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ــرة، وبيــان هدايتِهــا،  ــة املطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤّسســة وقفيَّ

وحتقيــق غاياِتــا، وتفعيــل مقاصِدمهــا.

يف عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مرشوع تعظيم القرآن الكريم«.

ــة املجتمــع  ــّورة لتنمي ــة املن ــح املــروع مركــزا ضمــن مراكــز املدين ويف عــام 1434 هـــ، أصب

ــم«. ــرآن الكري ــم الق ــز تعظي ــم: »مرك ــت اس حت

ويف عــام 1436هـــ، تــم تطويــر املركــز واســتقالله، ليكــون مؤّسســة وقفّية باســم: »وقــف تعظيم 

الوحيني«. 

ة ودراساتا حمليًا وعامليًا. نة النَّبويَّ االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة يف املجتمــع واألّمــة، بتفعيــل مقاصدمهــا وغاياتــا وبيــان  ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبياُن حقوِقها. ة الرَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعاىل وسنَّة نبيِّه ، وتفنيُد الشبهات عنها.

ــة  ــات القرآنّي ــة يف الّدراس ص ــة املتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثّي راس ــاء بالدِّ 3- االرتق
ــة ومــا يتعلــق هبــا. واحلديثيَّ
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ــة ومــا  ــنة النبويَّ ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ــى بنــر بحــوث الدِّ ــة حمّكمــة، ُتعن ــة علمّي ــة دورّي جمّل

ــن  ــن املهتم ــاص، والباحث ــل االختص ــات، وأه ــاتذة اجلامع ــًا، ألس ــًا وإلكرتوني ــا ورقي ــق هب يتعّل

ــْن. ــوم الَوْحَي بعل

أن تكون املجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْنِ الريفن وتعظيمها.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة واألصيلــة ونرهــا يف جمــاالت الدِّ ــة اجلــادَّ حتكيــم البحــوث العلميَّ
ــة ومــا يتعّلــق هبــا. النبويَّ

 

ة وما يتعّلق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نر البحوث العلميَّة املتخصّصة يف الدِّ

ة وما يتعّلق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء املجالت العلميَّة يف جماالت الدِّ

3- شحُذ مِهم الباحثن للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنر بحوثهم.

4- العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة يف الدِّ ــوعيَّة مبتَك ــة موس ــاريع علميَّ ــد ملش 5- التمهي
ــق هبــا. يتعّل

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة اجل ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف املتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف



6

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

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورةاأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ احلديث ال�سريف بجامعة طيبة باملدينة املنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن بجامعة طيبة باملدينة املنورة

اأ�ستاذ احلديث ال�سريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن امل�سارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة



7

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

 اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
 اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة(ال�سعودية)

(ال�سعودية)

اأ�ستاذ الدرا�سات القراآنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
(ال�سعودية) 

 اأ�ستاذ اللغات والرتجمة امل�سارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

 اأ�ستاذ الت�سال والإعالم امل�سارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

 اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(الأردن)

 خبري اجلودة والتخطيط والعتماد الأكادميي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(م�سـر)

 اأ�ستاذ اللغة العربية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

اأ�ستاذ التعليم العايل بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ساء
(الـمـغــرب) 

اأ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة  املنورة
 (ال�سعودية)

 اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(م�سـر)

 اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

اأ�ستاذ الإدارة الرتبوية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة 
(ال�سعودية)



8

ة وما يتعلق هبا؛ ما يأيت: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- َتقبل املجلَّة يف حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة األصيلة. 

  دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

ي من أهل االختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل رسِّ 2- ختضع البحوث املقدَّ

رسوم  لدفع  الباحث  ُيرب  أجيز  فإن  التحرير،  هيئة  أعضاء  قبل  من  أوليًا  حتكيًا  البحوث  م  حُتكَّ  -  3
التحكيم النهائي من حمكمَن - عى األقل - يكون قرارمها ُملزمًا، ويف حال تعارض حكمها ُيّكم 

م ثالث ويكون قراره مرجحًا. البحث من حمكِّ
4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )800( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- ُيَبلَّغ الباحث بَقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسميَّة من رئيس حترير املجلَّة. 

6- يف حال عدم َقبول البحث، فمن حق الباحث طلب استارات التحكيم ليّطلع عى أسباب الرفض.
7- إذا تم حتكيم البحث وَقبوله للنر ال يق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنر حمفوظة للمجلَّة.
9- ُترتَّب البحوث يف املجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة ال عالقة هلا بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكرتونية من عدد املجلَّة املنشور فيه بحثه، واملستاّلت اخلاّصة ببحثه. 10- ُيزوَّ
11- املواد املنشورة يف املجلَّة ُتعربِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

م الباحث إقرارًا خطيًا بصيغة خطاب مصّور )fdp( بأّن بحثه مل ُيسَبق نره، أو مقدمًا للنر  12- ُيقدِّ
يف جهة أخرى، أو مستاًل من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )املاجستري أو الدكتوراه(، 

أوغريمها. وُيرسل عى بريد املجلَّة االلكرتوين ومن خالل موقع املجلة.
م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل عى  13- ُيقدِّ

.)word( بريد املجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث يف ختصُّ

ة واالبتكار، وعدم التكرار مع غريه عنوانًا ومضمونًا. 2- أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة الّلغة وسالمة املنهج.

4- ُيراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات، وعالمات التنصيص والرتقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- أالَّ يقّل عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ وال يزيد عن: )40

ورة.        شاملة مللخص البحث، ومراجعه. وهليئة حترير املجلَّة االستثناء عند الضَّ

كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز  )250( كلمة، يشمل: )موضوع البحث، وهدفه الرئيس،   -6
يتجاوز  وال  البحث،  موضوع  عى  )املفتاحية(  الة  الدَّ والكلات  نتائجه،  وأهم  البحث،  ومشكلة 

عددها: )4( كلات.)ُتنظر البحث املاضية يف املوقع(.

مة البحث: )موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  7- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن املوضوع، واجلديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة يف عنارص واضحة(. ن خامتة البحث: )أهم نتائج الدِّ 8- أن تتضمَّ

9- يلتزم الباحث باملواصفات الفنيَّة اآلتية:

  نوع اخلط: )Lotus Linotype( ملتن البحث)1(، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 
وتباعد األسطر: مفَردًا.

.)NO BOLD( غري ُمْسَود )مقاس خط متن البحث:  )16  

.)BOLD(  ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  

.)BOLD( ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الفرعّية: )18  

للنّر  ة  النبويَّ املدينة  مصحف  بربنامج  نث...مث؛  مزّهرين  قوسن  بن  القرآنيَّة  اآليات  تكتب    

journaltw.com :1 يمكن تحميل الخط من موقع المجلة((
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احلاسويب، النسخة القديمة )1( بمقاس خط: )14( غري ُمسَود )NO BOLD(، وتوثق اآليات يف 
السطر نفسه بحجم: )12( غري ُمسَود )NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة واآلثار بن قوسن؛ هكذا: » ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب األحاديث النبويَّ
.)BOLD( َدة وُمَسوَّ

بن  احلوايش  أرقام  )NO BOLD(، وتوضع  ُمسَود  الُسفلّية: )12( غري  احلوايش  مقاس خط    
قوسن؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستقّلة.

ًا )BOLD(، اسم املؤلف أو    التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا: )اسم الكتاب مسَودَّ
والنظائر،  الوجوه  مثل:   ، والصفحة  اجلزء  ويوضع    ،)NO BOLD( ُمسَود  غري  الشهرة  اسم 

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

ًا )BOLD(، اسم    التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
املؤلف غري ُمسَود )NO BOLD(، اسم املحقق إن وجد غري ُمسَود )NO BOLD(، دار النر 
غري ُمسَود )NO BOLD(كهذا املثال: املنتهى، أليب الفضل حممد جعفر اخلزاعي )ت:408هـ(، 
حتقيق: حممد شفاعت رباين، املدينة املنورة، ط1، 1434هـ -2012م. وترتب املصادر ترتيبًا 

هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وغريها.

م الباحث نسختن من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:   يقدِّ

.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة )pdf(، وترسل عى بريد املجلَّة اإللكرتوين:  - ونسخة أخرى مصوَّ

mjallah.wqf @ gmail.com

journaltw.com :1( يمكن حتميل الربنامج من موقع املجلة(
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ِف ُسوَرِة اْلَبَقَرة  )مَجعًا َوَتوجيهًا (.
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ْمَياطِي َعَل َغِريِب الُقْرَآن ِلبِن ُعَزْير )مَجعًا َودَِراَسَة(. ِزَياَداُت الدُّ

د. فيصل بن محود املخيمر الشمري .
221

َذاِمي  د اْلُ ْحَن بِن ُمَمَّ د بِن َعْبِد الرَّ ُأَمِ اْلُقْرَآِن ِلَِب َبْكر ُمَمَّ َتْفِسرِي  برِْيُ َنْظِم اُلَمن ِف  َتْ

الَْرَكِش امْلَالِكِي )ت: 723 هـ ( )دراسًة وتقيقًا(.

أ.د. إبراهيم بن صالح عبد اهلل احلمييض .

303
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ــه  ــه وصحب ــى آل ــلن وع ــاء واملرس ــى أرشف األنبي ــالم ع ــالة والس ــن، والص ــد هلل رب العامل احلم

ــد: ــا بع ــين، أم أمجع

فنشــكر املــوىل ســبحانه وتعــاىل أن أكرمنــا يف مؤسســة وقــف تعظيــم الوحيــن باملدينــة املنــورة عــى 

، والتــي يقــوم  ــة:  إصــدار العــدد الســادس للســنة الثالثــة مــن جملتــه العلميــة املحكمَّ

عليهــا نخبــة مــن العلــاء هبيئتيهــا: االستشــارية والتحريــر.

 وأتــرف أن أقــدم هلــذا العــدد املشــتمل عــى بحــوث متمّيــزة باملحتــوى العلمــي، وجــودة املنهــج 

البحثــي؛ وقــد تناولــت هــذه البحــوث: دراســة املؤلفــات يف إعجــاز القــراءات بجميــع أنــواع التأليــف 

والتدويــن. وحــرص وتوجيــه مجيــع القــراءات الفرشــية الّشــاذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــرصي 

)ت: 154هـــ( يف ســورة البقــرة وزيــادات اإلمــام الدمياطــي عــى تفســري غريــب القــرآن البــن عزيــر 

)ت:330هـــ(، وإبــراز هــذا اجلانــب املهــم مــن علــوم القــرآن الكريــم. ودراســة وحتقيــق خمطــوط »نظــم 

اجلـُـان يف تفســري ُأم القــرآن« أليب بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن املالكــي  )ت: 723هـــ(. ومجــع ودراســة 

»نصــوص الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد« مــن خــالل كتــاب نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي يف ســورة 

البقــرة . و»طــرق روايــة اإلمــام الضحــاك بــن مزاحــم اهلــاليل عــن الصحــايب اجلليــل عبــد اهلل بــن عباس 

ريض اهلل عــز وجــل عنهــا يف كتــب التفســري املســندة « وفيــه متييــز الصحيــح والضعيــف.

وهبــذه املناســبة أبــارك لإلخــوة الباحثــن الكــرام مــا قدمــوه خــالل بحوثهــم مــن دراســة ونتائــج 

بحثيــة مهّمــة؛ نســأل الكريــم الوهــاب أن ُيفيــد هبــا، وأن جيعلهــا يف موازيــن حســناتم.

ــادتم  ــة إلش ــة والدولّي ــة املحلّي ــز العلمّي ــات واملراك ــر للجامع ــكر والتقدي ــم الش ــي تقدي ويرفن

باملجلــة، ومــا حتتويــه مــن بحــوث علمّيــة مفيــدة، وإنــا حتقــق ذلــك بفضــل املعــن اجلــواد وتوفيقــه ثــم 

بفضــل جهــود اإلخــوة الكــرام أصحــاب الفضيلــة يف رئاســة وإدارة وأعضــاء هيئــة حتريــر املجلــة وفريــق 
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عمــل وقــف تعظيــم الوحيــن فجزاهــم اهلل  خــريًا. 

زاق وقوته نتطلع إىل أن تكون هذه املجلة ضمن املجالت العلمية العاملية املصنَّفة. وبحول املنَّان الرَّ

ــالب  ــات وط ــن والباحث ــكل الباحث دة ل ــدِّ ــة ومتج ــوة دائم ــم دع ــة تقدي ــعد إدارة املجلَّ ويس

صــات ذات العالقــة بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة حمليــًا وعامليــًا  الدراســات العليــا يف خمتلــف التخصُّ

ــة  ــم بمدين ــة وقفه ــاركة يف خدم ــة:  واملش ــم العلمي ــة يف جملته ــم املبارك ــر أبحاثه لن

. ــم ــول الكري الرس

وختامــًا تتقــّدم رئاســة وأعضــاء جملــس نظــارة وقــف تعظيــم الوحيــن وإدارتــه ومنســوبيه بجميل 

احلمــد وعظيــم الشــكر للبــارئ املعطــي ســبحانه عــى نعمــه العظيمة.

 كــا تتــرف بتقديــم خالــص الشــكر والتقديــر ملقــام خــادم احلرمــن الريفــن امللــك ســلان بــن 

عبــد العزيــز آل ســعود حفظــه اهلل عــز وجــل ورعــاه، وويل عهــده صاحــب الســمو امللكــي األمــري حممــد 

بــن ســلان بــن عبــد العزيــز آل ســعود حفظــه اهلل تعــاىل ورعــاه، ورجــال اململكــة العربيــة الســعودية عى 

كل مــا يبذلونــه يف ســبيل جعــل مملكتنــا الغاليــة -بعــد توفيــق العزيــز القديــر- رائــدة ومرجعيــة عامليــة 

ــة العلــوم اإلنســانية  ــة املطهــرة وأهلهــا، وكاف ــم والســنة النبوي يف خدمــة كل مــا يتعلــق بالقــرآن الكري

والتطبيقيــة.

واهلل نســأل أن يفــظ اململكــة العربيــة الســعودية قيــادة وشــعبًا، ومجيــع بالد املســلمن مــن اجلائحة 

العامليــة املعــارصة )فايــروس كورونــا -كوفيــد - 19(. كــا نســأله ســبحانه وتعــاىل أن يديــم علينــا مجيعــًا 

ــَم  ُكــْم َمــْن َتَعلَّ نعمتــه ويتّمهــا إيانــًا وأمنــًا وصحــة وعافيــة، وصــى اهلل وســلم عــى املختــار القائــل »َخرْيُ

َمــه«.)رواه البخــاري ومســلم(، واحلمــد هلل رب العاملن. اْلُقــْرَآَن َوَعلَّ

                     نائب المني العام لوقف تعظيم الوحيني  ونائب املرشف العام عل املجلة 

                      أ.د. أحد بن عبد اهلل درويش سليمين
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    موضوع البحث:  

هــو اســتقراء املؤلفــات يف إعجــاز القــراءات؛ كــون الكتابــة يف هــذا الِعْلــِم أمــر جديــد يف غالبــه، 

نــادٌر يف مصنفاتــه ومؤلفاتــه، ثــمَّ وصــٌف موجــٌز هلــذه املؤلفــات واملصنَّفــات.

   أهداف البحث:  

1- حرُص املؤلفات يف إعجاز القراءات بجميع أنواع التأليف والتدوين.

2- معرفة أنواع اإلعجاز التي كتب فيها هؤالء املؤلفون. 

ها وإمتامها.  3- معرفة جوانب النقص التي ما زال هذا العلم يتاج لسدِّ

  مشكلة البحث:

َثة تُضمُّ املؤلفات يف هذا العلم اجلديد. - عدم وجود قائمة ببلوغرافية حمدَّ

- عدم وجود منهجية متفق عليها يف الكتابة يف هذا العلم. 

   نتائج البحث: 

- املؤلفــات يف هــذا الِعْلــم مل تصــل بعــُد إىل الدرجــة الكافيــة التــي يمكــن أن ُيقــال معهــا: إنَّ هــذا 

حــت قواعده.  ــخت جــذوره، وتوضَّ العلــم قــد ترسَّ

- نال اإلعجاُز البياينُّ نصيَب األسد من دراسات إعجاز القراءات.

ة )املفتاحيَّة(:  الَّ    الكلامت الدَّ
اإلعجاز- القراءات- دراسة وصفية -مؤلفات .
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F

ــه  ــاء، وال يفوت ــزه يشء يف األرض وال يف الس ــذي ال يعج ــاء، ال ــا يش ــى م ــادر ع ــد هلل الق احلم

ــزة  ــوله بمعج ــد رس ــد، املؤيِّ ــا يري ــى م ــدر ع ــز، املقت ــه العج ــرق إلي ــذي ال يتط ــادر ال ــوب، الق مطل

ــه،  ــن معارضت ــع ع ــز اجلمي ــى أعج ــم حت ــة، املحك ــان والفصاح ــوح والبي ــة يف الوض ــرآن، الغاي الق

ــه.  ــن قيمت ــاص م واالنتق

أما بعد ...

فــإنَّ اهلل   قــد أنــزل القــرآن، الــذي يعجــز عــن مثلــه اإلنســان، عجــزت عــن معارضتــه 

ــه ليــدل بــه عــى صدقــه حــن يعجــز عنــه غــريه.  ــد اهلل بــه نبيَّ الطواغيــت وأعواهنــا، أيَّ

وإن القــرآن إذ كان معجــًزا يف بيانــه الراقــي الــذي تلتقــي فيــه القــراءات وتتفــق عــى أداء ألفــاظ 

اآليــة، فــإنَّ هــذا اإلعجــاز اإلمجــايل يمتــدُّ حتــى إنــه ليدخــل يف نســيج كل قــراءة بمفردهــا؛ حيــث إن 

تنــّوع القــراءات يقــوم مقــام تعــّدد اآليــات، وذلــك رضب مــن البالغــة.

ــث  ــرآن كالم اهلل، حي ــى أن الق ــة ع ــن وأدل ــا براه ــراءات فيه ــّوع الق ــإن تن ــك ف ــة إىل ذل إضاف

إن االختالفــات يف القــراءة عــى كثرتــا ال تضــادَّ فيهــا وال تناقــض، بــل القــراءات يصــّدق بعضهــا 

بعًضــا، ويشــهد بعضهــا لبعــض، مــع اتفــاٍق فيــا بينهــا عــى علــوِّ األســلوب، وغايــة الســموِّ يف اهلداية 

والتعليــم، وذلــك يفيــد تعــّدد اإلعجــاز بتعــّدد القــراءات واحلــروف.

ــّدد  ــا تتع ــن هن ــذا. وم ــراءة، وهك ــك الق ــراءة، وبتل ــذه الق ــز هب ــرآن ُيْعِج ــذا: أن الق ــى ه ومعن

ــروف!.  ــوه واحل ــك الوج ــّدد تل ــزات بتع املعج
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     أسئلة البحث: 

ماملؤلفات يف )إعجاز القراءات(؟- 

مالطُُّرق واملناهج التي سلكتها هذه املؤلفات؟- 

ــات -  ــا الدراس ه؛ وم ــدِّ ــالمية لس ــة اإلس ــاج املكتب ــذي حتت ــف ال ــص والضع ــه النق ــا وج م

ــرات؟ ــذه الثغ ــد ه ــاعد يف س ــن أن تس ــي يمك ــة الت األكاديمي

    حدود البحث: 

- املؤلفات يف إعجاز القراءات وعلومها، وليس اإلعجاز بشكل عام، وال القراءات بشكل عام. 

ــة، أو  ــل، أو مقال ــة عم ــا، أو ورق ــًا، أو بحًث ــواء كان كتاب ــًا؛ س ى مؤلف ــمَّ ــن أن ُيَس ــا يمك - كلُّ م

ــا، ونحــو ذلــك مــن وســائل التأليــف والتدويــن احلديثــة،  ــا غــري منشــور ورقيًّ كتابــًا إليكرتونيًّ

ــارة. ــك باإلش ــو ذل ــدوات ونح ــارضات والن ــأتطرق للمح وس

   أمهية املوضوع: 

1- إظهار بعض أوجه اإلعجاز يف كتاب اهلل تعاىل. 

ــاٍب أو  ــدي إىل كت ــه ال هيت ــَث في ــل الباح ــا جيع ــب، مم ــذا اجلان ــن ه ــة ع ــث والكتاب ــة احلدي 2- قل

ــا ُيْطــَرق  مقــاٍل يعينــه عــى االطــالع عــى إعجــاز القــراءات)1(؛ فهــذا البحــُث يطــرُق جانًبــا قلَّ

يف الدراســات األكاديميــة احلديثــة.

3- لفــت أنظــار الباحثــن والدارســن واملتخصصــن يف علــم القــراءات إىل مثــل هــذه االجتاهــات 

ــة« املنشــور عــى  ــاين ف ضــوء القــراءات القرءاني ــة: »ملمــح مــن اإلعجــاز البي ــور أمحــد اخلــراط يف مقال )1(  ويف ذلــك يقــول الدكت
شــبكة اللوكــة بتاريــخ 1427/9/18هـــ: »وأود يف هــذا البحــث أن ألفــت أنظــار الباحثــن واملهتمــن بدراســات إعجــاز القــرآن 
ــت التأمــالت، وهــو جانــب اإلعجــاز البيــاين يف ســاحة القــراءات القرآنيــة  الء، وَنــَدَرت األقــالم، وَقلَّ ت فيــه الــدِّ إىل جانــب َعــزَّ

املتواتــرة«.
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العلميــة، والتــي حتتــاج إىل بحــٍث وتقنــن؛ فهــذا البحــث ســيحدد جوانــب النقــص يف هــذا 

العلــم ليتداركهــا الباحثــون. 

