :نهام .صور وهلا .اإلجازة عىل اإلطالق

دة عن اإلجازة، بأن يناولهاملناو :الثَّاينن فالن، َفاْرِوِه عنِّي. روايتي ع :هذا سامعي، أوويقول   لة املجرَّ

اًل، ويقترص عىل قوله الكتاب  م ِذكره أوَّ  :ي، أواْرِوِه عنِّوال يقول  يتامن سامع :هذا من حديثي، أوكام تقدَّ

 .(351)، و(346)، و(345) ينظر: مقدمة ابن الصالح .، ونحو ذلكعنِّي أجزُت لك روايته

 .(63) اإلشبييلفهرسة ابن خري (7)

 .(168)فهرسة ابن خري اإلشبييل (8)

 .(27)ابن خري اإلشبييل فهرسة (9)
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عبد اجلَبَّار بن َأمحد  الَقاِسم ف أيبي(، تألة مَّ ألَئِ ات اع لقراءمِ االكتاب )اجلَ  -ج

، يِف مجادي األوىل من سنة  هـ(420)تبن عمر بن احلسن الطرسوِس امُلقِرئ 

 .(1) هـ(434)

بيع ر يِف   هـ(224)تكتاب )القَراَءات(، أليب عبيد الَقاِسم بن َسالم  -ح

ل من سنة األ هـ(434)وَّ
(2). 

 هـ(224)تم لَقاِسم بن َساليد اب عأيب ليف( تأسوخهكتاب )َناسخ الُقرآن ومن -خ

هـ(434)، يِف ربيع األول سنة  
(3). 

كتاب )نزهة الُقُلوب يِف َتفِسري َغِريب الُقرآن عىل ُحُروف املعجم( تأليف أيب  -د

د بن هـ(303)تيِن تاجسَعِزيز الس بكر حُمَمَّ
(4) . 

 الكمَ بن نس ن أعَ  (ـه562)تكتاب )ُنسَخة ِدينَار بن عبد امللك األَهَواِزي  -ذ

هـ(434)يِف َرَجب من سنة (،  غري ذلك( هـ ، وقيل91)ت
(5) . 

د بن الَقاِسم بن األَنَباِري  -ر كتاب )الَوقف واالبتداء( تأليف أيب بكر حُمَمَّ

ان رِ   هـ(328)ت َواَية أيب الَعبَّاس الشعريي، بداره بفسطاط مرص بِقرب تربة َعفَّ

 .(6) هـ(434) سنة

د ت ،أ(طَّ ملُوَ د اُمسنكتاب ) -ج مَحن بن عبد اهلل بن حُمَمَّ أليف أيب الَقاِسم عبد الرَّ

 .(7) هـ(434) ، سنة  هـ(381)تالغافقي، اجَلوَهِري، املَالِِكي، املرِصّي 

                                       
لف لف بموصول الصلة اخلو ،(25)فهرسة ابن خري اإلشبييل( 1)  .(201)سَّ

 .(23)اإلشبييل فهرسة ابن خري (2)

 .(44)بن خري اإلشبييلفهرسة ا (3)

 .(55)فهرسة ابن خري اإلشبييل (4)

 .(137)فهرسة ابن خري اإلشبييل (5)

 .(42)ابن خري اإلشبييل فهرسة (6)

 .(78)ييلفهرسة ابن خري اإلشب( 7)
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كتاب )َناسخ الُقرآن ومنسوخه(، تأليف ِهبُة اهلل بن سالمة امُلَفّّس  -ح

(ـه434) سنة من َجب، يِف رَ ، ِرَواَية ابن َنِفيس َعنهُ هـ(410)ت
(1) . 

بن النفوسي .10  ، مسع منه: (2)أبو َحفص عمر بن حمَسني املمقر ئ، املَعرموف ِب 

د تأ، كتاب )اختاَِلف قراء األَمَصار يِف عدد آي الُقرآن( -أ ليف أيب عبد اهلل حُمَمَّ

يِف  ، باملهدية يِف َمسجده برحبة الَقمح هـ(413)تالقريواين  بن ُسفَيان امُلقِرئ

هـ(432)ة ن سنة مقعدَ ي الذِ 
(3). 

د بن ُسفَيان الكتاب )اهلَاِدي يِف القَراَءات السبع(، تأليف أيب عبد اهلل -ب  حُمَمَّ

يِف ِذي القعَدة ، باملهدية يِف َمسجده برحبة الَقمح   هـ(413)تامُلقِرئ القريواين

هـ(432)
(4). 

م ممَمَّد بن الطَّيب البغدادي الكحال .11   نه:ع ممس، (5) أَبو الَقاس 

د عبد اهلل بن ُمسلم بن ب الد)أ ابكت  -أ ُقَتيَبة الدينََوِري َكاتِب(، أليب حُمَمَّ

هـ(434)اِديل من فسطاط مرص سنة نَ لقَ ، بحانوته بزقاق ا هـ(276)ت
(6) . 

ة(، اِلبِن ُقَتيَبة كتاب ) -ب ، بحانوته بزقاق الَقنَاِديل من هـ(276)تَأعاَلم النُُّبوَّ

هـ(434)ة فسطاط مرص سن
(7). 

د بن قُ  يبرِ )غَ  كتاب -ت ، بحانوته هـ(276)تَتيَبة الُقرآن(، تأليف أيب حُمَمَّ

هـ(344)ة بزقاق الَقنَاِديل من فسطاط مرص سن
(8). 

                                       
 .(24)فهرسة ابن خري اإلشبييل (1)

 .ِل من مصادر  أقف عىل ترمجة له فيام توافرمل (2)

لف وصلة اخل، (36)خري اإلشبييل فهرسة ابن( 3)  .(123)لف بموصول السَّ

 .(386)ء املنثورةة واألجزاجتريد أسانيد الكتب املشهور، (24)شبييلفهرسة ابن خري اإل (4)

 .ر ِل من مصادرعىل وفاته فيام تواف مل أقف (5)

 .(300)إلشبييلبن خري اافهرسة  (6)

 .(76)رة املشهورة واألجزاء املنثوجتريد أسانيد الكتب ، و(128)فهرسة ابن خري اإلشبييل (7)

 .(58)فهرسة ابن خري اإلشبييل (8)
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د بن قتيبة  -ث ، بحانوته هـ(276)تكتاب )ُمشكل الُقرآن(، تأليف أيب حُمَمَّ

هـ(434)بزقاق الَقنَاِديل من فسطاط مرص 
(1). 

 .(2) هـ(627)ت ةيبَ تَ قُ بِن ف(، الكتاب )املعار -ج

د بن عبد هللا الضَّر ير القريواين  .12  ، مسع منه: (3)أبو ممَمَّد عبد الَواح 
الَقابيِِسّ  الَفِقيه خلف بن َعيلّ  احلسن أليب ،)احلَج كَمنَاِس ) بكتا -أ

   .(4) هـ433 سنة من شعَبان يِف  العلم َبحر بَِجِزيَرة ، هـ(403)ت

 منه: ع، مس(5)يزَعز  د البن عب َأمحد بن ممَمَّد .13
د بكر أليب (،واالبتداء الَوقف( كتاب  -أ هـ(328)تاألَنَباِري  الَقاِسم بن حُمَمَّ

(6). 

 تالميذه -ب
َعيني ـ رمحه اهلل تعاىل ـ إىل املَّشق وأخِذه الِعلَم ُمشافهًة عن كبار   بعد رحلة الرُّ

 وال
ِ
ر لإلقراء يوخ عاَد إىل موطنه )إشبيلية( فتصدَّ رسالشِّ ُس االنَّ يه حل إل، وردَّ

ِقراءة عليه؛ لعلوِّ روايته، واشتهار عدالته، وانتهاء الرئاسة إليه يف القراءات لل

 من الطَّبيعي أن يكون له طالب ُكُثر، وممَّن وقفُت عليهم: ، فكان هاللوعِ 

د بن وهب أبو القاسم األنصاري القرطبي  .1 هـ(524)تفضُل اهلل بن حممَّ
(7). 

هـ(525كان حيًّا سنة )سع، يلا بن د اهللبن عبعيسى بن حزم  .2
 (8). 

                                       
 .(60)ابن خري اإلشبييل فهرسة( 1)

 .(337)ييلخري اإلشبفهرسة ابن  (2)

 مصادر. عىل وفاته فيام توافر ِل منمل أقف ( 3)

 .(215)خري اإلشبييلرسة ابن هف (4)

 ِل من مصادر.مل أقف عىل وفاته فيام توافر ( 5)

 .(385)زاء املنثورة نيد الكتب املشهورة واألججتريد أسا (6)

 .(2/12)غاية النِّهاية  (7)

 .(1/608) غاية النِّهاية (8)
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 يلع منصور بن اخلري بن يعقوب بن يمىل املغراوي املقرئ؛ يكنى: أبا .3

ـ(ه526)ت
 (1). 

َأمْحد بن خلف بن عيسون بن ِخَيار بن سعيد اجلذامي، َأُبو الَعبَّاس  .4

هـ(531)ت
 (2). 

 .(3)، النَّْحوّي، املقرئاإلشبييلأبو َعْبد اهلل  .5

. َقاَل َأُبو الَولِيد شبيلية، ُيعرف بابن أبايةمن أهل إ ه،ِقيلفَ ِسم االقَ و ابُ أَ  .6

د: ديُيوُسف بن عبد الَعِزيز بن األن َأحسب َأن اْسمه حُمَمَّ
(4) . 

ْيح املقرئ، زوج املؤلف رمحهام اهلل .7 ْيح(، ابن حممد بن ُُشَ )ُأمُّ ُُشَ
(5) . 

َعيني  .8 ْيح الرُّ ْيح بن حممد بن ُُشَ املؤلِّف(  نابـ )سن و احل، أبيلشبياإلُُشَ

 .(6)ه غري ذلكوقيل يف وفات هـ(537)ت

 .(7)ئقرحممد بن حبيب النفزي، أبو بكر اخلطيب امل .9

 هم اتم فَ ؤلَّ مم  :خامًسا
َعيني  بالتَّصنيف والتَّأليف إىل جانب اإلقراء والتَّدريس   اشتغل اإلمام الرُّ

ه يف ذلَك إالَّ  تية مانأداء األ واخلطابة، ومل يكْن مهُّ فكان أحُد ن شيوخه، ع امحله الَّ

ة ف ف ك تآليـي ذلـفع ـمـد جـرآن، وقـوم القـلـوع ،رـيـسـوالتَّف ،راءاتـي القـاألئمَّ

 ِحساًنا، منها:

                                       
لة:  (1)  .(475)غية امللتمس ، وب(1/586)الصِّ

اء الكبار فة القُ رع، وم(2/10)تاريخ اإلسالم  (2) لة، الذيل والتَّكملة لكتايب املوصول (1/286)رَّ  والصِّ

(1/252). 

 .مل أقف عىل وفاته .(35/822)تاريخ اإلسالم  (3)

 .مل أقف عىل وفاته .(1/113)( إكامل اإلكامل )تكملة لكتاب اإلكامل البن ماكوال (4)

لة ل والتَّكالذي (5)  .وفاهتا فيام توافر ِل من مصادر عىلمل أقف  .(5/742)ملة لكتايب املوصول والصِّ

اء الكبار، ومعرفة (318)فهرسة ابن خري اإلشبييل (6)  .(1/324)غاية النِّهاية ، و(1/273)الُقرَّ

اء الكبار (72)بغية امللتمس  (7)  .مصادرمل أقف عىل وفاته فيام توافر ِل من  .(1/298)، ومعرفة الُقرَّ
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ة أليب َعيّل الَفاِرِِس  .1 اْختَِصار احلجَّ
(1). 

 (2)االختالف بني قالون وورش .2

رضمي يف  احلاالختالف بني يعقوب بن أيب إسحاق بن زيد بن عبد اهلل .3

مفردة "، املسمى: يف رواية ورش عنه وبني نافعه روح عنرويس و ةرواي

 .(3)"يعقوب

ة نزهة التَّ ة ورَ تبرصة التَّْذكِ  .4  .(4)ْبرِصَ

 .(5) )زوائد أيب سعيد عثامن( ذكر رواية ورش .5

ْيح .6 د بن ُُشَ فهرسة أيب عبد اهلل حممَّ
(6) . 

بع، َعن الُقرَّ  .7 ْبَعة ا اءالَكايِف يِف القَراَءات السَّ  .(7)هم اهللمِح رين رَ ْشُهوملَ السَّ

 .(8)كتاب التَّْذِكَرة .8

ْمرو بن الَعاَلء يب عَ ري ألكتاب ِرَواَية اإِلْدَغام الَكبِ  .9
 (9). 

                                       
 .(2/74)أسامء املؤلفني وآثار املصنفني  ة العارفني، وهديَّ 40يل يفهرسة ابن خري اإلشب (1)

اث، رقم املخمطوطات مركز مجعة املاجد للثَّ  (2)  .( قراءات242843ادة )قافة والَّتُّ

 .(1/512)، و(350)، برقم (1/288)هرّية فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب الظا (3)

قرآن الكريم والدراسات القرآنية/ املاجستري من كلية اليه درجة ل فامهدي دهيم، ونالدكتور  حققه

 هـ.1428م القراءات ـ عام اإلسالمية باملدينة املنورة ـ قس اجلامعة

ة العارفني  (4)  .(2/74)سامء املؤلفني وآثار املصنفني أهديَّ

جامعة خمطوطات و تا( قراء396922املادة )ز مجعة املاجد للثقافة والَّتاث، رقم خمطوطات مرك (5)

 (.1138)( 193)  برنستون

كية (381)فهرسة ابن خري اإلشبييل  (6)  .(1/637)، وشجرة النُّور الزَّ

، (29)«حترير النَّش»عنه نَّش العَّشة املسمى بـ  ت، واحتاف الربرة بام سك(31)هرسة ابن خري اإلشبييل ف (7)

مل بن غرم اهلل بن حممد الزهراين دكتور ساال ه. حقق(2/7913)والفنون لظُّنون عن أسامي الكتب وكشف ا

 هـ.1419ن ـ عام جامعة أم القرى ـ كلية أصول الديل فيه درجة ماجستري من قسم الكتاب والسنة/ونا

افعي، ونَّشته دار الكتب العلمية، سنة السَّ قه: محد حممود عبد وحقَّ   م.2000ـ=ه1421ميع الشَّ

ة العارفني أسامء ا (8)  .(2/74)ني ر املصنفآثاوملؤلفني هديَّ

 .(388)، وجتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة (34) فهرسة ابن خري اإلشبييل( 9)
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ِمّي يِف ِرَواَية أيب عبد اهلل بن املَتَوكل  .10 كتاب ِقَراَءة َيْعُقوب بن إِْسَحاق احلرَْضَ

 .(1)َأْيًضا هُ من َعناملُؤ دبسن روح بن عحليب االؤلؤي امللقب برويس َويِف ِرَواَية أ

 . (2)ما انفرد به يعقوب احلرضمي يف القراءات .11

َعينيفم .12 ْيح الرُّ  .(3)اإلشبييل ردة حممد بن ُُشَ

ّي َواملََديِن يِف آَية .13 ّي َواملََديِن من الُقْرآن َواْختاَِلف املَكِّ  . (4)املَكِّ

 .(5)ردلنوااملؤاخي النَّادر يف اجلمع بني الآلِل وا .14

عَ  علقد مج  يف سفره اهلل تعاىل ـ مروياته عن علامء القراءات األجالء رمح ني ـيالرُّ

كرها ابن خري التي ذكرناها سابًقا، وذَ بلغت اثنتني وعَّشين رواية غري واحد 

 ، وهي:(6)يف فهرسته اإلشبييل

رَياِزّي َعن الكَسائ -أ  ي.ِرَواَية ابن ُموَسى ِعيَسى بن ُسَلْياَمن الشِّ

 نُه أيب نشيط َعن قالون َعن َنافِع.ريض عَ د الفمحاَية أيب أَ وَ رِ  -ب

 ورش.  َعنَهايِنّ ألَْصبَ ِرَواَية أيب بكر ا -ت

مْحَن ُقَتْيَبة بن مهران َعن الكَسائي َأيًضا.ِرَواَية أيب  -ث  عبد الرَّ

د بن مهران األَعَمش. -ج د ُسَلْياَمن بن حُمَمَّ  ِرَواَية أيب حُمَمَّ

 َعاِصم َأيًضا.َعن  َحفص نباح عَ عبيد بن الصَّ  دمَّ ِرَواَية أيب حُمَ  -ح

 ائي َأيًضا.ن الكَس ُسف عَ ِرَواَية أيب املنْذر نصري ابن ُيو -خ

                                       
 .(34)خري اإلشبييل  فهرسة ابن (1)

اث، رقم املادة )املا خمطوطات مركز مجعة (2)  ( قراءات.239692جد للثَّقافة والَّتُّ

 .(3/64)وتراجم املؤلفني التونسيني  ،(1/55) جيدنكت وتنبيهات يف تفسري القرآن امل (3)

 .(37)بن خري اإلشبييل فهرسة ا (4)

 .(1/128)« الكربىُشح الشواهد »شهور بـ املقاصد النَّحوية يف ُشح شواهد ُشوح األلفية امل (5)

عبد  أيب تواليف"من فهرسته باسم :  . وقد ذكرها ابن خري يف موضع آخر(35)ابن خري اإلشبييل  فهرسة (6)

ْيح بن َأمْحد املُْقِرئ  حُمَ هللا د بن ُُشَ  .(395) "رواياته َعن ُشُيوخه َومَجِيع مَّ
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 ُيوُسف َيْعُقوب بن َخليَفة األَْعَشى َعن أيب بكر َعن َعاِصم أيًضا. ِرَواَية أيب -د

 ِرَواَية َأمْحد بن َصالح َعنُه َأْيًضا. -ذ

 َأْيًضا. َعنهُ ِرَواَية إِسَحاق املَسيبِي  -ر

 الَقايِض َعن قالون َعن َنافِع. ِعيلاَم ْس إِ  اَيةوَ رِ  -ز

 َنافِع. ر َعنَجْعفَ يل بن ِرَواَية إِساَمعِ  -س

 حللوايِن َعن قالون َعن َنافِع.ِرَواَية ا  -ش

 ِرَواَية مَحَّاد بن أيب ِزَياد َعن َعاِصم. -ص

ِحيم َعنُه َأيًضا. -ض  ِرَواَية سعيد بن عبد الرَّ

 .ْيًضاأَ  يب نرص َعنهُ أبن  ِرَواَية ُشَجاع  -ط

 عبد الَواِرث بن سعيد َعن أيب َعْمرو. اَيةِروَ  -ظ

 أيب بكر َعن َعاِصم.َعن  كَسائيِرَواَية ال -ع

 ِرَواَية املفضل َعن َعاِصم َأيًضا. -غ

 ِرَواَية نظيف َعن ُقنبل. -ف

ْهِمي يِف َما َخال  -ق مْحَن بن حُمَْيِصن السَّ د بن عبد الرَّ ِه َأَبا يف فِ ِقَراَءة أيب بكر حُمَمَّ

ّي َرمِحهم اهلل. كث بن عبد اهلل دمعب  ري املَكِّ

 َنافِع.ْعَقاع َعن ن القَ ِزيد بِقَراَءة أيب َجْعَفر ي  -ك

 : وفاته.سادًسا
َعيني  ْيح الرُّ د بن ُُشَ ْيح بن حممَّ خطيب جامعها:  اإلشبييلقال أبو احلسن ُُشَ

ْيح يوَم اجلمع د بن ُُشَ ال، نة مُ ماَت أيب أبو عبد اهلل حممَّ  ست  )ة نستصف شوَّ

يخ األستاذ أيب احلجَّ (وأربعامئة نيَ سبعو فأعلمُتُه بوفاتِه، علم، اج األَ ، َفِّسُت إىل الشَّ

ام كانا كاألخوين حمبًَّة وِوداًدا، فلامَّ أعلمُتُه انتحَب وبكى كثرًيا واسَّتجع، ثم فإهنَّ 
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يْ  هنعن اب هبي الذَّ  ونقل .(1)قال: اَل أعيُش بعَده إالَّ شهًرا، فكان كذلك ح، ُُشَ

ا ل:قا ]أيب[ عرَص يوم اجلمعة، الرَّ ال، بع من شُتُويفِّ إالَّ وله أربٌع وثامنون عاًما وَّ

 .(3).وُدفن بمقربِة َمْشَكَة، حيُث ُدفن فيها ابنُه وحفيُده الحًقا(2) مخسًة ومخسني يوًما

ًدا  رواية الذهبي  منيبدو  عيني،  وفاة الرُّ يف ريسِّ أمجع عليه أهل ال عامَّ تفرُّ

د جاءلاوهذه   ر يف مؤلفاتههٍم تكرَّ وَ أو من   يف النَّصمن سقطٍ  ـ عىل الراجح ـ تَّفرُّ

من شوال ...(،  [عَّش]ابع الرَّ  ة)تويف عرص يوم اجلمع :أنَّه وأغلب الظَّن، (4)كلِّها

هبي روايةتكون  عليهو   لم.عأ ىلتعا اآلخرين، واهلل متطابقة لرواية العلامء الذَّ

 

 

 

 

 
 

                                       
 .(7/721)، مسالك األبصار (7/82)وفيَّات األعيان  (1)

 .(1/243)، ومعرفة القراء الكبار (18/554)، وسري أعالم النبالء (10/400) متاريخ اإلسالينظر: ( 2)

يل و (3) لة ل وتايب املوصوكملة لكلتَّ اينظر: الذَّ  .(4/251)الصِّ

 .(1/243)، ومعرفة القراء الكبار (18/554)أعالم النبالء ، وسري (10/400)تاريخ اإلسالمينظر: ( 4)
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 يلثَّاناملبحث ا

 وطةة املخطف النسخموضوع الكتاب، ومنهج املؤلف، ووص 

 :أوًَّل: موضوع الكتاب
غر إنَّ من أهمِّ املسائل املشكلة يف لغتنا العربيَّة مشكلة اهلمزة، فبالرغم من ِص 

 الكتابة، يفاختالف صورها ذلك ، إضافة إىل ريةحجمها ـ شكاًل ـ إالَّ أنَّ مسائلها كث

سنيإنَّ املت ىتَّ ح ثون قبل كتا  يفمرِّ تي ستكون عليها، ور الَّ صُّ عرفة البتها ملالعربيَّة يَّتيَّ

لل من حيث ال يدرون، وما ذلك إالَّ لصعوبتها، وتعدد صورها  وقد يقعون يف الزَّ

 .  والتواء مسالكها

راسة،  جلديرة بالبحثة، اإنَّ موضوع )األلفات( من املوضوعات املهمَّ   دقفوالدِّ

زة، عىل اعتبار أنَّ ىل اهلمأللف( عرمحهم اهلل ـ عىل إطالق )ا ماء ـا القددرج علامؤن

، وهم ـ كام سيأيت ـ سبة هلم، فلم تأِت إالَّ يف عصوٍر الحقةٍ ديثة بالنِّ تسمية اهلمزة ح

وتني بسليقتهم اللُّغوية وببداهتهم ا  نُ مل يعتورها حللتي يعرفون الفرق بني الصَّ

 رى. ت األخالط اللُّغاتخااألعاجم، و

العريب، الذي بدأ  طِّ نذ بداية اخلبدأت م واأللف ومشكلة االلتباس بني اهلمزة

ُمضطرًبا ـ ككلِّ البدايات ـ فلم ُتغطِّ رموزه مجيع أصوات العربيَّة، واكتفى برمز 

تي هي مَ  ينة الَّ هي عبارة عن  واهلمزة التي دٌة،األلف دلياًل عىل صويت األلف اللَّ

كمُ  ٍف لِ أ غط عليها فاهنمزت، إىل أند الِزي ةٍ تحرِّ بط مات الضَّ ليل عالوضع اخل ضَّ

 .  (1)عىل احلروف.. كلِ والشَّ 

بط، نظًرا لالتصال املباُش هبم يف رحالهتم خطَّهم من النَّ  لقد اقتبس العرُب 

 ةال سيام قبيلو احلجازيني، ة بنيام، وقد انتَّش هذا اخلط بداياملتواصلة إىل الشَّ 

                                       
 .(5)ورصفية ية ونحوية ة لغوينظر: اهلمزة دراس (1)
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أن احلجازيني مل  غري اهلمزة،بطي هي رمز نَّ ال يف أصل اخلطِّ  فاأللِ ريش، وكانت ق

جاز احل أهُل »: هـ(214)تل أبو زيد األنصاري يكونوا هيمزون يف كالمهم، فقد قا

ة َواملَ وهذيل َوأهُل   : َما آخذ منَقاَل دينَة اَل ينربون. وقف َعَلْيَها ِعيَسى بن عمر فَ  َمكَّ

وا نربوا. َقاَل: َوَقاَل طراضإِذا جاز احل أهُل رب، واب النَّ ْصحَ هم أَ و رب بالنَّ الَّ إَقول مَتِيم 

ذلك ما أشبه هذا من باب كهلا َياء، وَفلم هيمز وحوَّ  (قد توضيت) اهلذِل:َأُبو عمر 

 .(1) «ْمزاهلَ 

ركيش عن ابن عبد الرب يف كتابه التَّمهيد  قرآن[لا] َنَزَل  :َل اْوُل َمْن قَ قَ » :ونقل الزَّ

 مجيع القرآن يف موجودةٌ  غري قريشٍ  لغةً  ؛ ألنَّ ْيٍش َمْعنَاُه عندي يف األغلبِة ُقرَ بُِلغَ 

ِقيِق اهلَْمَزِة َونحِوها وُقري  .(2)«ٌش اَل هَتِْمزُ ِمْن حَتْ

و م وهنا نجد رمز اهلمزة القدياحلجاز ال هيمزون يف كالمهم فإنَّ  وإذا كان أهُل 

 ، أو يفطلًقا؛ مثل: اسد، وامحد، واذنمُ  كلمةل الغري أوَّ  من الكتابة يف األلف خيتفي

ل، ومال؛ وذلك مزة مفتوحة وقبلها مفتوح؛ مثل: ساانت اهلأو آخرها إذا كوسطها 

، فكان يَّتتب عىل تركهم اهلمز واسعٍ  عىل نطاٍق  انتشار اخلط يف احلجاز تمَّ  ألنَّ 

 نشوء حركات طويلة.

ملعجم، هي صورة اهلمزة، وف ال حرتي يف أوَّ الَّ  فاألل أنَّ  لمعا» ي :بن جنِّ ل ااق

خفيف، ولو خرى عىل مذهب أهل احلجاز يف التَّ أُ  ة وياءً ت اهلمزة واًوا مرَّ كتبام إنَّ و

 . (3) «كتب ألًفا عىل كلِّ حالة، لوجب أن تُ أريد حتقيقها البتَّ 

ق حتقِّ  تلقول، كانن امد ومواقف اجلِ عر غري أنَّ العربيَّة الفصحى، لغة الشِّ 

 يم.القرآن الكرل بذلك وقد نز رة يف ذلك بلهجة بني متيم،ثِّ ة، متأاهلمز

                                       
 .(1/22)لسان العرب  (1)

 .(1/284)الربهان يف علوم القرآن  (2)

 .(1/55)اب عرإلعة ارس صنا (3)
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العريب مطابًقا  أن جيعل اخلطَّ  هـ(175)ت وعندما أراد اخلليل بن أمحد الفراهيدي

ة الفصحى، وضع رمز اهلمزة الذي نستخدمه اليوم، والذي مل يكن طق العربيَّ لنُ 

ى يف سمَّ لعني؛ لذلك يُ رأس اطع من بل، وقد اقتقَ  ة منالعربيَّ  ا يف الكتابةعروفً م

إذ وجد له حاماًل؛ فاحلامل له يف: )رأس(  .(1)"العني البَّتاء" ان:يحعض األب

( الواو. ويف  و)سأل( و)مأل( األلف. ويف )بئر(، و)فئة( الياء. ويف )يؤمن(، و)يؤزُّ

 طر.سَّ لذلك عىل ال اللهمزة، فوضعهامل )سامء(، و)بناء( ال يوجد هلا ح

ورسمه  ،قطصنَّف النُّ ل من ليل أوَّ فكان اخل»: هـ(444)تاين لدَّ اعمرو  قال أبو

وم، واإلشامميف كتاب، وذَ  ل من وضع اهلمزة، والتَّشديد، والرَّ  . «كر ِعلله، وأوَّ

من و لخت تي وصلت إلينا يف املخطوطات القديمةصوص الَّ النُّ  كلَّ  لذلك نجد أنَّ 

 نداكتسب عف، والذي هلا هو األلِ قديم مز الالرَّ  ؛ ألنَّ انة املعرف لديزرمز اهلم

 .ويلةاحلجازيني الفتحة الطَّ 

ن ينربون لوجدناه مستخدًما بصورة شاع عن غري احلجازيني مم اخلطَّ  أنَّ ولو 

 ويهسيبوالصواُب ما ذكره »ف دائاًم يف أي موقع من الكلمة، قال ابن يعيش: األلِ 

أللف هُلا اهلمزة، وهي اأوَّ ، احرفً  َّشونتسعة وع مجحروف املع نَّ ه من أوأصحابُ 

تي يف أّول حروف املعجم: وهذه األلُف هي صورهُتا عىل احلقيقة، وإّنام ُكتبت الَّ 

مل  ،خفيف، ولو أريد حتقيُقهاتارًة واًوا وياًء أخرى عىل مذهب أهل احلجاز يف التَّ 

 .(2)«لألص اتكن إالَّ ألًفا عىل

مكتوبة  مزةاهللون فيجع : )َيْسَتْهِزُأ(،(ُئ زِ هْ تَ ْس يَ ) تكتب العرب» اء:رَّ قال الف

حاالهتا. يكتبون: )ََشء(: )َشيأ(، ومثله َكثرٌِي يف مصاحف عبد اهلل،  باأللف يِف كلِّ 

 .(3)«َلكم(: )وهُيَيأ( باأللف يئوهُيَ ويف مصحفنا: )

                                       
 .(3/320)اجب احلينظر: ُشح شافية ابن  (1)

 .(5/515)ُشح املفصل  (2)

 .(17-11)، وينظر: اهلمزة العربية (3/30)لفراء معاين القرآن ل (3)
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األلف ما  هم من يرى أنَّ نىل فريقني، فمها إأنَّ العلامء انقسموا في والذي يبدو

ا صورة مستقلة ـ لكل منهمرى أنَّ ـين ـم مـه نـة، ومـقـيـحقـ العىلزة ـمـه إالَّ  هي

 رساًم وصوًتا.