4- ســيخطُّ هــذا البحــُث طريًقــا واضحــًا لعلــم إعجــاز القــراءات؛ بتحديــد مناهجــه، ومفاهيمــه، 

ــف فيه. ــواع التألي وأن

5- ســيفتح هــذا البحــُث أبوابــًا للباحثــن يف املاجســتري والدكتــوراه والبحــوث األكاديميــة بشــكل 

ــذا  ــٍة ودراســة يف ه ــد عناي ــاج إىل مزي ــي حتت ــب الت ــي اجلوان ــا ه ــة م ــد معرف ، وذلــك عن عــامٍّ

اجلانــب.

   سبب اختيار املوضوع: 

التأليــف يف )إعجــاز القــراءات( مــا زال متواضعــًا، ال يرقــى إىل مــا ُكتِــب يف اجلوانــب األخــرى 

يف اإلعجــاز أو يف القــراءات؛ مــن إعجــاز القــرآن، أو توجيــه القــراءات، أو تاريــخ اإلعجــاز، أو تاريــخ 

ــٍة واضحة،  القــراءات، وغــري ذلــك، وحــثُّ الباحثــن عــى التأليــِف فيــه ال ُبــدَّ أن يكــون عن طريــق خطَّ

فــات فيــه، وبيــان مناهجهــا، وبيان  ومنهــج مطــروق مرســوم، فألجــِل ذلــك كان مــن املناســب مجــع املؤلَّ

نقــاط النقــص فيهــا.

   خطة البحث: 

ينقسم البحث إىل: مقدمة، ومتهيد، وصلب املوضوع، وخامتة، وفهارس.

أمــا املقدمــة فتحتــوي عــى: أمهيــة املوضــوع، وأســباب اختيــاره، وخطــة البحــث، ومنهجه، - 

ــات السابقة. والدراس

والتمهيد يتوي عى: تعريف اإلعجاز، وتعريف القراءات.- 

ثم صلب املوضوع، وفيه املباحث اآلتية:- 
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املبحث األول: اإلعجاز اللغوي.  

املبحث الثاين: اإلعجاز العلمي.  

املبحث الثالث: اإلعجاز التريعي.  

ثم اخلامتة، وفيها: أهم النتائج، والتوصيات.- 

ثم فهرس املصادر واملراجع.- 

   منهج البحث: 

- سيســتخدم الباحــث املناهــج العلميــة التاليــة يف البحــث، وهــي: أ- املنهــج االســتقرائي، وذلك 

يف تتبــع الكتــب واملؤلفــات واألبحــاث واملقــاالت يف إعجــاز القــراءات. ب- املنهــج الوصفــي، 

وذلــك لوصــف املؤلفــات يف هــذا الشــأن.

- بــدأت باإلعجــاز اللغــوي البيــاين ألنــه هــو الــذي اتفقــت عليــه كلمــة العلــاء، وبقيــة أنــواع 

مــُت مــا هــو متفــق عليــه، وأخــرُت مــا هــو خمتلــٌف فيــه.  اإلعجــاز حصــل فيهــا اخلــالف؛ فقدَّ

- الكتــاب أو املقــال ونحومهــا ممــا أقــف عليــه فــإين أكتــب منهــج املؤلــف فيــه، ومــا مل أقــف عليــه 

فــإين أكتفــي بتدويــن اســم املرجع. 

ــف الــذي يشــمل أكثــر مــن نــوٍع مــن أنــواع اإلعجــاز ســُيْدَرس كل جــزٍء منــه يف الفصــل  - املؤلَّ

املناســب.

ــم  ــف، وأه ــم املؤل ــه: كاس ــم أوصاف ــى أه ــتمل ع ــزًا يش ــًا موج ــع وصف ــت كل مرج - وصف

ــك. ــو ذل ــتها، ونح ــت دراس ــي مت ــات الت ــه، واآلي ــي احتوت ــث الت املباح

ــات  ــة اآلي ــم، وكتاب ــاء بعالمــات الرتقي ــة البحــث بحســب اإلمــالء احلديــث، مــع االعتن - كتاب

ــاين. بالرســم العث
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- عزو اآليات، ونسبة األقوال، ونحو ذلك بحسب الطرق األكاديمية املعتربة.

- التعليق عى املسائل الواردة يف البحث بحسب ما ُيتاج إليه.

   الدراسات السابقة:

ــوان ال يف  مل أقــف بحســب بحثــي وســؤايل إال عــى بحــٍث واحــٍد مشــابٍه هلــذه الدراســة يف العن

املضمــون، وهــو: 

- إعجــاز القــراءات القرآنيــة: دراســة يف تاريــخ القــراءات واجتاهــات القــراء، لصــربي األشــوح، 

مطبــوع يف مكتبة وهبــة، القاهــرة، الطبعــة األوىل، 1419هـــ-1998م. 

ولكــن القــارئ يف الكتــاب ُيــْدِرك مــن الوهلــة األوىل أنَّ الكتــاب ال يتحــدث عــاَّ يتحــدث عنــه 

اء والــرواة، وبيــان كل منهــج وطريقــة قــارئ  ــا ُيعقــد مقارنــات بــن اختالفــات القــرَّ هــذا البحــث، وإنَّ

عــى حــدة، ثــم يعقــد مقارنــات رياضيــة وبيانّيــة إحصائيــة، وهــو كتــاب جديــد يف بابــه، ليــس لــه نظــرٌي 

عــى ِمنوالــه، ولكنــه بعيــد كل البعــد عــن موضــوع بحثنــا احلــايل.
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   تعريف املناهج: 

املنهــج لغــة: الطريــق الواضــح. واســتنهج الطريــق: صــار هنًجــا)1(، يقــول تعــاىل: ژ ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ںں ژ ]املائــدة:48[، أي: لــكل قــوٍم منكــم جعلنــا طريًقــا إىل احلــقِّ يؤمــه، وســبياًل واضًحا 

يعمــل به)2(. 

ــل  ــن أج ــدة، م ــكار العدي ــن األف ــلة م ــح لسلس ــم الصحي ــنُّ التنظي ــلح: ف ــج ف الصط واملنه

الكشــف عــن احلقيقــة حــن نكــون جاهلــن هبــا، أو مــن أجــل الربهنــة عليهــا لآلخريــن ملــا نكــون 

عارفــن هبــا. 

أو: الوســيلة املؤديــة إىل اهلــدف املطلــوب، والتــي يتبعهــا الباحــث يف دراســته للمشــكلة كشــًفا 

عــن احلقيقــة بوســاطة طائفــة مــن القواعــد العامــة، تيمــن عــى ســري العقــل وحتــدد عملياتــه حتــى 

يصــل إىل نتيجــة معلومــة)3(. 

    تعريف اإلعجاز:

ــُز،  ــَز َيْعُج ــل: َعَج ــُز، وقي ــه: َيْعِج ــَز، ومضارع ــي َعَج ــل الثالث ــن الفع ــة م ــاز لغ ــتق اإلعج اش

ــُز)4(. ــَز َيْعَج وَعِج

وقيل: عِجَز لغة شاذة)5(. 

)1(  لسان العرب، البن منظور )300/14(. 
)2(  الامع لحكام القرآن، للقرطبي )57/3(. 

)3(  مناهج البحث العلمي، لبدوي عبد الرمحن )ص:4-3(. 
)4(  معاين القرآن، لألخفش )280/1(. 

)5(  الامع لحكام القرآن، للقرطبي )145/6(. 
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ــرة  ــى مؤخ ــا: ع ــدل أحدمه ــان ي ــالن صحيح ــزاي أص ــم وال ــن واجلي ــارس: »الع ــن ف ــال اب ق

ــف«)1(. ــز أي: ضعي ــف ... عاج ــى الضع ــدل ع ــاين: ي ــيء، والث ال

ــزين  ــث: »أعج ــال اللي ــي. ق ــالن، أي: فاتن ــزين ف ــال: أعج ــبق، يق ــوت والس ــاز: الف واإلعج

ــه«)2(. ــه وإدراك ــن طلب ــزت ع ــالن: إذا عج ف

والَعْجــز: اســم للقصــور عــن فعــل الــيء، وهــو ضــد القــدرة، قــال تعــاىل: ژ  ىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی   ی  ی  جئ  حئمئ  =   ژ ]املائــدة:31[، وعجــز فــالن عــن كــذا َعْجــًزا: إذا مل يقــدر عليــه 

ومل يقــم به)3(. 

ــه.  ــدر علي ــك ومل تق ــيء: إذا فات ــزين ال ــول: أعج ــز. وتق ــه يعج ــاًزا: إذا جعلت ــه إعج وأعجزت

ــاىل: ژ جت  حت   ــال تع ــن:12[،  وق ــاىل: ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ  ]اجل ــه تع ــه قول ومن

خت           مت  ىت        يت  جث   ژ  ]فاطــر:44[. 

والعاجز عن اليء: الذي ال يتمكن من اليء وال يقدر عليه. 

واملعجزة: أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، مع عدم املعارضة)4(. 

ــه  ــره وجعل ــد قه ــون ق ــه، فيك ــرص دون ــه ويق ــه خصم ــز عن ــيء يعج ــأيت بال ــاز: أن ي واإلعج

ــه)5(.  ــًزا عن عاج

ويقال: عاجزه وأعجزه: إذا غلبه وسبقه)6(. ويقال: أعجز: إذا عدا فسبق)7(.

واملــراد باإلعجــاز هنــا: هــو إظهــار صــدق الرســول  يف دعــوى الرســالة، بإظهــار 

)1(  معجم مقاييس اللغة، البن فارس )232/4( مادة )ع ج ز(. 
)2(  لسان العرب، البن منظور )370/5(. 

)3(  املفردات ف غريب القرآن، للراغب )ص:322(.
)4(  اإلعلم بم ف دين النصارى من الفساد والوهام، للقرطبي )ص:239(، واإلتقان ف علوم القرآن، للسيوطي )148/2(. 

)5(  الكشف والبيان، للثعلبي )193/4(. 
)6(  اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي )5886/9(. 

)7(  اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي )6599/10(. 
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ــم،  ــرآن الكري ــي الق ــدة وه ــه اخلال ــه يف معجزت ــن معارضت ــا ع ــاس مجيًع ــل الن ــرب ب ــز الع عج

ــاعة)1(. ــام الس ــم إىل قي ــن بعده ــال م وعجزاألجي

وقد قيل: إن نصوص القرآن سميت آية ألهنا عجب يعجز البر عن التكلم بمثلها)2(. 

ــه ثــالث آيــات)3( كأقل ســورة مــن القــرآن، وبعض  واملعجــُز مــن القــرآن يــرى بعــض العلــاء أنَّ

العلــاء يــرى أن العــرب قــد عجــزوا عــن حمــاكاة بعــض آيــة واحــدة منــه كقولــه تعــاىل: ژ ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ   ژ  ]البقــرة:179[، فثبــت عجزهــم عــن أقــل القليــل)4(. 

 تعريف القراءات: 

ــًا،  ــراءة وقرآن ــرأ ق ــرأ يق ــن ق ــاعي ِم ــدر س ــة مص ــي يف اللغ ــراءة، وه ــع ق ــة: مج ــراءات لغ الق
ــع)5(. ــمِّ واجلم ــى: الض ــا بمعن ــْرُء هن والَق

ــن  ــف اب ــًا تعري ــنها تعريف ــن أحس ــات، وم ــدة تعريف ــاء بع ــا العل ــد عرفه ــلح: فق وف الصط

اجلــزري حيــث قــال: »القــراءات علــم بكيفيــات أداء كلــات القــرآن، واختالفهــا معــزوًا لناقلــه«)6(.

وكذلــك ِمــن أحســنها تعريــف الشــيخ عبــد الفتــاح القــايض الــذي عرفهــا بقولــه: »هــو ِعْلــٌم 

ــًا، مــع عــزو كلِّ وجــٍه  ــًا واختالف ــة، وطــرق أدائهــا اتفاق ــة النطــق بالكلــات القرآني ــه كيفي يعــرف ب

ــه«)7(. لناقل

)1(  منهج القرآن الكريم ف دعوة املرشكني إىل اإلسلم، حلمود الرحييل )403/1(. 
)2(  الامع لحكام القرآن، للقرطبي )66/1(، وتفسري القرآن العظيم، البن كثري )17/1(. 

)3(  انظر: مصاعد النظر، للبقاعي )147/1(. 
)4(  املنظومة التربيزية ف العقيدة الصحيحة السنية، رشح وحتقيق : مرزوق الزهراين )ص:56(. 

)5(  لسان العرب، البن منظور )128/1( مادة )قرأ(.
)6(  منجد املقرئني، البن اجلزري )ص:3(.

)7(  البدور الزاهرة، للقايض )ص:5(.



وصفيًة(. ِفاَت يف إِْعَجاز اْلِقَراَءات )ِدَراَسة ً امُلَْؤلَّ

31

 املقصود بإعجاز القراءات:

ــراض  ــراءات إال ألغ ــدد الق ــم تتع ــاز، فل ــن رضوب اإلعج ــا م ــدُّ رضًب ــراءات ُيَع ــدد الق إنَّ تع

ــة. ــة، أو رصفي ــة، أو نحوي ــة، أو لغوي ــة، أو بالغي ــة، أو فقهي ــة؛ عقدي مهم

ألجــل ذلــك جعــل العلــاء تعــدد القــراءات بمثابــة تعــدد اآليــات، قــال ابــن تيميــة: »فهــذه 

القــراءات التــي يتغــري فيهــا املعنــى كلهــا حــق، وكل قــراءة مــع القــراءة األخــرى بمنزلــة اآليــة مــع 
ــة«)1(. اآلي

وقــال ابــن اجلــزري: »كل قــراءة بمنزلــة اآليــة؛ إذ كان تنــوع اللفــظ بكلمــة تقــوم مقــام آيــات، 

ــَف مــا كان يف ذلــك مــن التطويــل«)2(. ولــو جعلــت داللــة كل لفــظ آيــة عــى حدتــا مل َيْ

وقــال الزرقــاين: »إنَّ تنــوع القــراءات يقــوم مقــام تعــدد اآليــات، وذلــك رضٌب مــن رضوب 

البالغــة، يبتــدئ مــن مجــال هــذا اإلعجــاز، وينتهــي إىل كــال اإلعجــاز«)3(.

)1(  جمموع الفتاوى، البن تيمية )391/13(. 
)2(  النرش، البن اجلزري )47/1(. 

)3(  مناهل العرفان، للزرقاين )149/1(. 
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 املبحث األول:
 اإلعجاز اللغوي

لقــد جــاء النبــي  بالقــرآن الــذي هــو ِمن جنــس كالم العــرب؛ غــري أنــه كان أفصح، 

وأوجــز، وأحســن نظــًا، وقــد عجــز القــوم عــن معارضتــه ومقابلتــه، مــع إيثارهــم لذلــك، واجتــاع 

مهمهــم لــه، وتوفــر دواعيهــم عليــه، وعلمهــم بجعلــه حجــًة لــه، وداللــة عــى صدقــه، وعجــزوا عــن 

اإلتيــان بمثلــه ِمــن هــذه الناحيــة)1(. 

وممــا يــدل عــى إعجــاز القــراءات اللغــوي: قولــه تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ژ  

ــة  ــة والبالغ ــة الفصاح ــه يف غاي ــارض، وألفاظ ــا وال تع ــض فيه ــاهبة ال تناق ــه متش ــر:23[، فمعاني ]الزم

والتناســب بحيــث أعجــزت الفصحــاء والبلغــاء)2(؛ فيســتنتج منــه أنَّ ألفــاظ القــراءات املختلفــة كثــرٌي 

منهــا مــا يكــون متشــاهًبا، ومــع ذلــك ال يناقــض بعُضــه بعًضــا، وال يعــارض بعضــه بعًضــا.

ــض  ــري بع ــون بتغي ــد تك ــراءات ق ــوي: أنَّ الق ــراءات اللغ ــاز الق ــى إعج ــه ع ــتدل ب ــا يس ومم

األحــرف أو احلــركات، والنــاس لــو حاولــوا هــذا التغيــري ملــا اســتطاعوا أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن 

ــراءات.  أو الق

ــع كل  ــر، وال تط ــك وهاج ــلِّ لرب ــر، فص ــاك اجلاه ــا أعطين ــال: »إن ــروى ق ــا ي ــك م ــن ذل وِم

ــه جــاء بــا  كافــر وســاحر«)3(، فرغــم اســتعاله لبعــض األلفــاظ القرآنيــة وتغيــريه لبعــٍض منهــا إال أنَّ

ــاز. ــة اإلعج ــغ درج ــا أو يبل ــون فصيًح ــن أن يك ــاًل ع ــه؛ فض ــتهزأ ب ــك ويس ُيْضِح

ــاز  ــري، واإلعج ــاز التصوي ــاين، واإلعج ــاز البي ــرية: اإلعج ــب كث ــوي جوان ــاز اللغ وللعج

ــة. ــراءات القرآني ــة بالق ــب املتعلق ــذه اجلوان ــض ه ــيل بع ــا ي ــرصيف، وفي ــاز ال ــوي، واإلعج النح

)1(  متهيد الوائل ف تلخيص الدلئل، للباقالين )ص:170(. 
)2(  البحر املحيط ف التفسري، أليب حيان )195/9(. 

)3(  النتصارات اإلسلمية ف كشف شبه النصانية، للرصرصي )608/2(. 
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   املطلب األول: اإلعجاز البياين

إنَّ جوانــب إعجــاز القــرآن كثــرية، لكــن أمههــا والــذي اتفــق عليهــا العلــاء هــو اإلعجــاز البيــاين، 

ــة:  ــن عطي ــال اب ــور:34[ )1(، ق ــاىل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹژ  ]الط ــه تع ــود بقول ــو املقص وه

اق يف وجــه إعجــازه- أنــه بنظمــه، وصحــة معانيــه، وتــوايل  »والصحيــح -والــذي عليــه اجلمهــور واحلُــذَّ

فصاحــة ألفاظــه«)2(.

وِمن الكتابات التي وقفُت عليها يف هذا اجلانب: 

ــن  ــد ب ــور أح ــتاذ الدكت ــرة«، لألس ــة املتوات ــراءات القرآني ــوء الق ــاين ف ض ــاز البي أوًل: »اإلعج

ــالمية  ــؤون اإلس ــف، وزارة الش ــف الري ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــع جمم ــراط، طب ــد اخل مم

ــورة، 1426هـــ.  ــة املن ــعودية، املدين ــة الس ــة العربي ــاد، اململك ــوة واإلرش ــاف والدع واألوق

منهج الكتاب:

ة.  اذَّ - اشتملت الدراسة عى القراءات القرآنية العر املتواترة، دون الّشَّ

- عدد اآليات التي متت دراستها 81 آيًة.

- الكتاب يف أصله حمارضات أكاديمية للمؤلف منقحة ومزيدة. 

ــري،  ــن كث ــري اب ــربي، وتفس ــري الط ــات: تفس ــالث مصنف ــى ث ــب ع ــف يف الغال ــد املؤل - اعتم

ــاين. ــر اجلرج ــد القاه ــري وعب ــب الزخم ــى كت ــد ع ــة اعتم ــم يف البالغ ــر، ث ــر والتنوي والتحري

ــواع  ــه، وأن ــرة وفائدت ــراءات املتوات ــن الق ــالف ب ــة االخت ــه: حقيق ــد في ــاب بتمهي ــدأ الكت - ب

ــرآين.  ــاز الق اإلعج

- ذكــر الباحــُث أنَّ الدراســات يف اإلعجــاز البيــاين كثــرية؛ لكــن ُجــّل جهــود تلــك الدراســات 

)1(  اإلعجاز البياين ف ضوء القراءات القرآنية املتواترة، للخراط)ص:31(. 
)2(  اإلتقان ف علوم القرآن، للسيوطي )6/4(. 
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ــراءات  ــو الق ــه نح ــادر أن تتوج ــن الن ــراءات، وم ــه الق ــي علي ــا تلتق ــول م ــدور ح ــت ت كان

املتواتــرة)1(، ولعلــه يقصــد بذلــك الدراســات التــي انفــردت بإعجــاز القــراءات؛ ألن القــراءات 

ــم. ــرآن الكري ــاز يف الق ــل يف اإلعج ــة تدخ املتفق

- تنطلق الدراسة من اإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسة:

 هــل تغــريُّ ألفــاظ القــرآن مــن املعلــوم إىل املجهــول، ومــن التخفيــف إىل التشــديد، ومــن   

الزيــادة إىل النقــص، ومــن املفــرد إىل اجلمــع، ومــن الرفــع إىل النصــب أو اجلــر، ومــن احلرف 

املعجــم إىل احلــرف اخلــايل مــن اإلعجــام؛ هــل يمــل هــذا التغيــري معــاين ودالالت جديــدة 

ذات شــأن يمكــن أن نضيفهــا إىل مقاصــد القــرآن الكريــم وهديــه؟

 هل يصاحب هذا التغيري خصائص بيانية ومجالية تعبريية متميزة؟  

ــذا    ــق ه ــا تطبي ــة إذا حاولن ــراءات القرآني ــناه يف الق ــا ملس ــوازي م ــى يشء ي ــل ع ــل نحص  ه

التغيــري اللفظــي عــى النصــوص األدبيــة البريــة التــي أمجــع النقــاد عــى تقديرهــا ورفــع 

ــأهنا؟)2(. ش

ــم املؤلــُف القــراءات القرآنيــة إىل قســمن: قســٌم ال عالقــة لــه بالتفســري ودالالت األلفــاظ  - قسَّ

ــارج  ــهيل وخم ــف والتس ــد والتخفي ــر امل ــق كمقادي ــوه النط ــل بوج ــا يتص ــو م ــا، وه ومعانيه

احلــروف ونحــو ذلــك، وهــذه مل يدرســها البحــُث، وأمــا مــا يدخــل يف الدراســة فهــو دراســة 

ــة)3(،  ــة والبالغي ــة والبياني ــة التــي ختتلــف دالالتــا املعنوي اء يف الكلــات القرآني اختــالف القــرَّ

ــه مل يــدرس مجيــع املواضــع. ــا فقــط، ممــا يعنــي أنَّ ــار 81 موضًع ــه اخت ولكن

ــى  ــت ُتعن ــات كان ــذه املصنف ــراءات؛ أن ه ــه الق ــات توجي ــاب ومصنف ــذا الكت ــن ه ــرُق ب - الف

)1(  )ص:36(. 
)2(  )ص:37(.

)3(  )ص:42(. 
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باالحتجــاج ألي قــراءة وبيــان فصاحتهــا، وأمــا هــذا البحــث فقــد كان غرضــه التأكيــد عــى أن 

هــذا االختــالف الــذي طــرأ عــى اللفظــة لــه داللتــه ومعنــاه ومقاصــده وبالغتــه)1(. 

- مل يتعــرِض البحــُث للمســائل البالغيــة التــي توجــد يف اآليــة أو القــراءة إال بحــدود مــا يســاعد 

ــك  ــائل، وبذل ــع املس ــة بجمي ــى، دون اإلحاط ــة املعن ــراءة أو خدم ــاز الق ــه إعج ــار وج يف إظه

يتلــف هــذا البحــُث عــن كتــاب )التوجيــه البلغــي للقــراءات القرآنيــة( للدكتــور أمحــد ســعد 

حممــد -عــى ســبيل املثــال-)2(.

- طريقــة عــرِض إعجــاز القــراءة كانــت عــى النحــو التــايل: يبــدأ املؤلــف بمقدمــة بــن موضــوع 

اآليــة يــرح فيــه املعنــى العــام، ثــم يــورد نــص اآليــة، ثــم يبــن اختــالف القــراءات املــرادة، 

ثــم يبــن دالالت تلــك القــراءات ومعانيهــا)3(.

- جاءت مباحث هذه الدراسة عى النحو التايل: 

 الفصل الول: وقوع حرف مكان حرف، وورد فيه ثالثة عر مثااًل.   

الفصل الثاين: التغيري يف زيادة حرف ونقصه، وفيه اثنا عر مثااًل.   

 الفصل الثالث: بن التخفيف والتشديد، وفيه اثنا عر مثااًل.   

 الفصل الرابع: التغيري يف احلركات اإلعرابية، وفيه تسعة أمثلة.   

 الفصل اخلامس: التغيري يف احلركات غري اإلعرابية، وفيه ستة عر مثاالً.  

 الفصل السادس: بن الفعل املعلوم والفعل املجهول، وفيه ثانية أمثلة.  

 الفصل السابع: بن املفرد واجلمع، وفيه مخسة أمثلة.  

)1(  )ص:43(. 
)2(  )ص:44(.

)3(  )ص:46(. 
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ــراط،  ــد اخل ــد مم ــة«، د. أح ــراءات القرآني ــوء الق ــاين ف ض ــاز البي ــن اإلعج ــح م ــا: »ملم ثانًي

مقــال منشــور يف جملــة األدب اإلســالمية، املجلــد األول، العــدد الرابــع، ربيــع الثــاين مجــادى اآلخــرة 

1415هـــ، ســبتمرب- نوفمــرب 1994 )ص88-84()1(. 

ومما ُيالحظ يف هذا املقال: 

- تنبيهــه عــى قلــة الكتابــة يف هــذا اجلانــب؛ حيــث يقــول: »وأود يف هــذا البحــث أن ألفــت أنظــار 

الء، وَنــَدَرت األقالم،  ت فيــه الــدِّ الباحثــن واملهتمــن بدراســات إعجــاز القــرآن إىل جانــٍب َعــزَّ

ــِت التأمــالت، وهــو جانــب اإلعجــاز البيــاين يف ســاحة القــراءات القرآنيــة املتواتــرة«.  وَقلَّ

ــة  ــا كاف ــيا أن علاءن ــب »ال س ــون اجلان ــٌب مضم ــو جانِ ــراءات ه ــاز يف الق ــب اإلعج - أنَّ جان

.» ــول اهلل ــندها إىل رس ــة س ــالمتها، وصح ــرون بس يق

ــد  ــة ق ــه املختلف ــريي بجوانب ــاز التعب ــب اإلعج ــن جان ــة م ــراءات القرآني ــن الق ــث ع - أنَّ احلدي

ــة  ــن روع ــث ع ــث كان احلدي ــاج(؛ حي ــراءات والحتج ــه الق ــب )توجي ــل يف كت ــن قب ــِدَم م ُخ

ــات.  ــروف والكل ــار احل ــباب اختي ــلوب، وأس ــم واألس النظ

ــذا لــو  - أنَّ اجلانــب الناقــص هنــا هــو اجلانــب اجلــايل األديب يف القــراءات كل عــى ِحــَدٍة، »وحبَّ

ُعنــي املتخصصــون بإبــراز هــذا اجلانــب الــذي يتصــل بأغــوار اللغــة والبالغــة أكثــر ممــا يتصــل 

باختــالف اللهجــات العربيــة«.

- التنبيــه عــى أنَّ بيــان أوجــه البالغــة يف إحــدى القراءتــن ال يعنــي تفضيــل قــراءة متواتــرة عــى 

غــريه تفضيــاًل يغــضُّ مــن شــأن القــراءة األخــرى.

ــه عنــد بيــان إعجــاز القــراءات ينبغــي املحافظــة عــى منطــوق اللغــة، وحدودهــا،  - التنبيــه عــى أنَّ

ه دائــرة اللغــة نفســها. وطاقتهــا التعبرييــة، واالبتعــاد عــن التكلــف الــذي ال ُتِقــرُّ

- اإلعجاز البياين الذي حتدث عنه املؤلف إنا كان يف آيات معينة.

)1(  وهــو منشــور عــى شــبكة اللوكــة حتــت هــذا الرابط:/https://www.alukah.net/literature_language/0/26،بتاريــخ 
ــق 2006/10/11م. 1427/9/18هـ املواف

https://www.alukah.net/literature_language/0/26
https://www.alukah.net/literature_language/0/26
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ثالًثــا: »مظاهــر اإلعجــاز ف انفــرادات اإلمــام أب جعفــر: دراســة تطبيقيــة«، للدكتــور أحــد بــن 

عــي بــن عبــد اهلل الســديس، مقــال منشــور يف جملــة الدراســات اإلســالمية، املجلــد 26، العــدد األول، 

ربيــع اآلخر 1435هـــ، فربايــر 2014م )ص154-133(.

وقد كان منهج هذه الدراسة كالتايل: 

- ُعنِيت الدراسة بمواضع من انفرادات اإلمام أيب جعفر املدين، أو انفرادات أحد رواته.

- بيَّنــت هــذه الدراســة وجــه اإلعجــاز املســتنبط مــن هــذه االنفــرادة، والفــرق بينهــا وبــن قــراءة 

اجلاعــة مــن حيــث املعنــى. 

ــه يف  ــر في ــا تظه ــاز إن ــل اإلعج ــإن دالئ ــط؛ ف ــريش فق ــالف الف ــى اخل ــة ع ــرصت الدراس - اقت

ــب.  الغال

- اقترصت الدراسة عى دراسة طريق الدرة دون طرق النر أو غري ذلك. 

- تناولت الدراسة اإلعجاز يف هذه القراءة من جهة اإلعجاز البياين دون أوجه اإلعجاز األخرى.

ــد  ــر أو أح ــام أيب جعف ــرادات اإلم ــع انف ــتقِص مجي ــرادات، ومل تس ــبع انف ــة س ــت الدراس - تناول

ــه لئــال يطــول البحــث. راويي

- الناذج املختارة هي التي يظهر فيها بجالٍء تقرير وجه اإلعجاز)1(.

- يبدأ بذكر اآلية، ثم ذكر القراءات، مع ذكر الشاهد من متن الدرة. 

- يذكر بعد ذلك توجيه القراءة التي سيستنبط منها وجه اإلعجاز فقط.

- يذكر بعد استكال التوجيه اللغوي؛ بيان وجه اإلعجاز. 

- تضمن البحُث مقدمات متهيدية يف: تعريف االنفرادة، وترمجة اإلمام أيب جعفر وراوييه.

)1(  )ص:136(. 
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رابًعــا: اإلعجــاز ف تنــوع وجــوه القــراءات، للدكتــور عبــد الكريــم إبراهيــم صالــح، طبــع يف 

مــرص، دار املحدثــن للبحــث العلمــي والرتمجــة والنــر )2007م(.

حتدث يف املبحث الثالث فيه عن اإلعجاز البياين يف تعدد وجوه القراءات القرآنية)1(. 

ــة  ــة جامع ــر يف جمل ــرازي، ن ــد الغ ــز مم ــور فائ ــة، للدكت ــراءات القرآني ــاز الق ــا: إعج خامًس

ــمرب، 2015م )ص332-291(.  ــو - ديس ــاين، يولي ــد الث ــادس، املجل ــدد الس ــارص، الع الن

- وقد درس أربع آيات من الناحية البالغية. 

- يبدأ املبحث بذكر القراءات القرآنية الواردة يف اآلية. 

- ثم يذكر توجيه القراءات من كتب أهل العلم. 

- ثم يذكر اإلعجاز يف تعدد القراءات.

ــاركة  ــي مش ــاين«، وه ــاز بي ــا إعج ــاين وف تعداده ــوع ف املب ــة تن ــراءات القرآني ــا: »الق سادًس

ــك يف  ــدة، وذل ــدكايل، باجلدي ــعيب ال ــة ش ــايل بجامع ــم الع ــتاذ التعلي ــي، أس ــن صدق ــور احلس للدكت

ــة  ــات القرآني ــوث يف الدراس ــة البح ــه جمموع ــذي نظمت ــاز« ال ــة واإلعج ــراءات القرآني ــر »الق مؤمت

بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية باجلديــدة باململكــة املغربيــة حتــت إرشاف جامعــة شــعيب الــدكايل 

ــدة.  باجلدي

ــامهتها يف  ــة، ومس ــة العربي ــل اللغ ــة داخ ــاين اللغوي ــع املب ــراءات يف تنوي ــة الق ــت قيم - وضح

إنتــاج بالغــة عربيــة راقيــة، وكذلــك تعددهــا، الــذي أدى إىل ظهــور إعجــاز بيــاين يف القــرآن الكريــم، 

حيــث صعــب عــى فطاحلــة اللغــة العربيــة أثنــاء نــزول الوحــي عــى تقليــده أو حماكاتــه)2(.

https://0i.is/Cc1i :1( مل أستطع الوقوف عى الكتاب، وقد أشار إليه املؤلف عى صفحته يف الفيس بوك حتت هذا الرابط(
http://diwanalarab.com/ :2(  موقــع ديــوان العــرب، بقلــم: عزيــز العربــاوي، الســبت 3 يوليــو 2010م، حتــت هــذا الرابــط(

spip.php?article24060.

https://0i.is/Cc1i
https://0i.is/Cc1i
http://diwanalarab.com/spip.php?article24060.
http://diwanalarab.com/spip.php?article24060.
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ــة  ــة«، مداخل ــورة الفات ــلل س ــن خ ــوي م ــاز اللغ ــة ف اإلعج ــراءات القرآني ــر الق ــابًعا: »أث س

للدكتــور مهــدي بــن عــي القرين، أســتاذ بجامعــة امللك خالــد بالســعودية، وذلــك يف مؤمتــر »القراءات 

القرآنيــة واإلعجــاز« الــذي نظمتــه جمموعــة البحــوث يف الدراســات القرآنيــة بكليــة اآلداب والعلــوم 

اإلنســانية باجلديــدة باململكــة املغربيــة حتــت إرشاف جامعــة شــعيب الــدكايل باجلديــدة.

ــح مكامــن اإلعجــاز اللغــوي يف هــذه الســورة االفتتاحيــة لكتــاب اهلل وقيمتهــا يف الصــالة  - وضَّ

والدعــاء وتربية النــشء)1(.

ــا: »أوجــه اإلعجــاز ف توجيــه القــراءات«، لألســتاذ الدكتــور نــارص بــن ســعود القثامــي،  ثامنً

ــة  ــة متعلق ــدوة علمي ــي( يف ن ــاز البالغ ــة واإلعج ــراءات القرآني ــور )الق ــا يف حم ــة قدمه ــة علمي ورق

ــرب)2(. ــاز يف املغ ــة واإلعج ــراءات القرآني بالق

ومل أستطع الوقوف عليها.

تاســًعا: »القــراءات القرآنيــة ووجــوه اإلعجــاز البلغــي«، ورقــة علميــة قدمهــا الســتاذ الدكتور 

ممــود بــن ســعد بــن عبــد احلميــد شــمس، مــن جامعــة الطائــف بالســعودية، ضمن حمــور )القــراءات 

القرآنيــة وأثرهــا يف الــدرس اللغــوي( يف نــدوة عــن القــراءات القرآنيــة واإلعجاز يف املغــرب)3(.

ومل أستطع الوقوف عليها.

http://diwanalarab.com/:1(  موقــع ديــوان العــرب، بقلــم: عزيــز العربــاوي، الســبت 3 يوليــو 2010م، حتــت هــذا الرابــط(
spip.php?article24060.

)2(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد اخلامس )ص:459(.
)3(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد اخلامس )ص:460(. 

http://diwanalarab.com/spip.php?article24060.
http://diwanalarab.com/spip.php?article24060.
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عــارًشا: »القــراءات القرآنيــة وإعجــاز النظــم«، الســتاذ الدكتــور خدجيــة إيكــر، كليــة اآلداب، 

ــن  ــدوة ع ــوي( يف ن ــدرس اللغ ــا يف ال ــة وأثره ــراءات القرآني ــور )الق ــن حم ــرب، ضم ــدة، املغ اجلدي

ــرب)1(. ــاز يف املغ ــة واإلعج ــراءات القرآني الق

ومل أستطع الوقوف عليها.

احلــادي عــرش: »مثــال عــل اإلعجــاز البيــاين ف ضــوء اختــلف القــراءات«، لســعيد النمرنــة، 

مقــال منشــور عى ملتقى أهــل احلديــث، منتدى القــرآن الكريــم وعلومــه، بتاريــخ 2012/4/26)2(. 

- تناول قوله تعاىل: ژ ڱ   ڱ  ڱ    ژ  ]املسد:4[. 

- أورد أقوال املفرسين يف معنى اآلية. 

اء يف اآلية.  - ثم أورد خالف القرَّ

- ثم أورد إعراب هاتن القراءتن. 

- ثم ذكر املعنى الداليل لكل قراءة؛ موضًحا وجه اإلعجاز فيها. 

ــن«،  ــه ف ضــوء أقــوال املفرسي ــاين عــرش: »اإلعجــاز البلغــي ف القــراءات: دراســة وتوجي الث

رســالة دكتــوراه، ملحمــود بــن ســعد بــن عبــد احلميــد شــمس، بــإرشاف: عمــر بــن يوســف محــزة، 

كليــة أصــول الديــن، جامعــة أم درمــان اإلســالمية، الســودان، 1432هـــ.

- تتنــاول هــذه الدراســة إعجــاز القــراءات البالغــي مــن حيــث العالقــة بــن مفهــوم اإلعجــاز 

ــك  ــرى، وكذل ــع األخ ــع دون املواض ــض املواض ــدة يف بع ــة الواح ــراءة يف الكلم ــي وورد الق البالغ

اء مجيعــا عــى قــراءة واحــدة يف بعــض الكلــات التــي هــي املتشــابه اللفظــي؛ فقــد تــرد  اتفــاق القــرَّ

)1(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد اخلامس )ص:460(.
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=282002 :2(  حتت هذا الرابط(

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=282002
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ــا، أو  اء مجيًع ــرَّ ــاق الق ــرى باتف ــع األخ ــا دون املواض ــض مواضعه ــة يف بع ــرى يف الكلم ــراءة األخ الق

ــن مــراًدا،  ــى القراءت ــان يف كلمــة يف بعــض املواضــع، حيــث يكــون معن ــان متواترت ــرد القراءت ــد ت ق

ــع أو  ــى اجلمي ــق ع ــا ينطب ــون معناه ــث يك ــدة؛ حي ــرة واح ــراءة متوات ــرد ق ــرى ت ــع األخ ويف املواض

هــو املــراد يف األصــل، بينــا تــرد األخــرى شــاذة، حيــث معناهــا ينطبــق عــى البعــض، أو ليــس هــو 

املــراد أصالــة، وقــد تــرد القــراءات يف الكلمــة ويــرى البعــض أهنــا لغــات يف الكلمــة، فقــد تبــن أن 

اء مجيعــا عــى قــراءة واحــدة  بعــض تلــك القــراءات هلــا دور رئيــس يف املعنــى املــراد، وقــد يتفــق القــرَّ

فيــا هــو مــن قبيــل متشــابه اللفظــي مــن حيــث ورود الكلمــة الواحــدة يف موضــع بلفــظ، ويف موضــع 

آخــر بلفــظ آخــر كـــ )مكــة، وبكــة( كل يف موضعــه، أو بثبــات حــرف العطــف يف موضعــه، و حذفــه 

يف موضــع آخــر، أو بتقديــم الكلمــة يف موضــع و تأخريهــا يف جمــل آخــر، أو بالتعريــف و بالتنكــري. 

- كان من أبرز نتائج الدراسة ما يأيت: 

 أن يف أقــوال أهــل التفســري مــا يؤكــد إعجــاز القــراءات البالغــي، فعندهــم كنــوز ضخمــة مــن 1. 

املعــاين حتتــاج ملــن جيمعهــا، ويرتبهــا، ويــربز إعجــاز القــراءات البالغي. 

 أن إعجــاز القــراءات البالغــي ثابــت حيــث لــكل قــراءة دور يف املعنــى، وذلــك مــن خــالل 2. 

ــواء  ــرى، س ــع األخ ــا دون املواض ــض مواضعه ــة يف بع ــراءات يف الكلم ــأيت: ورود الق ــا ي م

أكانــت متواتــرة أم شــاذة. اتفــاق القــراءات املتواتــرة عــى قــراءة، حيــث يكــون املعنــى ينطبــق 

عــى اجلميــع، ثــم ورود قــراءة أخــرى شــاذة، حيــث يكــون املعنــى ينطبــق عــى البعــض فقــط. 

اتفــاق القــراءات متواترهــا وشــاذها عــى قــراءة واحــدة فيــا هــو مــن قبيــل املتشــابه اللفظــي. 

ة  ــاذَّ أن يف بعــض القــراءات التــي يــرى البعــض: أهنــا لغــات، إعجــازا بالغيــا. أن القــراءة الّشَّ

جيمعهــا فقــدان التواتــر، ثــم هــي بعــد ذلــك عــى أنــواع منهــا : مــا وافــق الرســم و العربيــة، 

و منهــا : مــا خالــف الرســم و وافــق العربيــة، و منهــا : مــا خالــف الرســم و العربيــة، ومنهــا : 

مــا وافــق الرســم و خالــف العربيــة)1(. 

https://0i.is/2gQ0:1( من ملخص الرسالة املوجود عى هذا الرابط(

https://0i.is/2gQ0
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الثالــث عــرش: »اإلعجــاز البلغــي ف القــراءات: وقفــات تأمليــة«، للدكتــور ممــود شــمس، 

منشــور عــى ملتقــى أهــل التفســري، بتاريــخ 1430/2/25هـــ)1(.

- بدأ ببيان مفهوم اإلعجاز البالغي. 

- ثم ذكر أنواعه اإلعجاز البالغي، مع ذكر أمثلة له. 

- ثم ذكر ثالثة أمثلة لبعض أنواع اإلعجاز البالغي. 

- يبدأ بذكر القراءات يف اآلية.

- ثم يوجهها. 

- ثم يبن موضع اإلعجاز البالغي يف القراءات. 

ــني  ــور احلس ــتاذ الدكت ــدليل«، الس ــاز ال ــوه اإلعج ــة ووج ــراءات القرآني ــرش: »الق ــع ع الراب

آيــت ســعيد، كليــة اآلداب مراكــش، عرضــت يف مؤمتــر علمــي عــن القــراءات القرآنيــة واإلعجــاز 

ــرب)2(.  يف املغ

ومل أستطع الوقوف عليه.

اخلامــس عــرش: »العلقــة بــني القــراءات القرآنية املتواتــرة وإعجــاز القــرآن الكريــم«، للدكتور أحد 

بــن ممــد ممــد شــعبان، بحــث مقــدم يف املؤمتــر القــرآين الــدويل الســنوي )مقــدس 5( املنعقــد يف مركــز 

بحــوث القــرآن بجامعة ماليــا يف ماليزيــا، يف املــدة 16-1436/7/17ه، املوافق لـــ5-2015/5/6م)3(. 

ومل أستطع الوقوف عليه.

https://vb.tafsir.net/tafsir14883/#.Xc_oP1czbIU :1(  حتت هذا الرابط(
)2(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد اخلامس )ص:460(. 

)3(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد العرون، ذو احلجة 1436هـ)ص:434(. 
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الســادس عــرش: »دلئــل اإلعجــاز ف اإلجيــاز مــن قــراءات القــرآن«، للجيــي عــي أحــد بــلل، 

ــرآن  ــة الق ــه كلي ــذي نظمت ــة ال ــات القرآني ــراءات واملصطلح ــاز يف الق ــول اإلعج ــدويل ح ــر ال املؤمت

ــم بفــرع جامعــة األزهــر يف طنطــا، مــرص، 18-2012/11/19م = 4-1434/1/5هـــ)1(.  الكري

ومل أستطع الوقوف عليه.