. (1)«..هذا باب ألفات الوصل والقطع، وهنَّ مهزاٌت عىل احلقيقة »قال املربد: 

ألفعال، ألٌف التي يف أوائل زة افإن قال قائٌل: أخربين عن اهلم»وقال ابن خالويه: 

ُ ني وبرصيال اعا مهزٌة بإمجأهنَّ  ذلك فاجلواُب يف؟، هي أم مهزةٌ  الكوفيني، وإنَّام ُيعربَّ

 .     (2) «ريًبا عىل املتعلِّم، إذ كانت ألًفا يف اخلطِّ عنها باأللف تق

 أنَّ  طع يف األفعال اعلمباب ِذكر ألفات الوصل والقَ » اين:وقال أبو عمر الدَّ 

ميت ا، وإنَّام سهصل وحدَ ِف الوة مهزٌة غري أليف احلقيق ل ... وكلهنَّ األفات األفع

 هذا رأي الفريق األول. .(3) «ا واتساًعا لكون صورهنَّ صورَة ألٍف ات جمازً ألف

إذ قال:  لامء ومنهم ابن يعيش اين فنجده عن جمموعة من العُ ا الفريق الثَّ أمَّ 

در ثمَّ تأدخل إىل  خرج، فاهلمزةملتتقاربان يف ا لَف اعلم أنَّ اهلمزة واأل» ليها الصَّ

كوالك إذا ذولأللف، ا األلَف اعتمدوا هبا عىل أقرب احلروف منها إىل أسفل  حرَّ

 .(4)«بوها مهزًة، فاهلمزُة نربٌة شديدٌة، واأللُف ليِّنٌة فقل

بِيدي:  لغةٌ األلف، إحدى احلروف اهلجائية،  واهلمزُة أخُت » ويقول الزَّ

ي، ُس هورةٌ مش، ، مسموعةٌ ةٌ ، قديمصحيحةٌ  جها، رز عن خمفتنهم مزهُت ا ت هبا ألهنَّ مِّ

كة، واأللف  ق بينها وبني األلف مجاعٌة بأنَّ اهلمزة كُثر إطالقها عىل املتحرِّ ... وقد فرَّ

اكن الذي ال يقبُل احلركة  . (5)«عىل احلرف اهلاوي السَّ

                                       
  .(2/87)املقتضب  (1)

ق( لفات ومعرفة أص، واأل(1/82)لفات كتاب األ (2) مة املحقِّ  .(10)وهلا )ُمقدِّ

 .(351)ا صوهلأاأللفات ومعرفة  (3)

ل  (4)  .(5/266)ُشح املفصَّ

 .(15/391)ز( تاج العروس )مه (5)
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 :ى أنَّ إذ ير ازي اإلمام الرَّ  مهمنوا وسًطا، ومن العلامء من وقف موقفً 

ك ألٌف بطريق ك مهزة، وقد ُيقال للمتحرِّ املتحرِّ كنًا، وسا انك ما ف يف احلقيقةلاأل»

 .(1) «التَّوسع

أنَّ اهلمزة هي غري  وممَّا سبَق يتبنيَّ أنَّ علامء العربيَّة قدياًم كانوا يدركون بوضوٍح 

فهي  ستعامالً،وا صفةً  جليَّةً  ضحةً األلف، وقد ظهرت الفوارق من كالمهم وا

 .حروف اهلجاء األخرىكحال حاله  ،ذاتهستقل  قائٌم بحرٌف م

من  ؛علوم العربيَّة مباحث أغلبإنَّ أمهيَّة موضوع اهلمزات يأيت من دخوهلا يف 

نجد أكثر اختالف القراء مرّده إىل نطق ففي القراءات  .قراءات، ورصٍف، ونحوٍ 

ف ف. وأمَّ بني نيَ جعلها ب نمهيلها، وبني وتس اهلمزة، بني حتقيقها  رخقد زا يف الرصَّ

ا تدخل يف بنية الكلمة وحتدث فيها الباب بهذا  املسائل التي تتعلَّق باهلمزة؛ ألهنَّ

ا يف النَّحو فهو أقل األبواب تطرًقا للهمز ة؛ ألنَّ جميئها منفردًة مع صوًرا كثرية. وأمَّ

اللة عىل املعنى مل يأِت   .(2)داءستفهام والنِّ ال يف مهزيت اإالَّ الدَّ

 املوضوع، فقد الحظت أن كلَّ كتاب هذا لامء يفالعت فاؤلخالل تتبعي مل نم

عىل سبيل املجاز  -حتديًدا-)األلفات( يتناول اهلمزات وأنواعها  يف مستقل  

ة، منها: واالتساع، وليس حرف وه برسائل عدَّ  األلف بصورته املعلومة، وقد خصُّ

(هـ 311ت )امن اجلعد ر حممد بن عثكيب بلفات، ألاأل كتاب .1
 (3). 

ات )ألفات الوصل والقطع(، أليب بكر حممد بن القاسم األلف كتاب .2

هـ(328)تاألنباري 
(4). 

                                       
 .(134)ضمن )ثالث كتب يف احلروف(  (1)

ة ورصفيَّة  ينظر: (2) ة ونحويَّ  .(378)اهلمزة، دراسة لغويَّ

ة(110)الفهرست  (3)  .(2/29)فني العار ، وهديَّ

الكريم معصومي  نَّشه أبو حمفوظ .(2/32) لعارفنية ا، وهديَّ (3/118) ، وإيضاح املكنون(210) الفهرست (4)

 لثَّاين والثَّالث.، اجلزء ا(34)العلمي العريب بدمشق، املجلد  جملة املجمع( يف )كتاب ُشح األلفاتبعنوان 
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أليب حممد عبد اهلل بن جعفر بن حممد بن  كتاب األلفات يف القرآن، .3

هـ(347)ت درستويه
(1) . 

السريايف  بن عبد اهلل حلسنكتاب ألفات الوصل والقطع، أليب سعيد ا .4

ـ(ه683)ت
 (2). 

(ـه370)ت احلسني بن أمحد بن خالويه بد اهللعأليب  كتاب األلفات، .5
 (3). 

(ـه384)تكتاب األلفات، أليب احلسن عيل بن عيسى الرماين  .6
 (4). 

كتاب األلفات ومعرفة أصوهلا، أليب عمٍرو عثامن بن سعيد الداين  .7

 .(5) هـ(444)ت

يْ اهلل حممَّ  دبلفات، أبو عل األكتاب مجٌل يف أصو .8 ح األندليس د بن ُُشَ

 اب الذي بني أيدينا .هو الكت، وهـ(674)ت

 اثنًيا: منهج الكتاب.
عيني )مجل من أصول األلفات(كتاب  فه   للرُّ جاء خمترًصا مفيًدا، رتَّبه مؤلِّ

بة، تناول خالهلا أنواع األلفات وأقسامها ُمستشهًدا عليها  لة من بأمثيف فصوٍل ُمهذَّ

اإليضاح والبيان، وجاء عىل  يفي ليمتَّعسلوب الاألأقرب إىل الكريم، وهو  القرآن

 النَّحو اآليت:

                                       
 .(88)الفهرست  (1)

 .(1/271)ة العارفني وهديَّ  ،(1/015)، وكشف الظُّنون (88)الفهرست  (2)

قية، املجلد احلادي عَّش  حسني البواب يف جملة املورد العرادكتور عيلال هنَّش.(112)الفهرست  (3)

هـ، ذَكره الدكتور غانم 4091ول، والثَّاين، والثَّالث. وُطبع يف كتاب مستقل سنة د األم، يف األعدا1982

مة  وري احلََمد يف ُمقدِّ  . ليه(مل أقف ع: )ل، وقا(12)هامش (343)معرفة أصوهلا للداين فات ولحتقيقه لكتاب األقدُّ

 .1/683ة العارفني ، وهديَّ 4/271إيضاح املكنون  (4)

وري احلََمد ـ حفظه اهلل ـ يف جملة ادير انَّشه أستاذنا الق (5)  إلمام الشاطبي للدراسات القرآنيةلدكتور غانم قدُّ

ل، ربيع اآلخر،   .(380 -333)هـ، 1427العدد األوَّ
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م األلفات عىل قسم مة قسَّ ني: ألٌف موصولٌة ال تظهر يف الوصل، وألٌف يف املقدِّ

ل َذكر ألف الوصل يف األفعال واألسامء  مقطوعٌة تظهر يف الوصل. يف القسم األوَّ

 .امتيات كريبآ ًدا عليهازها، ُمستشهييمعرفتهام ومتة وكيفيَّ 

مها إىل مخسة أقساٍم: ألُف  نتقلثم ا  وألُف  قطٍع، إىل األلف املقطوعة وقسَّ

 واألسامء األدوات، يف الذي واخلامُس  املتكلِّم، وألُف  أصٍل، وألُف  استفهاٍم،

يل يف صفقل إىل التَّ انت واجلموع. معلِّاًل معاين هذه األلقاب، ثم واملبهمة، املضمرة،

اهعًة بالفوألقسام مشهذه ا   بطريقٍة خمترصٍة وافيٍة واضحٍة. رآينالقد شَّ

 ها باآليت:وتكمن أمهية هذه الرسالة يف أمور عدة أوجز

 ُتعد حلقة مهمة من حلقات التأليف يف موضوع األلفات. أوًل:

اجم َّتَّ لذكر يف كتب ا تُ ، التي مللفات الرعيني املفقودةمن مؤهذه الرسالة  اثنًيا:

 هارس.والف

 ا يتمتع به مؤلفها من مكانة كبرية بني علامء عرصه البارزين.وم، فهاأليت دمقِ  ا:ثً اثل

 خمطوطة الكتاب.اثلثًا: 
سالة عىل نسخٍة  اعتمدُت   حمفوظة بمكتبة مركز  يتيمة فريدة،يف حتقيق هذه الرِّ

اث بديب، رقم  ( 4)و، وتقع يف حن( 232294دة )املامجعة املاجد للثَّقافة والَّتُّ

( كلمة تزيد قلياًل أو 13سطًرا، ويف كل سطر ) (23)ة  صفحيف كلِّ  ت،صفحا

، هو أقرب
ٍ
إىل األندليس، ال خيلو من طمٍس، أو  تنُقص، ُكتبت بخط  قديٍم رديء

طأ، وخاصة يف صفحتها األخرية، جاءت ضمن جمموٍع حوى بياٍض، أو سقٍط أو خ

عة جام رهومصد (،50-41:)أ ترقيمهَعيني، يبدرُّ يف اإلمام التأل ثالث رسائل من

 سائل هي:(، والرَّ 1381رنستون )ب

 رسالة يف قراءة ورش. .1

 .رسالة يف االختالف بني قالون وورش يف روايتيهام عن نافع .2

 . رسالة مجٌل من أصول األلفات .3
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ل يوم أربعة عَّش من سنة  عامئة، وسب ومخسني إحدىتاريخ نسخها يف َربيع األوَّ

 م ناسخها.لعال يُ 

د سيِّدنا عىل اهلل وصىلَّ  ،حيمالر نالرمح اهلل بسم»هلا: وَّ أ  وصحبه آله وعىل حممَّ

 َألٌف : قسمني عىل تنقسم األلفات أنَّ  اِعَلمْ : قاَل  األَلَِفاِت  ُأُصولِ  من مُجٌَل  وسلَّم.

 حركَتها هرُ وتظ الَوصِل، يف تظهرُ  مقطوعةٌ  وَألٌف  الوصِل، يف تظهرُ  ال موصولةٌ 

اكن عىل اهلمزةِ  حركةَ  َوْرشٍ  قاءلإ من اذكرن ما عىل ا،قبله كنٍ سا عىل لقاةمُ   .«..قبلها السَّ

دٍ  سيِّدنا عىل اهلُل وصىلَّ  اهللِ، بعونِ  الكتاُب  تمَّ »آخرها:   وصحبِهِ  آلهِ  وعىل حممَّ

ل َربيع يف وذلَك  ،وَسلَّم  ،امئةوسبع ومخسني إحدى سنة من عَّش أربعة يوم األوَّ

 .«نياملسلم يعِ وجلم ئهقارلو لكاتبه هللا َيغفر

 .احَّه عنواهنإىل املؤلف، وص   الرسالةا: نسبة بعً را
ة نسبة  ا ِصحِّ فه الرسالةأمَّ َعيني  اإىل مؤلِّ ؛ فهو بال شك  تعود إىل اإلمام الرُّ

مة املجموع  همقدمات رسائلكذلك يف ، وافهمن ِذكر اسم مؤل ملا جاء يف ُمقدِّ

 هذهمسائل  الة بعضإحو ،لفات(ول األمن أص مجل)خال  وعميف املج ىخراأل

 .موضعه، وقد أُشنا إىل ذلك يف هاإىل ما سبق من الرسالة

ة عنواهن ا ِصحَّ أللفات(، باسم )مجاًل من أصول ا افقد أثبته املؤلِّف يف مقدمته اأمَّ

من ر ضكذتُ ا مل أهنَّ غري ، ، واهلل تعاىل أعلمالنِّسبة والعنوان ةن صحيحكووهبذا ت

يخ ت فاؤلَّ مُ  اجم. الفهارس يف كتبالشَّ  والَّتَّ

ن رسائل ُمستقلَّة بموضوعاهتا ـ هنا ـ جيب اإلشارةو  إىل أنَّ هذا املجموع يتضمَّ

، وهلا خامتة مع مقدمة بسيطة حتمل عنوانات بارزة، تبتدئ باسم املؤلف رصاحة

  .كبشكل ال يدع جمااًل للشَّ  تفصح عن انتهائها

ياع؛ الضَّ من  عليها احلفاظض رغل تاٍب واحدك يفها مجع لف املؤ ويبدو أنَّ 

 لصغر حجمها. وذلك
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 خامًسا: منهجي يف التَّحقيق.
ا منهجي يف حتقيق   فكان عىل النَّحو اآليت: الرسالةأمَّ

سم اإلمالئي احلديث، وأدخلُت عليه  .1 رت النَّص عىل وفق قواعد الرَّ حرَّ

  ..وغريها ،ط، ونقالواصن فمعالمات القراءة 

 ر استطاعتي .قدْ   افهمؤل اتركهكام ها  إخراجعىل صتحر .2

يف، اتَّبعُت يف كتابة اآليات القرآنية الكريمة رسم املصحف الَّشَّ  .3

 .ا يمكن أن ُيشكل عىل الَفهموضبطُت من النَّص م

هات املظان .4 جوع إىل ُأمَّ   .لفنذا ادة يف هاملعتم وثَّقت القراءات القرآنية بالرُّ

عىل قلَّتهم، وحرصت  ـالكتاب  رت أسامؤهم يفن ُذكِ م الذيلألعال ترمجُت  .5

  .أن تكون موجزة

علَّقُت عىل بعض املسائل التي وردت يف النَّص، وُشحُت من األلفاظ  .6

  .حتتاج إىل بيان ليسهل َفْهمها عىل القارئ التي

ات ب األلفض من كتأكملت الكلامت التي حصل عليها طمس أو بيا .7

ياقلق واتوافأو بام ي بني يدي،لتي ا  . سِّ

 صطلحات .وامل رموزا: السادسً 
ا الرموز واملصطلحات املثبتة يف التَّحقيق فهي  :أمَّ

 األلفات(.)األصل( = )مجل من أصول  .1

يادات بشكل عام أو لتخريج اآليات القرآنية :]  [ .2   .حلرص الزِّ

يغ )  ( :حلرص بعض الكلامت أو ا .3   ...نيف املتلصِّ

   .ةقرآنيَّ ات اليحلرص اآل :﴿ ﴾ .4

  .املقتبسة النُّصوصحلرص :  «   » .5

  .و.../= تعني وجه الورقة/ .6

  .ظ.../= تعني ظهر الورقة/ .7
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حتسبه عند اهلل تعاىل، جهًدا أ ق هذه الكتابوبعد: فلقد بذلُت يف حتقي

ص،  يهف أن جيدَ وأرجو  وحرصت عىل إخراجه للنَّاس عىل وجه يقبله أهل التَّخصُّ

ه أن ينفع ب ملوىل ـ تعاىل ـ اهم، سائاًل لَبَتهم وُبغيتآن طِ وعلوم القر ةلعربيَّ ارسو اد

 .، وآخر دعوانا أن احلمُد هلل ربِّ العاملنيخرًيا وجيزي مؤلفه

 سابًعا: مصورات من النسخة املخطوطة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة األوىل
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 الصفحة األخرية
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 صالنَّ قحتقي: انيلثَّا سمالِق

 ِل اأَلِلَفاِت ُأُصو ِمْنُجَمٌل

 ، املقرِئألبي عبد اهلل حممَّد بن ُشَرْيح الرَُّعيينِّ، اإلشبيليِّ

 (هـ476-هـ 392) 
 يل ىل مل خل                 و/                    49/

 وصلَّى هللا على سي  دان ممَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
 :(1)ل َفات  ألَ ا ل  أمصمو مجمٌَل من 

تنقسم عىل قسمني: َألٌف موصولٌة ال تظهُر يف الوصِل، وَألٌف   األلفات أنَّ اِعَلمْ 

عىل ساكٍن قبلها، عىل ما َذَكْرَنا  (2)مقطوعٌة تظهُر يف الَوصِل، وتظهُر حركتها ُملقاة

اكن قبلها، نحو: (3)من إلقاء َوْرشٍ   ﴾ِعيهِ َأَن َاْرِض  ﴿حركَة اهلمزِة عىل السَّ

(4) ﴾دُ بُ عْ  اَ َلَٰكِنَ وَ ﴿، و[7القصص:]
ة ـرتَّبـوٍل مُ ـصـي فـا فـرمهـا أذكُ ـ، وأن[104س:ـونـي]

                                       
 .كتفي باإلشارة إليها هنادة هبذا الرسم، لذا أالناسخ مرات عِ  اد كررمهقل ،(األليفات...)مُجاًل  يف األصل: (1)

 ات . لقيف األصل: مُ  (2)

هو: عثامن بن سعيد املرصي، وُيكنى: أبا سعيد، وَورش ظ/. 42رسالة يف قراءة ورش، املجموع / (3)

ء الكبار فة القرامعر ينظر ترمجته يف:هـ. 197، وتويف بمرص سنة ضهفيام يقال لشدة بياوورش لقب به 

 .(1/502)، وغاية النهاية (189)، وطبقات القراء السبعة (91)

اكن الذي قبلها، فيحركه بحركتها ويسقينقل ورش حركة  (4)  اهلمزة يف مجيع القرآن هذا إذاط اهلمزة إىل السَّ

ل كـزة فـهمـت الـكان ن ـاكـالس كـان ذلـكاء وـوسا. ــلهـبـرى قــخة أـلمـي كـفن ـاكـسـة، والــلمـي أوَّ

ن ﴿ ه:ـولـقـك ،روفـحـالن ـره مـيـنًا أو غـويـنـت  ٣٦ َكفُوٍر   ﴿ و [26األحقاف:] ﴾ َكانُواْ َشْےٍء اِّْذ  م ِّ

أشبه ذلك.  [ وما61املائدة:] ﴾ ِمَن َاْوَسطِ  ﴿ [، و1املؤمنون:] ﴾ َقَد َاْفَلَح  ﴿و [،37-36احلج: ] ﴾ نَ ذِّ ا  

اكن ا كت يف قوله تعاىل:زة أحد حروف املقبل اهلمي ذلإالَّ أن يكون السَّ بِّيَهْ   ﴿ دِّ واللِّني أو هاء السَّ تََٰ كِّ

ا إذا كان19 -18احلاقة:] ﴾ إِّن ِّے ١٨ اكن مع اهلمزة يف كلمٍة واحدٍة، فإنَّه ال ينقل [ ... فأمَّ إليه  السَّ

 رابينظر: إعذلك.  وما أشبهة رخاألسامء، واإلنسان، واآل ه فقط، نحو:احلركة إالَّ يف الم التَّعريف وحد

 =ح: هذا عىل حذف اهلمزةل أبو الفتقا»و .(48)القراءات السبعوالعنوان يف  ،(3/356)للنحاسالقرآن 
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  .إن شاء اهلل تعاىل

 :(1)ذ كر أَلف الوصل
ا َألُِف الوصل فتعرفها يف  ل  األفعالفأمَّ بزيادهتا عىل فاء الفعل، وانفتاح أوَّ

 ﴾جهين ىن من خن ﴿ ،[27املؤمنون:] ﴾خف حف جف ﴿ :املستقَبل، نحو
، وهي ُتبتدأ بالكّس إذا كان [31:يوسف] ﴾جهين ىن من﴿ ،[061ف:األعرا]

ْب  تي هي فيه مفتوًحا أو مكسوًرا، نحو: اْْضِ احلرف الثَّالث من الفعل الَّ

ًة أصليَّة، نحو: )اْخُرْج، (2)واْصنَعْ  م إذا كان الثَّالُث مضموًما ضمَّ ، وُتبتدأ بالضَّ

ةُ ، فإْن كانِت (واْدُخْل  مَّ  ﴾ نت مت﴿: نحو ،ال غري بالكّسدأت تبٍة اُ أصليَّ  غري الضَّ
، وشبهه االبتداء يف [46طه:] ﴾جم هل مل﴿، و[71يونس:] ﴾ ٍّ ٌّ ﴿ ، و[6ص:]

ا اد والتَّاء؛ ألهنَّ ني والضَّ ٌة عارضٌة كانت عىل  (3)هذا بالكّس. وال ُيعتدُّ بضمِّ الشِّ ضمَّ

                                       
مزة من النُّون بحركة اهل بفتح َن اَْرِضعِيِه ﴾﴿ أَ ولو كان عىل التَّخفيف القياِس لقال: ختفيًفا،...اعتباًطا ال =

 )من الطويل(:ذا ال ختفيًفا قياسًيا ما أنشده أبو احلسنمزة اعتباًطا هكف منه اهلحذ ا(. ومثله ممَّ ْرِضِعيهِ اَ )

 اَل ـا اْزمَ ـاِج هلَ ـَِت الَعجـْن حتُع مِ ـسمْ ـوت        ا ـهـَِراتـجَ ـي َح ـِل فـيْ لِثاُت اخل َتِضبُّ 

 .(2/147)جوه شواذ القراءات املحتسب يف تبيني و. «يد: )هلا َأْزَمال( ير

ل الكلمة؛ توصاًل إىل النُّطقاعلم أنَّ ألف ال»: (1/53) فيف املنِص ن جنِّي اب لقا (1)  وصل مهزة تلحق يف أوَّ

اهلمزة إنَّام   الطَّاقة فضاًل عن القياس...وهذهإذ كان ذلك غري ممكن يف ،وهرًبا من االبتداء به ،اكنبالسَّ 

يها بــ )ُسلَّم ن أمحد يسمِّ اخلليل بان كدة ساكنة. ، وهي يف األصل زائحركت لسكوهنا وسكون ما بعدها

، و»( ويرى أنَّ اللِّسان (، ليسْت من أصل البناء، اْسحَ واأللف التي يف )اْسَحنَْكَك، واقَشَعرَّ نَْفَر، واْسَبَكرَّ

اًم لِلِّس عال وأمثاهلا من الكالم لتكوَن األلِف عامًداإنام ُأدِخلت هذه األلِفات يف األفو  فان إىل َحرْ وُسلَّ

اكِن مننَّ اللِّسابناء، ألال لَ احلروف فيحتاُج إىل ألِف الَوْصل إالَّ أنَّ )َدْحَرَج، و ن ال ينطلق بالسَّ َج، مَهْ

َتْج فيهنَّ إىل األلِف  لَّم؛ فاْفَهْم إْن وَقْرَطَس( مل ُيْ  .(1/49)العني . «شاَء اهلُل لتكوَن السُّ

اين: قال أبو عمرو ا (2) ا إوهو أصلهكن اَأت بالسَّ ابَتدَ »لدَّ اكن وها؛ ألهنَّ  ي ساكنة، فكّستنَّام اجتلبت للسَّ

اكنني ، ـه1427، ربيع اآلخر 1اإلمام الشاطبي، العدد لة كتاب األلفات ومعرفة أصوهلا، جم .«للسَّ

، العدد 9821، ربيع ، املجلد احلادي عَّش، جملة املوردخالويه. وينظر: كتاب األلفات البن (353)ص

 .(79)ول، صاأل

اميف األص (3)  .ل: ألهنَّ
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تي هي الُم الفعِل ُنقلْت   املحذوفِة، الَّ
ِ
 إنَّ قول: من ي م. ومنه(1)لهاقب اإىل م الياء

َة الضَّ  تي هي ضمري  يفمَّ ٌة أوجبتها واو اجلميع الَّ هذه احلروِف إنَّام هي ضمَّ

َق رجع إىل معناه. فإن أردَت أن ختلص من  (3). وِكاَل القولني إذا (2)اجلمع حتقَّ

 دفتج يِت(،أْ ، يَ (5)َتى، َيْميِش( ، و)َقََض ، َيْقِِض(، و)أَ (4)االلتباس فارجع إىل )َمَشى

تي لزمته (6)لف يف االبتداءاأل فتكّس ًرا،سومكالث لثَّ ا . وال تسأل عن فاء الفعل الَّ

 األلف فإنَّه قد يِغيُب عنك أصُله.

 (8)ُتعرُف ، و(7)، وهي مكسورة يف االبتداءاألسامءوتكوُن َألُِف الوصِل يف  

، نٌ )ابْ  وهي: ،تسعة أسامء كلوذ ،(ي  وُسمَ  ي  ،ُبنَ )، تقول: (9)بحذفها يف التَّصغري

ا )اْبنٌُم، (10)، واْبنُُم(ٌت ، واْس مٌ ، واثنَاِن، واْثنََتاِن، واْمرٌؤ، واْمِرأٌة، واْس ةٌ نَ وابْ  . فأمَّ

                                       
اء (354)األلفات ومعرفة أصوهلا ، و(55)ينظر: املنصف  (1)  .(735)، ومجال القرَّ

 .(5/308)بن يعيش ، وُشح املفصل ال(1/259)نة يف اللُّغة العربية اينظر: اإلب (2)

 .ذيف األصل: إ (3)

 .يف األصل: مشا (4)

 .يف األصل: أتا (5)

 .(354)رفة أصوهلا ، واأللفات ومع(2/153)امنيني للث ح التَّرصيفينظر: ُش (6)

اكنا فيوُتبَتدُئ األلَف يف ذلك كلِّه بالكّس لدخوهل» أبو عمرو الداين:قال  (7) اكن، فُكّسْت للسَّ . «ه عىل السَّ

 .(1/207)، وإيضاح الوقف واالبتداء (1/82)املقتضب  . وينظر:(368)لفات ومعرفة أصوهلا األ

ياق ذف(. وماوحت): يف األصل (8)  . أثبتناه موافق للسِّ

ع لة املجم، جم، وكتاب ُشح األلفات أليب بكر حممد بن القاسم األنباري(4/149)ينظر: كتاب سيبويه  (9)

 .(128)بن خالويه صهـ، واأللفات ال1378نيسان سنة  32، اجلزء الثاين، (34)العريب، املجلد 

 اجلزرية بقوله: امء وحركة البدء هبا يف املقدمةيف األس وصلل مهزة اأشار احلافظ ابن اجلَزري إىل (10)

ْمِز اْلَوْصِل ِمْن فِْعٍل بَِضْم َواْبَدأْ   مْ ـَض ـالِفْعِل يُ  ِمنَ  إْن َكاَن َثالٌِث         هِبَ

ُه َح   َغرْيَ الالَِّم َكْس ا        ّْسِ َواْلَفْتِح َوِِف اَل اْلكَ ـَواْكِّسْ
ِ
 َرَها َويِف ـالَْساَمء

 نيـــتــنـــم مع اثـسرأة واــوام         نـني ـرئ واثمــــاـِة ـــَاْبن عَ ـــمَ  نٍ ـابْ 

مة اجلزرية ، وامل(124)الويه األلفات البن خو ،(207)ظر: إيضاح الوقف واالبتداء ين    .(22)قدِّ
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بعة الباقية َأَتْت يف القرآن واْسٌت( فَلْم َيَقَعا يف القرآِن، والسَّ
(1) . 

وال ، ]/ظ94/مَس القَ  يف (2)(اهللِلوصِل مفتوحًة يف )َأْيُمِن وقد أتْت َألُف ا 

ُجل(لتَّ [ لتيلَّ ا يادة  (3) وهي يف مصادر ]األفعال[ ،عريف يف )الرَّ ذوات الزِّ

. وكذلك ُتكّس يف (4)مكسورة، نحو: )اِْنطِالٌق، واِْستِْخَراٌج، واِْكتَِساٌب( وشبهه

وائد، وذلك نحو: )اِْنَفَطَر، واِْنَشقَّ األفعال الَّ   ،(5)( وشبههذَ ْحوَ تَ واِْس ْت، تي فيها الزَّ

ا ُتضمُّ يف االبتداء أبًدا الفعُل يكون  أنَّ  إالَّ  ملا مل ُيسمَّ فاعُله فإهنَّ
 مم ﴿ :، نحو(6)

وشبهه،  [10]األنعام: ﴾ حن﴿، و[62]إبراهيم: ﴾يه﴿، و[173البقرة:] ﴾رن

 فهذي مواضع َألف الوصل.