الســابع عــرش: عقــدت كليــة أصــول الديــن ف الامعة اإلســلمية بغــزة، املؤمتــر الثالــث للعجاز 

ف القــرآن والســنة النبويــة، وكان أحــد حمــاور املؤمتر: »اإلعجــاز ف القــراءات املتواتــرة الصحيحة«)2(.

ولكني مل أستطع الوقوف عى البحوث املطروحة يف هذا املحور. 

الثامــن عــرش: »كتــاب اإلعجــاز اللغــوي ف القــرآن الكريــم«، وهــو منهــج لتدريــس 

البكالوريــوس ف جامعــة املدينــة العامليــة، وكان الــدرس احلــادي عــر فيهــا: »القــراءات القرآنيــة ومــا 

ــاز«)3(.  ــه للعج ــن أوج ــا م هب

وكان أحد املباحث املطروحة فيه: »اإلعجاز البياين واللغوي ف تنوع القراءات«.

- والناذج املطروحة يف هذا الكتاب ست آيات. 

- وعقــد مبحــث بعنــوان: »القــراءات وأثرهــا يف التوجيــه البالغــي وتنــوع األســاليب«، ومتــت 

فيــه دراســة تســع آيــات. 

ــاين،  ــروف املع ــب، وح ــرب والطل ــة اخل ــا: صيغ ــث؛ منه ــة يف مباح ــن البالغ ــكالم ع ــل ال - جع

ــا.  ــات، وغريه ــرة االلتف ظاه

- الكتاب مستفاد من دراسة »اإلعجاز يف تنوع وجوه القراءات« لعبد الكريم إبراهيم صالح.

http://ioquranics.com/bib/9:1(  انظر هذا الرابط(
https://0i.is/Kt9H:2(  انظر هذا الرابط(

https://al-maktaba.org/book/33838 :3(  انظر هذا الرابط(

http://ioquranics.com/bib/9
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التاســع عــرش: »اإلعجــاز البلغــي ف القــراءات القرآنيــة«، د. إبراهيــم ممــد البيومــي، مقــال 

ــر2019م، )ص ص48- ــر 1441هـ-أكتوب ــدد )654(، صف ــالمي، ع ــي اإلس ــة الوع ــور يف جمل منش

50(، وهــو منشــور أيًضــا عــى موقعهــا اإللكــرتوين)1(. 

- بدأ املقال باحلديث عن إعجاز القرآن. 

- ثم ثنى باحلديث عن تعدد القراءات القرآنية وأنه يعد مظهًرا من مظاهر اإلعجاز. 

ــر  ــة:4[، فذك ــاىل: ژ ٺ  ٺ    ٺ   ژ  ]الفاحت ــه تع ــو قول ــرآن وه ــاز الق ــااًل إلعج ــر مث ــم ذك - ث

ــا.  ــاز فيه ــه اإلعج ــنَّ وج ــة، وب ــواردة يف اآلي ــراءات ال الق

ــنبل  ــم س ــد إبراهي ــف: مم ــم، تألي ــع بينه ــة والم ــراءات القرآني ــاز ف الق ــرشون: اإلعج الع

ــة األوىل، 1437هـــ-2016م)2(.  ــا، الطبع ــرتاث، طنط ــة لل ــن، دار الصحاب وآخري

- اقترص الكتاب عى القراءات العر املتواترة. 

- هــدف الكتــاب الــردُّ عــى شــبهات املرجفــن الذيــن يشــككون يف القــراءات القرآنيــة مدعــن 

أن بينهــا تعارًضــا واختالًفــا. 

- بيان أوجه اإلعجاز يف اجلمع بن القراءات من نواحيه املختلفة)3(. 

احلــادي والعــرشون: أثــر اختــلف القــراءات القرآنيــة ف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآن، لفــلح 

خــري الديــن، إرشاف: حممــد زعــراط، رســالة دكتــوراه، يف كلية العلــوم اإلنســانية والعلوم اإلســالمية، 

قســم احلضــارة اإلســالمية، جامعة وهــران، اجلزائــر، 1435هـــ-2014م)4(. 

.http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=2344&Vol=654 :1(  حتت هذا الرابط(
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb213942-5227745&search=- الرابـط:  هـذا  حتـت   )2(

books
 ./https://www.alukah.net/culture/0/110840 :3(  انظر حتت هذا الرابط(

http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228 :4( انظر هذا الرابط(

http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=2344&Vol=654.
http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=2344&Vol=654.
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb213942-5227745&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb213942-5227745&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb213942-5227745&search=books
https://www.alukah.net/culture/0/110840/.
https://www.alukah.net/culture/0/110840/.
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228
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- بــدأت الرســالة بموضوعــات متهيديــة للبحــث؛ حيث ناقشــت القــراءات القرآنيــة، واألحرف 

الســبعة، ثــم مباحــث اإلعجــاز مــن حيــث مســائله، وضوابطــه، ومقاصــده، وبيــان عظمــة القــرآن 

والقــراءات، والــرد عــى مــن انتقــد القــراءات. 

- يف القســم الثــاين مــن البحــِث نصــوٌص منتقــاة تبــن إعجــاز القــراءات القرآنيــة مــن الناحيــة 

البالغيــة، وقــد يتعــرض لبعــض النواحــي األخــرى.

- يبــدأ الباحــث بمقدمــة طويلــة يــرح فيهــا املوضــوع الــذي حصــل فيــه اإلعجــاز؛ مــن جهــة 

الصــوت أو الترصيــف أو غــريه. 

- ثم يذكر القراءات الواردة يف اآلية. 

- ثم يوجهها التوجيه القرآين. 

- ثم يتحدث عن وجه اإلعجاز يف القراءتن. 

- كان الفصل الول يف اإلعجاز القرآين بن بالغة الكلات ودالالت األصوات. 

حتدث يف هذا الفصل عن اإلعجاز البالغي الصويت يف ثالث آيات. 

ــر يف ژ ۉ  ې  ې  ې   ېژ   ــايض إىل األم ــن امل ــول م ــي يف التح ــاز البالغ ــن اإلعج وع

]البقــرة:125[.

وعــن اإلعجــاز البالغــي يف التحــول مــن املضــارع إىل األمــر يف ژ  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  

]البقــرة:259[.  جبژ  

- وكان الفصل الثالث يف احلديث عن إعجاز النظم القرآين وتغاير القراءات. 

حتدث فيه عن إعجاز اتساع معاين النظم عند اختالف القراءات، وذكر فيه آيتن. 

ثم حتدث عن اإلعجاز البالغي بالتقديم والتأخري، ومثل له بمثالن. 
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ــه تعــاىل: ژ  ڄ  ڄ   ــه بقول ــل ل ــم حتــدث عــن اإلعجــاز البالغــي بالذكــر واحلــذف، ومث ث

]القصــص:23[.  ژ  ڃڃ  

الثــاين والعــرشون: »اللمحــة اإلعجازيــة ف متواتــر القــراءات القرآنيــة«، ملحمــد عبــد الواحــد 

ممــود الدســوقي، مكتبــة اإلمــام البخــاري، القاهــرة، 1434هـــ-2013م)1(. 

مل أستطع الوقوف عليه. 

الثالــث والعــرشون: »اإلعجــاز والقــراءات«، د. فتحــي عبــد القــادر فريــد، دار العلــوم للطباعــة 

والنــر، الطبعــة األوىل، 1402هـ-1982م.

- الفصل الول من الكتاب كان عن إعجاز القرآن. 

- الفصل الثاين عن نزول القرآن عى سبعة أحرف. 

- الفصل الثالث كان عن القراءات واإلعجاز)2(. 

ــاح  ــد الفت ــى عب ــرة، أ.د. املثن ــة املتوات ــراءات القرآني ــة ف الق ــاز الكلم ــرشون: إعج ــع والع الراب

ممــود ممــد، األســتاذ املشــارك بقســم التفســري وعلــوم القــرآن يف اجلامعــة، جملــة اجلامعة اإلســالمية، 

العــدد 182، الســنة 51، 1439هـــ، اجلــزء الثــاين. 

ــان املعــاين الكثــرية  - ركــز البحــث عــى جانــب إعجــاز الكلمــة، وأهنــا مقصــودة لذاتــا؛ لبي

التــي تتحقــق مــن خالهلــا.

- يعد إعجاز الكلمة يف القراءات القرآنية رافًدا من روافد اإلعجاز البياين.

http://ioquranics.com/cgi- :1(  وردت معلومــات الكتــاب يف موقــع املرصــد الــدويل للتفســري وعلــوم القــرآن، انظــر الرابــط(
bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24768

https://www.goodreads.com/ :2(  مل أقــف عــى الكتــاب، وإنــا اســتفدت وصَفــه مــن توصيــف الكتــاب عــى هــذا الرابــط(
book/show/29539336

http://ioquranics.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24768
http://ioquranics.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24768
http://ioquranics.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24768
https://www.goodreads.com/book/show/29539336
https://www.goodreads.com/book/show/29539336
https://www.goodreads.com/book/show/29539336


وصفيًة(. ِفاَت يف إِْعَجاز اْلِقَراَءات )ِدَراَسة ً امُلَْؤلَّ

47

- جاء البحث يف مبحثن: 

املبحث الول: الكلمة ذات األصل اللغوي املختلف يف القراءات القرآنية، وهي ثالث آيات. 

واملبحث الثاين: الكلمة ذات األصل اللغوي الواحد يف القراءات القرآنية. وفيه مطلبان: 

املطلب األول: األلفاظ ذات الداللة املتنوعة. وأورد فيه أربعة أمثلة.  

ــة: ژ   ٺ     ــن األمثل ــه م ــدة. وأورد في ــة الواح ــاظ ذات الدالل ــاين: األلف ــب الث املطل

ــرة:265[.  ٺژ  ]البق

- اكتفى البحُث بأمثلة قليلة دالٍة عى املراد، دون تكثري من النقول. 

- يورد الباحُث اآلية، ثم يذكر القراءات فيها، ثم يذكر توجيه القراءات.

- بعد أن ينتهي من هذا ينتقل إىل بيان إعجاز الكلمة. 

ــار  ــن ن ــواظ م ــل عليكــا ش ــاىل: ژيرس ــه تع ــاز ف قول ــراءات واإلعج ــرشون: »الق ــس والع اخلام

ونحــاس فــال تنتــرصانژ  ]الرمحــن:35[ ، مقــال منشــور ضمــن سلســلة مقــاالت بعنــوان: »كنــوز اإلبــداع 

يف اللغــة العربيــة«)1(.

- اكتفى باحلديث عن هذه اآلية. 

- املبحث األول كان عن معنى شواظ، ومعنى نحاس. 

- املبحث الثاين عن القراءة يف هاتن الكلمتن، وتوجيهها.

- املبحث الثالث: بيان وجه اإلعجاز يف اآلية. 

https://0i.is/clcQ :1( حتت هذا الرابط(

https://0i.is/clcQ
https://0i.is/clcQ
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الســادس والعــرشون: »مــن صــور اإلعجــاز البيــاين ف القــراءات القرآنيــة: اختــلف احلــركات 

اإلعرابيــة نموذًجــا«، بحــث منشــور ف جملــة آداب الفراهيــدي، كليــة اآلداب – جامعــة تكريــت، أ.د. 

حممــد خليــل إبراهيــم وأ.د. صــالح ســاير فرحــان العبيــدي، العــدد 27، أيلــول 2016م)1(. 

- اقترص البحث عى القراءات القرآنية املتواترة. 

- اقتــرص البحــث عــى بيــان اإلعجــاز البيــاين يف اختــالف احلــركات اإلعرابيــة يف قــراءة الكلمــة 

القرآنيــة. 

- كان املبحث الول: قراءات بن الرفع واجلزم. وذكر مثالن. 

- واملبحث الثاين: قراءات بن الرفع واجلر. وذكر مثالن.

- واملبحث الثالث: قراءات بن الرفع والنصب. وذكر مثالن.

- واملبحث الرابع: قراءات بن النصب واجلر. وذكر مثااًل واحًدا. 

- يبــدأ املبحــث بذكــر اآليــة، والقــراءات الــواردة فيهــا منســوبة إىل أصحاهبــا، ثــم توجيههــا مــن 

كتــب أهــل العلــم، ثــم بيــان اإلعجــاز الــذي فيهــا. 

الســابع والعــرشون: »سلســلة إعجــاز القــراءات القرآنيــة«، املهنــدس جعفــر فــوارس، نرهــا 

عــى الفيســبوك.

- ينــر يف كل مقــال إعجــاز آيــة مــن اآليــات، واآليــات التــي درســها هــي: ژ ڃ  چ  چ  

چ  ژ  ]األنعام:159[، ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ژ  ]األنبياء:87[، ژ ۉ  ې  ې  ې   ېژ  ]البقرة:125[، 

ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ  ]احلجــرات:6[، ژ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ژ  ]املائــدة:89[، ژ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ  ]املائــدة:6[. 

.https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=117243 :1(  انظر الرابط(

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=117243.
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=117243.
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- يذكر اآلية والقراءات التي فيها منسوبة إليها. 

- ثم يذكر حجة كل قراءة من كالم أهل العلم. 

- ثم يذكر وجه اإلعجاز يف تعدد القراءات يف اآلية. 

الســابع والعــرشون: »أوجــه اإلعجــاز يف القــراءات القرآنيــة«، وهــي أمســية اســتضافها نــادي 

القصيــم األديب، ألقاهــا د. عــار بــن أمــن الــددو، يــوم الثالثــاء 2016/6/14م. 

ــان  ــة، وذلــك يف بي ــاين يف القــراءات القرآني حتــدث فيهــا عــن بعــض مــن أوجــه اإلعجــاز البي

د هبــا أبــو جعفــر املــدين)1(.  ــه بعــض وجــوه القــراءات التــي تفــرَّ املعنــى الــذي يؤدي

الثامــن والعــرشون: »مظاهــر اإلعجــاز ف القــراءات القرآنيــة«، لفضيلــة الدكتور أحد الســديس، 

جــزء من حمــارضة منشــورة عــى اإلنرتنت حتــت سلســلة جمالــس أكاديميــة 3 )2(. 

ومن أهمِّ ما أشري إليه يف تلك املحارضة: 

- أن البحــث يف مظاهــر إعجــاز القــراءات إنــا عنــي بــه املتأخــرون، لكــن أصولــه موجــودة عنــد 

 . من ملتقد ا

- أنَّ الذي رصف املتقدمن عن الترصيح بوجه اإلعجاز يف القراءات أمور، منها: 

 ظن بعض اللغوين أن القراءات ليست توقيفية.   

 إخضاع بعض النحاة القراءات القرآنية ألصوهلم النحوية.   

 تقديم هلجة عى غريها، وتفضيل لغة عى أختها.   

https://0i.is/DLDe :1(  من موقع جريدة املدينة بتاريخ يوم الثالثاء 2016/6/14م حتت هذا الرابط(
)2(  حتــت هــذا الرابــط: https://vb.tafsir.net/tafsir42292/#.Xc_gHFczbIU وغــريه، ضمــن املجلــس الثالــث مــن سلســلة 
ــة  ــة العلمي ــع اجلمعي ــاون م ــورة، بالتع ــة املن ــلمية باملدين ــة اإلس ــم بالامع ــرآن الكري ــة الق ــا كلي ــي تعقده ــة، الت ــس أكاديمي جمال

الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه )تبيــان( فــرع املدينــة، وذلــك يــوم االثنــن 1435/5/16هـــ. 

https://0i.is/DLDe
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- أنَّ احلديــث عــن إعجــاز القــراءات هــو أعــى مرتبــة مــن توجيــه القــراءات، وال يكــون إال بعــد 
ــراءات.  توجيه الق

- أكثر أوجه اإلعجاز هو اإلعجاز البياين، وهناك أنواع أخرى من اإلعجاز؛ كالتريعي.

   املطلب الثاين: اإلعجاز التصويري

أوًل: »اإلعجــاز التصويــري ف القــراءات القرآنيــة ف قولــه تعــاىل: ژ ٺ ٺ ٺ  ژ ]الفاتــة:4[«، 

ــد  ــور عب ــتاذ الدكت ــم(، لألس ــرآن الكري ــاز الق ــوان: )إعج ــاالت بعن ــن مق ــر ضم ــن ع ــال الثام املق

الســالم مقبــل املجيــدي)1(.  

- حتدث فيه عن اإلعجاز التصويري يف القراءتن الواردتن يف اآلية. 

- بدأ بذكر القراءتن منسوبة ألصحاهبا. 

- ثم ذكر املشهدين اللذين تصوراهنا القراءتان. 

- ثم أورد سؤااًل: هل يمكن أن يكون أحٌد ملًكا دون أن يكون مالًكا؟

- ثم مجع بن املشهدين لتكوين الصورة الكلية. 

- ثم أورد خامتة يف تكامل القراءتن. 

ــع  ــة«، مقــال منشــور عــى موق ــري ف القــراءات القرآني ــالن عــل اإلعجــاز التصوي ــا: »مث ثانًي

ــالم ويب)2(. إس

- املثال الول: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک    ژ ]البقرة:10[

 -واملثال الثاين: قوله تعاىل: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ژ   ]البقرة:74[. 

https://0i.is/iGbm :1(  مقال منشور يف 2014/4/27 عى موقع طريق اإلسلم، حتت هذا الرابط(
https://0i.is/Wweh:2(  مقال منشور بتاريخ 2014/9/28م، واسم الكاتب: )إسلم ويب(، حتت هذا الرابط(

https://0i.is/iGbm
https://0i.is/Wweh
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- بدأ بذكر القراءات الواردة يف اآلية، مع توجيهها الرصيف. 

- ثم يقارن بن القراءتن من الناحية املعنوية. 

- ثم ُيَبنِّ كيف أن القراءتن صورت مشهدين خمتلفن. 

- ثم بيان احلكمة يف القراءتن. 

ثالًثــا: »أثــر اختــلف القــراءات القرآنيــة ف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآن«، لفــلح خــري الديــن، 

ــم  ــالمية، قس ــوم اإلس ــانية والعل ــوم اإلنس ــة العل ــوراه، يف كلي ــالة دكت ــراط، رس ــد زع إرشاف: مم

احلضــارة اإلســالمية، جامعــة وهــران، اجلزائــر، 1435هـــ-2014م)1(.

- وقــد كان الفصــل الرابــع فيــه عــن التغايــر القراءائــي واإلعجــاز التصويــري، وأورد فيــه مــن 

األمثلــة: ژ ڀ  ڀ   ٺ    ژ  ]املدثــر:50[. 

https://0i.is/jCvq:1(  انظر هذا الرابط(

https://0i.is/jCvq


52

   املطلب الثالث: بقية أنواع اإلعجاز اللغوي

ــواٍع أخــرى، والبحــث يف  ــان إىل أن إنَّ فــروع اللغــة -كــا هــو معلــوم- تتجــاوز البالغــة والبي

ــواع.  ــة األن ــاين إىل بقي إعجــاز القــرآن اللغــوي يتجــاوز اإلعجــاز البالغــي والبي

ولكنــي مل أقــف عــى يشٍء مكتــوب يف هــذه األنــواع، وقــد وجــدُت أن نــدوة »القــراءات القرآنية 

ــادى  ــن مج ــاين م ــاء يف األول والث ــاء واألربع ــي الثالث ــة يوم ــة املغربي ــدة يف اململك ــاز« املنعق واإلعج

األوىل عــام 1429هـــ، واملوافــق للســادس والســابع مــن مايــو عــام 2008م، قــد كان املحــور الثــاين 

فيهــا: )القــراءات وأثرهــا يف الــدرس اللغــوي(، ومــن املوضوعــات التــي اقرتحتهــا النــدوة يف هــذا 

املحــور: )القــراءات القرآنيــة ووجــوه اإلعجــاز الصــويت(، )القــراءات ووجــوه اإلعجــاز الــرصيف(، 

)القــراءات ووجــوه اإلعجــاز النحــوي(، ومــع ذلــك مل يقــم أيٌّ مــن الباحثــن بتقديــم أيِّ بحــٍث يف 

هــذه املجــاالت. 

إذن هــو جمــاٌل مفتــوٌح للدارســن والباحثــن ليبحثــوا فيــه، ويقدمــوا فيــه مــا يرونــه مــن أنــواع 

إعجــاز اللغــوي النحــوي والــرصيف واللغــوي املســتنبطة مــن القــراءات.
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املبحث الثاين:
اإلعجاز العلمي

املقصــود باإلعجــاز العلمــي: إخبــار القــرآن الكريــم أو الســنة النبويــة، بحقيقــة أثبتهــا العلــم 

.)1(
 ــة إدراكهــا بالوســائل البريــة يف زمــن الرســول التجريبــي، وثبــت عــدم إمكاني

والبحُث يف هذا النوع مل يكن كثرًيا، وقد وجدُت فيه ما ييل:

ــد  ــليان حمم ــور س ــي«، للدكت ــاز العلم ــا يف اإلعج ــرة وأثره ــة املتوات ــراءات القرآني أوًل: »الق
ــة، األردن)2(.  ــة مؤت ــة، جامع ــد قورش ــد حمم ــور أجم ــور، والدكت الدق

منهج هذا البحث:

ة.  اذَّ - تناول البحث دراسة الكلات القرآنية املتواترة فقط دون الّشَّ

ــا  ــي، وفيه ــاز علم ــا إعج ــد فيه ــه يوج ــاء أنَّ ــا العل ــر فيه ــي ذك ــات الت ــث اآلي ــاول البح - تن

ــار. ــتقراء دون االختي ــك باالس ــرة، وذل ــراءات متوات ق

ق البحُث إىل أثر اختالف هذه القراءات يف احلديث عن اإلعجاز العلمي.  - تطرَّ

ــد دالالت  ــٌر يف حتدي ــة أث ــراءات القرآني ــل للق ــايل: ه ــؤال الت ــث يف الس ــكلة البح ــرزت مش - ب

ــة.  ــات القرآني ــي لآلي ــاز العلم اإلعج

ــى  ــول املعن ــاًل لقب ــا وأص ــة ضابًط ــراءات القرآني ــالف الق ــار اخت ــث: اعتب ــداف البح ــن أه - م

ــه. ــي أو رفض ــاز العلم ــق باإلعج املتعل

ــد  ــد حمم ــن ول ــد األم ــيخ حمم ــدرم، والش ــعد يل ــداين وأ.د. س ــد الزن ــد املجي ــنة، لعب ــرآن والس ــي ف الق ــاز العلم ــل اإلعج )1(  تأصي
ــح )ص:30(.  ــد اهلل املصل ــور عب ــه، للدكت ــه وضوابط ــنة تارخي ــرآن والس ــي ف الق ــاز العلم )ص:17-18(، واإلعج

https://0i.is/VgFW :2(  انظر حتت هذا الرابط(

https://0i.is/VgFW
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ــة  ــة نظري ــند: دراس ــة الس ة صحيح ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــي( ف الق ــي )الطب ــاز العلم ــا: »اإلعج ثانًي
ــة،  ــي كنان ــة بن ــود عقل ــى حمم ــداد: د. جمتب ــري«، إع ــب النظ ــراءات والط ــري والق ــة ف التفس تطبيقي

أســتاذ التفســري وعلــوم القــرآن والقــراءات املشــارك بكليــة الريعــة، جامعــة نجــران، جملــة اجلامعــة 

ــدد 183 )ص409(.   ــق الع ــر، ملح ــث ع ــزء الثال ــالمية، اجل اإلس

منهج هذا البحث: 

ــة مل يســبق دراســتها يف  ــراءات ثابت ــند »وهــي ق ة صحيحــة الس ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــاده عــى الق - اعت

ــراءات  ة، أو الق ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــا بالق ــمى يف تراثن ــا يس ــي م ــي، وه ــا العلم ــص إعجازه ــا ي م

ــرق  ــن ط ــاءت م ــي ، ج ــبت إىل النب ــناد نس ــة اإلس ــا صحيح ــم أهن ــة، رغ اآلحادي

ــا«)1(. ــت إلين ــى وصل ــها حت ــرة نفس ــراءات املتوات الق

ــرآن  ــاز الق ــند يف إعج ــة الس ة صحيح ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــة الق ــات حجي ــل إثب ــث بتأصي ــدأ البح - ب

ــم.  الكري

ــا،  ــق هب ــة املتعل ــق العلمي ــراءات احلقائ ــذه الق ــت ه ــي أثبت ــا الت ــض القضاي ــث بع ــج البح - عال

ــراءات.  ــذه الق ــى ه ــالع ع ــم اط ــس لدهي ــن لي ــون مم ــاء الغربي ــه العل ــا درس ــة مل موافق

ــا  ــي يف حقيقته ــق، وه ــة حقائ ــاء الطبيع ــميها عل ــي يس ــا الت ــض القضاي ــُث لبع َض البح ــرَّ - تع

ــة سياســية إلخضــاع اخلصــوم والســيطرة عــى  ــال علمــي حــامل لعلائهــم، أو كذب »حمــض خي

األمــم التــي يســموهنا دول العــامل الثــالث، أو فرضيــات مــا زالــت حتتــاج الختبــارات إلثبــات 

ــا«)2(. ــا أو صدقه زيفه

ة صحيحــة الســند يف أبواب  ــاذَّ - كان مــن أهــداف البحــث ونتائجــه: إثبــات حجيــة القــراءات الّشَّ

اإلعجــاز عامــة؛ واإلعجــاز العلمــي خاصة. 

)1(  )ص:410-409(. 
)2(  )ص:411(. 
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- اآليات التي متت دراستها يف هذا البحث ثالث آيات.

ــاء  ــى أنب ــوف ع ــا للوق ــريي هل ــول التفس ــات واملدل ــول الكل ــوي يف أص ــث اللغ ــد البح - اعتم

وأخبــار قرآنيــة يف هــذه القــراءات زائــدة عــى القــراءات املشــهورة، هــذه األنبــاء تــم اختبارهــا 

مــن علــاء بالوســائل احلديثــة وبالبحــث املضنــى توصلــوا إليهــا، ممــا يظهــر إعجــاز القــرآن)1(. 

ــى احلاصــل باجلمــع بــن  ــن واللغويــن يف القراءتــن يذكــر املعن - بعــد أن يذكــر أقــوال املفرسي

ــن.  القراءت

- ثم يتبع ذلك عن احلديث بن االرتباط بن القراءة والعلم احلديث. 

- ختم املبحث بملخٍص جيمل فيه املسائل اللغوية والتفسريية واإلعجازية يف اآلية. 

ثالًثــا: »أثــر اختــلف القــراءات القرآنيــة ف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآين«، لفــلح خــري الديــن، 
إرشاف: ممــد زعــراط، رســالة دكتــوراه، يف كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم اإلســالمية، قســم 

احلضــارة اإلســالمية، جامعة وهــران، اجلزائــر، 1435هـــ-2014م)2(.

- حيث أورد مثااًل لإلعجاز الطبي بقوله تعاىل: ژ ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ  ]البقرة:222[)3(. 

- وأفــرد الفصــل الســابع للحديــث عــن اإلعجــاز العلمــي، وأورد لــه مثــااًل قولــه تعــاىل: ژ ې  

ــراف:57[. ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ     ژ  ]األع

)1(  انظر: )ص:453(.
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228:2(  انظر هذا الرابط(

)3(  )ص:309(. 

http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228
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رابًعــا: أقيــم يف عــام 1434هـــ مؤمتــًرا يف طنطــا يف مــرص بعنــوان: )املؤمتــر الــدويل الول حــول 
ــرع  ــم ف ــرآن الكري ــة الق ــة كلي ــت رعاي ــك حت ــة(، وذل ــات القرآني ــراءات واملصطلح ــاز ف الق اإلعج

جامعــة األزهــر بطنطــا، وذلــك يومــي األحــد واالثنــن 18 و19 نوفمــرب 2012م)1(. 

وكان حمــوره األول: اإلعجــاز العلمــي يف القــراءات القرآنيــة )الطــب – الفلك – النبــات – البحار 

ــوم األرض ... إلخ()2(. – عل

ومل أستطع الوقوف عى يشء من البحوث املطروحة يف هذا املحور. 

خامًســا: »ورقــة علميــة حــول اإلعجــاز العلمــي والقــراءات«، قدمها الســتاذ الدكتــور إدريس 
اخلرشــاف، ممثــل هيئــة اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة باملغــرب، يف نــدوة دوليــة عــن القــراءات 

ــاز يف املغرب)3(.  ــة واإلعج القرآني

ومل أستطع الوقوف عليها. 

سادًســا: »تعــدد معــاين القــراءات القرآنيــة« حلقــة قدمــت ضمــن برنامــج اإلعجــاز العلمــي 
يف القــرآن والســنة، يقدمهــا: د. حممــد ضحــاوي الباحــث يف اإلعجــاز اللغــوي للقــرآن والســنة )4(. 

https://0i.is/mk5o :1(  نر يف موقع اليوم السابع يوم األحد 18 نوفمرب 2012م، حتت رابط(
ر املؤمتر وُنِر عى موقع يوتيوب بتاريخ 2013/4/14م )2(  وقد ُصوِّ

 https://www.youtube.com/watch?v=LFx1zQpXcx8:اليوم الول حتت هذا الرابط 
https://www.youtube.com/watch?v=p_80ehQPThk:واليوم الثاين حتت هذا الرابط      

https://vb.tafsir.net/ :3(  ذكــره الدكتــور عبــد الرمحــن الشــهري ضمــن تقريــر قدمــه عــن املؤمتــر، موجــود حتــت هــذا الرابــط(
.tafsir19557/#.Xku7vGgzbIU

https://www.youtube.com/ الرابــط:  هــذا  حتــت   2016/7/16 بتاريــخ  يوتيــوب  موقــع  عــى  منشــور  وهــو    )4(
watch?v=m0AAHdrxdig

https://0i.is/mk5o
https://www.youtube.com/watch?v=LFx1zQpXcx8، 
https://www.youtube.com/watch?v=LFx1zQpXcx8، 
https://www.youtube.com/watch?v=p_80ehQPThk
https://www.youtube.com/watch?v=m0AAHdrxdig
https://www.youtube.com/watch?v=m0AAHdrxdig
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املبحث الثالث:
اإلعجاز الترشيعي

الريعــة اإلســالمية مــن جهــة أحكامهــا تنقســم إىل: أحــكام اعتقاديــة، وأحــكام عمليــة فقهيــة، 

وأحــكام أخالقيــة تربويــة؛ ويف هــذا املبحــث ســيكون الــكالم عــن اإلعجــاز التريعــي بأنواعــه. 

   املطلب األول: اإلعجاز الترشيعي العقدي

أوًل: »معــامل اإلعجــاز العقــدي ف القــراءات القرآنيــة )دراســة تطبيقيــة(«، إعــداد: د. أحــد بــن 
عــي الســديس)1(:

ويمكن تلخيص منهج املؤلف يف اآليت: 

- اقتــرص البحــث عــى دراســة اآليــات ذات العالقــة باالعتقــاد املشــتملة عــى وجــوه قــراءات 

متعــددة. 

- اقتــرص املؤلــف عــى نــاذج منتقــاة، دون اســتقصاء مجيــع أفــراد هذا املبحــث؛ ألنه االســتقصاء 

يطــول، والبحــُث كان بحًثــا منشــوًرا يف جملــة علميــة ال يتناســُب معها طــول الصفحات.

- اآليات التي متت دراستها ست آيات. 

- مل يتعــرض املؤلــف جلميــع القــراءات الــواردة يف اآليــات، وإنــا عــى بعــٍض مــن املتواتــر ممــا 

يظهــر بــه وجــه اإلعجــاز العقــدي بوضــوح.

)1(  وقــد كان للدكتــور أمحــد الســديس مداخلــة يف هــذا املوضــوع حتــت عنــوان: »اإلعجــاز العقــدي ف القــراءات القرآنيــة« يف مؤمتــر 
»القــراءات القرآنيــة واإلعجــاز« يف املغــرب. 
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ثانًيــا: »إعجــاز القــراءات القرآنيــة«، للدكتــور فائــز ممــد الغــرازي، األســتاذ املشــارك بقســم 
القــرآن الكريــم وعلومــه وعميــد كليــة الرتبيــة، النــادرة، جامعــة إب، نــر البحــث يف جملــة جامعــة 

النــارص، العــدد الســادس، املجلــد الثــاين، ديســمرب 2015م. 

منهج البحث: 

- كان هــدف الدراســة »بيــان إعجــاز تعــدد أوجــه القــراءات القرآنيــة«)1(، ومــن اجلوانــب التــي 

ــب العقدي. ــها: اجلان درس

- اآليات التي درسها أربع آيات. 

- يبدأ املبحث بذكر القراءات القرآنية الواردة يف اآلية. 

- ثم يذكر توجيه القراءات من كتب أهل العلم. 

- ثم يذكر اإلعجاز يف تعدد القراءات. 

ثالثــًا: »اإلعجــاز ف تنــوع وجــوه القــراءات«، للدكتــور عبــد الكريــم إبراهيــم صالــح، طبــع يف 
مــرص، دار املحدثــن للبحــث العلمــي والرتمجــة والنــر )2007م(.

حتدث يف املبحث األول فيه عن اإلعجاز العقدي يف تعدد وجوه القراءات القرآنية.

ومل أستطع الوقوف عى الكتاب. 

رابًعــا: »كتــاب اإلعجــاز اللغــوي ف القــرآن الكريــم«، وهــو منهــج لتدريــس البكالوريــوس ف 
جامعــة املدينــة العامليــة، وكان الــدرس احلــادي عــر فيهــا: »القــراءات القرآنيــة ومــا هبــا مــن أوجــه 

للعجــاز«)2(. 

)1(  )ص:291(. 
https://al-maktaba.org/book/33838 :2(  انظر هذا الرابط(

https://al-maktaba.org/book/33838
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وكان أحــد املباحــث املطروحــة فيــه: »اإلعجــاز ف تنــوع أوجــه القــراءات فيــم يتعلــق ببعــض 

مســائل العتقــاد«.

ومنهجه ف هذا املبحث:

- تذكر اآلية، ثم القراءة، ثم وجه اإلعجاز العقدي فيها.

- كان املطلب األول هو: مطلب أفعال العباد، وحتدث فيه عن القراءات يف ثالث آيات. 

- واملطلب الثاين: ما يتعلق بالنبوات، وذكر فيه آيتن. 

ــري  ــالح خ ــرآن«، لف ــاز الق ــور اإلعج ــان ص ــة يف بي ــراءات القرآني ــالف الق ــا:»أثر اخت خامًس
ــالمية،  ــوم اإلس ــانية والعل ــوم اإلنس ــة العل ــوراه، يف كلي ــالة دكت ــراط، رس ــد زع ــن، إرشاف: حمم الدي

ــر، 1435هـــ-2014م)1(. ــران، اجلزائ ــة وه ــالمية، جامع ــارة اإلس ــم احلض قس

حيث كان الفصل الثاين منه يف احلديث عن إعجاز القراءات العقائدي: 

ــن  ــى ب ــق عيس ــه خل ــر مثال ــة، وذك ــدرة اإلهلي ــاز الق ــي وإعج ــر القرائ ــوع الول: التغاي - املوض

مريــم يف قولــه تعــاىل: ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ  ]مريــم:24[. 

- املوضــوع الثــاين: التغايــر القرائــي واإلعجــاز العقائــدي، وذكــر مثــااًل لــه البعــث والنشــور يف 

قولــه: ژ  ٹ  ڤ     ژ  ]البقــرة:260[. 

ــه أورد يف إعجــاز القــراءات املقاصــدي يف حفــظ الديــن قولــه تعــاىل: ژ ڻ  ۀ  ۀ   - كــا أنَّ

ہہ  ژ  ]البقــرة:116[. 

http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228 :1( انظر هذا الرابط(

http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228
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   املطلب الثاين: اإلعجاز الترشيعي الفقهي
لقــد أشــار الزركــي  يف الربهــان إىل أنَّ اختــالف القــراءات يــؤدي أحَياًنــا إىل اختــالف 

األحــكام الرعيــة العمليــة الفقهيــة)1(. 

وهــذا االختــالف يف األحــكام ليــس ِمــن بــاب اختــالف الفقهــاء ُيْعَمــل بأحــد القولــن، وإنــا 

جيــب العمــل بكلتــا القراءتــن)2(.

ومما وقفت عليه من املؤلفات يف إعجاز القراءات الفقهي:

أوًل: »اإلعجــاز ف تنــوع وجــوه القــراءات«، للدكتــور عبــد الكريــم إبراهيــم صالــح، طبــع يف 
مــرص، دار املحدثــن للبحــث العلمــي والرتمجــة والنــر )2007م(.

حتدث يف املبحث الثاين فيه عن اإلعجاز التريعي الفقهي يف تعدد وجوه القراءات القرآنية.

ــة  ــة جامع ــر يف جمل ــرازي، ن ــد الغ ــز مم ــور فائ ــة«، للدكت ــراءات القرآني ــاز الق ــا: »إعج ثانًي
ــمرب، 2015م )ص:332-291(.   ــو – ديس ــاين، يولي ــد الث ــادس، املجل ــدد الس ــارص، الع الن

ومنهجه ف احلديث عن اإلعجاز الترشيعي الفقهي: 

- اآليات التي تناوهلا من ناحية اإلعجاز الفقهي مخس آيات. 

- يبدأ املبحث بذكر القراءات القرآنية الواردة يف اآلية. 

- ثم يذكر توجيه القراءات من كتب أهل العلم. 

- ثم يذكر اإلعجاز يف تعدد القراءات.

)1(  الربهان ف علوم القرآن، للزركي  )474/1(. 
)2(  أحكام القرآن، البن العريب )169/1(. 
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ثالثــًا: »القــراءات القرآنيــة ووجــه إعجازهــا ف اســتنباط الحــكام الرشعيــة«، الســتاذ الدكتــور 
ميمــون باريــش، كليــة اآلداب، مراكــش، املغــرب، ورقــة علميــة قدمــت يف مؤمتــر القــراءات القرآنيــة 

واإلعجــاز يف املغــرب)1(. 

ومل أستطع الوقوف عليها.

ــعد  ــن س ــود ب ــركات«، ملحم ــلف احل ــا باخت ــع بتنوعه ــراءات ف الترشي ــاز الق ــا: »إعج رابًع
ــة  ــات القرآني ــراءات واملصطلح ــاز يف الق ــول اإلعج ــدويل ح ــر ال ــمس، املؤمت ــد ش ــد احلمي ــن عب ب

الــذي نظمتــه كليــة القــرآن الكريــم بفــرع جامعــة األزهــر يف طنطــا، مــرص، 18-2012/11/19م = 

4-1434/1/5هـــ)2(.

ومل أستطع الوقوف عليها.

خامًســا: »كتــاب اإلعجــاز اللغــوي ف القــرآن الكريــم«، وهــو منهــج لتدريــس البكالوريــوس 
ف جامعــة املدينــة العامليــة، وكان الــدرس احلــادي عــر فيهــا: »القــراءات القرآنيــة ومــا هبــا مــن أوجــه 

 .)3 للعجاز«)

وكان أحد املباحث املطروحة فيه: »تنوع القراءات القرءانية من حيث اإلعجاز الترشيعي الفقهي«.

- تذكر اآلية، ثم القراءة، ثم وجه اإلعجاز العقدي فيها.

- والناذج املطروحة للدراسة هي ثالث آيات. 

ــري  ــلح خ ــرآن«، لف ــاز الق ــور اإلعج ــان ص ــة ف بي ــراءات القرآني ــلف الق ــر اخت ــا: »أث سادًس
ــالمية،  ــوم اإلس ــانية والعل ــوم اإلنس ــة العل ــوراه، يف كلي ــالة دكت ــراط، رس ــد زع ــن، إرشاف: مم الدي

ــر، 1435هـــ-2014م)4(. ــران، اجلزائ ــة وه ــالمية، جامع ــارة اإلس ــم احلض قس

)1(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد اخلامس )ص:461(، ضمن تقرير حتدث فيه عن املؤمتر. 
https://0i.is/18ep:2( انظرهذاالرابط(

https://al-maktaba.org/book/33838 :3(  انظر هذا الرابط(
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228 :4( انظر هذا الرابط(

https://0i.is/18ep
https://al-maktaba.org/book/33838
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228
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- حتدث فيه يف الفصل اخلامس عن القراءات واإلعجاز التريعي الفقهي. 

ــة: ژ ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ     ژ   ــادات آي ــي يف العب ــاز التريع ــااًل لإلعج - أورد مث

ــدة:6[.  ]املائ

- وأورد مثااًل لإلعجاز التريعي يف العالقات الزوجية آية: ژ ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ ]البقرة:222[. 

   املطلب الثالث: اإلعجاز الرتبوي يف القراءات
ــاز  ــر اإلعج ــدم ف مؤمت ــث ق ــرة«. بح ــراءات املتوات ــوي للق ــاز الرتب ــوه اإلعج ــن وج أوًل: »م
ــة  ــرع جامع ــم ف ــرآن الكري ــة الق ــه كلي ــذي نظمت ــة، وال ــات القرآني ــراءات واملصطلح ــي ف الق العلم

ــرب/2012م)1(.  ــا، 18/نوفم ــر بطنط األزه

ومل أقف عليه. 

ثانًيــا: أثــر اختــلف القــراءات القرآنيــة ف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآن«، لفــلح خــري الديــن، 
ــم  ــالمية، قس ــوم اإلس ــانية والعل ــوم اإلنس ــة العل ــوراه، يف كلي ــالة دكت ــراط، رس ــد زع إرشاف: مم

احلضــارة اإلســالمية، جامعــة وهــران، اجلزائــر، 1435هـــ-2014م)2(.

ــه  ــااًل قول ــه مث ــوي يف القــراءات، وذكــر في - حتــدث يف الفصــل الســادس عــن اإلعجــاز الرتب

تعــاىل: ژ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ ]غافــر:35[.

https://0i.is/y4f5:1( موقع اليوم السابع حتت هذا الرابط(
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228:2( انظر هذا الرابط(

https://0i.is/y4f5
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228
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A

احلمــد هلل وكفــى، والصــالة والســالم عــى النبــي املصطفــى، املبعــوث بخــري اهلــدى، وعــى آلــه 

وصحبــه ومــن تــال، وبعــد ...

ــذا  ــالل ه ــن خ ــت يل م ــي تبين ــات الت ــج والتوصي ــض النتائ م بع ــدِّ ــث ُأَق ــذا البح ــام ه يف خت

ــايل: ــي كالت ــث، وه البح

   النتائج: 

ــام بعــد، فمــع وجــود مؤلفــاٍت  ــه عــى وجــه الت - إنَّ البحــَث يف هــذا املوضــوع مل يســتوِف حقَّ

متنوعــة مطولــة وخمتــرصة، ومقــاالت وتغريــدات، إال أنَّ العلــم مــا زال يتــاج إىل مزيــِد تأليــٍف 

وعنايــة. 