 :ذ كر األلف املقطوعة
ا األلف املقطوعة فتن لُف وأٍع، طق ت: ألُف لفاأل ا يفة أقسامٍ قسم مخسفأمَّ

                                       
 :اىلع، ومثال ألف )اْبنَة( قوله ت[87] البقرة:  ﴾ حت جت هب ﴿ عاىل:ألف )ابن( قوله ت مثال (1)

 ىق  يف ىف ﴿ [، ومثال ألف )اثنَاِن( قوله تعاىل:27]القصص:  ﴾ مخ جخ مح﴿
 زي ري ٰى  ين ىن نن ﴿ ثال ألف )اْثنََتاِن( قوله تعاىل:[، وم106]املائدة:  ﴾يق
[، 176]النساء:  ﴾يم ىم مم﴿ [، ومثال ألف )اْمرؤ( قوله تعاىل:11نساء: ]ال ﴾ ييىي ني مي

 [،128نساء: ]ال ﴾مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ ألف )اْمِرأٌة( قوله تعاىل:ومثال 

 [.4]املائدة: ﴾ خبحب جب هئ مئ ﴿ ومثال ألف ) اْسم( قوله تعاىل:

  لكثرة االستعامل، وبقيت حركتهاوصالً  يرى الكوفيون أن )ايمن( مجُع )يمني( مهزهتا للقطع، وجعلت (2)

ليل عىل أن ألف عليه يف األصل. قال سيبويه: وا عىل ما كانت اهللِ(، ثمَّ ْيُم )أَ م: )َأْيُم( ألف وصٍل قوهللدَّ

ا زائدة. ينظر: كتاب سيبويه لف )َأْيُم( يف االبتداء يقولون: )َلْيُم اهللِ(. وفتحوا أ شبهوها بألف )َأمْحَر(؛ ألهنَّ

 .(91)وليس يف كالم العرب  ،(1/334) واإلنصاف يف مسائل اخلالف ،(1/85) واملقتضب ،(2/324)

ياق . مواأثبتناه ما ومس يف األصل، ط ما بني معقوفتني (3)  فق للسِّ

 .(84)يه ، واأللفات البن خالو(2/340)، واخلصائص (1/228)ينظر: املقتضب  (4)

 .(29، 82)يه ، واأللفات البن خالو(246)ينظر: اجلمل يف النَّحو ( 5)

، وافُتِعَل ، َل ُأْفعُ ة من الفعل، وهي: )ي توجد يف القرآن يف أربعة أبنيداللة عىل ترك تسمية الفاعل، وه" (6)

ابـنـذا البـهـة لـر الزمـيـي غـ(، وهَل، وُفِعَل واسُتْفعِ  ، وُشح (358)هلا وـة أصـرفـومعات ـ. األلف"عـاء الرَّ

 .(451)األلفات 
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 ، وألُف أصهامٍ استف
ِ
ٍل، وألُف املتكلِّم، واخلامُس الذي يف األدواِت، واألسامء

بْت هبذه األلقاب للفرق بني املعاين. وقد  (1)املضَمرِة، واملبهمِة، واجلموع؛ وإنَّام ُلقِّ

 عىلاقترصنا  ام، وإنَّ (3)هااب ِذكرغري هذا، ال يتِمُل الكت (2)تكون هلا ألقاٌب أخرى

وأنا أذكُر كلَّ ِقسٍم يف باٍب  .وعليه مجهور النَّاس ،ت؛ ألنَّه األكثرفامن األلكْرنا ما ذَ 

 .ُمفرٍد إن شاء اهلل

 :ذ كرم أَلف  الَقْطع  
ل املستقبل، وهي  زائدٌة وال َتثبُت يف َألُف الَقطِع ُتعرُف يف األفعال بانضامم أوَّ

 حج ﴿و ،[23ف:يوس] ﴾جي يه ﴿ ، و[1:ثركا]التَّ  ﴾مي﴿ ، نحو:املستقبل
ألنَّك تقوُل: ُيِكرُم، وُيِسُن، وُيْلِهي،  ،[6الق:الطَّ ] ﴾خل﴿، و[21يوسف:] ﴾مج

َل املستقبل، وال (4)فَّتفع تثبت اهلمزة فيه، وهي مفقودٌة يف املايض نحو ما  أوَّ

 .(5)َذكرناه

 وإِْحَساامٍ ْكرَ : إِ نحو (6)أو مكسورٌة يف املصدر 
ٍ
  .نٍ ، وإهِْلَاء

                                       
ياق.، وما أثبتنيف األصل: التلقيات (1)  اه موافق للسِّ

 .يف األصل: أخر (2)

يف األدوات وما جتري جمراها  أللفات املستأنفاتاًبا لب (574) "ُشح األلفات"َقَد ابن األنباري يف كتابه عَ  (3)

 .(134)ظر: األلفات البن خالويه وين .، وفيه تفصيل وإبانةمن املكاين وأسامء اإلشارات

 . يف األصل: فتضع (4)

 ﴾رن مم ام يل ﴿ كقوله تعاىل: ُتبتدئ ألُف القطع بالفتح»: األنباري  و بكرقال أب (5)
ليل عىل هذا أنَّك تفتح؛ ألنَّ األلَف ففرغ( بال)أ :[ تبتدئ250لبقرة: ]ا قول: )َأْفَرَغ يه َألُف َقطٍع، والدَّ

ل املستقبل مضموًما. وكذلك:ُيْفِرُع(  ﴾لك اك يق ىق يف ىف﴿ ، فتجد أوَّ
ليل عىل [، 80]اإلرساء: ا ألف قطٍع أنَّك تقول: )أَ والدَّ  لخُيِْرُج(، فتجد أوَّ ْدَخَل ُيْدِخُل(، )وَأْخَرَج أهنَّ

 .(1/180)بتداء الوقف واال. «ضموًماستقبل مامل

م قالوا فإن قي»: زري اخلري ابن اجل قال أبو (6) ل: مِلَ كّسوها يف املصدر؟، ُقلُت: لئالَّ تلتبس باجلمع، ألهنَّ

ملصدر بجمع )َخَرَج( َأْبَواًبا(، فلو فتحت اللتبس ا))إِْخَراًجا(، ويف اجلمع: )َأْخَراًجا( و ر:املصديف 

 .(69)يد التَّمهيد يف علم التَّجو. «عقوا بني املصدر واجلما ليفرِّ ّسوكف
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سامء فتأيت َمفتوحًة وَمكسورًة وَمضمومًة عىل ما ُنقلت ألا الَقطِع يف ُف وتكوُن َأل

 ، وهو كثرٌي . (1)ْبُلمْصَبٍع، وَأْرَقٍم، وأَ عن الَعرِب، وهي زائدٌة، نحو: إِ 

 :ذ كرم أَلف الستفهام
ا َألُف االستفهام فتعرفها بأن َيُس  ا هبعد ضعها )َهْل(، أو يأيتا يف موَن معهوأمَّ

، واألفعاِل، واحلروِف ساأل تدخُل عىل يوه)َأْم(، 
ِ
 ىث﴿ نحو قوله تعاىل: ،(2)امء

 ﴾ يل ىل مل خل﴿ ،[57ص:] ﴾ مض خض حض﴿ ،[80البقرة:]﴾ يف ىف يث
 يك﴿ ،[59يونس:] ﴾ جبهئحئخئمئ ﴿ ،[81آل عمران:] ﴾ هب مب﴿، [8سبأ:]

 . (3)، وشبهه[14م:نعااأل] ﴾ٰى ين﴿ ،[19يس:] ﴾ ىلمل

مفتوحة،  هي َألٍف وعىلَتِلني، أو فَ ٍة مفتوحٍة قطوععىل َألٍف م (4)]تدخُل[ وهي

ة للفرِق بنَي اخلرَِب واالستفهاِم، أو تدخل بينهام من ألف الوصل مَ  (5)وتعوض دَّ

 ،[6]البقرة: ﴾نذَْرتَُهما  ءَ ﴿ نحو:وبينام دخلت عليه من اهلمزات ألًفا، 

 (6)﴾حن ﴿و
 (7)﴾مس﴿، و[59]يونس: ﴾حئ ﴿و ،[431ام:نع]األ

، [5]الرعد:

                                       
 .(1/24)، وإعراب القرآن للنَّحاس (3/187)، واألصول يف النَّحو (4/245)بويه ينظر: كتاب سي (1)

 .(3/307)قتضب ، وامل(249)، واجلمل يف النحو (3/189)اب سيبويه كتنظر: ي (2)

 .(365-364)لفات ومعرفة أصوهلا ، واأل(484) تاأللفا ينظر: ُشح كتاب (3)

 لسياق.بني معقوفتني زيادة يقتضيها اما  (4)

 عرض(، وما أثبتناه موافق للسياق.يف األصل: )فت (5)

ها  زة الوصل التي مع الالم، وكان من مهاالستفهام داخلٌة عىلمهزة  ﴾حئ﴿، و﴾حن ﴿ يف (6) حقِّ

لو حذفت  ام ثبتت يف االبتداء دون الوصل، لكنهّنا إِنَّ أل ؛ستفهامن تسقط ملا دخلت عليها مهزة االأ

ا مفتوحة، واللتبس االستفهام ب ، (46)مهزة االستفهام مفتوحة. ينظر: العنوان يف القراءات اخلرب؛ ألهنَّ

اء ومج ،(426)مل يف القراءات والكا  .(741)ال القرَّ

اء (7) َعْمرو  مجيًعا باالستفهام غري َأن َأَبا ﴾مس﴿ َعْمروري وأبو كث االستفهام َوَتركه َفَقَرَأ ابنُ يف  اختلَف القرَّ

 َساكِنيمدُّ اهلمَزة ثمَّ 
ِ
ة، وَقرأ نافع  يأيت بِالَياء  َساكِنة بعد اهلمَزة من غري مدَّ

ِ
 ﴾مس  ﴿ة، وابن كثري يأيت بِالَياء

-5/10)ت القراءا يف ةج، واحل(357)ر: السبعة يف القراءات املّد. ينظ يفَأيب َعْمرو َواختلف عنه مثل 

 .(3/1248)جامع البيان يف القراءات السبع ، و(11
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 (1)﴾جس﴿و
و/ يف 50/ [116]املائدة: ﴾ىت نت مت﴿ و ،[15:انمر]آل ع

َق اهلمزتني  ، وشبهه .(2)قراءة من حقَّ

 بعدها من أجِل ما تدخل عليه ال من (3) فاملدُّ ليس من َُشطِها و]املدُّ يأيت[ 

 .(4)أجِلها يف ذاهتا

قرير، التَّ  لفظ استفهاٍم ومعناه: (5) ، وقد يأيت ما ]لفظه[ئدةً الَّ زاوال تكون إ 

 حو:ن أو التَّعجب واإلنكار، واإلرشاد، التَّسوية، كار، والتَّنبيه أونوبيُخ، واإلتَّ وال

 ،[75]ص: ﴾مض خض حض ﴿ ،]ونحو[:(6)، ومعناه التَّوبِيُخ [6]البقرة: ﴾حم ﴿

                                       
ْمَزة ﴾جس﴿ َنافِع نَقَرَأ أيب عَ  (1) َلة َواأْلَْصل يِف َهَذا هِبَ هبمزتني ثمَّ َزاد  ﴾ جس﴿ َواِحَدة ُمَطوَّ

بُِّئُكم(، َوَهِذه ِقَراَءة آُؤنَ  )ارَ َص ل ااِلْجتاَِمع فيخف اللَّْفظ فَ  ليبعد املْثل َعن املْثل َوَيُزوصلة َبينهاَم اأْللف الفا

، واملبسوط يف (1/246)القراءات . ينظر: معاين﴾جس﴿ ارَ مَزة الثَّانَِية َفَص ِهَشام ثمَّ لني اهلْ 

 .(156)، وحجة القراءات (125)القراءات 

ان بعد اهلمَزة، َوَتقْ ( هيمزان ثمَّ َت آنْ (، )مهَتُ رْ ذَ نْ آعمرو ) َوأبوَقرأ نافِع  (2) ن تدخل َبني ألِِف ر هذا أَ ِدي يمدَّ

تامع فيخف اللَّْفظ، َواأْلَْصل: ل عن املثل َوَيُزول االجألًفا؛ ليبعد املثاالستفهام وبني اهلمزة التي بْعدَها 

الواحدة  ثقل اهلمَزةك َأن الَعَرب تست، وحجتهام يِف ذلم(هَتُ رْ ذَ نْ ثمَّ َتلني اهلمَزة يِف )أَ  ﴾حم﴿

لنحو . وينظر: اجلمل يف ا(86)احلجة يف القراءات  .َنحو: )كاس( َساكِنة،هي وا فتخففها يف أخف أحواهل

 .(1/355)كتاب سيبويه ، وُشح (1/129)ين القراءات ، ومعا(250)

ياق. (3)  طمس يف األصل، وما أثبتناه موافق للسِّ

ألُوىل ا قيه من اهلمزتني املتفقتني بتحقيقرأ وما شاكل ﴾حم﴿»عاىل: يف قوله ت خالويه قال ابن (4)

ة من الثَّانية، وبتحقيقهام متواليتني، وهبمزتني و ة.بينهتعويض مدَّ  التَّعويض:فاحلجة ملن قرأ باهلمز و ام مدَّ

ض منها  ة أنه كره اجلمع بني مهزتني متواليتني، فخفَّف الثَّانية، وعوَّ م، وآَزر(، وإن كام قالوا: )آدَ مدَّ

ًقا عىل واجبه؛ ألنَّ اهلمزة قهام فاحقَّ  يف املدِّ عىل قدر أصوهلم. ومنتفاضلوا  حلجة له: أنَّه أتى بالكالم حُمقَّ

هام، والثَّانية ألف القطع، وكل واحدة منهام داخلة ملعنى. واحلجة ملن لف التَّسوية بلفظ االستفاألُوىل أ

قهام و ة بينهام: أنَّ فصل بمحقَّ ة؛ ألنَّه كره ته استجفى اجلمع بينهامدَّ ح إحدامها ينيل، ففصل باملدَّ ، فصحَّ

كام ، واجلامع ألح(66)ات السبع يف القراءاحلجة . «اللَّفظ بينهام، وكّل ذلك من فصيح كالم العرب

 .(1/185)القرآن 

 ياق.بمقدار كلمة واحدة، وما أثبتناه موافق للسِّ  طمس يف األصل (5)

ن املستفهم يستوي عنده ا كاملََّ  هسوية، وليس التَّوربيخ؛ ألنَّ أفادت التَّ  ﴾حم﴿يف  اممهزة االستفه (6)

= سوية بعد )َسواء(،ام. وتقع مهزة التَّ ـستفهظ االـلفـبرت التَّسوية ـالوجود والعدم، وكذا املسوي، ج
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 ،(2)عجب، ومعناه اإلنكار والتَّ [72:]هود﴾جم يل ىل﴿ ونحو: ،(1)معناه التَّقرير

عد: ﴾خص حص مس﴿ ونحو:  ﴾ري ٰى﴿ :نحو، و(3)ارعناه اإلنكم، [5]الرَّ
(5) ﴾حي جي يه ىه مه﴿ وِمثله:، (4)معناه التَّنبيه [109]يوسف:

ونحو [ 45]الفرقان:

، ونحو ذلك (6)،معناه االسَّتشاد[30]البقرة: ﴾ ىن من خن حن ﴿ذلك، ومثل: 

ومعناه عىل  ،ْكم االستفهامه كلُّه ُح ٍم، وحكمُ لفظ استفها كلُّه اللَّفظمن املعاين، ف

  ك.ذلغري 

 :أَلْصل  ا ف  ذ كرم أَل  
ا تثبُت يف املستقبل، وهي تكون  ا فاء الِفعل، وأهنَّ ا َألُف األَْصِل فُتعرف بأهنَّ وَأمَّ

 واألفعاِل، وتكوُن مفتوحًة فيها، نحو: َأَتى، وَأَخَذ، وأَ 
ِ
، وَأَمَر، وَأذِّنْ ِذَن، يف األسامء

رْ  ًة، ن(7)وَأخِّ  وه.ونح له،إِ و م،إرِْص، وإِر حو:. وتكون مكسورًة يف األسامء خاصَّ

 .(8)وتكون مضمومًة فيها نحو: ُأْخرى، وُأوىَل، وُأْذن، وُأم، وُأخت

                                       
ا مهزة االست و)ليَت =  مك﴿ وبيخ فمثاهلا:التي تفيد التَّ فهام ِشعري(، و)ما ُأباِل(، و)َما َأدري(. أمَّ

اين يف حروف (260)حول يف النَّمجلاينظر:  .[20]األحقاف: ﴾مل خل حل جل ، واجلنى الدَّ

 .(32)املعاين 

 ار وتوبيخ، فـــ )أم( متَّصلة عادلِت اهلمزة. احتاف فضالءح يف احلالني استفهام إنكوالفتاجلمهور بالقطع  (1)

 .(6/86)قراء السبعة . احلجة للالتَّقرير ن ابن كثري بقطع األلف عىل. واملعروف ع(479)البَّش 

 .(4/259)، ومعاين النحو (4/378)للجصاص  كام القرآنر: أحينظ (2)

 .(2/761) ، وإعراب القرآن للباقوِل(3/832)ين القرآن للفراء ينظر: معا (3)

 .(295)ينظر: الربهان يف تناسب سور القرآن  (4)

األقران يف إعجاز ك َّت، ومع(4/179)هان يف علوم القرآن . ينظر: الرببيه والتَّذكريأفاد االستفهام التَّن (5)

 .(1/24)القرآن 

 .(131)القرآن ، والنكت يف (1/85)مشكل إعراب القرآن  (6)

َعَل، اَل َترى األَلَف يف ذلك وما َأشَبَهُه فاًء يف الِفعل ؛ ألنَّ وْزَن )َأَتى وَأَمَر( فَ أَ »: و الداين عمر قال أبو (7)

هَ بِكّس الَعني، وَيْفعُ ُل َيْفعِ ْأُمُر( عىل وْزِن َيْأيِت ويَ واملستقبل ) ها َأصليَّةُل بَضمِّ ات ومعرفة األلف. «ا ، فهذه كلُّ

 . (130)وكتاب األلفات ، (452)كتاب األلفات : ُشح . وينظر(356)أصوهلا 

 .(356)، واأللفات ومعرفة أصوهلا (453-452)ينظر: ُشح كتاب األلفات  (8)
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 :(1)ذ ْكرم أَل ف  املمَتكل  م
ا َألُِف املتكلِّم ا(، ن بعد الفعل )َغدً ُس (، وَي )َأَنا بأن َيُسن معها (2)]فتعرفها[ وأمَّ

يتربع ائِد األوالزَّ ا أحد اهنَّ ؛ أل يف فعٍل ُمستقبٍل أو  حالٍ وال تكون إالَّ  يدُخلن  (3)لالَّ

اللِة عىل االستقبال واحلال  .(4)يف األفعال للدَّ

تي هي من عالما  ِت وهي تكون مفتوحًة إذا وِضعت يف موِضعها الياُء الَّ

ومة؛ ألنَّ ًة باألَلِِف فمضمكانت الياء مضموم نْ حًة، فإنت مفتواالستقبال فكا

تي لل اليفء يام مثل اللِّ تكمُ األلَِف الَّ  .(5)عىل االستقبال واحلاللة  الدَّ

باعي وفيام مل ُيسمَّ فاعُلة،   واختصار هذا: أن تضمَّ ألف املتكلِّم يف الفعل الرُّ

َمَك، ُأْكِرُمَك( فاعُله، تقول: )ُأْكرِ  َي ُسمِّ  ثالثي  أو مخاِس   وتفتحها فيام َعَدا ذلك من

 يف فعٍل ُرباعي؛ أعني: ما تضمه إالَّ  الو ضم الياء،فت، َك ، كام تقول: هو ُيْكِرمُ فتضم

كان ماِضيه عىل أربعِة أحرٍف أو فِعٍل مل ُيسمَّ فاعُله، وتقول أيًضا: َأَنا آتِْيَك، كام 

 . (6)ْسهامبذلك فقِ ، فتفتح الياء، فتقول: هو َيْأتِْيَك 

ِت  ، [96]الكهف: ﴾مش هس مس هث مث﴿ :قال اهلل تعاىل   ،﴾مس﴿ األلُف يف فُضمَّ

 ﴾خت حت جت﴿ وقال تعاىل: )ُيِفُرغ(؛ ألنَّ املايض )َأْفَرَغ(.  الياُء منِت كام ُضمَّ 

)َيْتُلوا(، ، فُفتَِحْت كام ُتفتح الياء يف [104:يونس] ﴾مض خض حض﴿ ،[151]األنعام:

 و)َيْعُبُد(.

                                       
 .(036)ينظر: األلفات ومعرفة أصوهلا ه. ه وما ُتعرُف بِ وهي ألُف املْخرِب عن نفِس  (1)

 . معقوفتني زيادة يقتضيها السياقما بني (2)

 .يف األصل: اآليت (3)

 .(1/201)تداء يضاح الوقف واالبينظر: إ (4)

 .(736)ينظر: مجال القراء  (5)

لة يف: إيضاح الوقف واالب (6)  .(188 ــ1/184)تداء ينظر املسألة مفصَّ



 (ه1440اآلخرة دى )مجا       العشرون  و  سابعالعدد ال نية    لقرآسات اام الشاطيب للدراجملة معهد اإلم

361 

، واملم ذ كرم األَلَفات  يف األَ  ، واملمضمرات   :بهمة ، واجلمموع  دوات 
ا األل   و ظ/50/ ِت ألدوايف ا ُف وأمَّ

ِ
 وعِ ، واجلمُ (2)، واملبهمةِ (1)املضمرة األسامء

 ، ومنها ما يأيت من غري ذلك كثريٌ (3)قوطها من ذلك[فحركُتها ]أصليٌَّة؛ المتناع ُس 

 ِذكُره. يطوُل 

، وإِنَّا، تكوُن َمزيدٌة وأصليٌَّة، وذلك نحو: َأَنا، وَأْنَت، ووهي مقطوعٌة، و  إِنَّ

ا ْقراء، وغري ذلك ممَّا يكثر ِذكره، ال، وأَ مْجَ ، وأَ وإَِلْيَك َك، ئِ ولَ ام، وأُ نَّ ، وإِ وَأنَّا، وإِمَّ

قبَلها يف ِقراءِة  اكنِ َحركُتها عىل السَّ  لقاةٌ فكلَّها مقطوعُة األلف يف الوصل، أو مُ 

ةً ورش خ اصَّ
(4). 

نَّ ُيضممنومجيع ما َذكرنا من األلفات سوى ألفات اال   يف إذا ُكنَّ  ستفهام فإهنَّ

 (5)﴾رنمم﴿ ه، نحو:فاعلُ  سمَّ عٍل مل يُ ف
  ،[17]األحقاف: ﴾ىن نن﴿  ،[173]البقرة:

 به ذلك . وِش ،  [36]هود: ﴾جك مق حق﴿

ٍد وعىل آلِه وصحبِِه وَسلَّم،  اهلُل عىل سيِّدنا حممَّ تمَّ الكتاُب بعوِن اهللِ، وصىلَّ  

ل يو  رُ غفبعامئة، يَ سني وومخس (6)إحدى م أربعة عَّش من َسنةِ وذلَك يف ]َربيع[ األوَّ

  .لكاتِبِه، ولَقاِرئِه، وجلميِع املسلمنيَ  اهلل

                                       
ها بي تل: هةاملضمراألسامء  (1) أو  )أنا(، أو اخلطاب كـ )أنت(، قيد التكلُّم، كـك األسامء التي يعني مسامَّ

 .(4/449)ح املفصل ، وُش(2/405)ويه ح كتاب سيبالغيبة كـ )هو(. ينظر: ُش

ا  (2)  (،أسامء اإلشارة: فنحو )َذا(، و)ِذهْ األسامء املبَهمة، وهي ْضبان: أسامء اإلشارة، واملوصوالُت، فأمَّ

تِي(، و)َمْن(، و)ما(. كـ )الَِّذي(، و )َتاِن(، و)أوالء(. واملوصوالت:اِن(، وو)ذَ  ينظر: كتاب سيبويه )الَّ

 .(3/483)املفصل  ، وُشح(2/5)

 .(375)األلفات ومعرفة أصوهلا  األصل والزيادة من طمس يف (3)

 .     و/47املجموع: /رسالة يف االختالف بني قالون وورش،  (4)

، واألصل: ُاضَُّتِ عىل وزن )اْفتُ  (:ر)اضط (5) ، وُقلبت تاء الفعل طاء؛ َر، فأدغمِت اِعَل( من الرضِّ
ِ
اء اُء يف الرَّ لرَّ

  .(84)ب األلفات الضاد. كتا ملجيئها بعد

     يف األصل: )واحد(.( 6)
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 ثبت املصادر واملراجع

 .)رواية حفص عن عاصم( ـ القرآن الكرمي •
د.  -الكريم خليفة  الُصحاري، د. عبد ُمْسلِم الَعْوتبي َلمة بنَس  العربية: اللُّغةنة يف اإلِب -

ية، وزارة أبو صف عواد، د. جارسحسن صالح جرار، د. حممد  نرصت عبد الرمحن، د.

 م.1999 -هـ 1420، 1الَّتاث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عامن، ط

بن عبد الرمحن بن  مصطفى«: حترير النشر» ، املسمى بـاحتاف الربرة مبا سكت عنه نشر العشرة -

 ود، دار أضواء السلف،، دراسة وحتقيق: خالد حسن أبو اجلهـ(1561)تحممد اإلزمريي 

 م.2007 -هـ 2814، 1ط

، حتقيق: حممد هـ(370)تأمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي  ام القرآن:أحك -

الَّتاث  ار إحياءملصاحف باألزهر الَّشيف، دعضو جلنة مراجعة ا -صادق القمحاوي 

 .هـ1405 ريوت،ب –العريب 

اج بابن الّس ن سهل النحوي املعروفبأبو بكر حممد بن الّسي  صول يف الن حو:األ -

 هـ.1408، 1قيق: الّدكتور عبد احلسني الفتيّل، مؤسسة الّرسالة، بريوت، ط، حتهـ(316)ت

 الدين نور احلسن أبو يل،ع بن احلسني بن عيل :جاجللزَّ  املنسوب )للباقويل(، القرآن إعراب -

، دار ياإلبيار إبراهيم: اسةرود حتقيق، (هـ543 نحو ت) الباقوِل هايناألَْصف العلوم جامع

 ، )ال.ت(.بريوت – اللبنانية ودار الكتب لقاهرةا - املرصي كتابال

، حتقيق: د.زهري ـ(ه338)تجعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النَّحاس  أبو إعراب القرآن: -

 .م 1988 -هـ1409، ، 3الكتب، بريوت، ط اهد عاملغازي ز

ني اع، أبو بكر، معكر بن شجببن عبد الغني بن أيب  حممد إكمال اإلكمال )تكملة اإلكمال(: -

، 1ط قيوم عبد ريب النبي،، حتقيق: د. عبد الهـ(629)تالدين، ابن نقطة احلنبيل البغدادي 

 .1410كرمة، جامعة أم القرى، مكة امل

سعد امللك، أبو  والكىن واألنساب: تياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساءرفع الر اإلكمال يف  -

 لبنان،-بريوت-دار الكتب العلمية ، هـ(475)تكوال فر بن ماععيل بن هبة اهلل بن جنرص 

 م.1990-هـ1411، 1ط
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، حتقيق: أ.د. غانم ـ(ه444)تأبو عمرو عثامن بن سعيد الداين  أصوهلا: األلفات ومعرفة -

(، ربيع اآلخر 1سات القرآنية، العدد )َمد، جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراري احلَ قدُّ 

 هـ.4271

عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل  البصريني والكوفيني: ف بني النحوينيائل اخلالساإلنصاف يف م -

يق: حممد حميي الدين عبد ، حتقهـ(577)تبو الربكات، كامل الدين األنباري األنصاري، أ

 دار الفكر، دمشق، )ال.ت(.احلميد، 

كر ر، أبو بالقاسم بن حممد بن بشا: حممد بن  يف كتاب هللا ف والبتداءإيضاح الوق -

العربية  للُّغةا، حتقيق: حميي الدين عبد الرمحن رمضان، مطبوعات جممع هـ(283)تاألنباري 

 م.1971 -هـ 1390بدمشق، 

 -هـ 1431اإلصدار األول،  و(،رس خمطوطات النحخزانة املاجد للرتاث، )فهبرانمج  -

 م.2010

 رناطي، أبو جعفرثقفي الغلإبراهيم بن الزبري ا أمحد بن تناسب سور القرآن: يفالربهان  -

هـ 1410، حتقيق: حممد شعباين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ املغرب،هـ(708)ت

 م.1990 -

بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش بدر الدين حممد أبو عبد اهلل  وم القرآن:الربهان يف عل -

بابى احللبي عيسى ال ةر إحياء الكتب العربيحممد أبو الفضل إبراهيم، دا ، حتقيق:ـ(ه794)ت

 .م1957 -هـ 1376، 1كائه، طوُش

و جعفر أمحد بن ييى بن أمحد بن عمرية، أب بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس: -

 .م1967 القاهرة، – ار الكاتب العريب، دهـ(599)تالضبي 

السيوطي  أيب بكر، جالل الدين بنعبد الرمحن  ويني والنُّحاة:طبقات اللغبغية الوعاة يف  -

 .صيدا لبنان، –: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية ، حتقيقهـ(911)ت

ي، أبو الفيض، د بن عبد الرّزاق احلسينحمّمد بن حممّ  اتج العروس من جواهر القاموس: -

بيدي ا  (..تن املحققني، دار اهلداية، )ال، جمموعة مهـ(1205)ت مللّقب بمرتَض، الزَّ
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شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن  :شاهري َواألعالمفيات املاتريخ اإلسالم َووَ  -

سالمي، اد معروف، دار الغرب اإل، حتقيق: الدكتور بشار عوّ هـ(748)تالذهبي  بن َقاْيامز

 م.2003، 1ط

حممد بن أمحد بن بن أبو الفضل أمحد بن عيل  جزاء املنثورة:جتريد أسانيد الكتب املشهورة واأل -

 بريوت، -ق: حممد شكور املياديني، مؤسسة الرسالة ، حتقيهـ(852)ت لعسقاليناحجر 

 م.9981-هـ1418، 1ط

 – اإلسالمي، بريوت، دار الغرب هـ(1408)توظ حممد حمف تراجم املؤلفني التونسيني: -

 .م1994 ،2ط لبنان،

اين سن الصغحلاحلسن بن حممد بن ا :ةوصحاح العربي اللُّغةوالصلة لكتاب اتج التكملة والذيل  -

 م.7419حققه عبد العليم الطحاوي، راجعه عبد احلميد حسن، السنة /4ـ ، جهـ(650)ت

ن يوسف حممد بن حممد ب ين أبو اخلري ابن اجلزري،شمس الد التَّمهيد يف علم التَّجويد: -

 -هـ 1405، 1طحسني البواب، مكتبة املعارف، الرياض،  ، حتقيق: الدكتور عىلهـ(833)ت

 م.1985

حممد بن عبد اهلل )أيب بكر( بن  الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم: به يف ضبط أمساءيح املشتضتو  -