ــرٌي مــن املؤلفــات التــي يمكــن أن تنــدرج ضمــن إعجــاز القــراءات مل يعنــون هلــا املؤلفــون  - كث

ــا  ــا فإهن ــروا فيه ــن أن ينظ ــى الباحث ــا، وع ــا هن ــي ال أذكره ــا جعلن ــاز(، مم ــوان: )إعج بعن

تســتحق أن ُتراجــع، مثــل: )التوجيــه البلغــي للقــراءات القرآنيــة( للدكتــور أمحــد حممــد ســعد، 

و)الوجــوه البلغيــة ف توجيــه القــراءات القرآنيــة( للدكتــور حممــد أمحــد اجلمــل، بــل كل كتــب 

ــه  ــن أوج ــا م ــون أوجًه ــا يك ــا م ــتخرج منه ــتطاع أن يس ــا اس ــر فيه ــن َنَظ ــراءات َم ــه الق توجي

ــراءات. ــاز الق إعج

ة  ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــا إىل الق ــل تعداه ــرة، ب ــراءات املتوات ــى الق ــرص ع ــراءات مل يقت ــاز الق - إنَّ إعج

ــه.  ــت علي ــٍد وقف ــٍث واح ــالل بح ــن خ ــك م ــة، وذل واآلحادي

َفــق العلــاء عــى إعجــاز القــرآن اللغــوي البيــاين، واختلفــوا فيــا عــداه؛ وقــد ظهــر أثــُر ذلــك  - اتَّ

ونتيجُتــه يف هــذه الدراســات، حيــث كانــت البحــوث يف اإلعجــاز البيــاين أكثــُر أنــواع البحــوث 

ِمــن ناحيــة الكــمِّ والكيــف أيًضــا.



64

ــت الدراســات عــى بيــان اإلعجــاز يف القــراءات التــي يــؤدي اختالُفهــا إىل اختــالف يف  - انَصبَّ

املعنــى، أمــا مــا كان اختالًفــا يف األداء كالتســهيل والرتقيــق واإلمالــة ونحــو ذلــك فلــم يتعرضوا 

لــه يف يشء. 

ــض  ــت أو بع ــاؤها يف اإلنرتن ــود أس ــة موج ــاالت واألوراق األكاديمي ــوث واملق ــض البح - بع

املجــاالت والبحــوث، لكنــي مل أســتطع الوقــوف عليهــا بــأي طريقــة كانــت؛ ســواء ورقيــة أو 

ــة.  إلكرتوني

- الكتابــة يف )إعجــاز القــراءات( تعتمــد بشــكل كبــري عــى )توجيــه القــراءات(؛ فاإلعجــاز فــرٌع 

مــن فــروع التوجيــه، وثمــرة مــن ثــاره. 

ــة  ــة، بــل كانــت األوعي ــع القــراءات القرآني - مل أقــف عــى كتــاب حتــدث عــن اإلعجــاز يف مجي

ــا مهتمــة باحلديــث عــن جانــٍب واحــد مــن جوانــب اإلعجــاز كاإلعجــاز البالغــي  املعرفيــة إمَّ

ــا شــاملًة ولكنهــا تنتقــي أمثلــًة وتتحــدث عنهــا.  أو العقــدي أو غــريه، وإمَّ

   التوصيات: 

-  ال ُبــدَّ ِمــن العنايــة بجوانــب هــذا املوضــوع، فهــو بــاٌب يمكــن أن ُيْفَتــح فيــه مئــات الرســائل 

ه مــن الدراســة والبحــث.  العلميــة والبحــوث، لــو ُأْعطِــَي مــا يســتحقُّ

- ِمــن املعــروف أنَّ توجيــه القــراءات لــه أوجــه: فِمنــه التوجيــه النحــوي، ومنــه التوجيــه الرصيف، 

والتوجيــه باعتبــار هلجــات القبائــل؛ ومل أِجــد َمــن تكلــم عــن أوجــه اإلعجــاز يف هــذه النواحي. 

ــذه  ــزت ه ــد متيَّ ــرة، وق ــنوات املتأخ ــذه الس ــه يف ه ــة في ــوادر الكتاب ــرت ب ــم ظه ــذا العل - ه

ــود، أو  ــي املعه ــف الورق ــواء التألي ــف؛ س ــن التألي ــٍة م ــة متنوع ــواٍع خمتلف ــود أن ــنوات بوج الس

ــورات،  ــدات، أو املنش ــاالت، أو التغري ــق املق ــن طري ــة ع ــه املختلف ــرتوين بأنواع ــر اإللك الن

ــو  ــا ه ــاك مم ــا وهن ــرة هن ــوًرا متناث ــد أم ــِم جي ــذا العل ــَث يف ه ــل الباح ــا جيع ــك؛ مم ــو ذل أو نح
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عرضــٌة للتلــف والفقــدان، فمــن املناســب أن ُتوِجــد اجلامعــات املتخصصــة جلاًنــا جتمــع مثــل 

هــذه التغريــدات واملنشــورات واملقــاالت يف ملفــات ورقيــة وتصنفهــا وتطبعهــا وحتفظهــا؛ لئــال 

ــك. ــة ونحــو ذل ــات اإللكرتوني ــر اهلج ــل خماط ــود مث ــع وج ــرتاث م ــذا ال ــل ه ــع مث يضي

ــت بعــض الدراســات يف إعجــاز قــراءات قــارئ معــن؛ كــا كتــب يف انفــرادات أيب  - لقــد ُكتَِب

جعفــر، ممــا يعنــي أنــه يمكــن أن ُيفتــح املجــال أمــام الباحثــن يف كل روايــة عــى حــدة للكتابــة 

ــا.  يف إعجازه

ــة  ــع الفهرس ــك مواق ــة، وكذل ــدوات العلمي ــن الن ــر ع ــدم تقاري ــي تق ــالت الت - أويص املج

اإللكرتونيــة التــي تفهــرس الرســائل العلميــة واملقــاالت والنــدوات ونحوهــا؛ أن تقــوم بإحلــاق 

ــًة مــع عــدم توفــر  ملخــٍص لــكل بحــٍث بأهــم مســائله التــي طرحهــا ونتائجــه وتوصياتــه، خاصَّ

كثــري مــن تلــك األطروحــات.

ــة  ــراءات القرآني ــع الق ــاز يف مجي ــه اإلعج ــن أوج ــدث ع ــة تتح ــوعة علمي ــي موس - أويص بتبن

ــا.  ــوع إليه ــهل الرج ــا يس ــون مرجًع ــٍد؛ لتك ــكان واح ــا يف م ــواردة، وجتمعه ال
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1. أثــر اختــلف القــراءات القرآنيــة ف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآين، لفــالح خــري الديــن، إرشاف: 

حممــد زعــراط، رســالة دكتــوراه، يف كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم اإلســالمية، قســم احلضــارة 

اإلســالمية، جامعــة وهــران، اجلزائــر، 1435هـــ-2014م.

ــن العــريب املعافــري اإلشــبييل املالكــي  ــو بكــر ب ــد اهلل أب 2. أحــكام القــرآن، للقــايض حممــد بــن عب

)ت:543هـــ(، راجــع أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: حممــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتب 

العلميــة، بــريوت- لبنــان، الطبعــة الثالثــة، 1424هـــ-2003م. 

ــوح،  ــربي األش ــراء، ص ــات الق ــراءات واجتاه ــخ الق ــة ف تاري ــة: دراس ــراءات القرآني ــاز الق 3. إعج

ــة، القاهــرة، الطبعــة األوىل، 1419هـــ-1998م.  مكتبــة وهب

ــيوطي )ت:911هـــ(،  ــر الس ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــن عب ــالل الدي ــرآن، جل ــوم الق ــان ف عل 4. اإلتق

ــاب، 1394هـــ-1974م.  ــة للكت ــة العام ــة املرصي ــم، اهليئ ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم حتقي

5. اإلعجــاز البيــاين ف ضــوء القــراءات القرآنيــة املتواتــرة، لألســتاذ الدكتــور أمحــد بــن حممــد اخلراط، 

ــاف  ــالمية واألوق ــؤون اإلس ــف، وزارة الش ــف الري ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــع جمم طب

والدعــوة واإلرشــاد، اململكــة العربيــة الســعودية، املدينــة املنــورة، 1426هـــ.

ــز  ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــور عب ــه، للدكت ــه وضوابط ــنة تارخي ــرآن والس ــي ف الق ــاز العلم 6. اإلعج

ــة، 1427هـــ-2006م.  ــة الثاني ــح، الطبع املصل

7. اإلعجاز اللغوي ف القرآن الكريم، منهج درايس يف جامعة املدينة العاملية، ماليزيا. 

8. اإلعــلم بــم ف ديــن النصــارى مــن الفســاد والوهــام وإظهار ماســن اإلســلم، أليب عبــد اهلل حممد 

بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت:671هـــ(، 

حتقيــق: د. أمحــد حجــازي الســقا، دار الــرتاث العــريب.
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ــد  ــن عب ــن ســليان ب ــع نجــم الدي ــة، أليب الربي 9. النتصــارات اإلســلمية ف كشــف شــبه النصاني

القــوي بــن عبــد الكريــم الطــويف الــرصرصي )ت:716هـــ(، حتقيــق: ســامل بــن حممــد القــرين، 

مكتبــة العبيــكان، الريــاض، الطبعــة األوىل، 1419هـــ. 

10.البحــر املحيــط ف التفســري، أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــيل بــن يوســف بــن حيــان أثــري 

الديــن األندلــي )ت:745هـــ(، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر، بــريوت، 1420هـ. 

11.البــدور الزاهــرة ف القــراءات العــرش املتواتــرة مــن طريقــي الشــاطبية والــدرة، لعبــد التــاح بــن 

عبــد الغنــي بــن حممــد القــايض )ت:1403هـــ(، دار الكتــاب العــريب، بــريوت - لبنــان. 

ــي  ــادر الزرك ــن هب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــدر الدي ــد اهلل ب ــرآن، أليب عب ــوم الق ــان ف عل 12.الربه

ــو الفضــل إبراهيــم، الطبعــة األوىل، 1376هـــ-1957م.  )ت:794هـــ(، حتقيــق: حممــد أب

ــي  ــوف الثعالب ــن خمل ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــد عب ــرآن، أليب زي ــري الق ــان ف تفس ــر احلس 13.الواه

ــرتاث  ــاء ال ــود، دار إحي ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــوض، وع ــيل مع ــد ع ــق: حمم )ت:875هـــ(، حتقي

العــريب، بــريوت، الطبعــة األوىل، 1418هـــ. 

ــي  ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــد ب ــحاق أمح ــرآن، أليب إس ــري الق ــن تفس ــان ع ــف والبي 14.الكش

)ت:427هـــ(، حتقيــق: اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: أ. نظــري الســاعدي، دار 

ــان، الطبعــة األوىل، 1422هـــ-2002م.   ــرتاث العــريب، بــريوت - لبن ــاء ال إحي

ــاين  ــب األصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس ــرآن، أليب القاس ــب الق ــردات ف غري 15.املف

)ت:502هـــ(، حتقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم/ الــدار الشــامية، دمشــق/ بــريوت، 

ــة األوىل، 1412هـ. الطبع

16.املنظومــة التربيزيــة ف العقيــدة الصحيحــة الســنية، رشح وتوثيــق: مــرزوق بــن هيــاس آل مــرزوق 

الزهــراين، مكتبــة العلــوم واحلكــم، املدينــة املنــورة - اململكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة األوىل، 

1426هـ-2005م. 



68

17.النــرش ف القــراءات العــرش، لشــمس الديــن أيب اخلــري حممــد بــن حممــد بــن يوســف ابــن اجلــزري 

)ت:833هـــ(، حتقيــق: عــيل حممــد الصبــاغ، املطبعــة التجاريــة الكربى.

18.اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة ف علــم معــاين القــرآن وتفســريه وأحكامــه ومجــل مــن فنــون علومه، أليب 

حممــد مكــي بــن أيب طالــب محــوش بــن حممــد بــن خمتــار القيــي القــريواين األندلــي القرطبــي 

ــث  ــا والبح ــات العلي ــة الدراس ــة بكلي ــائل جامعي ــة رس ــق: جمموع ــي )ت:437هـــ(، حتقي املالك

العلمــي جامعــة الشــارقة، بــإرشاف: أ.د. الشــاهد البوشــيخي، النــارش: جمموعــة بحــوث الكتــاب 

ــة الريعــة والدراســات اإلســالمية بجامعــة الشــارقة، الطبعــة األوىل، 1429هـــ- والســنة، كلي

2008م. 

ــدروم،  ــعاد يل ــداين، وأ.د. س ــد الزن ــد املجي ــنة، لعب ــرآن والس ــي ف الق ــاز العلم ــل اإلعج 19.تأصي

ــان.  ــريوت - لبن ــة، ب ــة العرصي ــيخ، املكتب ــد الش ــن ول ــد األم وحمم

20.تفســري ابــن كثــري = تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش 

البــرصي الدمشــقي )ت:774هـــ(، حتقيــق: ســامي بــن حممــد ســالمة، دار طيبــة للنــر والتوزيع، 

الطبعــة الثانية، 1420هـــ-1999م. 

21.تفســري القرطبــي = الامــع لحــكام القــرآن، أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح 

األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت:671هـــ(، حتقيــق: أمحــد الــربدوين وإبراهيــم 

أطفيــش، دار الكتــب املرصيــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1384هـــ-1964م. 

22.متهيــد الوائــل ف تلخيــص الدلئــل، للقــايض أيب بكــر حممــد بــن الطيــب بــن حممــد بــن جعفــر 

بــن القاســم الباقــالين املالكــي )ت:403هـــ(، حتقيــق: عــاد الديــن أمحــد حيــدر، مؤسســة الكتــب 

الثقافيــة، لبنــان، الطبعة األوىل، 1407هـــ-1987م. 

23.لبــاب التأويــل ف معــاين التنزيــل = تفســري اخلــازن، لعــالء الديــن عــيل بــن حممــد بــن إبراهيــم 

بــن عمــر الشــيحي أيب احلســن املعــروف باخلــازن )ت:741هـــ(، تصحيــح: حممــد عــيل شــاهن، 
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دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة األوىل، 1415هـــ. 

24.لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــيل أيب الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــي اإلفريقــي )ت:711هـــ(، دار صــادر، بــريوت، الطبعــة الثالثــة، 1414هـــ. 

25.مباحــث ف إعجــاز القــرآن، د. مصطفــى مســلم، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الثالثــة، 1426هـــ-
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

   موضوع البحث:

ة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــرصي يف ســورة البقــرة مــن  ــاذَّ ــات الّشَّ جيمــع هــذا البحــث املروي

ة. ــاذَّ خــالل كتــب القــراءات الّشَّ

  أهداف البحث:

- الوقوف عى املرويات عن اإلمام أيب عمرو البرصي، ومعرفة سعة اطالعه يف اللغة.

ة املروية عن اإلمام أيب عمرو البرصي يف سورة البقرة . اذَّ - حرص القراءات الّشَّ

اء العرة. ة املروية عن القرَّ اذَّ - فتح اآلفاق أمام الباحثن؛ لدراسة القراءات الّشَّ

   مشكلة البحث:  اإلجابة عن اآليت:

ة عن اإلمام أيب عمرو البرصي يف سورة البقرة؟ اذَّ - كم عدد املرويات الّشَّ

ة وجه يف اللغة العربية؟ اذَّ - هل هلذه املرويات الّشَّ

- ما سبب شذوذ هذه القراءات املروية عن اإلمام أيب عمرو البرصي؟

  نتائج البحث: 

- مجيع املواضع املذكورة يف البحث وافقت وجه من وجوه العربية.

- السبب الرئيس يف شذوذ املرويات املذكورة يف هذا البحث هو انقطاع السند.

ة )املفتاحيَّة(: الَّ    الكلامت الدَّ

ة. اذَّ أبو عمرو - البرصي -  البقرة -  القراءات -  الّشَّ
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

F

إنَّ احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا وســيئات 

أعالنــا، مــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه.

وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه، وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله، صلــوات اهلل 

عليــه وعــى آلــه وأصحابــه أمجعــن، وبعــد:

مل ينــل كتــاب مــن كتــب األمــم الســابقة مثــل مــا نــال القــرآن مــن عنايــة ربانيــة، حيــث تــوىل اهلل 

حفظــه بنفســه، قــال تعــاىل: ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ ژ ]احلجــر: 9[، وإنَّ مــن أســباب حفظــه بعــد 

اء، فحفظــوه يف الصــدور، ودونــوه يف  ــَض اهلل هلــذا القــرآن العلــاء والقــرَّ حفــظ اهلل تعــاىل لــه، أن قيَّ

نــوا مــا اســتخلصوه ومــا  الســطور، فاشــتغل العلــاء باالهتــام بــكل مــا فيــه مــن منافــع وعلــوم، فدوَّ

اســتخرجوه مــن هــذا الكتــاب العظيــم.

وإنَّ مــن أهــم تلــك العلــوم التــي اجتهــد فيهــا العلــاء قديــًا وحديثــًا علــم القــراءات، فقــد أكثر 

العلــاء التصنيــف، والتأليــف يف هــذا العلــم ؛ لرفــه، ولتعلقــه بــكالم اهلل ، فأفــردوا مؤلفــات 

ة، وأخــرى حــوت األمريــن معــًا، والقــراءات املتواتــرة عــن  ــاذَّ يف القــراءات املتواتــرة وأخــرى يف الّشَّ

ة املنســوبة إىل أحــد منهــم فقليــل مــن اهتــم  ــاذَّ ــا املرويــات الّشَّ اء الســبعة معروفــة ومشــهورة، وأمَّ القــرَّ

هبــا، فهــي منثــورة يف كثــري مــن كتــب القــراءات، والتفســري، ومعــاين القــرآن، واللغــة، فأحببــت أن 

ــرية، ال  ــات كث ــة، فلــا وجــدت هــذه املروي ــى، ووجههــا مــن العربي ــن أثرهــا عــى املعن أمجعهــا وأب

اء الســبعة، وهــو اإلمــام أبــو عمــرو  يتســع هلــا طبيعــة هــذا البحــث، اقتــرصت عــى قــارئ مــن القــرَّ

البــرصي، ومجعــت مــا وقفــت عليــه مــن مرويــات شــاذة مرويــة عنــه يف ســورة البقــرة مــن خــالل كتــب 

ة؛ ليكــون هــذا البحــث املتواضــع الــذي بــن يديكــم. ــاذَّ القــراءات الّشَّ
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فاســتعنت بــاهلل ألخــوض غــار هــذا املوضــوع، وأســرب غــور كتــب العلــاء، ألخــرج املواضــع 

ة املرويــة عــن أيب عمــرو يف ســورة البقــرة، وجعلــت عنــوان  ــاذَّ التــي أقــف عليهــا مــن القــراءات الّشَّ

البحــث:

ة املرويــة عــن اإلمــام أب عمــرو بــن العــلء البــصي ف ســورة البقرة  ــاذَّ » القــراءات الفرشــية الّشَّ

من خــلل كتــب الشــواذ«.

ــاه  ــن دع ــب، ومم ــميع جمي ــه س ــاد، إن ــبيل الرش ــة إىل س ــداد، واهلداي ــق والس ــأل اهلل التوفي أس

ــه. ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا حمم ــى نبين ــلم ع ــى اهلل وس ــب، وص قري

   حدود البحث: 

تنحرص حدود هذا البحث فيا ييل:

ة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــرصي يف ســورة البقــرة مــن  ــاذَّ 1- حــرص القــراءات الفرشــية الّشَّ

ة. ــاذَّ خــالل كتــب القــراءات الّشَّ

ة الواردة يف البحث. اذَّ 2- توجيه املرويات الّشَّ

   أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

ــم مــن  ــوم القــرآن، وكــا قيــل رشف العل ــم مــن عل ــم القــراءات، وهــو عل 1-تعلــق املوضــوع بعل

 . ــاب اهلل ــن كت ــوم، وال أرشف م رشف املعل

ــا  ــة ك ــراءات القرآني ــح الق ــن أفص ــا م ــث إهن ــرصي، حي ــالء الب ــن الع ــرو ب ــراءة أيب عم ــة ق 2-مكان

ذكــر الســيوطي يف اإلتقــان حيــث قــال: »وأصــحُّ القــراءات ســندًا نافــع وعاصــم، وأفصحهــا أبــو 

عمــرو والكســائي« )1(.

)1(  انظر: اإلتقان ف علوم القرآن، للسيوطي ،)2/ 527(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ة مــن مكانــة وأثــر كبــري يف إثــراء اللغــة العربيــة، فنجــد كثــريًا مــن  ــاذَّ 3-ال يفــى مــا للقــراءات الّشَّ

النحويــن يــوردون كثــريًا مــن هــذا النــوع يف كتبهــم.

ة لبعــض اللهجــات العربيــة القديمــة، التــي ربــا اندثــر بعضهــا، ومل تعــد  ــاذَّ 4-حفــظ القــراءات الّشَّ

ة عــن أيب عمــرو الكثــري منهــا؛ فبدراســتها  ــاذَّ ُتســتخدم عنــد العــرب، ولقــد حــوت املرويــات الّشَّ

إحيــاء هلــا.

اء العرة. ة املروية عن أحد القرَّ اذَّ 5- قلة املؤلفات والبحوث التي تعرضت لدراسة القراءات الّشَّ

ة من املتواترة. اذَّ 6- الرغبة يف متييز رواة وطرق أيب عمرو الّشَّ

ــورة  ــرصي يف س ــرو الب ــام أيب عم ــن اإلم ــة ع ة املروي ــاذَّ ــات الّشَّ ــى املروي ــوف ع ــة يف الوق 7- الرغب

ــة.  ــن العربي ــا م ــة وجهه ة، ومعرف ــاذَّ ــراءات الش ــب الق ــالل كت ــن خ ــرة، م البق

اء يف خدمــة هــذا العلــم اجلليــل، والوقــوف عــى يشء ممــا كتبوه  8- الوقــوف عــى جهــود األئمــة القــرَّ

ة؛ لكــي ال تضيــع جهودهم. ــاذَّ عــن هــذه املرويــات الّشَّ

ابقة: راسات السَّ    الدِّ

بعــد البحــث والتنقيــب فيــا حتــت يــدّي مــن البحــوث واملؤلفــات والرســائل العلميــة وجــدت أربــع 

ة املرويــة عــن القــراءة العــرة، وهــي: ــاذَّ رســائل علميــة اعتنــت بجمــع القــراءات الّشَّ

اء العــرة، منزلتهــا وأثرهــا يف توجيــه املعنــى التفســريي وترجيحــه،  ة الــواردة عــن القــرَّ 1- القــراءات الشــاذَّ

ــة، وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن  إعــداد الباحــث: جمتبــى حممــود عقلــة بنــي كنان

كليــة الريعــة والدراســات اإلســالمية، بجامعــة الريمــوك، بدولــة األردن.