، هـ(842)تن نارص الدين مشقي الشافعي، الشهري بابحممد ابن أمحد بن جماهد القييس الد

 م. 1993، ، بريوت1ط ،مؤسسة الرسالةحتقيق: حممد نعيم العرقسوِس 

ن بن عمر أبو عمرو الداين بن سعيد بن عثام عثامن ع:بالسبيان يف القراءات مع الجا -

 .م2007 - هـ1428 ،1ط اإلمارات، –جامعة الشارقة  هـ(،444)ت

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  أبو عبد اهلل :ام القرآن = تفسري القرطيباجلامع ألحك -

راهيم بيق: أمحد الربدوين وإحتق هـ(،671)تنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي األ

 م.1964 -هـ 1384، 2ط القاهرة، –املرصية فيش، دار الكتب أط

 538ت)محد، الزخمَّشي جار اهلل ن عمرو بن أأبو القاسم حممود ب اجلبال واألمكنة واملياه: -

معة عني شمس، دار الفضيلة للنَّش أمحد عبد التواب عوض املدرس بجا: د/، حتقيقهـ(

 .م1999 - هـ1319 هرة،القا –يع والتوز
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عيل بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املرصي الشافعي، أبو  اء:راء وكمال اإلقر مجال الق -

ابة، دار ة، ود. حمسن خر، حتقيق: د. مروان العطيَّ هـ(643)توي احلسن، علم الدين السخا

 .م1997 - هـ1418 ،1ط وت،بري –دمشق  -املأمون للَّتاث 

اهيدي البرصي رو بن متيم الفرد بن عممحد الرمحن اخلليل بن أأبو عب و:اجلمل يف النح -

 م.1995 -هـ 1416، 5ط ، حتقيق: د. فخر الدين قباوة،هـ(170)ت

ن عبد اهلل بن عيّل ن حسن بن قاسم بأبو حممد بدر الدي عاين:يف حروف امل اجلىن الداين -

 ،ستاذ حممد نديم فاضلاأل-باوة ، حتقيق: د فخر الدين قهـ(749)تملالكي املرادي املرصي ا

 م.1992 -هـ 1413، 1، لبنان، طوتتب العلمية، بريدار الك

اهلل بن سهل بن سعيد بن سن بن عبد أبو هالل احل احلث على طلب العلم والجتهاد يف مجعه: -

 –ن قباين، املكتب اإلسالمي حتقيق: د. مروا هـ(،395)ت نحو عسكري يى بن مهران الي

 .م9861- هـ1406 ،1ط بريوت،

د. عبد  هـ(،370)تد بن خالويه، أبو عبد اهلل احلسني بن أمح :ات السبعءاحلجة يف القرا -

 هـ.1401، 4، دار الَّشوق، بريوت، طالعال سامل مكرم

و زيد بن حممد بكر بن عبد اهلل أب موعة العلمية(:بوع ضمن كتاب اجملحلية طالب العلم )وهو مط -

َّش دار العاصمة للن، هـ(4291)تى بن غيهب بن حممد ثامن بن ييبن عبد اهلل بن بكر بن ع

 .هـ1416، 1والتوزيع، الرياض، ط

 حممد عيل النَّجار، عامل حتقيق: هـ(،392)تأبو الفتح عثامن بن جني املوصيل  اخلصائص: -

 )ال.ت(.الكتب، بريوت، 

األنصاري  بن عبد امللكأبو عبد اهلل حممد بن حممد  ول والصلة:الذيل والتكملة لكتايب املوص -

ق عليه: الدكتور إحسان عباس، الدكتور حممد بن وعل حققة هـ(،037ت)اكيش راألوِس امل

 م.2012، 1ط سالمي، تونس،ُشيفة، الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإل

 هـ(،476)تبن ُشيح الرعيني  أبو عبد اهلل حممد لون وورش:ف بني قاسالة يف الختالر  -

 (.1381ستون )ه جامعة برنخمطوط مصدر

خمطوط حمفوظ  هـ(،476)ت حممد بن ُشيح الرعيني أبو عبد اهلل :رشقراءة و  رسالة يف -

اث  ( نحو.423229بديب، رقم املادة ) بمكتبة مركز مجعة املاجد للثَّقافة والَّتُّ



 القادر الطويلعبد هللا عبد  .د                حتقيق   دراسة و مجل من أصول األلفات أليب عبد هللا الرعيين: 

366 

لذهبي  حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز اشمس الدين أبو عبد اهلل بالء:م النُّ سري أعال -

 م.2006-ـه1427ة، ر، دار احلديث، القاه(هـ748)ت

حممد بن حممد بن عمر بن عيل ابن سامل خملوف  لنور الزكية يف طبقات املالكية:شجرة ا -

 -هـ 1424، 1ط نان،لمية، لب، دار الكتب العق عليه: عبد املجيد خياِلعل هـ(،1360)ت

 م.2003

نبيل، حلابن العامد الَعكري ان أمحد بن حممد عبد احلي ب رات الذهب يف أخبار من ذهب:شذ -

حتقيق: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط،  هـ(،9108)تبو الفالح أ

 .م6198 -هـ 1406، 1بريوت، ط -دار ابن كثري، دمشق 

 بن إبراهيم. د حتقيق: ،(هــ442ت) يالثامنين ثابت بن عمر القاسم أبو يف:التصر  شرح -

 م.1999 -هـ 1419، 1ط ،الرشد مكتبة، البعيمي امنسلي

حتقيق: )أبو(  هـ(،328)تأبو بكر حممد بن القاسم بن بشار األنباري  :رح كتاب األلفاتش -

 م.9591، دمشق 34ريب، ، جملة املجمع العلمي العحمفوظ الكريم معصومي

حتقيق:  هـ(،368ت)ريايف احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان أبو سعيد الس شرح كتاب سيبويه: -

 م.2008، 1ط ة، بريوت، لبنان،ار الكتب العلميد عيل، ديمحد حسن مهدِل، عيل سأ

 حب خزانةادر البغدادي صاشرح شافية ابن احلاجب )مع شرح شواهده للعامل اجلليل عبد الق -

،حققهام، (ـه686)تنجم الدين حممد بن احلسن الريض اإلسَّتاباذي،  :(هـ1093)ت األدب

مد حميي حممد الزفزاف، حماحلسن، و م محد نور:، األساتذة، وُشح مبهمهاموضبط غريبهام

 م.1975 -هـ 1395الدين عبد احلميد(، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، 

حممد بن حممد بن سليامن بن  ن، أبو عبد اهللشمس الدي ف مبوصول السلف:صلة اخلل -

وداين السوِس املكّي املالالفاِس ب يق: حممد حجي، دار حتق هـ(،1094)تكي ن طاهر الرُّ

 م.1988هـ، 1408 ،1ط مي، بريوت،رب اإلسالغال

، هـ( 578)تشكوال أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن ب الصلة يف اتريخ أئمة األندلس: -

جي الطبعة سيد عزت العطار احلسيني، مكتبة اخلانوراجع أصله: ال عني بنَّشه وصححه

 م.1955 -هـ  1374الثانية، 
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ف بن إبراهيم، ابن د الوهاب بن يوسعب اهتم:ءعة وذكر مناقبهم وقرابقات القراء السبط -

ر الشافعي  الَّ ، 1، صيدا بريوت، طالعرصية حتقيق: أمحد حممد عزوز، املكتبة هـ(،782)تالسَّ

 م.2003 - هـ1423

عيل بن خلف بن سعيد املقرئ األنصاري أليب طاهر إسام ان يف القراءات السبع:العنو  -

عامل الكتب، طية، لدكتور خليل العزاهد وا الدكتور زهري حتقيق: ،هـ(455)تلّسقسطي ا

 هـ.1405بريوت، 

 ـ(،ه170)تالفراهيدي البرصي  أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم العني: -

هيم الّسامّرائي، مؤسسة األعلمي كتور مهدي املخزومّي، والّدكتور إبراحتقيق: الدّ 

 هـ.4081، 1عات، بريوت، طللمطبو

د بن حممد بن يوسف الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حمم شمس ت القرَّاء:يف طبقا ةغاية الن  هاي -

ل مرة عام ، عني بنمكتبة ابن تيمية هـ(،833)ت  .ـ ج. برجسَّتارسه1351َّشه ألوَّ

وعلق  حققه وضبط نصه هـ(، 575 - 502) إلشبييلاابن خري  :اإلشبيليفهرسة ابن خري  -

 م.2009، 1ط ي، تونس،ر الغرب االسالمعواد، دا اد معروف، حممود بشارعليه: بشار عو

وف بابن النديم و الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الوراق البغدادي، املعرأب الفهرست: -

 م.1997 -هـ 1417، 2ط رمضان، دار املعرفة بريوت، لبنان، حتقيق: إبراهيم هـ(،438)ت

رمة، محد بن عيل باخمهلل بن أاو حممد الطيب بن عبد : أبت أعيان الدهرقالدة النحر يف وفيا -

ار خالد زواري، د/ُعني به: بو مجعة مكري هـ(، 947 - 870)اهِلجراين احلرضمي الشافعي 

 م.2008 -هـ 1428، 1ط املنهاج، جدة،

بن عقيل بن  يوسف بن عيل بن جبارة بن حممد ة عليها:كامل يف القراءات واألربعني الزَّائدال -

 حتقيق: مجال بن السيد بن رفاعي هـ(،465)تغريب يشكري امللبو القاسم اهلَُذِل اسواده أ

ايب، مؤسسة سام للتوزيع والنَّش، ط  م .0072 -هـ 1428، 1الشَّ

حتقيق:  هـ(،370)تمد بن خالويه بن محدان ـني بن أحو عبد اهلل احلسأب كتاب األلفات: -

(، 3(، و)2(، و)1) :لد احلادي عَّش، العدداملورد العراقية، املجعيل حسني البواب، جملة د.

 م.1982ربيع 
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ه عثامن بن قنرب احلارثي بالوالء، أبو بَّش، امللقب سيبويعمرو بن  كتاب سيبويه: -

 -هـ 1408، 3ن، مكتبة اخلانجي، القاهرة، طلسالم حممد هاروحتقيق: عبد ا هـ(،180)ت

 .م1988

طنطيني سد اهلل كاتب جلبي القمصطفى بن عب كتب والفنون:كشف الظنون عن أسامي ال -

 .م1941 بغداد،-مكتبة املثنى هـ(،1067)تي خليفة أو احلاج خليفة ملشهور باسم حاجا

ن ابن منظور األنصاري لفضل، مجال الديمد بن مكرم بن عىل، أبو احم لسان العرب: -

 هـ.1410،1بريوت، طدار صادر،  هـ(،711)تاإلفريقي 

  ،هـ(381)تأبو بكر بورّى، ن النيسااد بن احلسني بن ِمْهرأمح سوط يف القراءات العشر:املب -

 .م1981 دمشق، –العربية  اللُّغةمي، جممع حاكحتقيق: سبيع محزة 

، بالوالء، أبو جعفر البغدادي بن عمرو اهلاشميحممد بن حبيب بن أمية  :احملرب -

 (.فاق اجلديدة، بريوت، )ال.تة ليختن شتيَّت، دار اآلحتقيق: إيلز ـ(،ه245)ت

أبو الفتح عثامن بن جني املوصيل  يضاح عنها: القراءات واإلجوه شواذ  و احملتسب يف تبيني  -

ور عبد الفّتاح لّنجار، والّدكت، والّدكتور عبد احلليم احتقيق عيّل النّجدّي ناصف هـ(،392)ت

 هـ.1406، 2انبول، طاعة والنَّش، إستشلبي، دار سزكني للطب

يخ أيب احلرم الرمحن، ابن الشبن عبد  دموفق الدين أبو حمم :د الزوار إىل قبور األبرارمرش -

، 1ط ، القاهرة،الدار املرصية اللبنانية هـ(،615)تمّكي بن عثامن الشارعي الشافعي 

 هـ.1415

دوي العمري، اهلل القرَش العأمحد بن ييى بن فضل  ممالك األمصار:الك األبصار يف مس -

 ـ.ه1423، 1ط ، أبو ظبي،املجمع الثقايف هـ(،749)ت شهاب الدين

بو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار القييس أ إعراب القرآن:مشكل  -

تم صالح الضامن، حتقيق: أ.د. حا هـ(،437)تلقرطبي املالكي القريواين ثم األندليس ا

 .هـ1405 ،2ط وت،بري –مؤسسة الرسالة 

مركز  (،هـ370)ت رهري اهلروي، أبو منصوحممد بن أمحد بن األز ي:معاين القراءات لألزهر  -

 -هـ 1412، 1ط جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،-يف كلية اآلداب البحوث 

 م.1991
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 هـ(،207)تء بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفرا يا ييى بن زيادأبو زكر معاين القرآن: -

 هرة.ة، القامجرصية للتَّأليف والَّتوأمحد نجايت، الّدار امل حتقيق: حمّمد عيّل النّجار

أ.د. فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنَّش والتوزيع، األردن،  و:معاين النح -

 م.2000 -هـ 4201، 1ط

 أيب بن الرمحن عبد :(األقران كومعرت  القرآن إعجاز) ويمسمَّى القرآن، إعجاز يف قراناأل معرتك -

، لبنان ،وتبري ،1ط ،العلمية الكتب دار ،(هـ911ت) السيوطي الدين اللج بكر،

 م.1988 -هـ1408

 هـ(،626)توي شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلم معجم البلدان: -

 هـ.1399ريوت، لَّتاث العريب، بدار إحياء ا

 –دار اجليل  هـ(،1422)تحممد حممد حممد سامل حميسن  التاريخ:معجم حفاظ القرآن عرب  -

 .م9291 - هـ 1412 ،1ط وت،بري

أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد البكري  أمساء البالد واملواضع:م ما استعجم من معج -

 ه.1403، 3ط وت،عامل الكتب، بري هـ(،487)تاألندليس 

بن أمحد بن عثامن  : شمس الدين أبو عبد اهلل حممدواألعصارمعرفة القرَّاء الكبار على الط بقات  -

معروف وزمالئه، مؤسسة الّرسالة،  يق: بّشار عّوادقحت هـ(،874)تَقاْيامز الذهبي بن 

 هـ.1408، 2بريوت، ط

بدر الدين «: كربىشرح الشواهد ال» شروح األلفية املشهور بـاملقاصد النحوية يف شرح شواهد  -

حممد  حممد فاخر، أ.د. أمحد حتقيق: أ.د. عيل هـ(، 855)توسى العيني حممود بن أمحد بن م

ر، دار السالم للطباعة والنَّش والتوزيع والَّتمجة، العزيز حممد فاخد د. عب ،توفيق السوداين

 م.2010 -هـ  1431، 1ط مجهورية مرص العربية، -القاهرة 

و العباس، املعروف باملربد د بن عبد األكرب الثامىل األزدي، أبحممد بن يزي ضب:املقت -

 )ال.ت(. بريوت، ـُعضيمة، عامل الكتب  قيق: حممد عبد اخلالقحت هـ(،285)ت

عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح  عثامن بن عبد الرمحن، أبو بن الصالح:مقدمة ا -

بريوت،  -دار الفكر املعارص  سوريا، -ر الفكرحتقيق: نور الدين عَّت، دا هـ(،643)ت

 م.1986 - هـ1406
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)ت املوصيل  و الفتح عثامن بن جنييب عثامن املازين، أبُشح كتاب الترصيف أل املنصف: -

 م.1954، 1، طإحياء الَّتاث، دار هـ(392

حممد بن حممد بن يوسف  شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر: -

ة التجارية الكربى ]تصوير دار املطبع هـ(،1380)تعيل حممد الضباع  حتقيق: هـ(، 833)ت

 لعلمية[.الكتاب ا

: شهاب الدين بن اخلطيبرها لسان الدين يوذكر وز  غصن األندلس الرطيب، نفح الطيب من -

دار صادر، بريوت،  حتقيق: إحسان عباس، هـ(،1041)تأمحد بن حممد املقري التلمساين 

 م.9971، 1ط 2اجلزء:  لبنان،

ة وحتقيق: د. دراس هـ(،479)تن عيل بن فضال املجاشعي أليب احلس النُّكت يف القرآن: -

 م.2007، مرص1در، طبدار ال ،عبد القادر الطَّويل عبد اهلل

اخترصه  مما هـ(،830)تأبو العباس البسييل التونيس  نكت وتنبيهات يف تفسري القرآن اجمليد: -

ذيله )تكملة النكت وزاد عليه، وب هـ( 803)ت ابن عرفة  عن شيخه اإلمام من تقييده الكبري

مد الطرباين، حم ستاذألتقديم وحتقيق: ا هـ(،919) املكناِس( املتويفالبن غازي العثامين 

ون اإلسالمية، اململكة املغربية، مطبعة النجاح اجلديدة، والشؤشورات وزارة األوقاف من

 م.2008 -ـ ه1429، 1ط الدار البيضاء،

يم الباباين إسامعيل بن حممد أمني بن مري سل صنفني:العارفني أمساء املؤلفني وآاثر امل هدية -

مطبعتها البهية استانبول  عارف اجلليلة يفكالة املوطبع بعناية  ،هـ(1399)تالبغدادي 

 وت، لبنان.م، أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء الَّتاث العريب بري1951

ملاجستري، إعداد الطالبة: سلوى بحث مقدم لنيل درجة ا ة وصرفيَّة:حنويَّ ة لغويَّة و اهلمزة، دراس -

 اللُّغةية مكة املكرمة، كلالقرى ب مرزق الطويل، جامعة أ ب، إُشاف الدكتور: السيدحممد عر

 م.1986 -هـ 1406العربية، قسم الدراسات العليا، 

 م.1996 -4171، 1انجي، طان عبد التواب، مكتبة اخلد. رمض اهلمزة العربية: -

ن حممد بن أيب بكر بن أليب العباس شمس الدين أمحد ب الزمان: وفيات األعيان وأنباء أبناء -

 لبنان، )ال.ت(. ،س، دار الثقافةحسان عباإ، حتقيق: هـ(681)تكانخل
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 امللخص

هذا البحث عبارة عن حماولة لرصد اجلهود العلمية من بحوث وكتابات 

القراءات املعارصة املنحرفة للقرآن أطروحات أصحاب ولقاءات، قامت بنقد 

بالقرآن الكريم مبارشة، ثم تصنيفها بعد  النقدية الكريم، برشط تعلق تلك اجلهود

د بلغ جمموع ما تم رصده قو ؛ذلك يف قسمني رئيسني تضمنت سبعة أنواع فرعية

ثم تال ذلك الرصد نظرة حتليلية يف عناوين تلك اجلهود  .( عنوانا  178من ذلك )

 .النقدية

ويف توصيات البحث دعوة إلنشاء قاعدة بيانات للجهود العلمية يف هذا 

املوضوع، يتبناها أحد املراكز البحثية املتخصصة، مع حماولة توفري ما أمكن منها 

 .)اإلنرتنت( املعلومات ونية عىل شبكةلكرتاإليغ الصب

 النقدية. - اجلهود –املعارصة  –القراءات  –القرآن الكريم  الكلمات املفتاحية:
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 دمةــاملق  

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، 

 :وبعد

فقد تعاظمت يف السنوات األخرية ظاهرة متصلة بفهم القرآن الكريم وتفسريه 

ن الكريم، وهي قراءات للقرآارصة بالقراءات املعواالستنباط منه، اشتهر تسميتها 

منحرفة يف أصوهلا ومنطلقاهتا الغربية املأخذ، لكنها لألسف لقيت رواجا  يف 

الد املسلمني، خصوصا  يف ظل ب بعض يفوحتى األكاديمية قافية األوساط الث

 .، ودعمها ملثل ذلكوالثقافيةسطوة احلضارة الغربية املادية 

بثلة من الغيورين عىل دينهم وكتاب  اريم حدكار للقرآن الواجب االنتص وإن

وا لتلك القراءات وأطروحات أصحاهبا، بشتى  رهبم وشباب أمتهم، أن يتصدَّ

عت تلك اجلهود، وشارك فالسبل يها األكاديميون وغريهم، فجاءت بحمد ؛ فتنوَّ

   .اهلل جهودا  مباركة نفع اهلل هبا نفعا  عظيم  

 :مشكلة البحث
رقم  كبريا  خصوصا  يف  املباركة النقدية دك اجلهولت جمموعوصل حيث 

ولة رصد احم إىلمما حيتاج معه  ،نواعا  متعددةصورا  وأ ، وأخذتالسنوات األخرية

 فيها قصور ظاهر إذ املحاوالت السابقة للقيام بذلك ،وحتليلها وتصنيفها عناوينها

عمل ألطبيعة ا ، وهو منينوتكميل كبري ، وحتتاج إىل تنقيحوال تفي بالغرض

  .بيشء من ذلك يف الصفحات التالية اإلسهامالعلمية الرتاكمية، فأردت 

  :أهداف البحث 
يف التصدي إلحدى الصور املعارصة  املباركةإبراز اجلهود العلمية  -1

 .لالنحراف يف فهم القرآن
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للباحثني املتخصصني برصدها وذكر  النقدية اجلهود حماولة تقريب تلك -2

منها والبناء عليها، وعدم تكرار ما  واالستفادةصول إليها ، لتسهيل الولوماهتامع

 .تم القيام به من جوانبها

واملجاالت  ومعرفة املجاالت التي كثرت فيها ، يان تنوع تلك اجلهودب -3

من خالل تصنيفها وحتليل عناوينها  زال بحاجة إىل املزيد من اجلهود؛التي الت

 .عاجلتها ة التيومعرفة القضايا الرئيس

الدراسات القرآنية املعارصة يف مواكبتها للظواهر املستجدة حيوية ار إظه -4

 .بالدراسة والنقد

  :منهج البحث
 ظاهرة يف نقد يعتمد البحث املنهج االستقرائي يف رصد اجلهود العلمية

 ، واملنهج الوصفي يف التعريف البيبليوغرايف هبا،الكريم القراءات املعارصة للقرآن

نهج تارة يف كل نوع من أنواع اجلهود، ثم املنمذج املخيل لل التعريف التفصيويف

  .يف املبحث األخري التحلييل يف النظرة التحليلية لعناوينها

 :وحدوده إجراءات البحث
ظاهرة  بنقدرصد ما يتم الوقوف عليه من اجلهود العلمية التي قامت  -1

رشوط ب البحس ،ـه1438 ية عاماالكريم حتى هن القراءات املعارصة للقرآن

 .بحسب اإلمكان )البيبليوجرافية( ذكر معلوماهتا الوراقية مع والقيود اآليت بياهنا،

االكتفاء من تلك اجلهود بم له تعلق مبارش بالقرآن الكريم وتفسريه  -2

تعلقاهتا ية، أو أحد وعلومه، دون ما كان منحاه دراسة الظاهرة من الناحية الفكر

 .(1)الفقه اإلسالمي وأصولهالنبوية أو  ةعية األخرى، كالسنرشلبالعلوم ا

                                       
ا بالعلوم ليال  من الدراسات التي تناولت الظاهرة من الناحية الفكرية، أو أحد تعلقاهتليس يف هذا تق( 1)

 =وقدرات الباحث، وليكون البحث أكثر تركيزا   ن ومكان البحثالرشعية األخرى، لكن ملحدودية زما
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من أصحاب التوجهات غري استبعاد الكتابات النقدية الصادرة  -3

وكذلك  خر،القراءات املعارصة لبعضهم اآل أصحاببعض كنقد  اإلسالمية،

 .(2)!(1)أو القاديانية الشيعةك أصحاب الفرق املنحرفة الكتابات الصادرة من بعض

ضاعيفها كأحد تمنت شيئا  من ذلك يف تضل اجلهود التي إدخاعدم  -4

فصوهلا أو مباحثها، واالكتفاء بالكتابات التي تناولت املوضوع استقالال  وأفردته 

 .يف عنواهنا الرئيس

العناوين الكاملة هلا وأسمء برسد  :تلك اجلهودالرصد ل يكونسوف  -5

 مصنَّفة  ، توفرةملا الوراقية لوماتعاملية قبب ثم إحلاق كلٍّ منها، مؤلفيها وأصحاهبا

حتت  وفق الرتتيب اهلجائيومرتبة   -اآليت ذكرها يف اخلطة -األنواع السبعة حتت

  .النوع الواحد

د الرصد األمررغبة يف زيادة التعريف بتلك اجلهود؛ ولئال يقترص  -6  عىل جمرَّ

كل  حتتط؛ قفواحٍد نموذج ل تقديم تعريف خمترصسيتم  )البيبليوغرايف( الوراقي

الرئيسة لذلك  واملباحث التقسيمت ذكر عناوين ود، مشتمال  عىلأنواع اجلهنوع من 

علم  أن اختيار النموذج لكل نوع بحسبه؛ مراعى ، ، مع ذكر أبرز نتائجهالنموذج

                                       
مكن عية التي يحد التخصصات الرشواتساقا  مع عنوانه، وألن كلَّ ناحية من تلك النواحي تتعلق بأ=

   .ألصحاهبا اإلسهام يف ذلك بشكل أفضل

يل أنه  يب، الذي تبنيَّ )الكتاب والقرآن( لشحرور، للمدعو سليم اجلا وقفت عىل كتابني يف نقد كتاب (1)

( موضوعا  يف ملتقى أهل التفسري بعنوان )ال تضحك مع سليم اجلايب يف تفاسريه :قادياين املعتقد، انظر

ما الشيعة فكتاباهتم يف نقد القراءات املعارصة للقرآن عديدة، وقد م، أ2012 -ـه3143نرش عام 

 .وقفت عليه منها للسبب املذكور أعرضت عم

ألجل اختالف الكتابات مع أنه ال خيلو من فائدة للباحث املتخصص؛ هلذا النوع من  استبعادي (2)

حيح؛ ولذلك فإن الدقة العلمية ه اإلسالمي الصأصحاب التوج املنطلقات الفكرية واملنهجية يف النقد مع

النتقادات يف الغالب إنم يكون إىل أمور فرعية تقتيض عدم مساواهتم ببعض، وألن توجه تلك ا

 .! قراراها بأصل االنحراف وأساسه، أو لدهيا انحراف آخر يف األصولوتفصيلية، مع إ
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مع عدم تكريره يف  شهرة البحث، وختصص الكاتب يف هذا املوضوع :فيه غالبا  

علومات )اإلنرتنت( وكون بكة املعىل ش مطبوعا  أو هوصول إليوسهولة ال، النمذج

 ع وال تكون حمصورة يفالنمذج جلميع األنواع تغطي عددا  من جوانب املوضو

 .وال فرتة زمنية واحدةواحد،  جانب

 :الدراسات السابقة
 :من تلك اجلهود برصد عدد ال بأس به، قامتا ثنتنيحماولتني  وقفت عىل

وهو امللحق  للقرآن الكريم(ملعارصة لقراءة اىل اردود عرسد الوان )مبعن :األوىل

)النص القرآين من هتافت القراءة إىل أفق ( من املالحق العلمية يف آخر كتاب 3)

للدكتور قطب الريسوين، الذي نرشته وزارة األوقاف املغربية عام  التدبر(

 .(2) ردا    (73) يف ذلك املرسد ، وقد بلغ عدد الردود(1)م2010

تعريفا   -هم البحوث يف القراءات احلداثيةبيبليوغرايف ألبعنوان )عمل  :ةانيالث

عضو فريق قراءة الوحي التابع ملركز  -عمرللباحث حممد بنووصفا  ونقدا ( 

وهو مقال يف موقع  ية واالجتمعية بوجدة يف املغرب،البحوث والدراسات اإلنسان

( 163هلا )صائي لديه بحسب إح وقد بلغ عددها ،ملتقى أهل التفسري عىل الشبكة

 .(3) بحثا  

 ؛(4)ألول )الدكتور الريسوين(يكون مكمال  لأن  صاحب العمل الثاينأراد قد و

 من كتابات كثريا   لدراسات النقدية، وإنم أدخل فيهعمله بالردود وا لكنه مل خيصَّ 

                                       
 .(548 -543)ص (1)

يات اإللكرتونية عىل الشبكة، غري منسوٍب ألحد أحيانا ، أو واقع واملنتدكثري من امل انترش هذا املرسد يف (2)

 .!حبه أحيانا  أخرىمنسوبا  لغري صا

ان )البحوث والدراسات التي اهتمت بالقراءات احلداثية ، املوضوع بعنوملتقى أهل التفسري :انظر (3)

 .م0142 -ـه1435للنص القرآين( للكاتب حممد بنعمر، نرش عام 

ح بذلك الك (4) ، اتب يف مقدمة موضوعه، لكنه أخطأ فنسب العمل إىل الدكتور عبدالرمحن الشهريرصَّ

   .فظنه له !أهل التفسري؛  الذي كتب عرضا  لكتاب الدكتور الريسوين يف ملتقى
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ين الذي جعلهم خالفا  للدكتور الريسو -أصحاب القراءات املعارصة أنفسهم

، بل فيه يشء من الصعوبةيف عمله  تمييز بني النوعنيالفصار  - منفصلتنيقائمتني

مع العمل األول )قائمة  عنده غري قليل، مع وجود تكرار يتعذر ذلك أحيانا  

 .نفسهعمله ومع  الريسوين(

 علم  أن املعلومات املذكورة يف القائمتني احتوت كثريا  من األخطاء، سواء يف

 ص يفأو معلوماهتا الوراقية، مع وجود نق ا،أو أسمء مؤلفيه عناوين البحوث،

ثر من ائمة الثانية أكمعلومات بحوث أخرى عديدة، إال أن األخطاء يف الق

   .(1)األوىل

القائمتني إعوازا  ونقصا  كبريا  يف تتبع ورصد تلك اجلهود وأخريا  فإن فيم ذكر يف 

قصود أصالة ألنه مل تكمييل غري م عوىلكون القائمة األويعتذر هلم ب النقدية،

 املعلومات يف آخر الكتاب، أما القائمة الثانية فيكفي أهنا مقال عىل شبكةملحق 

ب يف هذا )املرشوع( حسبهم أهنم حماولتان فتحتا الباف ومع ذلك )اإلنرتنت(

تكميل جهود أخرى ومزيٍد من الإىل بحاجة  ال يزالالعلمي اهلام، الذي 

 .تحديثوال

 :حثضافة العلمية للبإلا
 :أشياء مخسةيف  يمكن حتديد اإلضافة العلمية هلذا البحث

                                       
األوىل  وللتمثيل عىل هذه األخطاء سأكتفي باستعراض األخطاء يف البحوث العرشة األوىل من القائمة (1)

( ألمحد بزوي، والصحيح أنه لعبد الرحيم 1حيث نسب البحث رقم ) :يسوين()قائمة د.قطب الر

حث ( ذكر اسم البا5باحث، ويف رقم )( ذكر عنوان البحث دون اسم ال4ل، ويف البحث رقم )بودال

احث نرش ( مها بحث واحد لكن الب5 -4خطأ باسم )فؤاد عيل( والصحيح أنه )فؤاد بوعيل( والبحثان )

العنوان ( حصل حتريف يف الكلمة الرابعة من 6عند عدم نرشه يف املؤمتر، ويف البحث )البحث يف املجلة 

سم الباحث من ( تصحف ا10رقم )آين( ويف البحث هكذا )النص الديني( والصحيح هو )النص القر

 .أمحد الطعان إىل حممد الطعان
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أو  مبارشة ، وحماولة الوقوف عليهاملذكورتني ذكر يف القائمتني تتبع مجيع ما -1

 -قليلةغري  من أخطاء وتصحيح ما كان فيها -قدر اإلمكان -عىل مصدر معلوماته

 .-كم سبق

 . -(1)هو كثريو -ذكرها السابق  -ذا البحث يتفق مع حدود هما ال  استبعاد -2

 اجلهود نفسها سواء يف ،مما فاهتم وقفت عليه الزيادة عليهم باستدراك ما  -3

 جمموع العناوين يف بحثي يزيد عىلبل صار  -ا  وهو كثري أيض –أو يف معلوماهتا 

 .(2)بحمد اهلل ما أخذته عنهم ضعف

 .ةيت يف اخلطما سيأسب بح أنواع،العلمية إىل  يف تلك اجلهودتصن -4

ر األقسام الرئيسة لذلك النموذج ذكر نموذج تفصييل لكل نوع؛ بذك -5

تعريفا  أكثر بتلك اجلهود عموما ؛ بتسليط  يعطي ، وهذا األمرتصورا  أكثر عنهتعطي 

يف  ، خصوصا  أهنا من أشهر اجلهود النقديةقليال  عىل تلك النمذج املنتقاةوء الض

 .جماهلا

لعناوين لتلك  -يف املبحث األخري -ليليةبنظرة حتمة الرصدية إتباع القائ -6

، وأبرز القائمني بتلك اجلهود، وأكثر الرموز تستجيل أهم القضايا املعاجلة اجلهود؛

  .والكتابات التي توجه هلا النقد، ونحو ذلك

                                       
مخسا  وعرشين  :الدراسات السابقةب الريسوين( املذكورة يف استبعدت من القائمة األوىل )قائمة د. قط (1)

 ،21 -17 ،12 ،9 -7 ،3] :ملذكورة يف األعىل، وأرقامها عندهعنوانا  لكوهنا ال تدخل يف حدود بحثي ا

للسبب  -أما ما استبعدته ،[73 ،71 ،63 ،61 ،58 ،55 ،50 ،48 ،46، 37 ،36 ،34 -32 ،29

 .(163( عنوانا  من أصل )612عظمها، حيث استبعدت )من القائمة الثانية فهو م -نفسه

( 316( عنوانا  من )37( وعن القائمة الثانية )73( عنوانا  من )48األوىل ) عدد ما أخذته عن القائمة (2)

( عنوانا ، بينم وصل جمموع العناوين يف هذا البحث 85ا أخذته عن القائمتني مجيعا  )موع مفصار جم

قد بلغ  هذا البحث مما مل يذكر يف القائمتني وهي زيادة عليهم ن العناوين املذكورة يف( عنوانا ، أي أ178)

  . بحمد اهلل( عنوانا ، فأصبح املجموع لديَّ يزيد عىل ضعف ما أخذته عنهم92)
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  :خطة البحث
وإجراءاته، والدراسات  ،وخطته ،ومشكلته ،وفيها أمهية املوضوع :املقدمة

 .بقةالسا

 .وحكمهابالقراءات املعارصة للقرآن  املراد يف :التمهيد

 :وفيه ،لبحوث العلمية املحكمةا :األول املبحث

 .رسائل املاجستري والدكتوراه :النوع األول

 .املحكمة العلمية بحوث املجالت :النوع الثاين

 .العلمية ندواتاملؤمترات وال بحوث وأوراق :النوع الثالث

 :فيهت غري املحكمة، والبحوث والكتابا :ينالثا املبحث

 .ب والدراسات املطبوعةالكت :النوع األول

 .مقاالت املجالت غري املحكمة :النوع الثاين

 .املواقع واملنتديات اإللكرتونية يف كتاباتال :النوع الثالث

 .مج الثقافيةلقاءات والربااملحارضات وال :النوع الرابع

 .د النقديةوين اجلهولية يف عنانظرة حتلي :الثالثاملبحث 

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات :اخلامتة
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  ديهمتال

 وحكمهابالقراءات املعاصرة للقرآن  املراديف 

 رة للقرآن املراد ابلقراءات املعاص :لا و أ
و لعرشة أاملنسوبة للقراء السبعة أو ا القرآنية القراءات :ليس املراد بالقراءات هنا

مصطلح )القراءات املعارصة يقرأ من  ذهنغريهم، ألن هذا اإلطالق قد يتبادر إىل 

 .(1)ألول مرة للقرآن(

الغربية احلديثة يف الكريم وفق املناهج  القرآنتأويل و تفسري" :هناوإنم املراد هبا 

 .(2)"حتليل ودراسة النصوص

، وهي هم املعنىتأويل وفلاالتفسري و :مصطلح )القراءة( هنا يعني نوعليه فإ

عند أصحاهبا  هبذا املعنى املعني -اإطالقات قد تستعمل بدال  عن القراءة؛ مرادفة هل

، ومجع احلروف التالوةه اللغوي، أي بمعنى وليس املراد به معنا -ومن يردُّ عليهم

 .(3)والكلمت يف النطق

اشتهرت  راءات( هو الوصف الذيرصة( عىل هذه )القوإطالق وصف )املعا

وين كم سيتبني من خالل عرض عنا -ا توصف أيضا  بصفات أخرىبه، وإال فإهن

                                       
 كم حصل ذلك فعال  يف اللقاء العلمي الذي نظمته مجعية تبيان مع جامعة امللك خالد بأهبا، وكان بعنوان (1)

ائمني عىل اللقاء إىل تغيري حقيقتها وأهدافها وآثارها( مما اضطر الق -قرآن الكريم)القراءات املعارصة لل

انظر تفاصيل ذلك يف اإلعالن  ،يقة اللقاءعن حق لك من بعدعنوانه إىل )القراءات التفسريية( مع ما يف ذ

 .عن اللقاء يف موقع ملتقى أهل التفسري

فقه القراءات املعارصة وال ،(56 -53)ص :دكتور حممد كالوارصة للقرآن الكريم، للانظر: القراءات املع (2)

  .(35 -31)اإلسالمي لعبدالويل الشلفي: ص

 .انظر: املرجعني السابقني (3)
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أو احلديثة، أو القراءة اجلديدة،  :ومن ذلك -العلمية املتعلقة هبا الحقا   اجلهود

 .(1)العرصانية احلداثية، أو 

ه )القراءات املعارصة للقرآن( يف وهناك مصطلح يكثر إطالقه للتعبري عن هذ

أصحاب هذه القراءات، أو من يناقشهم ويردُّ عليهم، وهو مصطلح  تكتابا

فن تأويل النصوص املقدسة اإلهلية، أو النصوص " :الذي يعني (اهلرمنيوطيقا)

يف حميط الدراسات الالهوتية؛  يكثر استعملهوهو مصطلح  "البرشية الدنيوية

لفهم النص  املفرِس  اهبعاعد التي جيب أن يتة من املعايري والقولإلشارة إىل جمموع

صطلح داال  عىل أصل النظرية الغربية يف تأويل أنه يمكن اعتبار هذا امل :أي ،الديني

 .  (2)النصوص وتفسريها

 املعاصرة للقرآن الكرميم القراءات حك :اثنياا 
 يف -املؤمتر اإلسالمي املنبثق عن منظمة -أصدر جممع الفقه اإلسالمي الدويل

 -ـ ه1426، عام اإلمارات العربية املتحدة -املنعقدة يف ديب ةدورته السادسة عرش

وقد جاء فيه  جلديدة للقرآن وللنصوص الدينية(م، قرارا   بشأن )القراءات ا2005

  :(3)يلما ي

                                       
 ني أن وصفها باملعارصة أو اجلديدة غري دقيق، وأن األوىل وصفها بالعرصانية، ألنبعض الباحثيرى  (1)

ة يف : قراءنظرخري داللة عىل توجه أصحاب تلك القراءة، اينم حيمل الوصف األاألُوىل أوصاف حمايدة، ب

   .(20): صة رقية العلواينملعارصة، للدكتورضوابط التأويل وأبعادها املنهجية يف الدراسات القرآنية ا

 ،(59)ص :ظاهرة التأويل احلديثة خلالد السيف ،(675)ص :انظر: العلمنية والقرآن ألمحد الطعان (2)

 .(13)ص :يني ملحمد عمرةاءة النص الدقر

املوقع الرسمي ملجمع الفقه اإلسالمي عىل شبكة املعلومات )اإلنرتنت( وقد نقل انظر نص هذا القرار يف  (3)

القراءات املعارصة للقرآن الكريم ملحمد  :انظر مثال   ،يف نقد هذه القراءاتر كثري ممن كتب ا القراهذ

 ،(259)ص :ينبوع الغواية الفكرية للعجريي ،(549)ص :يسوينالنص القرآين للر ،(306)ص :كالو

ب لكتا - السعوديةعضو هيئة كبار العلمء يف -تقديم فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان :نظر أيضا  وا

 .(5)ص :م النص ملحمد صالح املنجدبدعة إعادة فه
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إن ما يسمى بالقراءة اجلديدة للنصوص الدينية إذا أدت لتحريف معاين  :أولا 

 ن املجمع عليهرج النصوص عختل شاذة؛ بحيث نصوص ولو باالستناد إىل أقواال

ُيعد بدعة منكرة وخطرا  جسيم  عىل املجتمعات  ،وتتناقض مع احلقائق الرشعية

حظة أن بعض محلة هذا االجتاه وقعوا فيه بسبب اإلسالمية وثقافتها وقيمها، مع مال

يد غري املنضبط بالضوابط بالتجداهلوس اجلهل باملعايري الضابطة للتفسري أو 

 .الرشعية

يف تبني بعض اجلامعات منهج هذه القراءات،  تجىل بوادر استفحال اخلطرتو

يف ونرش مقوالهتا بمختلف وسائل التبليغ، والتشجيع عىل تناول موضوعاهتا 

رسائل جامعية، ودعوة رموزها إىل املحارضة واإلسهام يف الندوات املشبوهة، 

بعض املؤسسات  رشها بلغات أجنبية، ونترمجة ما كتب من آرائ واإلقبال عىل

 .سمومةبهم امللكت

، ومن وسائل أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية :اثنياا 

  :ا ييلالتصدي هلذا التيار وحسم خطره م

دعوة احلكومات اإلسالمية إىل مواجهة هذا اخلطر الداهم، وجتلية الفرق  (أ)

امة،  ة الرأي املسؤولة اهلادفة املحرتمة للثوابت،بني حري وبني احلرية املنفلتة اهلدَّ

لكي تقوم هذه احلكومات باختاذ اإلجراءات الالزمة ملراقبة مؤسسات النرش 

العمل عىل تعميق التوعية اإلسالمية ات اإلعالمية، وواملراكز الثقافية واملؤسس

 .والتفسري الصحيحالعامة، ومعرفة معايري االجتهاد الرشعي، 

لإلرشاد إىل التعّمق يف عقد ندوات مناقشة(  لثاختاذ وسائل مناسبة )م (ب)

دراسة علوم الرشيعة ومصطلحاهتا، وتشجيع االجتهاد املنضبط بالضوابط 

  .عهوداهتاللغة العربية ومالرشعية وأصول ا

 .توسيع جمال احلوار املنهجي اإلجيايب مع مَحَلة هذا االجتاه (ج)
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الردود العلمية اجلادة،  فيتشجيع املختصني يف الدراسات اإلسالمية لتكث (د)

 .م يف خمتلف املجاالت، وبخاصة مناهج التعليمومناقشة مقوالهت

ة واحلديث والرشيعة، إىل لعليا يف العقيدتوجيه بعض طلبة الدراسات ا (ـه)

 اجلاد عىل آرائهم اختيار موضوعات رسائلهم اجلامعية يف نرش احلقائق والردِ 

 .ومزاعمهم

سالمي بجدة، مع إنشاء مكتبة ملجمع الفقه اإل عبتكوين فريق عمل تا (ز)

 لكتابة هيدا  ، مت(1)شاملة للمؤلفات يف هذا املوضوع، ترصد ما نرش فيه والردود عليه

ردود اجلادة والتنسيق بني الدارسني فيه ضمن خمتلف مؤسسات البحث يف العامل ال

  .ي وخارجهاإلسالم

 

 

 

    

 
 

                                       
أمهية النهوض بمثل هذا د ك! وهذا يؤال أدري هل نفذت هذه التوصية بإنشاء فريق العمل هذا أم ال (1)

بيشء منه يف هذا البحث املحدود، مع التأكيد عىل رضورة أن يقوم بمثل  العمل الذي حاولت اإلسهام

 .علمية موثوقة كاملجمع الفقهي أو غريه ني، وتتبناه جهةمن الباحثني املختصذلك فريق 
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  املبحث األول

 لبحوث العلمية احملكمةا

الكتابات غري  يف القيمة العلمية عموما  من بدأت بالبحوث املحكمة ألهنا أعىل

وهي رسائل  -كيم  املحكمة، ثم جعلت البحوث املحكمة متسلسلة من األقوى حت

وكانت البداية برسائل الدكتوراه لكوهنا أعىل يف القيمة  -املاجستري والدكتوراه

بحوث حتى يصل البحث لذكر  ،من رسائل املاجستري البحثي العلمية والنضج

، وهي بحوث وأوراق ترتشح بعد التحكيم مترات والندوات العلميةراق املؤوأو

يف  أقل بدرجة من البحوث املنشورةالعادة يف  يكونا هالعلمي هلا، لكن حتكيم

يم كحاملجالت العلمية املحكمة، التي تأيت يف مرحلة وسيطة من حيث قوة الت

 .هذا النحو بناء عىل ذلك العلمي بني النوعني اآلخرين، ولذلك جاء ترتيبها عىل

 رسائل املاجستري والدكتوراه :لع األوالنو

 :رسائل الدكتوراه (أ) 
، ألمحد حممد االجتاه العلمين املعارص يف علوم القرآن الكريم دراسة ونقد -1

 ـه1427مية يف السودان، عام الالفاضل، رسالة دكتوراه يف جامعة أم درمان اإلس

وقد طبعت بعد  ص( 533وتقع يف ) عبدالعزيز حاجي، د. :فرشابإ ،م2006 –

  .(1)ذلك

تأويل النص القرآين بني احلداثة واملعارصة، لعبلة عمريش، رسالة  -2

عة، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية كلية أصول الدين والرشي ،دكتوراه

 مي.إبراهيم التها د. :بإرشاف ،م2002، عام رئبقسنطينة يف اجلزا

                                       
 .(ص 358وتقع يف ) ،م2008، 1صدرت عن مركز الناقد الثقايف بدمشق، ط (1)
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،  حتليل ونقد -املعارصةالتأويل عند احلداثيني العرب يف الدراسات القرآنية  -3

األردن،  -ملصطفى بن حممد مصطفى احلسن، رسالة دكتوراه يف جامعة الريموك

 .بن إبراهيم الشافعياحممد  د. :رشافبإ ،م2008

مجال البنَّا نموذجا ، لكفاح  -شكالياتهإوالتوظيف احلداثي آليات املرأة  -4

ة العاملية يف ماليزيا، عام يف اجلامعة اإلسالمياه كامل أبو هنُّود، رسالة دكتور

 .(1)وقد طبعت يف العام الذي يليه ،م2011

د الفتاح، رآين يف الثقافة العربية، لعيل عباحلداثة وأثرها يف تأويل النص الق -5

 .م2014 -ـه1435جامعة القاهرة،  -وملعالالة دكتوراه بكلية دار سر

دية آلراء جمددي العرب يف النصوص القرآنية خالل ثالثني ة نقدراس -6

جليالين بن هتامي مفتاح، رسالة دكتوراه بقسم أصول الدين يف كلية  ،عاما  

م، بإرشاف د. فوزي بن 2004جامعة ماليا يف ماليزيا، عام الدراسات اإلسالمية ب

 وانوقد طبعت الرسالة بعد ذلك بعن ص(361)يف وتقع ،درامان شعري

 .(2)دراسة نقدية( -د الثالثة األخرية والقرآن الكريم)احلداثيون العرب يف العقو

بشري دراسة حتليلية نقدية، ألمحد  -دعوى القراءة املعارصة للقرآن الكريم -7

 .م2008لية دار العلوم بالقاهرة، عام قباوة، رسالة دكتوراه، ك

وسف عبداهلل، دراسة موضوعية، لصالح يعقوب ي -والقرآن العلمنيون -8

 ،م1999 – ـه1420لية أصول الدين بجامعة األزهر، عام رسالة دكتوراه، ك

 .ص(681، وتقع يف )إبراهيم عبدالرمحن خليفة د. :بإرشاف

، ملحمد الناسك، اجلابري نموذجا   -للقرآن الكريم عارصةامل القراءات -9

ململكة فاس يف ابمدينة  (ساس)داب والعلوم اإلنسانية آلرسالة دكتوراه يف كلية ا

                                       
 .ص(475وتقع يف ) ،م2012-ـه1433عام  ار ابن حزم بريوت،ود -صدرت عن دار الفاروق بعمن األردن (1)

 .ص( 317وتقع يف ) ،م2007 -ـه1427دمشق،  -دار النهضةصدرت عن  (2)
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عمر د. :، ومناقشةعبد اهلل غازيوي د. :، بإرشافم0152 – ـه1436املغربية، عام 

 .العمريش، د. مجيلة زيانجدية، د. احلسني 

ة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسري، ملحمد املعارص القراءات -10

 ،م2007نان ببريوت لبنان، عام ة اجلعميف جا دكتوراهحممود كالو، رسالة 

 .(1)وقد طبعت بعد ذلك ص( 363املنعم بشنايت، وتقع يف )عبد  د. :بإرشاف

قراءة حتليلية نقدية إلشكالية النص  -احلداثيةالقرآن الكريم والقراءة  -11

وطبعت بعد  ،م2007رسالة دكتوراه عام  للحسن العباقي، عند حممد أركون،

 .(2)ذلك

دراسة نقدية  -رصين يف الفكر العريب املعاطاب القرآخلامناهج حتليل  -12

ل، اه، بجامعة السلطان املوىل سليمن، بني ماللنمذج، ملحمد علواش، رسالة دكتور

 .(3)، وقد طبعت بعد ذلكاتبإرشاف: د. حممد خروب ،م2201املغرب، سنة 

دعوى تارخيية النص  -موقف الفكر العريب العلمين من النص القرآين -13

الة دكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية يف رس، احلاج جا ، ألمحد بن إدريس الطعانذونم

حلجر، سيد رزق اد.  :بإرشاف ،م2003كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عام 

 519وتقع يف ) ،ص(720حسن حنفي، وتقع يف )رة، د.د. حممد عم :ومناقشة

–نيون والقرآن الكريم موقد طبعت بعد ذلك بعد تغيري عنواهنا إىل )العلص( 

(4)(ة النصتارخيي
.  

                                       
د. أبو لبابة الطاهر  :بتقديمص( 335م، يف )2009 – ـه1430، عام صدرت عن دار اليمن بسوريا (1)

 .العزيز بن عيل احلريب و د. عبد ،نيصالح حس

 : مـديـقـتـص( ب203ي )ـف ،م2009ام ـا، عـوريـر بسـات والنشـات للدراسـحـفـن دار صـدرت عـص( 2)

 .د. عبد املجيد الصغري

 .ص( 384يف ) ،م2017لدراسات والنرش بسوريا، عام عن دار صفحات ل صدرت (3)

د د. حمم :بتقديم ،ص(886يف ) ،م2007 ،ـه1428 امع ،1صدرت عن دار ابن حزم يف الرياض، ط (4)

   .عمرة، ود. نور الدين عرت
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 -موقف املدرسة العقلية املعارصة من علوم القرآن وأصول التفسري -14

يف كلية القرآن  دراسة نقدية، ملحمود بن عيل بن أمحد البعداين، رسالة دكتوراه

 ،ـه1435الكريم والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، عام 

د. فهد بن عبدالرمحن الرومي، أ :شةومناق ملفي بن ناعم الصاعدي، د.أ :فابإرش

  .(1) يف العام الذي يليهوقد طبعت  د. أمحد بن حممد الرشقاوي،أ

 :النموذج
 -لفكر العريب العلمين من النص القرآينتي عنواهنا )موقف ارسالة الدكتوراه ال

ي طبعها املؤلف ، التاحلاج ناعلطنموذجا ( ألمحد بن إدريس ا دعوى تارخيية النص

 .كم سبقتارخيية النص(  -بعنوان آخر هو )العلمنيون والقرآن الكريم لكبعد ذ

ا األساسية، ة عن الرسالة، أما تقسيمهتـيـات الوراقـلومـمعـت الـقـد سبــوق

 :(2)يـلـا يـي كمـفه

 :وفيه ثالثة فصول ،الرشقالعلمنية من الغرب إىل  :الباب األول

 .نية الغربيةاجلذور التارخيية والفلسفية للعلم :لالفصل األو  

 .العلمنية يف العامل العريب :الفصل الثاين  

 .العلمنية واملفاهيم املتشابكة معها :الفصل الثالث  

 .العلمنية وجدلية العقل والنقل :الفصل الرابع  

 :لوصف وفيه مخسة ،رخيية ومداخلها املعلنةالتا :الباب الثاين

 .ة اجلزئيةالتارخيية الشاملة والتارخيي :لل األوالفص  

 .املدخل األصويل :الفصل الثاين  

                                       
ن يف جملدي ،م2015 – ـه1436، عام 1صدرت عن مركز تفسري للدراسات القرآنية بالرياض، ط (1)

 .ص(1088)

 .(24 -23)ص :ملؤلفمقدمة ا :العلمنيون والقرآن للطعان :انظر (2)
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 .املدخل الكالمي :الفصل الثالث  

 .م القرآنمدخل علو :الفصل الرابع  

 .املدخل احلداثي :الفصل اخلامس  

 :ولوفيه أربعة فص ،احلقيقية للتارخيية وانعكاساهتا األصول :الباب الثالث

 .النزعة اإلنسية :األصل األول :ألولالفصل ا  

 .النزعة املاركسية :األصل الثاين :الفصل الثاين  

 .طيقااهلرمينو :األصل الثالث :الفصل الثالث  

 .انعكاسات التارخيية عىل الرسالة القرآنية :الفصل الرابع  

 :، منها(1)وقد ذكر الباحث يف خامتة بحثه بعض النتائج اهلامة

لقرآن عن طريق التخلص من ا "ية القرآنتارخي" بفكرة العلمنيني دصقم -1

 .بشكل مطلقإخضاعه ألثر الزمان واملكان واملخاطب 

ة املفّرغة من مضامينها احلقيقية، ض املفاهيم اإلسالمياتعمل العلمنيون بع -2

م القرآن، والتأويل، وحقيقتها فلسفات علمنية غربية إنسية كاملقاصد، وعلو

عه ملرجعية ضاإخية، هدفها سلب املرجعية من القرآن وهرمينوطيقو يةومارك

 .اإلنسان والواقع التي هي األصل عندهم

ترشقني وحات أسيادهم الغربيني من املساجرتار العلمنيني ألفكار وأطر -3

تى الشبهات، وإعادة إنتاجها بلغة عرصية ونحوهم ممن يطعنون يف القرآن بش

 .يدةومصادر جد لواودعمها بشواهد وأمثلة وأق

سويق كتاباهتم وأفكارهم ت يف ونداثياحلو ونالعلمني تسلح بهمن أكثر ما  -4

ذلك اطالعهم عىل اللغات امتالكهم لفن العرض والتغليف، وساعدهم عىل 

                                       
 .(845)ص :اخلامتة :لطعانالعلمنيون والقرآن ل :انظر (1)
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ديدة التي ال يعرفها مجهور جلاألجنبية، وتعريب ونحت كثري من املصطلحات ا

 .والتجديداإلبداع  ىلع القراء، فتغرهيم وتوحي هلم بقدرة أولئك

زن يف بحوثها بني الدراسات اإلسالمية أن توا دعوة األقسام األكاديمية يف -5

الساحة ألصحاب  ختلواية العرصية، وأال دراسة الرتاث ودراسة األفكار الواقع

اخلطاب العلمين وأمثاهلم فيحصل بسبب ذلك تلبيس كبري عىل أنصاف املثقفني 

تسلب عقوهلم لقلة علمهم وضعف اجلديدة و تحاالذين تتلقفهم تلك الطرو

   .الفكريةحصانتهم 

 :رسائل املاجستري  )ب(
و زيد نرص حامد أب - املعارصإشكالية قراءة النص القرآين يف الفكر العريب -1

قة يف احلضارة  بحث لنيل شهادة الدراسات إللياس قويسم، نموذجا ، املعمَّ

 -ـه0142 عام بتونس،نة عة الزيتوماج املعهد األعىل ألصول الدين، ،اإلسالمية

 .د. إمحيده النيفرأ  :إرشاف ،م2000

أبو  -آن الكريمتقويم منهجية املدرسة الفكرية احلديثة يف تفسري القر -2

جستري يف كلية مفتاح، رسالة ما التوهاميبن االقاسم احلاج محد نموذجا ، جليالين 

مليزيا، ب العاملية ةيممعارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسال

 .اهلل العاينقهار داود عبد ال عبدد.  :، بإرشاف(1)م1998

دراسة حتليلية نقدية،  -قرآينالتوظيف العلمين للمقاصد يف فهم النص ال -3

فاس، املغرب، عام  -لسليمين، دبلوم الدراسات العليا، كلية اآلدابلعز الدين ا

 .د. حممد رفيع :بإرشاف ،م2007

                                       
مة، يف عددهيانرش ال (1)  ،م2001عام  ،102 - 101 :باحث نفسه يف جملة املسلم املعارص اللبنانية املحكَّ

أبو القاسم "أنه اختار رآن الكريم( ذكر يف مقدمته ة يف تفسري القبحثا  بعنوان )املدرسة الفكرية املعارص

ين املذكورين )يف أكثر من نرش يف العددحث املحكم الذي لب! فالظاهر أن هذا انموذجا   "احلاج محد

 .ص( هو رسالته للمجستري املذكورة يف األعىل، أو لبُّها وخالصتها، واهلل أعلم100
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نقد، ض وعر -رآن الكريمث وموقفه من تفسري القاحلديين مللعالتيار ا -4

كلية م القرآن، حممد هبي الدين الشافعي، رسالة ماجستري يف التفسري وعلوملنى 

 ،م2005عام  ،بجامعة األزهر بالقاهرة -بنات-الدراسات اإلسالمية والعربية 

 .(1) ذلك دعب وقد طبعت ص(559وتقع يف ) حممد إبراهيم الشافعي، أد. :بإرشاف

ريان، رسالة ماجستري يف أمحد ، ملحمد رشيد احلداثة والنص القرآين -5

أمحد خالد يوسف شكري، وتقع يف ف: د. بإرشا ،م1997 عام جلامعة األردنية،ا

 .ص( 323)

عرض ونقد،  -خطابات دعوى فلسفة التأويل اهلرمنيوطيقي للقرآن -6

ألزهر، عام بجامعة ا نيلدلفهمي سامل زبري، رسالة ماجستري يف كلية أصول ا

  .ص( 398الفرماوي، وتقع يف ) ي حسنيعبداحلد.  :بإرشاف ،م2008

لقرآين، ملحمد بن أمحد حتديد املعنى يف النص ا فعالية القراءة وإشكالية -7

م، 2005امعة اجلزائر، عام جهالن، رسالة ماجستري يف كلية اآلداب واللغات بج

(2)طبعت بعد ذلك قدو ص(277) يف القادر بوزيدة، وتقع د. عبد :بإرشاف
.  