اء العــرة »مجعــًا وحتليــاًل«، مــن أول أبــواب األصــول إىل آخــر فرش  ة املرويــة عــن القــرَّ 2- القــراءات الشــاذَّ

حــروف ســورة األنعــام، إعــداد الباحــث: حممــود رمضــان مصطفــى ديــاب، وهــي رســالة مقدمــة لنيــل 

درجــة املاجســتري مــن كليــة القــرآن الكريــم، بجامعــة األزهــر، بطنطا.
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ــاًل«، مــن أول فــرش ســورة األعــراف إىل  اء العــرة »مجعــًا وحتلي ــة عــن القــرَّ ة املروي 3-  القــراءات الشــاذَّ

آخــر فــرش ســورة الكهــف، إعــداد الباحــث: نــارص رزق عبدالفتــاح عبدالصمــد، وهــي رســالة علميــة 

مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتري مــن كليــة القــرآن الكريــم، بجامعــة األزهــر، بطنطــا.

اء العــرة »مجعــًا وحتليــاًل«، مــن أول فــرش ســورة مريــم إىل آخــر  ة املرويــة عــن القــرَّ 4- القــراءات الشــاذَّ

ــل  ــة لني ــة مقدم ــالة علمي ــي رس ــس، وه ــاب اهلل عوي ــم ج ــث: عبداحللي ــداد الباح ــاس، إع ــورة الن س

ــم، بجامعــة األزهــر، بطنطــا. ــة القــرآن الكري درجــة املاجســتري مــن كلي

ــوعة  ــوان: »موس ــالمية بعن ــة اإلس ــه يف اجلامع ــرآن وعلوم ــداهلل للق ــك عب ــريس املل ــروع لك ــاك م 5- وهن

القــراءات الشــاذة« مجعــوا فيــه القــراءات الشــاذة مــن أول القــرآن إىل هنايــة ســورة البقــرة، ثــم أكمــل يف 

رســائل علميــة لطــالب الدكتــوراه يف قســم القــراءات باجلامعــة اإلســالمية بعنــوان: » معجــم القــراءات 

الشــاذة وتوجيههــا«)1(.

وبعــد املقارنــة بــن هــذه الرســائل وبــن هــذا البحــث الــذي بــن أيديكــم، يمكــن القــول بــأن الفــرق 

ة املرويــة  ــاذَّ يتضــح مــن خــالل عنــوان وحــدود البحــث، فهــذا البحــث خــاص بحــرص مجيــع املرويــات الّشَّ

ة، بينــا الرســائل العلمية  ــاذَّ عــن اإلمــام أيب عمــرو البــرصي يف ســورة البقــرة مــن خــالل كتــب القــراءات الّشَّ

اء العــرة، مُجعــت مــن كتــب القــراءات والتفســري وغريها، وهــذا من وجهــة نظر  الســابقة عامــة جلميــع القــرَّ

الباحــث ال يســتقيم؛ لصعوبــة الرجــوع إىل مجيــع املصــادر التــي يمكــن مــن خالهلــا حــرص هــذه املرويــات 

ة، فمثــاًل نجــد اإلمــام أبــا عمــرو مــن أئمــة اللغــة والنحــو والقــراءات، فالنقــل عنــه يكــون مــن كتــب  ــاذَّ الّشَّ

ــه  ــه روى عن ــك أنَّ ة، أضــف إىل ذل ــاذَّ ــرة والّشَّ ــب التفســري والقــراءات املتوات اللغــة واملعاجــم والنحــو وكت

خلــق كثــري، فيلــزم مــن هــذا أن ُيقتفــى أثــر مجيــع رواتــه؛ جلمــع املواضــع املرويــة عنــه؛ ولذلــك نتــج عــن 

ة املرويــة عــن أيب عمــرو البــرصي يف ســورة البقــرة)2(؛ وذلــك لعــدم  ــاذَّ هــذا عــدم حــرص مجيــع الكلــات الشَّ

)1(  نوقشت منها رسالة واحدة للطالب خليل بن حممد الطالب من أول سورة آل عمران إىل آخر سورة األنعام.
اء العــرة، ملجتبــى حممــود عقلــة، مل يذكــر الباحــث )30( روايــة شــاذة أليب  ة الــواردة عــن القــرَّ ــاذَّ )2(  مثــاًل يف رســالة القــراءات الّشَّ
ــات شــاذة مل يذكرهــا الباحــث ألحــد  ــات إىل قســمن: األول: مروي عمــرو يف ســورة البقــرة فقــط، ويمكــن تقســيم هــذه الرواي

80



ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

الرجــوع إىل مجيــع املصــادر املختلفــة، ولعــدم توفــر بعــض املصــادر املهمــة لدهيــم؛ والتــي هبــا عــدد كبــري 

ة، ككتــاب جامــع القــراءات للروذبــاري، واملصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــر  ــاذَّ مــن هــذه املرويــات الّشَّ

البواهــر للشــهرزوري، واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي، والتقريــب والبيــان يف شــواذ القــرآن للصفــراوي، 

ــل  ــا، فاألفض ــر يف غريه ــي مل ُتذك ة الت ــاذَّ ــات الش ــض الرواي ــادر بع ــذه املص ــدت يف ه ــد وج ــا، وق وغريه

ة لــكل قــارئ عــى حــدة، حتــى يســهل حــرص مجيــع  ــاذَّ مــن وجهــة نظــر الباحــث أن جُتمــع املرويــات الّشَّ

اء العــرة، وكذلــك يســهل الرجــوع إىل مجيــع املصــادر املمكنــة؛ حلــرص  ة الــواردة عــن القــرَّ ــاذَّ املرويــات الشَّ

هــذه املرويــات، فبالتــايل تســهل دراســتها وتوجيههــا ومعرفــة ســبب شــذوذها؛ بعرضهــا عــى أركان القــراءة 

الصحيحــة، وهــو مــا فعلُتــه يف هــذا البحــث الــذي بــن أيديكــم، وبــاهلل التوفيــق.

  خطة البحث:

قســمت البحــث إىل مقدمــة، ومتهيــد، وفصــل، وخامتــة، وفهــرس للمصــادر واملراجــع، أتــت 

عــى النحــو التــايل:

1- املقدمة واشتملت عى:

• حدود البحث.

• أمهية املوضوع وأسباب اختياره.

( ]38[، )َأْربِِعــنَي َلْيَلــة( ]51[، )ِحطَّــًة(  اء العــرة وعددهــا )22( روايــة، وهــي: )ف ُظْلــَمٍت( ]17[، )َفَمــن َتبـِـَع َهــْديَّ مــن القــرَّ
ــوَن(  ــلَّ َتُك ــْم( ]129[، )لَِئ ْمُه ــدًا( ]116[، )وُيَعلِّ ــُك( ]107[، )ُوْل ي( ]102[، )ُمُل ــارِّ ــْم بَِض ــا ُه ــاَبُه( ]70[، )َو َم ]58[، )َتشَّ
ْمُهــُم( ]174[، )وامُلوفـِـنَي( ]177[، )َوَأنُتــم َعكُِفــوَن( ]187[، )لَِتْحُكــَم(  َف( ]158[، )َيْلَعنُْهــُم( ]159[، )ول ُيَكلِّ ]150[، )َيَتَطــوَّ
 ،]260[ ) ُهنَّ َضاَعــُة( ]233[، )َتَولَّــْوا إل قليٌل( ]246[، )َبْصَطــًة( ]247[، )َفَبَهــَت( ]258[، )َفُصَّ ]213[، )ملِـَــْن َأَراَد أن َتتـِـمَّ الرَّ

)َفنَاظِــَرٌة( ]280[. 
ــا(  ــي: )َوُقثَّائَِه ــات، وه ــا )8( رواي ــا، وعدده ــرو فيه ــو عم ــة أب ــر رواي ــن مل يذك ــث، لك ــا الباح ــاذة ذكره ــات ش ــاين: مروي الث
َهــا( ]259[،  ــاُم( ]255[، )َننرُشُ ( ]196[، )ُنَبيِّنَُهــا( ]230[، )الَقيَّ ائِيــَل( ]97[، )حتَّــى َيْبُلــَغ اهَلــِديُّ وَن( ]85[، )َجرْبَ ]61[، )ُتــَردُّ

ــلِِه( ]285[. )َوُرْس
ومــن هنــا تتضــح اإلضافــة التــي يمكــن أن يضيفهــا هــذا البحــث، وكذلــك مــع مــا فيــه مــن بيــان توجيــه كل روايــة شــاذة وردت 

يف ســورة البقــرة، وهــو الــذي مل يفعلــه الباحــث يف رســالته املذكــورة آنفــا. 
81



• الدراسات السابقة.

• خطة البحث.

• منهج البحث.

2- التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث، وحتته مخسة مطالب:

• املطلب الول: التعريف بعلم القراءات.

• املطلب الثاين: التعريف باألصول، والفرش.

ة. اذَّ • املطلب الثالث: التعريف بالقراءة الّشَّ

• املطلب الرابع: التعريف باإلمام أيب عمرو بن العالء البرصي.

• املطلب اخلامس: التعريف بكتب الشواذ.

ــورة  ــرصي يف س ــرو الب ــام أيب عم ــن اإلم ــة ع ة املروي ــاذَّ ــية الّشَّ ــراءات الفرش ــل: الق 3-  الفص

ــًا وتوجيهــًا. ــب الشــواذ، مجع البقــرة مــن خــالل كت

4- اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات. ثم فهرس املصادر واملراجع.

   منهج البحث:
ة املرويــة عــن اإلمــام أيب  ــاذَّ التزمــُت يف بحثــي هــذا املنهــَج االســتقرائي يف حــرص القــراءات الّشَّ

عمــرو البــرصي يف ســورة البقــرة مــن خــالل كتــب الشــواذ، ملتزًمــا اخلطــواِت العمليــَة الّتاليــة:

ة وأرســمها بالرســم  ــاذَّ ــة وفــق الرســم العثــاين، ثــم أوضــح القــراءة الّشَّ 1- أكتــب اآليــات القرآني
اإلمالئــي؛ ألهنــا ليســت بقــرآن.

ة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــرصي يف ســورة البقــرة  ــاذَّ 2- أحــرص مجيــع املرويــات الفرشــية الّشَّ
ة اآلتيــة: خمترص يف شــواذ القــرآن البــن خالويــه )ت: 370هـ(،  ــاذَّ الــواردة يف كتــب القــراءات الّشَّ
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ــي )ت: 392هـــ(، والكامــل للهــذيل )ت: 465هـــ(، وجامــع القــراءات  ــن جن واملحتســب الب
للروذبــاري )ت: 489هـــ(،  واملصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــر البواهــر للشــهرزوري )ت: 
ــْوَزاَواِزي )مــن علــاء القــرن الســادس اهلجــري(، وشــواذ  550هـــ(، واملغنــي يف القــراءات للنَّ
ــواذ  ــراءات الش ــراب الق ــري(، وإع ــادس اهلج ــرن الس ــاء الق ــن عل ــاين )م ــراءات للكرم الق

للعكــربي )ت: 616هـــ(، والتقريــب والبيــان يف شــواذ القــرآن للصفــراوي )ت: 636هـــ(.

3- أوثــق يف احلاشــية كل الكتــب التــي اســتخرجت منهــا كل قــراءة، ســواء وجدُتــا يف كتــاب واحــد 
أم يف الكتــب التســعة املختــارة مجيعهــا.

اء  ــرَّ ــن الق ــد م ــد أح ــة عن ــت صحيح ــرو إذا كان ــن أيب عم ــة ع ة املروي ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــر الق 4- ال أذك
ــرة. الع

ة عن أيب عمرو إىل كل من رواها من رواته؛ سواء كان واحدًا أم أكثر. اذَّ 5- أنسب القراءة الّشَّ

6- أوجه القراءات الواردة يف البحث توجيهًا خمترصًا.

7- أوثق املعلومات الواردة يف البحث من مظاهنا ومصادرها األصلية.

ــط، وال  ــة فق ــع الدراس ــن مواض ــع م ــد أول موض ــرو عن ــرواة أيب عم ــزة ل ــة موج ــم ترمج 8- أترج
ــم. ــم لغريه أترج

9- ألتزم يف كتابة البحث قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم احلديثة.
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التعريف بمصطلحات البحث

   املطلب األول: التعريف بعلم القراءات:

أولً: التعريف به:

القراءات: مجع مؤنث سامل، مفرده: قراءة، مصدر قرأ )1(.

ــة أداء  ــم بكيفي ــراءات عل ــه: » الق ــزري  بقول ــن اجل ــام اب ــا اإلم فه ــلح: عرَّ وف الصط
ــة« )2(. ــزو الناقل ــا بع ــرآن واختالفه ــات الق كل

فها املرعي بقوله: »علم مذاهب األئمة يف قراءات نظم القرآن«)3(. وعرَّ

ــم يف  ــاىل واختالفه ــاب اهلل تع ــن لكت ــاق الناقل ــه اتف ــم من ــم يعل ــا: » عل ــا يف تعريفه ــال البنَّ وق

ــة النطــق  ــات، والتحريــك، والتســكن، والفصــل، والوصــل، وغــري ذلــك مــن هيئ احلــذف، واإلثب

ــاع« )4(. ــث الس ــن حي ــريه م ــدال وغ واإلب

ــة  ــريه  يف بني ــه غ ــف في ــرآن يال اء يف الق ــرَّ ــن الق ــام م ــب إم ــراءة: مذه ــال: الق ــن أن يق ويمك

ــا. ــة أو حركته الكلم

)1(  انظر: لسان العرب البن منظور )1/ 128(، والقاموس املحيط للفريوز آبادي )1/ 49(. 
)2(  انظر: منجد املقرئني )ص: 3(.

)3(  انظر: ترتيب العلوم )ص: 135(.
)4(  انظر: إتاف فضلء البرش )1/ 67(.
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  املطلب الثاين: التعريف باألصول، والفرش)1(:

م علاء القراءات مسائَل هذا العلم إىل قسمن: قسَّ

ــردة التــي تنطبــق  القســم الول: األصــول، أي: أصــول القــراءات، وهــي تعنــي: القواعــد املطَّ

عــى كل جزئيــات القاعــدة، والتــي يكثــر دورهــا، وتطَّــرد، ويدخــل يف حكــم الواحــد منهــا اجلميــع، 

بحيــث إذا ُذكــر حــرف مــن حــروف القــرآن الكريــم، ومل ُيقيَّــد؛ يدخــل حتتــه كل مــا كان مثلــه، فمثاًل: 

التفخيــم يف الم لفــظ اجلاللــة إذا ُســبقت بفتــح أو ضــم؛ يكــون مطَّــردًا يف مجيــع القــرآن.

يت األصوُل أصوالً؛ ألهنا يكثر ورودها ويطَّرد حكمها عى جزئيَّاتا. وإنا سمِّ

ــرآن،  ــورة أم الق ــملة، وس ــتعاذة، والبس ــي: االس ــراءات ه ــاء الق ــا عل ــي يذكره ــول الت واألص

واإلدغــام الكبــري، وهــاء الكنايــة، واملــد والقــرص، واهلمزتــان مــن كلمــة، واهلمزتــان مــن كلمتــن، 

واهلمــز املفــرد، ونقــل حركــة اهلمــزة إىل الســاكن قبلهــا، والســكت عــى الســاكن قبــل اهلمــز وغــريه، 

ووقــف محــزة وهشــام عى اهلمــز، واإلدغــام الصغــري، والــكالم يف ذال »إذ«، ودال »قد«، وتــاء التأنيث، 

والم »هــل« و»بــل«، وحــروٍف قُربــت خمارُجهــا، وأحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، والفتــح واإلمالة 

اء يف الــراءات والالمــات،  وبــن اللفظــن، وإمالــة هــاء التأنيــث ومــا قبلهــا يف الوقــف، ومذاهــب القــرَّ

والوقــف عــى أواخــر الكلــم، والوقــف عــى مرســوم اخلــط، ويــاءات اإلضافــة، ويــاءات الزوائــد.

وهذا القسم ال أتناوله يف املواضع التي مجعتها يف هذا البحث.

القســم الثــاين: الفــرش: وهــو الكلــات التــي يقــلُّ دورهــا وتكرارهــا مــن حــروف القــراءات 

املختلــف فيهــا يف القــرآن الكريــم، ومل تطَّــرد غالبــًا، فــإن الفــرش إذا ُذكــر فيــه حــرف فإنــه ال يتعــدى 

اء فرشــًا؛  أول حــرف مــن تلــك الســورة إال بدليــل أو إشــارة أو نحــو ذلــك، وقــد أطلــق عليهــا القــرَّ

)1(  انظــر: رشح شــعلة للموصــيل )2/ 5(، وإبــراز املعــاين أليب شــامة )ص 317-319(، ورساج القــارئ البــن القاصــح )2/ 670- 
377(، ورشح طيبــة النــرش البــن الناظــم )2/ 711(، ومقدمــات ف علــم القــراءات ألمحــد القضــاة وزميليــه )ص: 84(.
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ــا كانــت مذكــورة يف أماكنهــا  قــت يف الســور وانتــرت؛ وألهنــا مل النتشــارها، كأهنــا انفرشــت وتفرَّ

مــن الســور فهــي كاملفروشــة.

ويبتدئ علاء القراءات بذكر الفرش من أول سورة البقرة إىل آخر سورة الناس.

مثالــه: مــا ورد يف ســورة البقــرة يف قولــه تعــاىل: ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ک ژ ]البقــرة: 10[؛ فقــد 

قــرأ الكوفيــون وهــم: عاصــم ومحــزة والكســائي؛ بفتــح اليــاء، وإســكان الــكاف، وختفيــف الــذال، 

وقــرأ نافــع وابــن كثــري وأبــو عمــرو وابــن عامــر؛ بضــم اليــاء وفتــح الــكاف وتشــديد الــذال، هكــذا: 

ُبــوَن()1(. )ُيَكذِّ

: قال الشاطبي

ـال)2( َف ُكوٍف َيْكِذُبوَن َو ياُؤُه                    بَِفتـٍح ولِلَباِقَن ُضــمَّ وُثقِّ َوَخفَّ

ــويل يف  ــه بق ــذي عنيت ــو ال ــرة، وه ــورة البق ــه يف س ــت مواضع ــذي مجع ــو ال ــم ه ــذا القس وه

ة عــن أيب عمــرو، دون  ــاذَّ عنــوان البحــث: »القــراءات الفرشــية«؛ فــإين مجعــت القــراءات الفرشــية الّشَّ

ــول. ــه يف األص ــواردة عن ــات ال املروي

ة: اذَّ   املطلب الثالث: التعريف بالقراءة الّشَّ

ة: اســم فاعــل مــن  ــاذَّ   مــن حيــث اللغــة: فالقــراءة مصــدر َقــَرأ َيْقــَرُأ ِقــَراَءًة، بمعنــى: تــال، والّشَّ

ا وُشــُذوًذا فهــو شــاذ. وبالرجــوع إىل قواميــس اللغــة يف مــادة )ش ذ ذ( وجــدت مــا  شــذَّ يشــذُّ شــذًّ

يــيل:

)1(  انظر: التيسري للداين )ص: 72(، والكاف البن رُشيح )ص: 304(، واإلقناع البن الباذش )2/ 597(.
)2(  انظر: متن حرز الماين ووجه التهاين، املشهور بالشاطبية، بيت رقم: 446.
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  جاء يف تذيب اللغة لألزهري ما يأيت:

ــاس  ــه، وكذلــك كل يشء منفــرد فهــو شــاذ، وشــذاذ الن » شــذ الرجــل إذا انفــرد عــن أصحاب

ــم«)1(. ــاس متفرقوه ــذاذ الن ــم، وش ــوا يف قبائله ــن ليس الذي

وجــاء يف القامــوس املحيــط لفــريوز آبــادي: »شــذ يشــذ شــًذا وشــذوًذا: نــدر عــن اجلمهــور، 

والشــذاذ: القــالل، والذيــن مل يكونــوا حيهــم ومنازهلــم«)2(.

ــراد  ــى االنف ــدل ع ــذال ي ــن وال ــذ: الش ــة: »ش ــس اللغ ــم مقايي ــارس يف معج ــن ف ــال اب  وق

واملفارقــة، شــذ الــيء يشــذ شــذوذًا، وشــذاذ النــاس: الذيــن يكونــون يف القــوم وليســوا مــن قبائلهــم 

ــه«)3(. ــرق من ــى املتف ــذان احل وال منازهلــم، وش

وجــاء يف لســان العــرب البــن منظــور: »شــذذ: شــذ عنــه يشــذ ويشــذ: انفــرد عــن اجلمهــور، 

ونــدر فهــو شــاذ، وأشــذه غريه..وشــذان احلــى مــا تطايــر منــه«)4(.