نرص حامد أبو زيد، ألسمء حديد، رسالة ص القرآين عند يف تارخيية الن -8

ري يف ختصص نظرية األدب وقضايا النقد، يف قسم اللغة العربية وآداهبا ماجست

 عام سطيف اجلزائر، -جامعة فرحات عباس والعلوم االجتمعية،ة اآلداب بكلي

   .ص(237ارة، وتقع يف )لغني بعبد ا د. :افبإرش ،م 2011 -2010

الرزاق جلديدة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسري، لعبد ءات االقرا -9

اآلداب (، كلية اليبن إسمعيل هرماس، رسالة ماجستري )دبلوم الدراسات الع

يف اململكة املغربية، عام  والعلوم اإلنسانية بجامعة حممد اخلامس يف الرباط

  .وق محادةارف د.أ :فارش، بإم1988

                                       
 .ص( 712يف ) ،ـه4291عام   ،لقاهرةصدرت عن دار اليرس با (1)

 .ص( 323، يف )م2008 عامدار صفحات للنرش، دمشق، صدرت عن  (2)
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نارص يونس حسن صربة،  :دراسة ونقد، إعدادكتاب )الكتاب والقرآن(  -10

أد. فضل حسن  :بإرشاف ،م1995ري يف اجلامعة األردنية عام رسالة ماجست

 .ص(211)عباس، وتقع يف 

املدرسة احلداثية والنص القرآين، لسالمة سلطان راشد بن قبا املهريي،  -11

 إلمارات،ا -ة والدراسات اإلسالمية يف الشارقةالرشيع ةليرسالة ماجستري يف ك

  .حممد مصطفى مسلمأد.  :بإرشاف م،2008عام 

 :النموذج
العلمين احلديث وموقفه من تفسري هي رسالة املاجستري التي عنواهنا )التيار 

قت عرض ونقد( ملنى حممد هبي الدين الشافعي، وقد سب -القرآن الكريم

 :(1)كم ييلساسية، فيمهتا األأما تقس ،ةمعلوماهتا الوراقي

العلمنيني من  ن هدفل: التعريف بالتيار العلمين احلديث وبيااألو الباب

 :اخلوض يف التفسري، وفيه فصول

 .الفصل األول: مفهوم العلمنية ونشأهتا وتطورها  

 .العلمنيني من اخلوض يف التفسري هدف الفصل الثاين:  

 .م التفسري عند العلمنينيلتجديد يف علدعوى ا لطاإب الفصل الثالث:  

 :ربعة فصول، وفيه أآن الكريم وتفسريهقرالشبهات العلمنيني حول الباب الثاين: 

 .الفصل األول: شبهات العلمنيني حول القرآن الكريم  

 .ومفهومه وقواعده والرد عليها ريشبهات العلمنيني حول علم التفسالفصل الثاين:   

تفسري بغريه من العلوم منيني حول عالقة علم ال: شبهات العلالثالث لفصال  

 .والرد عليها

                                       
  .(13)ص :دمتهلة يف مقسيمت البحث كامتقانظر  (1)
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 .الفصـل الرابع: شبهات العلمنيني حول رشوط املفرس وآدابه والرد عليها  

 :، وفيه فصالنالباب الثالث: موقف العلمنيني من مناهج علم التفسري

 .أثورملباالفصل األول: موقف العلمنيني من التفسري   

 .تفسري القرآن بالرأيالفصل الثاين: موقف العلمنيني من   

 :أسباب هتافت أقوال العلمنيني يف التفسري، وفيه ثالثة فصول ع:ابالباب الر

 .الفصل األول: اإلحلاد يف تفسري آيات اهلل  

 .الفصل الثاين: الالمنهجية والقصور املنهجي  

 .الفصل الثالث: التناقض  

 :أمهها عدد من النتائج، من خلصت الباحثة إىلبحث ال ةمتويف خا

ملهم البحث ليس ألحد منهم ختصصا  يف التفسري أو ش ينأن العلمنيني الذ -1

كان حاهلم عىل عكس ، بل أو شيئا  من العلوم الرشعية أو امتالك أدواهتا علومه

 ةضهاملناكانت عالقتهم الوثيقة باملذاهب املنحرفة، واألفكار ذلك؛ حيث 

 .ونحوها، كاإلحلاد والشيوعية ملإلسال

وعكسه،  صاخلا تعميم :يف أطروحاهتم العلمنيني يف التلبيساليب من أس -2

والتالعب بمعاين النصوص، والكذب والتدليس يف املعلومات ومصادرها، ودس 

املعلومات املغلوطة واملنحرفة ضمن معلومات أخرى صحيحة أكثر منها، 

مجيع صحة املوثوقة؛ الستدراج القارئ وإهيامه بتمدة وعاملواإلحالة عىل املصادر 

 .تلك املعلومات

رضورة قيام أهل العلم والدين بالتصدي ألطروحات أولئك والرد عىل  -3

شبهاهتم، بجميع السبل املتاحة، واالنتباه إىل رضورة تفكيك تلك الشبهات وفرز 

املقصود ذي هو لال هو صحيح أيت به لكسب الثقة وختدير املشاعر، من الباط ما

  ق املراد به الباطل. احل بالرتويج لكنه أخفي بني ثنايا
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 احملكمة  العلمية وث اجملالتحب :النوع الثاني
حممد بن من تابعهم يف تفسري القرآن، د. يثة للمسترشقني وات احلداالجتاه -1

 :جامعة الكويت، العدد -سعيد الرسحاين، جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية

  .ص( 60، يقع يف )م2007 -هـ1428م اع ،70

 -"فهم القرآن احلكيم"أرشاط الساعة يف فكر اجلابري من خالل تفسريه  -2
امي حممد هشام حريز، جملة قان، وسد بربراهيم حممد خالعقدية تفسريية، إلدراسة 

عام  ،3العدد:  ،42 :لداجلامعة األردنية، املج -علوم الرشيعة والقانون دراسات

 .ص(12يف ) عيقم، 2015

دراسة نقدية، د. حسان القاري، جملة جامعة دمشق للعلوم  -أنسنة الوحي -3

 .ص(48يقع يف ) م،2010 عام ،2 :العدداالقتصادية والقانونية، 

نظرة نقدية عقدية، د. حسن بن حممد  -تاريخ القراءة اجلديدة للقرآن -4

عام  ،16 :ددعلااألسمري، جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية، 

 .ص( 70يقع يف )، م2013 -ـه1434

فهم القرآن "خترصات اجلابري عىل التفسري واملفرسين من خالل كتابه  -5

يز املسند، جملة تبيان للدراسات حممد بن عبد العز، د.نقدية دراسة – "احلكيم

 .ص( 60يقع يف )م، 2016 -ـه1438عام  ،25 :العدد قرآنية،ال

للقرآن دفع القراءات املنحرفة املعارصة يف  هرأثو تعظيم القول يف التفسري -6

 :الكريم، د. إبراهيم بن صالح احلمييض، جملة تبيان للدراسات القرآنية، العدد

 .(1)ص( 39يقع يف )، م2013 -ـه1434م عا ،21

                                       
 املؤمتر العلمي الدويل يف موضوع )القراءاتيوجد بحث بذات العنوان للباحث نفسه ضمن بحوث  (1)

، بالتعاون مع شعبة الدراسات األبحاث احلضاريةترب الدراسات وخم :املعارصة للقرآن الكريم( نظمه

مدينة اجلديدة باململكة املغربية، عام يل، بامعة شعيب الدكاة بجاإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنساني

 =وحيث إن بحوث ذلك املؤمتر مل تنرش فقد قام الباحث بنرشه يف املجلة املذكورة يف ،م2011 -ـه1432
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دراسة  -نرص حامد أبو زيد نموذجا   -احلداثيون العرب والقرآن الكريم -7

 ،69 :املعرفة، العدد ت، جملة إسالميةنصريا مدحمصالح  يف املناهج واألساليب، د.

 .ص( 34، يقع يف )م2012عام 

دراسة  -جا  ذظاهرة الوحي أنمو :احلداثيون العرب وموقفهم من القرآن -8

اجلامعة  -علوم الرشيعة والقانون :الغزاوي، جملة دراساتنقدية، إيمن أمحد 

 .(ص 21)يقع يف م، 2016، عام 1العدد:  ،43 :ألردنية، املجلدا

فيات الفكرية املوجهة للقراءات احلداثية للقرآن الكريم ونقد لاخل -9

المية املعرفة، إس لةأطروحات التسوية بني الكتب املقدسة، د. سعيد شبار، جم

 .ص( 28، يقع يف )م2010عام  ،95 :العدد

حتليل وتعقيب، د. حممد سامل أبو عايص،  -دعوى تارخيية النص القرآين -10

 .ص( 63، يقع يف )م1999 عام لقاهرة،ن بايدالل حولية كلية أصو

بسام اجلمل نموذجا ، د. أمحدي  -شبهات احلداثيني حول أسباب النزول -11

عام  ،22 :القرآنية، العدد للدراسات هد اإلمام الشاطبيلة معاين، جمالشيخ التج

 .ص( 61يقع يف )، ـه1437

هم دة فاعوإي اجلابر -الفهم والتفسري يف مسار التنزيل ومسرية الدعوة -12

م، 2010، عام 20 :العددالرمحن احلاج، جملة املحجة اللبنانية،  عبد القرآن احلكيم،

 .ص( 23يقع يف )

اخلطاب، د. عبد الرزاق هرماس، حولية ليل هج حتومناالكريم القرآن  -13

 .ص( 42، يقع يف )ـه1422، عام 19 :العدد ،كلية الرشيعة جامعة قطر

                                       
ر هذا ور يف النوع التايل من هذا املبحث، لكني أسقطت ذكث املؤمتر املذكىل، وسيأيت رسد بحواألع=

  .شارة إىل ذلك هنااء  باإلواكتف  للتكرارمنعا  البحث هناك، 
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مجال الدين رشيف، جملة إسالمية د.  ،يبرااملعجزة القرآنية يف فكر اجل -14

 .ص( 30، يقع يف )م 2011، عام 66 :ة، العدداملعرف

ني لنرص حامد أبو طاب الالدياءة يف اخلقر -يللوح املقاربة اهلرمسية -15

يقع يف ، م2011عام  ،63 :جملة إسالمية املعرفة، العدد د. حييى رمضان، ،دـزي

 .(1)ص( 36)

آيات األحكام، د. أمحدي الشيخ  راءةقلة بياملنهجية احلداثية العر -16

ادى مج ،23 :تجاين، جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العددال

 .ص( 39يقع يف ) ،ـه1438آلخرة ا

النص القرآين ومشكل التأويل، لتاج الدين مصطفى، جملة إسالمية  -17

 .ص( 22، يقع يف )م1998عام ، 14املعرفة، العدد: 

  :النموذج
دراسة نقدية عقدية(  -)تاريخ القراءة اجلديدة للقرآنذي عنوانه الحث الب وه

  :- (2) يف مقدمتهكم -الرئيسة هذه أقسامهاألسمري، وللدكتور حسن بن حممد 

حقيقة مفهوم القراءات املعارصة للنص الرشعي )تأصيل  :القسم األول

 :منهجي مقارن(

 :هجياتاملن ةاغصيدوائر االنتمء وأثرها يف  :املبحث األول

 .دائرة األديان ومنهجية التفسري :الدائرة األوىل

 .ق ومنهجية التأويلائرة الِفرَ د :لثانيةالدائرة ا

                                       
القراءة  -النص القرآين :عنوان هذا البحث موجود ضمن بحوث امللتقى الثالث للقرآن الكريم (1)

إن بحوث ذلك املؤمتر مل تنرش فقد قام وحيث  ،م7200املغرب،  -مكناسوالتأويل، املجلس العلمي ب

املؤمتر املذكور يف النوع التايل من هذا  بحوثىل، وسيأيت رسد األعالباحث بنرشه يف املجلة املذكورة يف 

 .املبحث، لكني أسقطت ذكر هذا البحث هناك، منعا  للتكرار، واكتفاء  باإلشارة إىل ذلك هنا

  .(82)ص :(16للدراسات القرآنية، العدد )لشاطبي جملة معهد اإلمام ا :انظر( 2)
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 .دائرة األفكار ومنهجية القراءة :الدائرة الثالثة

 .أصول املنهجيات ومناهج القراءة :املبحث الثاين

 :لرشعينص اللة رصالتاريخ احلديث ملفهوم القراءات املعا :القسم الثاين

 .التفسري )اإلصالح( :املرحلة األوىل

 .أويل )التحديات الوافدة(الت :انيةملرحلة الثا

 :القراءة )دعاوى احلداثة( :الثالثةرحلة امل

 .االسترشاق )التارخيية واللغوية( :أوال      

 .الفلسفة )النقد والتأويل( :ثانيا      

 .يم(فاهملاو اتالعلوم االجتمعية )األدو :ثالثا      

 .ةواقع القراءات املعارص :القسم الثالث

 :(1)ومن نتائج البحث ما ييل

ملها منهجيات مقبولة، اهج مميزة، وهي يف جمتعد مناهج القراءة من -1

وبعضها مفيد يف قراءة ما يناسبها من موضوعات، ويمكن للثقافة اإلسالمية أن 

  .من تعديلاجه تحت متتفاعل معها بعد تنقيتها واستصالحها والقيام ب

فكرية صول الليست حمايدة، بل تتأثر باألاألصل يف تلك املناهج أهنا  -2

ادية والعقالنية، كم تتأثر بأهواء مطبقيها يقها؛ كالعلمنية واملالسائدة عند تطب

وميوهلم واختياراهتم؛ كم ظهر يف التيارات العلمنية العربية وتوظيفها تلك 

العامل  الغريب مما أوجد نفورا  كبريا  عنها يفعها زنم معاملنهجيات بم يتوافق 

 .اإلسالمي

منهجية التفسري  :منهجيات ثثالث فيه رصاع كبري بني تارخينا احلدي -3

الوفية ملعنى النص ودعوة أهلها لإلصالح، ومنهجية التأويل املتصلة باملتشابه 

                                       
 .(138)ص :املرجع السابق :انظر (1)
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وإبراز نفسه  رئقاوسعيها حلل إشكاالت التعارض، ومنهجية القراءة املرتبطة بال

  .ذاته الفكرية من خالهلا

 العلميةحبوث وأوراق املؤمترات والندوات  :النوع الثالث

احد منهم دا  كلَّ وهبم، مفرِ ُعقد مؤمتران خاصان يف موضوع البحث، سأبدأ 

  .ملؤمترات األخرىث ابحوب تلوها، ثم أ(1)بحوثه عىل حدةبذكر 

 :وذلك عىل النحو التايل

قرآن الكرمي( اليت نظمتها مجعية البالغ اجلديدة للءات ار لق)اندوة  (أ)
الرتاث  ، بالتعاون مع خمترب األبحاث والدراسات يفابحملمدية مبدينة فكيك

العلوم اإلنسانية، جامعة حممد األول، بمدينة وجدة اآلداب و اإلسالمي بكلية

  .(2) م2007 -هـ1428ملغرب، عام با

 :يلتاالوقد جاءت بحوثه عىل النحو 

 .الرحيم بودالل عبديقي وأثره يف الدراسات القرآنية، د. هلرمنيوطاه اجتاال -1

 .(3)فؤاد بوعيلأسس القراءة احلداثية للنص القرآين، د.  -2

 .محد الطعانيف اخلطاب القرآين، د. أالوحي أنسنة  -3

                                       
البحوث املطروحة يف هذين املؤمترين وإن كان عناوين بعضها عاما  أو مل يرصح يع أين ذكرت مج األصل (1)

ا ما كان أمينة مرجحة لذكرها، يف عنوانه بموضوع القراءات املعارصة، لكون العنوان العام للمؤمترين قر

 .روجهات النظ تمل تعددوتبقى املسألة اجتهادية وحت ،منها بعده ظاهرا  عن املوضوع فال أذكره

أحد  -فيم كتبه الدكتور أمحد بزوي الضاوي :انظر تقريرا  عن هذه الندوة وحماورها وجلساهتا وبحوثها (2)

ندوة علمية( يف موقع  -اجلديدة الكريم والقراءات حتت عنوان )القرآن -القائمني عىل هذه الندوة

. حممد بولوز، ونرش يف د :تبهالندوة ك ر عن هذه)ملتقى أهل احلديث( عىل الشبكة، وانظر تقريرا  آخ

  .موقع )اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب(

املنهجية  األسس" بعنوانبحثا  م 2008 -ـه1429عام  ،24نرش الباحث نفسه يف جملة التسامح، العدد:  (3)

األعىل  ملذكور يفلبحث اهر أنه اوالظا ،"حماولة يف التفكيك والتأسيس -للقراءة احلداثية للنص القرآين

نفسه الذي قدمه الباحث للمؤمتر؛ للتقارب الكبري يف العنوان بني البحثني، وربم قام الباحث بنرشه يف 

 .املجلة لعدم نرش بحوث املؤمتر!
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 .لعمراينأمحد ااجلديدة، د. ودعاوى القراءاتالكريم بني جدية قراءة القرآن  -4

 .ملرينياجلياليل د. ا قرآن الكريم،قاصدي للامل ريفستلاضوابط  -5

 .د العزيز فارحعب  احلتمية والعبثية، د.ضوابط تفسري النصوص بني -6

رين، ـاصـمعـن الـيرـكـفـمـعض الـي لبـهـاإلل ابـطـرة للخـراءة معاصـق -7

 .عبد القادر محديد.

  .سعيد شبارقراءة اجلديدة، د.واحلاجة إىل الالقرآن الكريم  -8

 .أزوغري علم، د. إبراهيم القرآن بغيف ل قولا -9

  .أمحد زحافاللسانيات والعلمنية والقرآن، د.  -10

القراءات  مطارحة يف نقد -املرتكزات املقاصدية يف تفسري النص الديني  -11

   .د.حسن يشو املعارصة،

 .د. أمحد محزة ،القةأية ع -مفهوم التفسري والتأويل والقراءة  -12

 .أمحد بزويرآين، د.الق باخطللاملقاربة اللسانية   -13

 .رشيد بلحبيبحلداثية للقرآن الكريم، د. مقاصد القراءة ا  -14

 آن الكرمي(العلمي الدويل يف موضوع )القراءات املعاصرة للقر  ؤمترامل )ب( 

ت خمترب الدراسات واألبحاث احلضارية، بالتعاون مع شعبة الدراسا :نظمه

 اجلديدة ايل، بمدينةة شعيب الدكبجامع يةاناإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنس

 :وقد جاءت بحوثه عىل النحو التايل ،(1)م2011 -ـه1432باململكة املغربية، عام 

أستاذ  -السالم بنهروالب اإلهلي، د. عبد أزمة املنهج يف قراءة اخلطا -1

 غرب.التعليم العايل، جامعة شعيب الدكايل، امل

مجعية التجديد  -صابلقل اجال. طباق التأويل عىل أصل التنزيل، دإ -2

 البحرين. ،الثقافية

                                       
 .(410 -405)ص :( من جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية11)املؤمتر يف العدد  تقريرا  عن هذاانظر  (1)
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القراءة العلمنية، د. بني القراءة الرشعية و حكم تنزل آي القرآن ألسباب -3

 السعودية.باحة، جامعة ال -وليد الزهراين

دكتور خلفيات القراءة املعارصة للقرآن الكريم من خالل أعمل األستاذ ال -4

مية، شعبة الدراسات اإلسالرئيس  -ييلإبراهيم عق حممد عابد اجلابري، د.

 اجلديدة، املغرب.

عرض ونقد،  -وطيقية للقراءة املعارصة لآليات القرآنيةياخللفية اهلرمن -5

تاذة باحثة بمركز الدراسات القرآنية التابع للرابطة أس -يفاطمة الزهراء النارصد.

 اط، املغرب.املحمدية للعلمء بالرب

ى عبد اهلل، د. أمحد قاسم مصطفد.  ،ةملعودراسات القرآنية يف عرص الال -6

 جامعة ماليا، ماليزيا.  -كسار

لنرص حامد أيب زيد، د. محر العني  "مفهوم النّص"دراسة نقدية لكتاب  -7

 عسكر، اجلزائر.امعة مج -زهور

يف  قراءة -الفكر العريب املعارص وحماوالت دنيوية النّص القرآين -8

 ، تونس.الزيتونةمعة اج -سماملرجعّيات ويف املآالت، د.إلياس قوي

نحو تأويل كيّل، د. عبد الغني بارة، جامعة  -يف تأويلية فهم النّص القرآين -9

 فرحات عّباس، سطيف، اجلزائر.

دراسة يف  -قرآن الكريم من االسترشاق إىل احلداثةرصة للالقراءات املعا  -10

 .رئازاجلجامعة سطيف،  -الفكرية، د. مسعود بودوخةاألسس املعرفية واخللفيات 

القراءات املعارصة للقرآن حماولة يف نقد األسس واملرتكزات، د. حممد   -11

 جامعة القايض عياض، مراكش، املغرب. -خروبات

م بني اإلبداع واإليديولوجية، د. عبد الكري القراءة احلداثية للقرآن  -12

 امعة شعيب الدكايل، املغرب.أستاذ التعليم العايل، ج -الرحيم مرزوق
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 يف ضوء نظريات القراءة والتلقي، للقرآن الكريمة ديصاقاملالقراءة   -13

 خدجية إيكر، جامعة شعيب الدكايل، اجلديدة، املغرب.د.

يف الرتجيح ومدى انسجامها مع  قراءة يف األسس التي اعتمدها اجلابري  -14

 ردن.جامعة الريموك، األ -اهلل اجليويس عبدلتفسري، د.أصول ا

رؤية نقدية، د. صالح قاسم أمحد  -آنرقالع قراءة حممد عابد اجلابري جلم  -15

 جامعة صنعاء، اليمن. -اخلمري

جامعة  -. إدريس اخلرشافد ،طاب البرشي أية رابطةالقرآن الكريم واخل  -16

 املغرب.ا حممد اخلامس،

 جامعة -وطيقى يف قراءة القرآن املعارصة، د. أندي هاديانتونياملنهج اهلرم  -17

 جاكرتا احلكومية، إندونيسيا.

جامعة حممد  -ءة وإعادة التشكيل، د. فؤاد بوعيل بني القرارآينلقا صنلا  -18

 األول، وجدة، املغرب.

، د. املعارصة للقرآن الكريم يف دول املغرب العريبنظرات يف القراءة   -19

 سليمن، بني مالل، املغرب. جامعة موالي -حممد بن زين العابدين رستم

حممد سامل حممد أبو  ، د.اهادرورصة للقرآن الكريم وءات املعانقد القرا  -20

 امعة قطر.عاصــي، ج

. عزيز أبو أ طيقا احلديثة منهج يف التفسري أم فلسفة يف التأويل،نيواهلرم  -21

 جامعة بيكاردي، فرنسا. -رشع

حممد شحرور من خالل قراءته للقرآن الكريم، د. عز الدين ات هفو  -22

 .برغاملعايل، جامعة شعيب الدكايل، أستاذ التعليم ال -مناري

 :خرىاألندوات الؤمترات و املبحوث يف ال ()ج
يف موقف حممد أركون من القرآن الكريم، د. حممد بن  األثر االسترشاقي -1
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يف الدراسات االسترشاقية، جممع امللك فهد سعيد الرسحاين، ندوة القرآن الكريم 

 .ص( 77م، يقع يف )2006 -ـه1427 عام املدينة النبوية،لطباعة املصحف ب

دالالت النص القرآين بني السلف واملنهج ل وأثرها يف زوالناب سبأ  -2

رخيي املعارص، د. سيد سالم عبد الرشيد سالم، مؤمتر النص الرشعي القضايا التا

، يقع ـه1438 عام الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم،كلية  -واملنهج

 .(1)ص( 35يف )

عمل حممد أركون أ -ينآقرالوالتاريخ يف مواجهة النص  نيةالتارخيا -3

مؤمتر القرآن الكريم واجلهود املبذولة يف خدمته، ، ين الصغرينموذجا ، د. نور الد

 .م3020-هـ1424 عام جامعة الشارقة، -كلية الرشيعة

الرؤية واملنهج )حممد عابد اجلابري  -التأويل احلداثي للقرآن الكريم -4

كلية  قضايا واملنهج،الي علرشا متر النصعبد الكبري محيدي، مؤ د. ،نموذجا (

 .ص( 39، يقع يف )ـه1438 عام اإلسالمية بجامعة القصيم،الرشيعة والدراسات 

املعرفية ودعوى القراءات الرتادف يف القرآن بني منظور منهجية القرآن  -5

جامعة احلسن  الزهراء النارصي، ندوة بالغة النص القرآين، احلداثية، د. فاطمة

 -ـه1433عام  املحمدية، املغرب،ب يةاإلنسان وملعلوا ابكلية اآلد الثاين،

 .ص( 30م، يقع يف )2012

، قراءة يف جتربة حممد أركون -نسقية والسياقيةالتفسري يف ضوء املناهج ال -6

رش: التجديد يف حركة التفسري د. حممود بن راس، امللتقى الدويل اخلامس ع

 .م2014 -ـه1435عام ،زائرجلبار جامعة أدرا املناهج والثمرات، األصول -املعارصة

                                       
بحوث السبعة األخرى اآلتية ضمن هذه القائمة من بحوث املؤمتر نفسه نرشت ضمن ا البحث والهذ (1)

واقع رة يف عدد من املمصوسجل بحوث املؤمتر املذكور يف ثالثة أجزاء مطبوعة، كم يوجد منها نسخة 

إلسالمية ات اعة والدراسعىل الشبكة، منها الصفحة اخلاصة للمؤمتر ضمن املوقع الرسمي لكلية الرشي

 .امعة القصيمبج
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عمر، بحث يف املنهج، د. حممد بن  -احلداثيون العرب والرتاث التفسريي -7

 -كلية اآلداب سايس االستنباط، ،همالف ،البنية -اخلطاب القرآين :الندوة الدولية

 .(1)م2013 عام املغرب، ،فاس

 هتاقاطلمن -ء مناهج العلوم اإلنسانيةدعوى فهم القرآن الكريم يف ضو -8

الرزاق هرماس، املؤمتر الدويل لتطوير الدراسات  عبد ، د.قتها وآفاقهاقيوح

 .م2013 -ـه1434 عام ،اضالري - القرآنية

ب النزول، د. خمتار قراءة نقدية يف أسبا -رآنالرؤية احلداثية لفهم الق -9

 -ة التفسري املعارصةنصرية، امللتقى الدويل اخلامس عرش: التجديد يف حرك

 .(2)م2014 -ـه1435 عام ثمرات، جامعة أدرار باجلزائر،ج والهاناملاألصول 

ضوابط إعمل التعليل املقاصدي يف فهم النص القرآين )التوظيف   -10

متر عبد السالم سليمين، مؤ خلمر بنليلية نقدية، د. عز الدين بن االعلمين( دراسة حت

امعة ة بجميالسإلاكلية الرشيعة والدراسات  ،النص الرشعي القضايا واملنهج

 .ص( 43، يقع يف )ـه1438 عام القصيم،

جتهاد املنضبط والتَّجديد ثي للنص الديني بني دعاوى االالفهم احلدا  -11

فهم القرآن والسنة عىل  :ستم، امللتقى الدويلزين العابدين رت، د. حممد بن لِ املتف

 عام ،ئرزااجل ،قسنطينة -عبد القادر ضوء علوم العرص ومعارفه، جامعة األمري

 .(3)ص( 29، يقع يف )م2011 -هـ4331

                                       
ملتقى أهل التفسري، حيمل عنوان  :م، ملخصا  لبحثه املذكور يف2014 -ـه1435نرش الباحث عام  (1)

  .البحث نفسه

، بموضوع حيمل ـه1433ملتقى أهل التفسري، عام  :را  يفبحوثه منشوملؤمتر وانظر تقريرا  عن هذا ا (2)

  .عنوان املؤمتر نفسه

ملتقى أهل التفسري، حيمل عنوان  :م، ملخصا  لبحثه املذكور يف2011 -ـه1433حث عام انرش الب (3)

 .البحث نفسه
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الفهم احلداثي للنص القرآين، د. اجليالين بن التوهامي مفتاح، مؤمتر   -12

 .(1)م2006 عام اليزيا،مناهج التفسري ورشح احلديث، م

محادي دراسة حتليلية نقدية، د. -القراءات احلداثية للقرآن الكريم  -13

 -حركة التفسري املعارصةد يف يدتجاللتقى الدويل اخلامس عرش: هواري، امل

م، يقع 2014 -ـه1435 عام ة أدرار باجلزائر،ناهج والثمرات، جامعاألصول امل

 .ص( 28يف )

عرض  -األركوين أنموذجا  املرشوع  -نص القرآينالقراءة التارخيية لل  -14

كلية الرشيعة  املنهج،متر النص الرشعي القضايا وونقد، د. غنية املكي بوحوش، مؤ

 .ص( 37، يقع يف )ـه1438 عام مية بجامعة القصيم،سالاإلت اسرالدوا

دراسة حتليلية  -حممد أركون أنموذجا   -القراءة التارخيية للنص القرآين  -15

. بلعالية حممد، امللتقى الدويل اخلامس عرش: التجديد يف حركة التفسري نقدية، د

 -ـه5143 امع ،رئات، جامعة أدرار باجلزااألصول املناهج والثمر -املعارصة

 .م2014

يدة للقرآن الكريم بني املنهج الصحيح واالنحراف امليسء، القراءة اجلد  -16

 ،16 :سالمي الدويل، الدورةعيادة بن أيوب الكبييس، مؤمتر جممع الفقه اإلد.

 .(2)ص( 39، يقع يف )م2005 عام ديب، -اإلمارات العربية املتحدة

                                       
، ـه1427، عام (2) :ت القرآنية، العددهد اإلمام الشاطبي للدراساانظر تقريرا  عن هذا املؤمتر يف جملة مع (1)

 .(383)ص

، طبعت يف جملة جممع الفقه ذكورة يف األعىلململؤمتر نفسه اهذا البحث والبحوث األربعة التالية له يف ا (2)

وأعداد املجلة مرفوعة  ،م2007 -ـه1428عام  ،1اجلزء الثاين، ط ،(16) :اإلسالمي الدويل، العدد

ثني آخرين قدما للمؤمتر أين أعرضت عن ذكر بح ( عىل الشبكة، علم  مصورة عىل موقع )املكتبة العلمية

ري، وكالمها إيرانيان من الشيعة اإلمامية ي، وحسن اجلواهلتسخريحممد عيل ا :نفسه، قدمهم كل من

 .)الرافضة( ومل أذكرمها التزاما  بحدود هذا البحث
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منهجية، د. قطب ية رؤ -يةيننصوص الددة للقرآن والالقراءة اجلدي  -17

، اإلمارات العربية 16 :الدورةنو، مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ى سامصطف

 ص(. 43)م، يقع يف 2005 عام ديب، -ةداملتح

القراءة اجلديدة للقرآن وللنصوص الدينية، د. عبد الستار فتح اهلل سعيد،   -18

 ديب، -ةدلعربية املتحات اارمإلا ،16 :الدورةالدويل،  مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي

 ص(. 38م، يقع يف )2005 عام

القراءة اجلديدة للنص الديني، د. عبد املجيد النجار، مؤمتر جممع الفقه   -19

، يقع م2005 عام ديب، -ةداإلمارات العربية املتح ،16، الدورة: ي الدويلاإلسالم

 .(1) ص( 68يف )

هلادي حممد بن اد. ا، هتوالص الوحي ومناقشة مقالقراءة اجلديدة لنصو  -20

اإلمارات العربية  ،16 :أبو األجفان، مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة

 .(ص 85يف )م، يقع 2005 عام ديب، -املتحدة

دراسة نظرية حول املفهوم والنشأة  -القراءة احلداثية للنص القرآين  -21

اثة واهلوية دل احلحوة يولة دالنارصي، ندو فاطمة الزهراء هداف، د.والسمت واأل

 عام املغرب، -ددة بجامعة حممد األولكلية التخصصات املتعالثقافية أية عالقة، 

  .(2)م2011

امللتقى  ،ا ، د. مروان معزيملرشوع احلداثي أنموذجا -قراءة النص القرآين  -22

ملناهج األصول ا -الدويل اخلامس عرش: التجديد يف حركة التفسري املعارصة

 .م2014 -ـه1435 عام ر باجلزائر،ة أدراعمجا، والثمرات

قراءة يف ضوابط التأويل وأبعاده املنهجية يف الدراسات القرآنية املعارصة،   -23

                                       
 .م2006ية، عام صدر البحث يف كتاب مستقل، عن دار الراية للتنمية الفكر (1)

 نفسه. نوان البحثم، بع2011 -ـه1432موقع ملتقى أهل التفسري، عام نرشته الباحثة يف  (2)



  راشـــد الربكةحممد بن  د.                      ية للقراءات املعاصرة للقرآن الكرمي: رصد وحتليلجهود النقدـال

408 

املعهد  العلواين، مؤمتر التطورات احلديثة يف دراسة القرآن الكريم،د. رقية طه جابر 

 يقع يف ،م6002 عام بريوت، ،العاملي للفكر اإلسالمي، وامللتقى الفكري لإلبداع

  .ص( 25)

لية العلمنية أو النص واللعب احلر، د. أمحد بن القرآن الكريم والتأوي  -24

راسة القرآن الكريم، املعهد العاملي إدريس الطعان، مؤمتر التطورات احلديثة يف د

 .(1)م2006 عام ى الفكري لإلبداع، بريوت،للفكر اإلسالمي، وامللتق

 -امد أيب زيديم عند نرص حن الكرآرلقل هلرمنيوطيقيةقواعد القراءة ا  -25

ر النص الرشعي القضايا قراءة نقدية للمناهج والنمذج، د. فالح خري الدين، مؤمت

، يقع ـه1438اإلسالمية بجامعة القصيم، عام ات عة والدراسكلية الرشيواملنهج، 

 .ص( 37يف )

 يةنلفيقة العلمقراءة يف الت -من قضية خلق القرآن إىل أنسنة الوحي  -26

إدريس الطعان، مؤمتر التعامل مع النصوص الرشعية )القرآن  ، د. أمحد بناجلديدة

 -ـه1429 عام ية،اجلامعة األردن -واحلديث( عند املعارصين، كلية الرشيعة

 .ص( 27، يقع يف )م2008

تنظريا  وتطبيقا ، د.  -املنهج التارخيي يف فهم النص القرآين عند أمني اخلويل  -27

كلية الرشيعة  متر النص الرشعي القضايا واملنهج،، مؤالبخاري اهللمد بن عبد حم

 .ص( 41، يقع يف )ـه1438اإلسالمية بجامعة القصيم، عام والدراسات 

تاب قراءة يف ك -مع النص القرآين حسب ترتيب النزول لتعاملمنهج ا  -28

عامل مع ، د. سليمن حممد الدقور، مؤمتر التاجلابري )فهم القرآن احلكيم(

اجلامعة  -كلية الرشيعة، حلديث( عند املعارصينة )القرآن واالرشعي صصولنا

  ص( 34، يقع يف )م2008 -ـه1429 عام األردنية،

                                       
 .م، بعنوان البحث نفسه2006ث يف موقع منتدى التوحيد، عام نرشه الباح( 1)
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وله واجتاهاته وغاياته، د. حممد أص -قد النص القرآيناملنهج احلداثي يف ن  -29

 كلية هج،واملنمتر النص الرشعي القضايا عبد الدايم عيل سليمن حممد اجلندي، مؤ

 .ص( 39، يقع يف )ـه1438اإلسالمية بجامعة القصيم، عام دراسات يعة واللرشا

ركون وحممد أ (1)حامد أبو زيد -النص القرآين يف املقاربات التأويلية  -30

، د. عمر حالسة، مؤعيِ  كلية الرشيعة  متر النص الرشعي القضايا واملنهج،نة 

 .ص( 92) يف، يقع ـه1438 اإلسالمية بجامعة القصيم،والدراسات 

اسرتاتيجيات القراءة املحدثة، ملحمد زاهد جول، املؤمتر  -النص والتأويل  -31

 األردن، -رصين، عمنالتعامل مع النصوص الرشعية عند املعا :العلمي الدويل

 . (2)ص( 33، يقع يف )م2008 -ـه1429 عام

 :النموذج
ول د يف يمآن الكرنظرات يف القراءة املعارصة للقرهو البحث الذي عنوانه )

وقد جاءت عنارصه ، بن زين العابدين رستما( للدكتور حممد غرب العريبامل

  :(3)الرئيسة كالتايل

ريم يف بلدان رة القراءة املعارصة للقرآن الكنبذة عن البدايات األوىل لظاه -

 .املغرب العريب

 .اجلديدة للنص القرآين يف املغرب العريبرموز وأعالم القراءة  -

حلداثية للقرآن الكريم يف بلدان املعرفية للقراءة ا األسسو تياظرأهم الن -

 .املغرب العريب

                                       
ذا االسم هكذا سمه الباحث يف املصدر، ليس يف العنوان فقط بل يف أثناء البحث أيضا ، وال خيفى أن ه (1)

ظاهر !! وال أبو زيد( ملرصي املقصود بل ألبيه، ألن اسمه هو )نرص حامديد( ليس للمفكر ا)حامد أبو ز

 .من الباحث أن ذلك وهم

 .(230-198)م، ص2009جملة التسامح، سلطنة عمن، نرش يف  (2)

  .م، بعنوان البحث نفسه2011 -ـه1432نرشه الباحث يف ملتقى أهل التفسري، عام  (3)
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 نص القرآين يف املغرب العريب.تقويم ونقد املناهج املعارصة للقراءة اجلديدة لل -

 :ومن النتائج التي سجلها الباحث يف خامتته

كأركون  -اءة احلداثية للنص القرآين يف املغرب العريبزعمء القر -1

ع القرائي يف العامل العريب، إذ ختطت ا النوالرواد األوائل هلذ من -يرباجلوا

رشق العامل العريب، بحوثهم املغرب، لكي تصل إىل ساحة البحث والثقافة يف م

 .فأثمرت هناك بحوثا ودراسات سارت عىل درهبم، ونسجت عىل منواهلم

 من ثريٍ راءات كانت بحوث ودراسات ومناهج االسترشاق حارضة يف قك -2

ح بذلك بعُض أصحاب هذه النمذج مثل حث، ولذج املذكورة يف البالنم قد رصَّ

ؤالء وإن مل يرصح عالنية حممد أركون الذي ينوه بمنهج املسترشقني، وبعُض ه

صادٌر عن خلفية بالتأثر، فظاهٌر من آرائه بخصوص القرآن الكريم وتفسريه أنه 

لكريم ملدخله إىل القرآن النقد ا فكشي بري الذاسترشاقية كحال حممد عابد اجلا

 .بروز األثر االسترشاقي يف ثناياه

آين، أن يصل استطاع كثري من مشاريع هذه القراءات املغاربية للنص القر -3

رب، وذلك بفضل وسائل النرش إىل مجهور عريض من املثقفني يف املرشق واملغ

صيت، عة الئاذ نرشم دور املعتمدة من قبل أصحاب هذه املشاريع، إذ تنرش هل

احلداثية يف تكوين جيل من املثقفني كم أفلحت هذه املشاريع واسعة البث. وقنوات 

أ هؤالء الدائرين يف فلك منشئيها، والصاد رين عن أطروحاهتم وقناعاهتم، وتبوَّ

 .هامة يف اجلامعات واملؤسسات الثقافية التالميذ واألنصار مناصب
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 انيثالث املبح

 والكتابات غري احملكمة حوثالب
ة، ونوع رابع ملحق هبا، وقد رتبتها ث ثالثة أنواع حقيقييندرج حتت هذا املبح

  :بحسب قيمتها العلمية، عىل النحو التايل

 .وعةالكتب والدراسات املطب :النوع األول

 .مقاالت املجالت غري املحكمة :النوع الثاين

 .نتديات اإللكرتونيةقع واملاوملا الكتابات يف :النوع الثالث

 .والربامج الثقافية حارضات واللقاءاتامل :النوع الرابع

 والدراسات املطبوعة الكتب :األولالنوع 
فان واجلايب، أمون اجلوجيايت، نرش: اجلألسس اخلارسة للقراءة املعارصة، ملا -1

 م.1993ص، قرب -ليمسول

ملاهر املنجد، دار نقدية،  سةراد -اإلشكالية املنهجية يف الكتاب والقرآن -2

 .ص( 192)م، يقع يف 1994 ،1 سوريا، طكر املعارص يفالف

نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن، ليوسف الصيداوي،  -بيضة الديك -3

 .ص( 264، يقع يف )املطبعة التعاونية، دمشق

ين، دار القلم، لعبد الرمحن حسن حبنكة امليدا ،تحريف املعارص يف الدينلا -4

  .ص( 244م، يقع يف )1997 -ـه1814دمشق، 

حمد فريز منفيخي، دار مل ،كتاب والقرآن(لكتاب )ال تقويم علمي -5

 .ص( 96م، بقع يف )1993بريوت،  -الرشيد

ف للنرش شواال :الشواف، نرش طاهر ملنري حممد ،هتافت القراءة املعارصة -6

 ، يقع يفم2004دار قتيبة، ثم عن  ،م1993قربص،  -والدراسات، ليمسول

 .ص( 608)
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أمحد قوشتي ة، د. ــديـقـدراسة ن -زولـاب النـي ألسبـانـلمـف العـيـوظـتال -7

 ، يقع يفـه1438الرياض،  -لبحوث والدراساتعبد الرحيم، مركز البيان ل

 .ص(478)

نحو دراسة نقدية للتأويالت املعارصة،  -اخلطاب القرآين ومناهج التأويل -8

ة، بالرابطة ز الدراسات القرآنيكرم اتالرمحن بودرع، ضمن منشور للدكتور عبد

 .ص(269م، يقع يف )2013 -ـه1434 وجدة، املغرب، عام -لمءاملحمدية للع

بيان، دار ظوالقرآن، لنشأة عن قراءة معارصة للكتاب  -؟!! ذاك رد -9

 .ص(143م، يقع يف )1992 -ـه1412دمشق،  -قتيبة

 -السالم ارد ،ةرقرآن الكريم، د. حممد عمرد افرتاءات اجلابري عىل ال  -10

 .ص(224م، يقع يف )2011القاهرة، 

كتاب )الكتاب والقرآن قراءة معارصة(، لنشأة ظبيان،  (1)الرد الشايف عن  -11

 .ص(160قع يف )، ي(2)م 1998 -ـه1418دمشق،  -دار التقدم

دراسة  -القراءات احلداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب املقدس  -12

سات التابع ملجلة البيان، م، مركز البحوث والدراالَّ لكحتليلية نقدية، د. يوسف ا

 .ص( 96يقع يف )، ـه1434

الشبه االسترشاقية يف كتاب مدخل إىل القرآن الكريم ملحمد عابد   -13

ة، لعبد السالم البكاري والصديق بوعالم. الدار العربية نقدي رؤية -اجلابري

 -ات االختالفرونشم الرباط، -للنرش والتوزيع بريوت، دار األمان -للعلوم

 .ص(374، يقع يف )م2009 -ـه1430ئر، اجلزا

                                       
، عكس املعنىالكتاب املوجود يف غالفه، وهذا االستعمل غري دقيق بل ينوان هكذا هي )عن( يف ع (1)

 .للمعنى املراد ح استعمل )عىل(والصحي

تغيري العنوان، أم هو كتاب  ( للمؤلف نفسه مع9ال أدري هل هذا الكتاب هو الكتاب السابق برقم ) (2)

 لصفحات.وال سيم مع تقارهبم يف عدد ا ؟جديد
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حتليل ونقد، للدكتور أمحد بوعود،  -الظاهرة القرآنية عند حممد أركون  -14

 .ص(233، يقع يف )م2010 غرب،امل ،ضمن سلسلة كتاب الزمن

اء احلداثيني دراسة حتليلية نقدية ألر -علوم القرآن يف املنظور احلداثي  -15

ن ، ثم عبريوت -ود، دار الكتاب اجلديدم، للدكتور أمحد بوعحول القرآن الكري

 .ص( 231، يقع يف )م2015القاهرة،  -ودار الكلمة للنرش والتوزيعدار الكتاب املغريب 

الرد عىل اخلليل عبد الكريم، منصور أبو  -نسنة القرآننيون وأالعلم  -16

 .ص(167م، يقع يف )2010ة، القاهر -مكتبة النافذة شافعي،

العقيدة، ملحمد سامل ة احلداثية للنص القرآين وأثرها يف قضايا القراء  -17

يقع  ،م2016 -ـه1437 ،1القاهرة، ط -يعالنعيمي، مرص العربية للنرش والتوز

  .ص(831يف )

راءة املعارصة للقرآن يف امليزان ألمحد عمران، دار النفائس، بريوت، الق  -18

 .ص(528يف ) ، يقعم1995، 1ط

ملحمد عمرة،  ،اإلسالميديني بني التأويل الغريب والتأويل قراءة النص ال  -19

م، ثم عن دار السالم 2006 -هـ 1427، 1القاهرة، ط -مكتبة الرشوق الدولية

 .ص(144يقع يف ) ،م2012، 1ط القاهرة، -رتمجةوالتوزيع والللطباعة والنرش 

 -رصأبو خليل، دار الفكر املعا قراءة علمية للقراءات املعارصة، لشوقي  -20

 .ص(69يقع يف ) م.1990دمشق، 

، 1األردن، ط -القرآن وأوهام القراءة املعارصة، جلواد عفانه، دار البشري  -21

م، يقع يف 2000عام بريوت،  -والنرشم، ثم عن مؤسسة الرسالة للطباعة 1994

  .ص( 525)

 -اإلسالمياملاركسالمية والقرآن، ملحمد صياح املعرواي، املكتب   -22

 .ص( 1014)ص  م، يقع يف2000-ـه1421، 1، طبريوت
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النص القرآين من هتافت القراءة إىل أفق التدبر، لقطب الريسوين،   -23

 .ص( 574ع يف )، يقم 2010منشورات وزارة األوقاف املغربية، عام 

دراسة يف ضوء التأويليات  -ص وآليات الفهم يف علوم القرآن الكريمالن  -24

 .ص( 392م، يقع يف )2013د، د احلريش، دار الكتاب اجلدياملعارصة، ملحم

سعفان، دار هجمة علمنية جديدة وحماكمة النص القرآين، لكامل   -25

 .ص( 300م، يقع يف )1998 ،1الفضيلة، ط

ر البيارق، جتريح، محيد سمري، دانقد و -والنص القرآين اهلريمينوطيقا  -26

 .ص( 32م، يقع يف )2001األردن،  -عمن

 :النموذج
هتافت القراءة إىل أفق التدبر( لقطب الريسوين،  هو كتاب )النص القرآين من

 :(1)وقد جاءت األقسام الرئيسة له عىل النحو التايل

حو نموذج ن :سلمنيعلمء املآين عند )ضوابط تفسري النص القر :الفصل األول

 :( وحتته ثالثة مباحثللمفرس األمثل

 .لتأهيليف بيان ضوابط ا :املبحث األول   

 .يف بيان ضوابط التأويل :املبحث الثاين   

 .يف بيان ضوابط الفهم والتنزيل :املبحث الثالث   

وحتته ثمنية  ؤية نقدية(ر :دثنيالقدامى واملح )مزالق املفرسين :الفصل الثاين

 حث: مبا

 .تسلط العقل عىل النص :املبحث األول   

 .التعصب املذهبي :املبحث الثاين   

 .عن الرواية والسمع االستغناء باللغة :ث الثالثاملبح

                                       
 .(12 -11)ص :ملؤلفمقدمة ا :لقطب الريسوين ،لقرآين من هتافت القراءة إىل أفق التدبرص االن :انظر (1)
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 األخذ باألحاديث الضعيفة واملوضوعة.  :املبحث الرابع

 .خذ باإلرسائيلياتاأل :املبحث اخلامس

 .األقوال التفسريية الشاذةاألخذ ب :املبحث السادس

 .شاريالغلو يف التفسري اإل :ث السابعاملبح

 .العلميالتكلف يف التفسري  :املبحث الثامن

وحتته  (؟م تبديلتأويل أ :املعارصة للنص القرآين راءاتق)ال :الفصل الثالث

  :ثمنية مباحث

 .حممد أركون أنموذجا   :القراءة التارخيية :ملبحث األولا  

 .نرص حامد أبوزيد أنموذجا   :القراءة اهلرمنيوطيقية :املبحث الثاين  

 .حممد شحرور أنموذجا   :ةيالقراءة اللغوية التشطري :املبحث الثالث  

 .ذجا  آمنة ودود أنمو :القراءة النسوية للنص القرآين :املبحث الرابع  

 .روافد القراءة املعارصة للنص القرآين :املبحث اخلامس  

 .أسباب هتافت القراءة املعارصة للنص القرآين :بحث السادسامل  

 .ينمقاصد القراءة املعارصة للنص القرآ :املبحث السابع  

 .ت واستنتاجاتموازنا :املبحث الثامن  

 مدخل إىل عمل التدبر( :القرآينلراشدة للنص )ضوابط القراءة ا :الفصل الرابع

  :وحتته ثالثة مباحث

  .آداب القراءة الراشدة للنص القرآين :ولاملبحث األ  

  .قواعد القراءة الراشدة للنص القرآين :الثايناملبحث   

  .القرآينوارم القراءة الراشدة للنص خ :املبحث الثالث  

 :لكاتب دراستهومن النتائج التي ختم هبا ا

إن أحالف القراءة احلداثية وأرساء املناهج احلداثية متواطئون عىل خلع  -1
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سمل القداسة عن النص القرآين، ووسيلتهم إىل ذلك إثبات تارخييته من جهة، أ

ف من القطيعة بني القرآن واملصح لومساواته بالتوراة واإلنجيل من جهة، وافتعا

 .جهة ثالثة

ة واملعنى، وانحالل حبوة املنهج، إذ رصة بضياع اهلويتتسم القراءة املعا -2

ع يف مسارب منهجية شتى، إيمن ا  بـــ )التعددية( و)تالقح الصيغ( و)تكامل تتسكَّ

فسه ناألبعاد( وهي ذرائع تؤول يف النهاية إىل تلفيق تتجانف عنه طبيعة املنهج 

ل ع  .ليهوطبيعة النص املنزَّ

 ج قراءة مبدعة إال بانطالق املفرس من ثالثةال ينت إن تفسري النص القرآين -3

واعد السرب والتأويل، وتوقي مراعاة آداب التعامل معه، واألخذ بق :منطلقات

  .حماذير التحريف واإلحلاد يف آيات اهلل تعاىل

 ةغري احملكم التمقاالت اجمل :النوع الثاني
لة املسلم طاب العلمين، د. أمحد الطعان، جمانتهاك قداسة القرآن يف اخل -1

  .م2005، عام 115 :املعارص، العدد

تقاطعات خطرة يف درب القراءات املعارصة، الدكتور شوقي أبو خليل،  -2

 .م1991، عام 43 :جملة هنج اإلسالم، العدد

 عام حلياة،اصحيفة القرآن، عبد الرمحن احلاج، اجلابري وإعادة فهم  -3

  .م2010 -ـه1431

ارصة، الدكتور حممد سعيد رمضان اخللفية اليهودية لشعار قراءة مع -4

 .م1990، عام 42 :البوطي، جملة هنج اإلسالم، العدد

دراسة وحتليل لكتاب )هتافت القراءة املعارصة( ملؤلفه الدكتور منري  -5

 .م1994عام ، 85 :شيخاين، جملة هنج اإلسالم، العدد الشواف، للدكتور حممد
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 :ادة، جملة الناقد، العددطارق زيلسيم وغرابة يف التأويل، طرافة يف التق -6

 .م1992 عام ،45

كريم( للدكتور اجلابري، د. غازي قراءة يف كتاب )مدخل إىل القرآن ال -7

 .م2010عام  ،280 :لندن، العدد -التوبة، جملة البيان

الت من مخس اسلسلة مق -قراءة نقدية يف مؤلف الكتاب والقرآن -8

 -1991 عام ،50-46 :عداديق ياسني، جملة هنج اإلسالم، األحلقات، ملحمد شف

 .م1992

 -أمحد سعيد نوفل، جملة البيان قراءة نقدية ملدخل اجلابري للقرآن، د. -9

 .م2010 -ـه1432، عام 281 :لندن، العدد

 -ءسن بدران، جملة اللقاحلىل ضوء القراءة التارخيانية، القرآن الكريم ع -10

  .م2008 عام ،14 -13 :هيئة علمء بريوت، العدد

 .م2014 عام ،14 :عددالنوال العيد، صحيفة احلياة، د. ون اجلدد، املفرس -11

الرمحن احلاج  املناهج املعارصة يف تفسري القرآن الكريم وتأويله، لعبد -12

  .م2003 -هـ 1424ة املسجد، العدد األول، عام رسالجملة إبراهيم، 

 د. حممد حممود كالو،، بادئ ؟عارصة للقرآن حتلل من اململت اهل القراءا -13

 .م2010عام جملة منار اإلسالم، 

 :النموذج
أمحد سعيد نوفل، حيث  :للدكتوراءة نقدية ملدخل اجلابري للقرآن( مقال )قر

يف هذه القراءة النقدية املخترصة عىل القسم الثالث  ذكر يف مقدمة املقال أنه سيقترص

املقال اءت العناوين الفرعية هلذا ، وقد جي )القصص يف القرآن(ابرمن مدخل اجل

 :(1)عىل النحو التايل

                                       
 .م2010 -ـه1432عام  ،(281) :جملة البيان، العدد :انظر (1)
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 .حة عن اجلابريمل :استهالل

 .اعتبار القصَّ القرآين نوعا  من رضب املثل :أوال  

 .ي يعطيها القرآن وحدهاالقتصار عىل املادة الت :ثانيا  

 .القصص القرآين واحلقيقة التارخيية :ثالثا  

  :، مهاكتابه عىل أسلوب اجلابري يف وظتنيملحر الكاتب يف آخر املقال د ذكوق

 .عدم توقريه للقرآن الكريم، واستعمل عبارات تتناىف مع إجالله وتعظيمه -1

، كتقريره التطابق إىل تقريره لبعض احلقائق وكأهنا مسلمت وحقائق هنائية -2

مع ما جاء يف التوراة  لائيالقصص القرآين عن أنبياء بني إرس معظمبني حدٍّ كبري 

 .يلنجواإل

 الكتابات يف املواقع واملنتديات اإللكرتونية :الثالثالنوع 

، د. حممد سامل سعد حممد شحرور نموذجا   -شكالية فهم النص القرآينإ -1

 .م2004رابطة أدباء الشام، موقع اهلل، 

 فكار عفنة، حممد كالو، ملتقى ألهلأ...األنسنة والعقلنة واألرخنة -2

 .م2007 -ـه1428سري، التف

نموذج حممد أركون، لعبد  -ت يف نقد القراءات املعارصة للقرآنأولويا -3

 .م2013 -ـه1434ادر حمجويب، ملتقى أهل التفسري، الق

أيديولوجيا احلداثة يف ظاهرة القراءة املعارصة للقرآن، لعبد الرمحن احلاج،  -4

 .م2011يوم اإللكرتوين، موقع احلوار ال

ر بمركز سلف للبحوث هيئة التحري :لقرآين، إعدادلنص اتارخيية ا -5

م براهيم السعيدي، وهي الورقة رقوالدراسات، وهو بإرشاف الدكتور حممد بن إ

وتوجد بصيغة مصورة عىل موقع املركز  ( ضمن سلسلة )أوراق علمية(10)

 .ـه1438 كرتوين،اإلل
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تعثرات، ت والبحث يف التوجها -اءة النص القرآينويلية اجلديدة وقرالتأ -6

  .م2014 -ـه1435لتقى أهل التفسري، حممد بنعمر، موقع م

تأويل والنص القرآين، د. حممد أمحد احلرضاوي، لعبة ال -تنقيح القرآن -7

 .م2005موقع منتدى التوحيد، 

سعيد رمضان البوطي،  . من أين وإىل أين؟ ملحمد.جنون القراءة املعارصة -8

 .م2005 -ـه1426ملتقى أهل التفسري، 

موالي املصطفى الربجاوي، موقع شبكة  تارخيية القرآن الكريم، د. خدعة -9

 .م2009 -ـه1430األلوكة، 

د. حسن حنفي وكتابه اجلديد )علوم القرآن من املحمول إىل احلامل(، د.  -10

 .م2011 -ـه1432عبد الرمحن الشهري، ملتقى أهل التفسري، 

لرسمي للكاتب عىل وقع االقرآن، د. طه جابر العلواين، امل دعوى تارخيانية -11

 .م0152الشبكة، 

. فريدة زمرد، عىل موقع القراءات املعارصة للقرآن الكريم، حوار مع د  -12

 .م2008، كةالرابطة املحمدية لعلمء املغرب عىل الشب

 -ازي التوبة، موقع اإلسالم اليومالقراءة املعارصة للكتاب والقرآن، د. غ -13

 .م2008 -ـه1429نوافذ، 

القسم  :جلابري، إعدادلقرآن الكريم( ملحمد عابد اإىل ا كتاب ) مدخل -14

موقع الدرر  ،عرض ونقد( :زاوية )كتاب الشهر ية،العلمي بمؤسسة الدرر السن

 .ـه1434 عام ،السنية

حممد أركون واملنهج األلسني النقدي يف دراسة الظاهرة القرآنية، ألمحد   -15

 م.2007 -ـه1428، التفسري لتقى أهلبوعود، موقع م
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)الكتاب والقرآن(، مرهف ة لـشحرور وجذور قراءاته املعارصحممد   -16

 م.2003 -ـه1424، التفسري تقى أهلموقع مل، سقا

موقع ملتقى  السيد، لرضوان ،يمحممد عابد اجلابري وتفسري القرآن الكر -17

  .م2010 -ـه1431أهل التفسري، 

، أصحاب القراءات املعارصة، حممد كالواملصطلحات الضبابية عند  -18

 .م2008 -ـه1429أهل التفسري،  ملتقى

قراءة نرص أبو زيد أنموذجا ، د.  -عياملناهج احلديثة يف قراءة النص الرش  -19

    .م2011 -هـ1432 ،اإلسالم اليوم -ودراسات سليمن الضيحان، موقع بحوث

وليد الطيب، موقع  النص القرآين عندما هيدر عىل عتبة املؤولني اجلدد، -20

 .م2009 -ـه1430 سالمية،شبكة املشكاة اإل

صالح اخلرايش، موقع  بو زيد و اهلرمنيوطيقا !  لسليمن بننرص حامد أ -21

 .صيد الفوائد

اهلرمنيوطيقا وعبور الفجوة التارخيية يف فهم النص القرآين، ألمحد بوعود،  -22

     .م2014مؤسسة دراسات وأبحاث،  -موقع مؤمنون بالحدود

 :النموذج
مما نرش يف  ورةاملذك أو املقاالت د البحوثليس أح النموذج الذي سأعرضه هنا

يكون ية؛ ألهنا قريبة ممن يريد االطالع عليها، ولكني رأيت أن املواقع اإللكرتون

منتدى متخصص بالرد عىل الشبه املثارة ضد القرآن الكريم، وهو  :هو النموذج هنا

حيث إن  تفسري(ملتقى أهل الأحد أقسام موقع  -لكريما لتقى االنتصار للقرآن)م

أطروحاهتم؛ من أهم  ه القراءات املعارصة للقرآن ونقدالردَّ عىل أصحاب هذ

 حقول االنتصار للقرآن الكريم يف هذا العرص. 

وسأكتفي هنا برسد عناوين املشاركات اخلاصة بموضوع القراءات املعارصة 
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 -ثالبحذا وقت كتابة ه -فحة األوىل من امللتقىودة يف الصللقرآن الكريم، املوج

  :وهي كالتايل

طارق منينة، املقال ليد نموذجا ، أبو زنرص  -مادية لنصوص القرآن ناوالتت -

 .منشور يف جملة البيان

نقد القراءات احلداثية للنص القرآين  -املرشوع النقدي عند طه عبد الرمحن -

 حمد بنعمر.ملأنموذجا ، 

للدكتور موالي أمحد  -لقرآناالتعامل مع جلابري وسؤال املنهج يف دراسة )ا  -

 حمد بنعمر.مل صابر(

 عبد الرمحن أبو املجد.ل يوطيقا هنجا  لتفسري القرآن؟هل تصلح اهلرمن -

 .طارق منينةلنقد لكتب نرص حامد أبو زيد،  -

 وقد آثرت أن يكون النموذج هو هذا املنتدى، وليس مقاال  معينا  من     

ت يه، وجلمعه حشدا  من املقاالوالتنو املقاالت املذكورة، ألحقيته بالذكر

موضوع البحث، فضال  عن كونه حيىض بإرشاف علمي والكتابات اإللكرتونية يف 

 .املوضوعات الشائكة جديرة باالهتمم يف مثل هذه ؛ يكسبه ميزةمتخصص موثوق

 احملاضرات واللقاءات والربامج الثقافية :النوع الرابع
د للدكتور أمح للقرآن الكريم( ملعارصةلقراءات ادورة علمية بعنوان )ا -1

بزوي الضاوي، ضمن األنشطة املصاحبة للمؤمتر الدويل لتطوير الدراسات 

  (1)م2013 -ـه1434القرآنية بالرياض، 

الفضاء القرآين عند الدكتور حممد عابد اجلابري، للدكتور احلسني رمحون،  -2

يف املغرب،  ، بوجدةجتمعيةوالبحوث االنسانية واال حمارضة بمركز الدراسات

 .م2013 -ـه4143

                                       
 .يوجد توثيق صويت للدورة يف موقع )مركز تفسري للدراسات القرآنية( عىل الشبكة (1)
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ة تقديمية للدكتور مصطفى يف نقد البناء املنهجي للقراءات احلداثية، كلم -3

 خطاب البدايات، -لقرآن الكريمتفسري ا :بن محزة، ضمن أعمل اليوم الدرايس

 .م2013وجدة املغرب  -مركز البحوث

 وآثارها، أهدافهاحقيقتها و -عارصة للقرآن الكريمالقراءات التفسريية امل -4

، حسن بن حممد األسمري، (1): أمحد بن سعد اخلطيبكتورينلقاء علمي مع الد

 .ـه1432عام ، نظمه فرع مجعية تبيان مع جامعة امللك خالد بأهبا

رؤية  -القراءات املعارصة للقرآن الكريم بني مالك بن نبي وحممد أركون -5

رشيعة والدراسات كلية الالقادر بخوش، ندوة علمية نظمتها  نقدية، د. عبد

   .م 2013بقطر، عام اإلسالمية 

القراءات املعارصة للقرآن الكريم، يف حلقتني متتاليتني من برنامج )قيد  -6

واستضافة الطاهر التوم،  :قناة النيل األزرق الفضائية، تقديمالنظر(، عىل 

 .م 2014ش، عام حسن كشكزهري عثمن و :الدكتورين

ة عقدية، د. حسن رؤي -اجلديدة للقرآن الكريملقراءة تاريخ ا :لقاء بعنوان -7

( من لقاءات مركز تفسري للدراسات القرآنية 36بن حممد األسمري، اللقاء رقم )

 .ـه6143بالرياض، 

حمارضة بعنوان )اآليات القرآنية والقراءات احلداثية( للدكتور طه عبد  -8

ملغرب، عام رباط باثني يف المنتدى احلكمة للمفكرين والباح :الرمحن، تنظيم

 .ـه1425

                                       
ورقته التي  -كملتقى أهل التفسري، ومنتدى التوحيد -ض املواقع اإللكرتونيةنرش د. اخلطيب يف بع (1)

نرص  -ءات املعارصة للقرآن الكريم والغايات األيديولوجيةالقراي بعنوان )يف هذا اللقاء، وههبا  شارك

 .(أبو زيد أنموذجا  
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 :النموذج
الرمحن، التي بعنوان )اآليات القرآنية والقراءات  حمارضة الدكتور طه عبد

  :(1) احلداثية( وحماورها

 :اسرتاتيجيات القراءة احلداثية يف مرشوعها النقدي :أوال  

 .خطة التأنيس احلداثي -1

 .عقيل احلداثيخطة الت -2

 .التأريخ احلداثيخطة  -3

 :جيةاءة احلداثية وعيوهبا املنهقد القرن :ثانيا  

االشتغال باإلنسان وترك اإلله، والتوسل بالعقل وترك الوحي، والتعلق  -1

 .بالدنيا وترك اآلخرة

 .عىل النقد فقد القدرة -2

 .ضعف استعمل اآلليات املنقولة، واإلرصار عىل العمل هبا -3

 .النتائج املتوصل إليها هتويل -4

 .لقرآنقلب ترتيب احلقائق اخلاصة با -5

 .ص القرآينتعميم الشك عىل مستويات الن -6

 :اإلبداع يف قراءة النص القرآين :ثالثا  

 .ترشيد التفاعل الديني -1

 .جتديد الفعل احلداثي -2

  

 
                                       

 كرتونية عىل الشبكة،يوجد تلخيص مكتوب ملعظم ما ورد يف هذه املحارضة يف عدد من املواقع اإلل (1)

 .، وغريهامج الرتبوي الرسايلربنا، وموقع أسواق املربد، وموقع الصحيفة القدس العريبموقع ك
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املبحث الثالث
 لنقديةاجلهود ا عناوين نظرة حتليلية يف
ملذكورة يف هذا البحث ا ، حيسن التذكري بحدودقبل الدخول يف النظرة التحليلية

لتي نقدت ظاهرة القراءات املعارصة  يشمل مجيع اجلهود العلمية اال ه، وأناملقدمة

ما له تعلق مبارش بالقرآن الكريم تصار عىل إيراد القمن مجيع جوانبها، وإنم تم ا

وتفسريه وعلومه، دون ما كان منحاه دراسة الظاهرة من الناحية الفكرية، أو أحد 

 كم تم ،فقه اإلسالمي وأصولهو الكالسنة أ لرشعية األخرىا بالعلوم اتعلقاهت

 نقد بعضهم، القراءات املعارصة يف التي قام هبا أصحاباستبعاد الكتابات النقدية 

التوجهات غري اإلسالمية أو املنحرفة كالشيعة، وأخريا   قام هبا بعض أصحاب أو

أو تضمنت يف أحد مباحثها لتي تناولته ون ااالكتفاء باجلهود املفردة يف املوضوع د

 .ئا  من ذلك يف تضاعيفهاشي

 اإلشارة يف احلاشية إىل -أيضا   -سبق يف املقدمة عند ذكر حدود البحثوقد 

استبعاد تلك اجلهود النقدية من نطاق البحث، وأن ذلك ليس تقليال  من أسباب 

 .شأهنا أو أمهيتها للباحث املتخصص

ث، فيمكن خالل هذا البح عناوينضه من فيم سبق عر أما النظرة التحليلية 

 :إمجاهلا فيم ييل

 أطروحات أصحاب تلك واكبتأن اجلهود العلمية النقدية يلحظ  :ولا أ

، كم ضارعتها يف العدد فاقتها، بل ربم (2) وزمنا  (1) عددا   املعارصة للقرآن تالقراءا

                                       
نظر إحصاء الدكتور الريسوين لتلك األطروحات يف كتابه النص القرآين من هتافت القراءة إىل أفق ا (1)

الكريم(، راءة املعارصة للقرآن يف ملحق بآخر الكتاب بعنوان )مرسد مصادر الق ،(538)التدبر: ص

كنه إلحصاء، لذلك ا صوصا  ما صدر منها بعدك خوال شك أهنا أكثر من ذل ،(64حيث بلغ عددها )

 .يبقى مؤرشا  عىل ما ذكر يف األعىل

 =باستعراض املرسد املشار إليه يف احلاشية السابقة ألطروحات أصحاب القراءات املعارصة، يتضح أن (2)



 (ه1440دى اآلخرة )مجا       العشرون  و  سابعالدد عال نية    لقرآجملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا

425 

ختاطب  -عهابأنوا -مةيف القوالب وصور النرش، ما بني أطروحات علمية حمكَّ 

، وكتابات وبرامج ثقافية تخصصات األكاديمية ذات العالقةأصحاب الفكر وال

الصعوبة يف األفكار  ةتويات متفاوتوعموم املثقفني بمس ختاطب مجهور الناس

   .املطروحة واللغة املستعملة

إن وهذه املسارات املتعددة للجهود النقدية ال يغني بعضها عن بعض، بل 

د، وال إلعالمية تتسع جلميع تلك اجلهوية األكاديمية والثقافية واوساط العلماأل

ت اجلديدة ألصحاب تلك تزال بحاجة إلنتاج املزيد منها؛ لرضورة مسايرة املنتجا

  .القراءات املعارصة يف املستقبل

من أظهر األسلحة التي يتذرع هبا أصحاب القراءات املعارصة يف التمويه  :اثنياا 

أو لضبابية املستوردة ااملصطلحات استعمل  :يتلقى أطروحاهتم أثري عىل منوالت

عىل  (1)"املصطلحياإلرهاب " ما يسمى ألجل ممارسة، وذلك املنتجة من ِقبلهم

، وإشعاره بحداثة الطرح من خالل من خالل غموض تلك املصطلحات املتلقي

   .دةاجلدي طلحاتالقطيعة مع املصطلحات اإلسالمية، واستبداهلا بتلك املص

حات يف عناوين هو ظهور تلك املصطل وضوع البحثوعالقة هذه القضية بم

ا  ك بدءب القراءات املعارصة، وذلاجلهود النقدية تبعا  لعناوين أطروحات أصحا

اللذان يشكالن العنوان  "احلداثة -املعارصة"و "التأويل -القراءة"بمصطلحي 

 "طيقارمنيوـهـال" اتـحـطلـصـمـب ا  رورـات، ومـروحـك األطـلـم تـظـمعـس لـالرئي
 "اخلطاب -النص الديني -لنصا" و "ةـسنـاألن"و "ةـيـانـخـاريـالت -ةـيـخـاريـالت"و

 .إىل آخر تلك املصطلحات

                                       
وة والتوهج الق نات امليالدية لكنها بدايات قليلة وضعيفة، أما فرتةيف السبعينات والثمنيبداياهتا كانت =

القرن املايض والعرشية األوىل من القرن امليالدي اجلديد، ومن يوازن توارخيها ينات من  التسعهلا فهي يف

   .ك األطروحات بحمد اهللمع تواريخ اجلهود النقدية املذكورة يف هذا البحث؛ سريى مواكبتها الزمنية لتل

 .(1643)ص :للغامدي هااالنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكر :انظر (1)
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أو  (1)لبمقاهذه الظاهرة املصطلحية  أن يفردو ما حدا ببعض الكتاب وه

   .(3)صطلحاتفهارس خاصة هلذه املآخرون بصنع  اٌب كتَّ ، يف حني قام (2)مبحث

ها يف فاختاليف اجلهود النقدية املذكورة يف هذا البحث؛ يكشف عن  النظر :لثاا اث

ه بعضها إىل نقد ظاهرة القراءات ، حيث اجتاألطروحات املنقودة يف كلٍّ منها حدود

املعارصة للقرآن عموما ، بينم اجته بعض آخر إىل نقد أطروحات رمز من رموز تلك 

 .قضية حمددة لديهأو كتبه،  ني منأو نقد كتاب معالقراءات عموما ، 

ريب كاملغرب الع -ملكان حمدد ا  خرى متجهيف حني كان التحديد يف جهود نقدية أ

كاستمداد القراءات  -ف قضية حمددة مرتبطة بعموم الظاهرةأو لكش -مثال  

   .- (4)وإعادة إنتاجها من جديد املعارصة من األطروحات االسترشاقية

 الذينمن أكثر رموز القراءات املعارصة سبق، فإن  مابعض تفصيال  ل :رابعاا 

ركون، حممد عابد اجلابري، وحممد أ :اجلهود النقدية أربعةيف  مترددت أسمؤه

بالنسبة  أقلوحممد شحرور، ونرص حامد أبو زيد، وهناك غريهم لكن ذكرهم 

                                       
حمد كالو، ملتقى أهل ململصطلحات الضبابية عند أصحاب القراءات املعارصة، ا :انمقاال  بعنو نظرا (1)

 :لدكتوراهوقد جعله الكاتب مطلبا  ضمن أحد املباحث يف رسالته ا ،م2008 -ـه1429التفسري، 

 .(66)ص :عارصة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسريالقراءات امل

)أزمة املصطلح العلمين(، القراءات املعارصة والفقه  (739)ص :نن والقرآن للطعاالعلمنيو :انظر مثال   (2)

 :)نافذة عىل لغة القراء املعارصين(، مآالت اخلطاب املدين للسكران (417)ص اإلسالمي للشلفي:

ة ة اجلديدقراء)أصحاب ال (97)ص :إعادة فهم النص للمنجد)سلطة الغموض(، بدعة  (240)ص

 .واملصطلحات الغريبة(

( 163ذكر فيه ) (531)ص :لنص القرآين من هتافت القراءة إىل أفق التدبر للريسوينا :انظر مثال   (3)

، (2/1035) :اينموقف املدرسة العقلية املعارصة من علوم القرآن وأصول التفسري للبعد ،مصطلحا  

 .(363)ص :ريب املعارص للسيفكر العلفظاهرة التأويل احلديثة يف ا :أيضا  وانظر 

عدد من اجلهود التي تناولت هذه القضية، لكن جتدر اإلشارة إىل دراسة مل تذكر  أثناء البحث ذكرسبق   (4)

التأويل احلداثي  :يقامت بالتوسع يف كشف هذا االرتباط، ه -لعدم دخوهلا يف حدود البحث -فيم سبق

 .السكران راهيمإلبالتقنيات واالستمدادات،  -لرتاثل
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 ومجال البنا، ،تيزيني، وأبو القاسم احلاج محد حسن حنفي، وطيب :، مثلإليهم

 .وبسام اجلمل

)الكتاب  :دية اثنانود النقأما كتبهم فأكثر كتابني ترددت أسمؤمها يف اجله

مد شحرور، و )املدخل إىل القرآن الكريم( ملحمد قراءة معارصة( ملح -والقرآن

  .(1)عابد اجلابري

ية قدختصص عدد من الباحثني بكثرة اجلهود العلمية الن مقابل ذلكيف  :خامساا 

ما ذكر يف هذا من خالل  -فأكثر مشاركات له ثالث ات، وممن كانلتلك القراء

أمحد وإدريس الطعان، أمحد بن و حممد عمرة، الدكاترة :هم ،منيةث -البحث

 حممد حممود كالو،و اجليالين بن التوهامي مفتاح،و عبد الرزاق هرماس،و عود،وب

   .ن احلاجواألستاذ عبد الرمح وفاطمة الزهراء النارصي،

الدكاترة  :عرش، هم ثالثةتان فهم كثري، حيث بلغ عددهم من له مشارك أما

سمري، وأمحد بزوي وحسن األ يد شبار، وإلياس قويسم، وعبد الغني بارة،سع

بوعيل، وحممد زين العابدين رستم، وعبد املجيد النجار، ونشأة الضاوي، وفؤاد 

د وحمم رسحاين،مد بن سعيد الوحم ضبيان، وشوقي أبو خليل، وغازي التوبة،

        .البوطي رمضان سعيد

الكريم  يف نقد القراءات املعارصة للقرآن لعلميةكثرة اجلهود ايلحظ  :سادساا 

عند املغاربة، تليها اجلهود يف مرص والشام، أما يف العراق وبالد اخلليج فهي قليلة، 

موزها ات املعارصة ورتلك القراء أصحاب ربم كان السبب وراء ذلك كون أكثرو

                                       
 -ة دكتوراه نقدية سبق ذكرها يف حملها من هذا البحثوهو صاحب رسال -للدكتور حممود البعداين  (1)

ام مقال بعنوان )أربعة من أبرز كتب احلداثيني املعارصين املتعلقة بعلوم القرآن( يف ملتقى أهل التفسري، ع

القرآن من التفسري  : كتابني آخرين مهاألعىليف ار فيه مع الكتابني املذكورين ذك ،م 2010 -ـه1431

، مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن لنرص حامد أبو زيد، ويل اخلطاب ملحمد أركوناملوروث إىل حتل

 وذكر أن أمهها كتاب أركون ثم أبو زيد ثم اجلابري ثم شحرور.
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واخلليج،  العراقيوجد أحد منهم يف ، بينم ال يكاد (1)بالد املغرب العريبمن هم 

 الستكتاب أو الرتويجستضافة أو ااال من خالل فيها ضوراحل بعض وإن كان هلم

 .ألطروحاهتم

 يف هذا اجلهود العلمية بالنقدكان من أكثر القضايا اجلزئية التي تناولتها  :سابعاا 

( تارخيية النص )التارخيانيةلوحي، اهلرمنيوطيقا، أنسنة ا :اياست قض املوضوع

املرصودة ة ترددا  يف عناوين اجلهود قضايا الثالث هي أكثر القضايا اجلزئيوهذه ال

يأيت بعدها ثالث قضايا أخرى أقل منها طرحا ، ثنتان منهم تتعلقان  .يف هذا البحث

ات املسترشقني، دها من أطروحة، وهي: استمداباستمداد تلك القراءات املعارص

عالقة تلك القراءات  :ة هيقضية األخريوال ومن علم اللسانيات احلديث،

  . املقاصدي للقرآن الكريمبالتفسري

 :ما ييليتبني  ن حيث العددم هود النقديةاجل أنواع املوازنة بنيمن خالل  :اثمناا 

 س القائمة بــعلمية( عىل رأجاءت )بحوث وأوراق املؤمترات والندوات ال -1

ن بموضوع حيث عقد مؤمتران خاصاوالسبب يف ذلك ظاهر؛  ،( بحثا  70)

عدا األبحاث التي قدمت ملؤمترات علمية  -كم سبق -قرآنالقراءات املعارصة لل

ليس غريبا  أن تناقش املؤمترات العلمية مثل هذا املوضوع؛ ألن طرح أخرى، و

املؤمترات وخاصة ات أعمل تلك حثها من أولوياملستجدات العلمية وتعميق ب

 .الكريماملتعلقة بالقرآن 

، وهذا أيضا  الثلث بقرابة ل الدكتوراه أكثر من املاجستريجاء عدد رسائ -2

 إذا كانتليس غريبا ؛ إذ البحث يف مثل هذه املوضوعات الدقيقة احلادثة، ال سيم 

ي يف كوين ونضج علمتاج معه إىل تالشبه واآلراء الدخيلة املنحرفة؛ مما حي جماليف 

ة مكتملة يف امل ه األمور يف مرحلة الدكتوراه نهج البحثي، وحتقق هذالتخصص وُعدَّ

                                       
 .ا  عند ذكر بحوث املؤمتراتوذجه أنماملوضوع بحثا  خاصا  سبق ذكراحثني املغاربة هلذا خصص أحد الب (1)
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 .أوفر منه يف املاجستري غالبا  

 ، وهي )املحارضاتكرا  عددا  فهو األخري ذ النقديةأما أقل اجلهود  -3

 وعهذا املوض كون سببه ظاهر من جهة وهذا أيضا  واللقاءات والربامج الثقافية( 

الرتويج ، ولوال مجاهري املثقفني كثريا   تعنيات العلمية الدقيقة التي ال من املوضوع

أطروحاهتم وشبههم؛ ملا كان وانتشار رموز تلك القراءات إلعالمي لوالتلميع ا

إقحام عموم املثقفني يف مثل ذلك سديدا ، ولكن تبقى اللقاءات واملحارضات 

، وكذلك تيسري الطرح اية زيادة وعنإىلالعلمي بحاجة هل التخصص املوجهة أل

لئك وخيشى من اكن التي تروج فيها بضاعة أولعموم املثقفني، خصوصا  يف األم

    .االفتتان هبا

هذا ما سمح به اخلاطر املكدود والزمن املحدود من النتائج التحليلية للنظر يف 

هلل  ن ذلك، واحلمدبأكثر متسمح  تلك اجلهود، وإال فإن إعادة النظر وزيادة التأمل

 .رب العاملني
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 امتةـاخل
لقراءات النقدية لظاهرة ااجلهود العلمية ب التعريفية اجلولة يف ختام هذه

 :ن تسجيل بعض النتائجيمك -وحتليال  وتصنيفا  رصدا   -املعارصة للقرآن الكريم

ي نوع هلكريم، إنم ارصة للقرآن االتأكيد عىل أن ما يسمى بالقراءات املع -1

اجلديد ملعاين القرآن الكريم، وأنه جيب التصدي هلا بشتى  من العبث والتحريف

   .الوسائل املمكنة

لقراءات لمن اجلهود النقدية  يف هذا البحث ما تم رصده جمموع بلغ -2

ة سبع رئيسني يف قسمني عىل ، تم تصنيفهاعنوانا  ( 178املعارصة للقرآن الكريم )

( 11( واملاجستري )14لدكتوراه )رسائل ا :يال  كم ييلص، أعدادها تففرعية أنواع

( 26( والكتب املطبوعة )67( وبحوث املؤمترات )17والبحوث املحكمة )

( 22( ومقاالت املواقع اإللكرتونية )13ومقاالت املجالت غري املحكمة )

 .(8واللقاءات )

قل تدوات، بينم ملؤمترات والنيلحظ كثرة بعض أنواع اجلهود، كبحوث ا -3

يف  ذلكتمس بعض أسباب الثقافية، وسبق ال لقاءات والربامجيف أنواع أخرى كال

 املبحث األخري.

 يف مثل هذه القضية ونقدها، وتنوعوجود ثلة من الباحثني الذين ختصصوا  -4

ذا التخصص فيستكتبوا هب هلم، وينبغي أن يعرفوا حيمد جهودهم يف ذلك، وهو أمر

ق تسميتهم يف املبحث ربامج يف ذلك، وقد سبلاللقاءات وا معهم ه، وتعقدفي

 .األخري أيضا  

 :بتوصيتنيوأختم  
يتبناها أحد للجهود العلمية يف هذا املوضوع، أمهية إنشاء قاعدة بيانات  -1

غ اإللكرتونية عىل ة املتخصصة، مع حماولة توفري ما أمكن منها بالصياملراكز البحثي
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د ع ،شبكة اإلنرتنت اإلسالمي يف حكم ة قرار جممع الفقه يىل هذه التوصوقد أكَّ

 .يف التمهيد ذكرههذه القراءات املعارصة للقرآن، الذي سبق 

املتخصصة يف السعي يف النرش الطباعي أو اإللكرتوين لبحوث املؤمترات  -2

، فقد كان املؤمتران اخلاصان فيه مل يتم نرش معظم عىل وجه اخلصوص هذا املوضوع

  ! يغةص ةبأي حوثهمب

 . نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيهلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل احلمدو
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 فهرس املصادر واملراجع

مركز ، ألمحد حممد الفاضل، الجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن الكرمي دراسة ونقد -1

 .م2008، 1الناقد الثقايف بدمشق، ط

حممد بن سعيد الرسحاين، ، د. ن الكرميمد أركون من القرآحمراقي يف موقف األثر الستش -2

 جممع امللك فهد لطباعة املصحف، ندوة القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقية،

 .م2006 -ـه1427

، ملاهر املنجد، دار الفكر املعارص يف دراسة نقدية -اإلشكالية املنهجية يف الكتاب والقرآن -3

 .م9419، 1سوريا، ط

املنجد، ساهم يف إعداده الفريق العلمي بن صالح  ، حممدفهم النص دةبدعة إعا -4

بمجموعة زاد، قدم له فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، جمموعة زاد 

 .م2010 -ـه1431، 1للنرش، ط

قرآنية بحوث الندوة العلمية التي نظمها مركز الدراسات ال -بالغة النص القرآين -5

راسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم شعبة الد لمء بتعاون معلعطة املحمدية لبالراب

د. حممد املنتار،  :أد. أمحد عبادي، تنسيق وحترير :اإلنسانية بجامعة احلسن الثاين، تقديم

 م.2014 -ـه1435، 1ط

 بعة التعاونية،داوي، املطـ، ليوسف الصينقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن -بيضة الديك -6

 دمشق.

يات واالستمدادات، إبراهيم بن عمر السكران، دار التقن -اثاحلداثي للت يل التأو  -7
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Quranic recitations in interpretation of Al-matreedi 

Dr. Osama Ibn Abd-Alwahab Al-Hayani 

This (research) is focused on an analytical inductive study of Quran 

reading and its importance in an advanced interpretation (explanation) 

as it has not taken the required interest in research. 

This study aims at disclosing the methodology of Al-matreedi in 

presenting (interoducing), readings of Quran and dedicating them in 

interpretation in direction , argument and manifestation. 

Deemed methodology of scientific research have been followed ; 

since two methods have been adopted; the first is the inductive 

methodology by which readings were tracked, and extracted, and 

manifesting their kinds and the method they are presented by. The 

second is the analytical methodology which is based on the extraction 

of the readings from its original source and attributing them to their 

Readers and then analyzing those readings through manifesting the 

way they are used in argument and selection. 

The research concluded that the interpretation of Almatreedi is one 

of the significant sources of the recurrent and odd Readings of Quran; 

moreover Almatreedi is the only one who mentioned odd 

unprecedented readings in published publication available. 

Narration of Ali Bin Abi Talha from Ibn Abbass in Quranic 

commentary- A comparative study of surah AL-Israa as sample 

Dr. Ameen Ibn Ayesh Al-Muzainy 

This research studies narrations from Ali bin Abi Talha from Ibn 



Journal  of   Al-Imam  Al-Shatibi  Institute  for  Quranic  Studies 
 

 

 

 

445 

Abbass using narrations in commentary of surah Al-Isra as sample. The 

researcher investigated the narrations which were up to (36) narrations 

then, compared them with the rest of narrations from Ibn Abbass or 

from the bearers of his commentary in order to know the link between 

Ibn Abi Talha and Ibn Abbass. The research was divided into two 

sections: one: narrations of Ibn Abi Talha which are in agreement with 

the narrations of other narrators from Ibn Abbass or some of them. 

Two: narrations of Ibn Abi Talha which are in contradiction to the 

narrations of all other narrators from Ibn Abbass. 

The researcher concluded that Mujahid was a strong link between 

Ibn Abi Talha and Ibn Abbass even though the researcher strongly 

believes that there are other links between them who may include 

Sa’eed bin Jubair and Ikrimah Maula Ibn Abbass, because not all 

narrations of Ibn Abi Talha are through Mujahid. The researcher also 

discovered that there is an agreement between narrations of Ibn Abi 

Talha and his companion: Ibn Juraij except that Ibn Abi Talha’s source of 

those narrations is not clear. 

Keywords: Quranic commentary using narrations - Ibn Abi Talha – 

comparison – Mujahid Bin Jabar. 

"Running a way" as used in the Holy Quran 

Dr. Ayshah Mohammad Al-Hamdan 

This research discusses the issue of “fleeing” or “running away” as 

used in the Holy Quran, its concept, its synonyms, and its types. Some 

of these “fleeing” or “running away” or “running to” are commendable 
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or laudable such as fleeing   to the Almighty Allah, or running to Allah 

by doing all good things that he ordered us to do whether giving alms, 

praying or praising Him. “Running Away” from Satan or Running Away 

from commotion or aggression or Running away from religious 

aggressing or even running for performing Jihad are all good deeds. 

Bad “fleeing” or “running away” “fleeing” or “running away” refers to 

that which is done by Unbelievers when the run away from belief and 

call to embrace Islam. Running away during a war between Muslims 

and non-Muslims as well as running away from death is also bad 

fleeing.  

This research discusses the reasons and causes of running away, 

some of these are fear of body wound or injure or any harm to their 

religious belief. There is also fleeing or running away because of horror, 

dread or terror as well as from an epidemic or shock or fright. 

This research also discussed the signs of good fleeing such as Hijrah 

i.e. fleeing from Makkah to Madinah during the life time of Prophet 

Mohammed Peace and Mercy of Allah Be Upon Him (SAAWS) or 

leaving a place where Allah Is disobeyed. 

Some of the signs of Bad “Fleeing” are: Fleeing from Jihad War, or 

turning back when people are going for Jihad, foot slippery. I also 

discussed the consequences of Good and Bad Fleeing. 

The research used the deductive and logical method. The research 

concluded by stating the main findings of the research. 
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“Concept of Divine in Holy Quranic Terminology” 

Dr. Mohammad Abdul- Aziz AL-Saab 

Questions upon which the study is reliant and academic research is 

seeking after their answers:  

1. What are the sayings of scholars in terms of their interpretation 

to the term “Worshippers” as the term appeared in the Holy Quran? 

What are their understanding of the Quranic concept?  

2. Is the term “Worshipers” identical to that of “Servants” in terms 

of concept and meaning or both terms are different?  

The study concluded with the following findings. Following are the 

most important findings:  

1. The term ‘Rabaniya’ is an Arabic derivative of the transitive verb 

‘Rabab’. However, the term ‘Rab’ refers to ALLAH otherwise refers to the 

meaning of education.  

2. The sayings that outweigh are those referring to the term 

‘Rabaniya’, which is derivative of ‘Rab’ which means education. It 

denotes the sense of promotion from lower to upper class and acting to 

repair and care.  

3. This means that “Rabaneiyeen” or Worshippers can be defined 

as a category of scholars who are concerned with science and education 

of people. So, ‘Al-Rabani’ or ‘Worshipper’ is the scholar who is mainly 

concerned with reform and educating people literature and wisdom, 

providing them with good useful knowledge and care for neophytes 

prior to senior scholars. Worshippers always whisper to people about 
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their mundane aspects. For abundant usefulness and influence, the one 

had been called ‘Rabani’ or ‘Worshipper’. And ‘Worshippers’ are scarce 

among academic scholars.  

4. The term ‘Rebiyoun’ or Worshippers that indicated in Quran, is 

different than that of ‘Rabaniyah’. The outweighed saying refers to that 

it denotes abundancy similar to the saying of most interpreters.  

The study concluded with a number of recommendations such as 

the legitimate description of characteristics of ‘Rabanyeen’ scholars and 

their duties and responsibilities, in addition to. 

Quranic Purposes: Methodical study 

Dr. Mohammad Abdallah Alrabi'ah 

- The research focused on a basic aspect of interpretation, which is 

the Quranic purposes, which are the ends that reach to achieve the 

purpose of Allah in his book (Quran). 

- The research included basic introductions in quranic purposes. 

- The research divided types of quranic purposes into four types 

(general purposes, purposes of Sura, purposes of stories, purposes of 

verses). 

- The research included a statement of the methods of detection of 

the destinations in the types mentioned. 

- The research included application models for each type. 

- The research was designed to be a teaching method that can be 

adopted and developed as a course. 
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Keywords: purposes, contemplate, interpretation, ends, Suras, 

stories, verses. 

Rhetorical Orientation Adopted in the Introductions of 

Interpretations 

Dr. Abdullah Saleh Al-washmy 

 The beginning of the rhetoric science was  associated with the 

contemplation of the Book of ALLAH – ALMIGHTY ALLAH- as well as 

with the aspects of the miracle signs therein; as the scholars, learners, 

researchers took the burden of studying the opinions of the interpreters, 

linguistics and others in such rhetoric aspects; they were able to absorb 

the entire interpretations and rhetorical and language books. 

It is noticed that the studies take the trend towards the interpretation 

books, and takes care by explaining the verses, but the introductions of 

the interpreters in considered are not studying and analysis . 

This research aims to study the rhetorical Orientation and presented 

by interpreters in their introductions, in terms of rhetorical way and the 

feature of cerebration; by studying the meaning of the introduction, its 

relation with interpretation, the connection of interpretation with 

rhetoric issues, and the presence of rhetorical arts in addition to its 

characteristics in interpretation. 

Phrases from the Origins of "Alifat" 

Dr. Abd-Allah Abd-Alqader Altaweel 

This research addresses the book of “Phrases from the Origins of 

Alifat”, through study and analysis. It was written by the great Abu 
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Abdullah Mohammed Bin Shuraih Al-Ruaini Al-Eshbili (476 AH), may 

Allah have mercy on him. It has been validated based on a unique 

version, as the book is considered one of the key important authoring 

series. It is even more important being one of the missing works of the 

author, in addition to being an ancient composition for a highly-

esteemed author. 

This research is based on two main sections, the first of which 

dealing with the life of Al-Ruaini, his scientific stature and his effects. 

The second was dedicated to validate and verify the book scientifically, 

in a way that present a benefit for researchers and knowledge seekers. 

Keywords: Al-Ruaini, Alifat, hamza, cut hamza, connected hamza 

The critical Efforts of Contemporary  Readings for holy Quran 

Dr. Mohammad Rashid al-barakah 

This research is an attempt to monitor the scientific efforts of 

researches, writings and meetings. It has critiqued theses of the 

contemporary readers of the Holy Qur'an, provided that these efforts 

are directly related to the Holy Quran. Then, they were classified into 

two main categories, which included seven sub-types, of these, 178 are 

titles. This monitoring was followed by an analytical look at the titles of 

those critique efforts. 

The recommendations of the research call for the establishment of a 

database of scientific efforts in this subject, adopted by one of the 

specialized research centers, while trying to provide as much as possible 

in electronic forms on the Internet. 


