مــن هــذا يتبــن أن هــذه املــادة )ش ذ ذ( يــدور معناهــا حــول التفــرد والقلــة والنــدرة 

ــي انفــردت وخرجــت   ــى اللغــوي هــي: القــراءة الت ة عــى هــذا املعن ــاذَّ ــزال)5(، فالقــراءة الّشَّ واالعت

عــاَّ عليــه اجلمهــور، وهــي يف الوقــت نفســه نــادرة وغريبــة، ولذلــك قــال علــم الديــن الســخاوي 

)ت: 463هـــ(: »وكفــى هبــذه التســمية -أي: الشــاذ- تنبيهــًا عــى انفــراد الشــاذ وخروجــه عــاَّ عليــه 

ــور«)6(. اجلمه

)1(  انظر: هتذيب اللغة لألزهري )271/11(.
)2(  انظر: القاموس املحيط لفريوز آبادي )368-367/1(.

)3(  انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس )180/3(.
)4(  انظر: لسان العرب البن منظور )495-494/3(.

)5(  راجع: ما كتبه الدكتور حممد سامل حميسن حول هذا املوضوع يف كتابه: ف رحاب القرآن )ص: 433(. 
اء للسخاوي )234/1(. )6(  انظر: مجال القرَّ
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ة باملعنــى االصطالحــي، فــإن معرفــة ذلــك يقتــيض الرجــوع إىل املقيــاس  ــاذَّ ــا القــراءة الّشَّ وأمَّ

ــذا  ــى ه ــراءات، وع ــواع الق ــيمهم ألن ــوع إىل تقس ــراءات، والرج ــول الق اء لقب ــرَّ ــه الق ــذي وضع ال

ة هــي مــن القســم الثــاين. ــاذَّ األســاس نعــرف مــا ُيقبــل مــن القــراءات ومــاال ُيقبــل، والقــراءات الّشَّ

فأقــول: إن املقيــاس الــذي اســتعمله العلــاء كأســاس لقبــول القــراءات يرجــع إىل ثالثــة أشــياء: 

تواتــر القــراءة أو صحــة اإلســناد مــع الشــهرة واالســتفاضة، وموافقتهــا ألحــد املصاحــف العثانيــة، 

وصحتهــا مــن جهــة العربيــة.

ــراءة  ــوم الق ــم مفه ــور يف أذهاهن ــد تص ــم ق ــا أهن ــاس، ك ــذا املقي ــة ه ــاء أمهي ــد أدرك القدم وق

ة، وذلــك مــن خــالل تقييمهــم للقــراءات، إال أهنم مل يضعــوا اهتامهــم يف وضع تعريــف للقراءة  ــاذَّ الّشَّ

ــا معرفــة القدمــاء بمقيــاس قبــول  ة. غايــة مــا يف األمــر أن هــذا املوضــوع ماثــل يف أذهاهنــم، وأمَّ ــاذَّ الّشَّ

القــراءات فتتجــى يف النصــوص التاليــة: فقــد أورد الســخاوي )ت: 463هـــ( يف كتابــه »مجــال القــراء« 

خــرب عــن عائشــة  فقــال: » قــال خــالد بــن يزيــد الباهــيل )ت: 220هـــ(، قلــت: ليحيــى بــن 

عبــداهلل بــن أيب مليكــة )ت: 173هـــ(، أنَّ نافعــًا حدثنــي عــن أبيــك عــن عائشــة أهنــا كانــت تقــرأ: 

ــون  ــضك أن ال تك ــا ي ــى: م ــال يي ــذب، فق ــق الك ــن ول ــو م ــا ه ــول: إن ــور: 15[ وتق ژ ں  ڻژ ]الن

ســمعته عــن عائشــة، نافــع ثقــة عــى أيب، وأيب ثقــة عــى عائشــة، ومــا يــرسين أين قرأتــا هكــذا ويل كــذا 

وكــذا..، قلــت: ومل أنــت تزعــم أهنــا قــد قــرأت؟ قــال: ألنــه غــري قــراءة النــاس، ونحــن لــو وجدنــا 

رجــاًل يقــرأ بــا ليــس بــن اللوحــن، مــا كان بيننــا وبينــه إال التوبــة أو رضب عنقــه...« )1(.

وقــد أفــاد هــذا النــص أن ييــى ال يقبــل القــراءة املذكــورة؛ ألهنــا غــري مشــهورة بــن النــاس، 

رغــم أن رواتــه ثقــات، كــا أن هــذه القــراءة ال ختالــف الرســم العثــاين، فيحيى طبــق مقياس »الشــهرة 

واالســتفاضة«، وملــا مل جيــده يف هــذه القــراءة أنكرهــا.

)1(  انظر: املصدر السابق )234/1(.
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ة  ــاذَّ ونجــد أبــا عبيــد القاســم بن ســالم اهلــروي )ت: 224هـــ( يقــول: »املقصــد من القــراءة الّشَّ

تفســري القــراءة املشــهورة وتبيــن معانيهــا، وذلــك كقــراءة عائشــة وحفصــة )حافظــوا عــى الصلــوات 

ــن ســالم  ــد القاســم ب ــا عبي والصــالة الوســطى صــالة العــرص( «)1(، يتضــح مــن هــذا النــص أنَّ أب

ة، وهــذه الزيــادة ليســت يف الرســم العثــاين فســميت شــاذة. ــاذَّ أعطــى مثــاالً للقــراءة الّشَّ

ــكل  ــري بش ــي يس ــاس القرائ ــذا املقي ــو ه ــاء نح ــاه العل ــد اجت ــري نج ــع اهلج ــرن الراب  ويف الق

ــا كان  ــان: »أنَّ كل م ــر الطــربي )ت: 310هـــ( ذكــر يف تفســريه جامــع البي ــن جري واضــح، فهــذا اب

مســتفيضًا يف َقــَرأة اإلســالم مــن القــراءة فهــو الصــواب الــذي ال جيــوز خالفــه«)2(. وقــال يف موضــع 

آخــر مــن تفســريه: »غــري جائــز لنــا أن نشــهد بــيء ليــس يف مصاحفنــا مــن الــكالم أنــه مــن كتــاب 

ــا  ــا دون أنكره ــا وأعرفه ــن أفصحه ــن األلس ــاب اهلل م ــه كت ــرئ ب ــا ُق ــًا: »وأوىل م ــال أيض اهلل«)3(. وق

ــذها«)4(. وأش

وقــال أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ( : »ومــا وافــق املصحــف، وصــح معنــاه، وقــرأت 

اء فهــو املختــار«)5(. وهــذا النــص مــن الزجــاج يعتــرب تقدمــًا ملحوظــًا يف وضــع صيغــة جتمــع  بــه القــرَّ

األركان الثالثــة لقبــول القــراءة، وهــذا مــا مل نعهــده مــن قبــل.

وهــذه النصــوص فيهــا داللــة واضحــة عــى معرفــة القدمــاء بــا ُيقبــل مــن القــراءات ومــا ال 

ُيقبــل، ومــا هــو مــن قبيــل الصحيــح، ومــا هــو مــن قبيــل الشــاذ، فســاغ للمتأخريــن أن يضعــوا صيغة 

ة عــى  ــاذَّ ة عــى املعنــى االصطالحــي، فلعــل أول تعريــف للقــراءة الّشَّ ــاذَّ هنائيــة لتعريــف القــراءة الّشَّ

املعنــى االصطالحــي هــو مــا قالــه أبــو عمــرو عثــان بــن الصــالح الشــهرزوري )ت: 643هـــ( حيث 

ة مــا ُنقــل قرآنــًا مــن غــري تواتــر واســتفاضة متلقــاة بالقبــول مــن األمــة كــا  ــاذَّ قــال: »والقــراءة الّشَّ

)1(  انظر: فضائل القرآن أليب عبيد )2/ 154(، واإلتقان للسيوطي )2/ 533(.
)2(  انظر: جامع البيان للطربي )105/2(.

)3(  انظر: املصدر السابق )21/7(.

)4(  انظر: املصدر السابق )93/8(.
)5(  انظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج )367/1(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

اشــتمل عليــه املحتســب البــن جنــي وغــريه«)1(.

وقــد اســتعمل ابــن الصــالح يف هــذا التعريــف لفــظ »التواتــر«، وهــو مــا مل نجــده يف النصــوص 

الســابقة، ولعــلَّ الســبب يف ذلــك يرجــع إىل الضابــط الــذي وضعــه العلــاء للقــرآن الكريــم فقالــوا : 

إن القــرآن هــو: مــا ُنقــل بــن دفتــي املصحــف نقــاًل متواتــرًا )2(.

ــراءة  ــن أركان الق ــر م ــًا أو أكث ــدت ركن ــا فق ــي م ة: ه ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــبق أن الق ــا س ــح مم ويتض

فــت بأهنــا: كل قــراءة بقيــت وراء مقيــاس ابــن اجلــزري الــذي قــال: » ومتــى اختــل  املقبولــة. كــا ُعرِّ

ركــن مــن هــذه األركان الثالثــة، ُأطلــق عليهــا ضعيفــة، أو شــاذة، أو باطلــة، ســواء كانــت عن الســبعة 

أم عمــن هــو أكــرب منهــم«)3(.

  املطلب الرابع: التعريف باإلمام أيب عمرو بن العالء البرصي)4(:

أولً: اسمه ونسبته وكنيته ومولده:

، ثم  ر)5(، التميمــيُّ ر بــن الُعريــان، وقيــل: الُعريــان بــن العــالء بــن عــاَّ ــان بــن العــالء بــن عــاَّ زبَّ

، أبــو عمــرو البــرصي، أمــه مــن بنــي َحنِْيَفــة، ومولــده ســنة )68هـــ( أو )70هـــ( بمكــة، وقــد  املــاِزينُّ

نشــأ بالبــرصة، ومــات بالكوفــة أيــام املنصــور)6(. 

)1(  انظر: املرشد الوجيز أليب شامة )ص: 184(.
)2(  انظر: لطائف اإلشارات للقسطالين )ص: 69(.

)3(  انظر: النرش ف القراءات العرش البن اجلزري )9/1(.
اء للســخاوي )450/2(، وفيــات العيــان البــن خلــكان )466/3(، وهتذيــب الكــمل للمــزي )120/34- )4(  انظــر: مجــال القــرَّ

ــلم  ــخ اإلس ــي )407/6-410(، وتاري ــلء للذهب ــلم النب ــري أع ــي )100/1-105(، وس ــار للذهب اء الكب ــرَّ ــة الق 130(، ومعرف
ــزري )292-288/1(. ــن اجل ــة الب ــة النهاي ــي )556/4(، وغاي ــدال للذهب ــزان العت ــي)683/9(، ومي للذهب

)5(  اختلف ف اسمه، وقيل: اسمه هو كنيته، أي: أبو عمرو بن العلء، وما ذكرته أوًل هو الراجح.
اء الكبار للذهبي )101/1(، وغاية النهاية البن اجلزري )292/1(. )6(  انظر: معرفة القرَّ
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ثانيًا: مكانته وعلمه:

ــروف، ويف  ــرز يف احل ــه، ب ــل زمان ــد أه ــة، أوح ــراءة والعربي ــيُخ الق ــبعة، وش اء الس ــرَّ ــد الُق أح

ة، كان مــن أعلــم النَّــاس بالقــراءات والعربيــة، والشــعر، وأيــام العــرب،  ر لإلفــادة ُمــدَّ النَّحــو، وتصــدَّ

ــَك فأحرقهــا، وقــد انتهــت إليــه اإلمامــة يف القــراءة  وكانــت دفاتــره مــلَء بيــت إىل الســقف، ثــم تنسَّ

بالبــرصة، وانتصــب لإلقــراء أيــاَم احلســن البــرصي، وهــو مــن التابعــن.

  قــال األخفــش )ت: 215هـــ(: »َمــرَّ احلســن البــرصي بــأيب عمرو بــن العــالء وحلقتــه متوافرة، 

والنَّــاس عكــوف، فقــال: مــن هــذا؟ قالــوا: أبــو عمــرو، فقــال: ال إلــه إال اهلل، كادِت العلــاء تكــون 

أربابًا«)1(.

ــو عمــرو مــن  ــن إســحاق البغــدادي احلــريب )ت: 285هـــ( وغــريه: »كان أب ــم ب وقــال إبراهي

ــنَّة«)2(. ــل الُس أه

  وكان اختيــاره يف قراءتــه التخفيــف والتســهيل مــا وجــد إليــه ســبياًل، وقــد أطبــق النــاس عــى 

قراءتــه، وكانــوا يشــبهوهنا بقــراءة ابــن مســعود، وكان بعضهــم يــويص بعضــًا بقراءتــه)3(.

  وقــد انتــرت قــراءُة أيب عمــرو البــرصي يف فــرتة مــن الفــرتات خــارج حــدود البــرصة، فهــذا 

ــاز  ــام واحلج ــوم بالش ــاس الي ــا النَّ ــي عليه ــراءة الت ــول: »فالق ــه، فيق ــاَل زمان ــي ح ــزري يك ــن اجل اب

ــة  ــُن القــرآن إالَّ عــى حرفــه، خاصَّ واليمــن ومــرص هــي قــراءة أيب عمــرو، فــال تــكاد جتــد أحــدًا ُيَلقَّ

ــدود  ــر إىل ح ــن عام ــرف اب ــرأ بح ــام تق ــت الش ــد كان ــول، ولق ــون يف األص ــد ُيطئ ــرش، وق يف الف

ــن النَّــاس باجلامــع األمــوي  اخلمســائة، فرتكــوا ذلــك ألنَّ شــخصًا َقــِدَم مــن أهــل العــراق، وكان ُيَلقِّ

عــى قــراءة أيب عمــرو، فاجتمــع عليــه خلــق واشــتهرت هــذه القــراءة عنــه«)4(.

اء للسخاوي )451/2(. )1(  انظر: مجال القرَّ
اء الكبار للذهبي )103/1(. )2(  انظر: معرفة القرَّ

اء للسخاوي )450/2(. )3(  انظر: مجال القرَّ
)4(  انظر: غاية النهاية البن اجلزري )292/1(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ثالثًا: شيوخه ف القراءة:

ــة،  ــل الكوف ــرصة، وأه ــل الب ــاز، وأه ــل احلج ــن أه ــراءة ع ــالء الق ــن الع ــرو ب ــو عم ــذ أب أخ

ــه. ــيوخًا من ــر ش ــبعة أكث اء الس ــرَّ ــس يف الُق ولي

فقــرأ القــرآن بمكــة عــى جمموعــة منهــم: ســعيد بــن جبــري، وجماهــد بــن جــرب. وقــرأ يف املدينــة 

عــى جمموعــة منهــم: أيب جعفــر يزيــد بــن القعقــاع، ويزيــد بــن رومــان، وشــيبة بــن نَِصــاح. وقــرأ 

بالبــرصة عــى: ييــى بــن َيْعُمــر، ونــرص بــن عاصــم، واحلســن البــرصي، وغريهــم. وقــرأ بالكوفــة 

عــى: عاصــم بــن أيب النَّجــود.

رابعًا: رواة القراءة عنه:

قــرأ عليــه خلــق كثــري، منهــم: عبــد اهلل بــن املبــارك، وعبــد امللــك بــن قريــب األصمعــي، وييى 

بــن املبــارك اليزيــدي، والعبــاس بــن الفضــل، وعبــد الــوارث بــن ســعيد التَّنُّــوري، وُشــجاع الَبلخــي، 

وحســن اجلعفــي، ومعــاذ بــن معــاذ، ويونــس بــن حبيــب النَّحــوي، وســهل بــن يوســف، وأبــو زيــد 

األنصــاري ســعيد بــن أوس، وســالم الطويل، وســيبويه، وآخــرون)1(.

خامسًا: وفاته: 

ملــا حــضِت الوفــاُة أبــا عمــرو كان ُيغشــى عليــه ويفيــق، فأفــاق مــن غشــية لــه، فــإذا ابنـُـه بــُر 

يبكــي، فقــال: »مــا ُيبكيــك وقــد أتــت عــيلَّ أربــع وثانــون ســنة«)2(، وقــد َذكــر غــرُي واحــد أنَّ وفاتــه 

كانــت ســنة )154هـــ(، قــال األصمعــي: »عــاش أبــو عمــرو ســًتا وثانــن ســنة«.

ون أوالَده، فقــال يونــس بــن حبيــب: »نعزيكــم وأنفســنا بمــن  ويف يــوم وفاتــه جــاء النــاس يعــزُّ

ــوا  ــان لكان ــة إنس ــى مائ ــُدُه ع ــرو وزه ــُم أيب عم ــَم عل ــو ُقِس ــان، واهلل ل ــر الزم ــه آخ ــبًها ل ــرى ش ال ن

)1(  سيأيت ترمجة رواته يف الفصل الثاين بإذن اهلل، كل راٍو يف أول موضع ُذكر فيه.
)2(  انظر: وفيات العيان البن خلكان )469/3(.
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ه مــا هــو عليــه«)1(. ــرَسَّ كلُّهــم علــاَء زهــادًا، واهلل لــو رآه رســول اهلل  َل

 املطلب اخلامس: التعريف

أعنــي هبــا الكتــب املؤلفــة يف القــراءات فقــط، دون كتــب التفســري واللغــة وغريهــا التــي احتوت 

ة فقــط أو احتــوت يف ثناياهــا  ــاذَّ عــى قــراءات شــاذة، وســواء كانــت هــذه املصنفــات يف القــراءات الّشَّ

عــى قــراءات شــاذة كثــرية، ولقــد مجعــت املواضــع مــن تســعة كتــب هــي أّمهــات كتــب القــراءات 

ف هبــذه الكتــب باختصــار؛ لشــهرتا، وســأرتبها بحســب وفيــات مؤلفيهــا: ة، وســأعرَّ ــاذَّ الّشَّ

1-  خمتــص ف شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع، تأليــف: أبــو عبــداهلل احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه 

)ت: 370هـــ(، وهــو كتــاب يف شــواذ القــراءات، كتابــه املوســوم بـــ )البديــع يف القــراءات(، رتبه 
مؤلفــه عــى تريــب الســور؛ مــن ســورة الفاحتــة إىل ســورة النــاس)2(. 

ــن  ــان ب ــح عث ــو الفت ــف: أب ــا، تألي ــاح عنه ــراءات واإليض ــواذ الق ــوه ش ــني وج ــب ف تبي 2- املحتس

جنــي املوصــيل )ت: 392هـــ(، وهــو كتــاب مصنــف لالحتجــاج للقــراءات القرآنيــة  -مــن غــري 

ــوص يف أرسار  ــا يغ ــا، ك ــا وهلجات ــرب ولغات ــد كالم الع ــا بقواع ــبعة- وربطه ــراءات الس الق

ــه املناســبة، يف  ــه الفرصــة والحــت ل ــة وأرسار بياهنــا، وفلســفة أصواتــا؛ كلــا ســنحت ل العربي

ــذ عــن  ــا ش ــر م ــا يذك ة، وإن ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــع الق ــل، ومل يــرص املؤلــف مجي ــذب مجي أســلوب ع

ــاب  ــورة يف الكت ــع املذك ــف املواض ــب املؤل ــة)3(، رت ــل الصنع ــر أه ــن ظاه ــض ع ــبعة وغم الس

ــور)4(. ــب الس ــب ترتي بحس

)1(  انظر: غاية النهاية البن اجلزري )292/1(.
ــرات  ــلة الن ــن سلس ــرص )ضم ــة بم ــة الرمحاني ــة املطبع ــا: طبع ــرتارس، أوهل ــف برجس ــق:  جوتل ــات بتحقي ــدة طبع ــع ع )2(  ُطب

اإلســالمية(.
)3(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 35(.

ــور:  ــار، والدكت ــم النج ــور: عبداحللي ــف، والدكت ــدي ناص ــيل النج ــق: ع ــن، بتحقي ــة دار رسك ــا طبع ــات، منه ــدة طبع ــع ع )4(  ُطب
ــلبي. ــاعيل ش ــاح اس عبدالفت
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3- الكامل ف القراءات اخلمسني، تأليف: أبو القاسم يوسف بن عيل بن ُجبارة اهلذيل )ت: 465هـ(، يعترب 

كتاب الكامل موسوعة قرائية كربى، أودع املصنف فيها نتاج ما عرفه يف هذا العلم، وجعلها جامعة 

للطرق والروايات والقراءات الكثرية الصحيحة منها والشاذ، وقد عربَّ ابن اجلزري عن صبغة كتاب 

الكامل املوسوعيَّة فقال: » ألَّف كتابه الكامل الذي مجع فيه بن الذّرة وأذن اجلّرة من صحيح وشاذ 

اء وبيان وجوه قراءاتم  ومشهور ومنكر« )1(، يبحث اهلذيل من خالل كتابه الكامل يف مذاهب القرَّ

ورواياتم وطرقهم وأسانيدهم، إذ مجع اهلذيل فيه مخسن قراءة عن أئمة األمصار اخلمسة من ألف 

وأربعائة وتسع ومخسن روايًة وطريقًا)2(.

ن  وذباري )كان حيًّا سنة: 489هـ(، ضمَّ 4-  جامع القراءات، تأليف: أبو بكر حممد بن أمحد بن اهليثم الرُّ

يقترص عى  ومل  آخرين،  إمامًا  أحد عر  واختيار  املشهورين،  العرة  األئمة  قراءات  كتابه  املصنف 

اختار أليب عمرو  فمثاًل:  قارئ،  الرواة عن كل  كتابه مشهوري  ذكر يف  بل  قارئ  لكل  راوين  ذكر 

مخسة وعرين راويًا، ولكل راٍو عدة طرق، وهكذا، وقد مجع بن دفتي كتابه كاًّ عظيًا من القراءات 

ة، فهو بمثابة ديوان جامع للقراءات بأنواعها)3(. اذَّ املتواترة والّشَّ

5- املصبــاح الزاهــر ف القــراءات العــرش البواهــر، تأليــف: أبــو الكــرم املبارك بن احلســن الشــهرزوري 

)ت: 550هـــ(، ضّمــن املصنــف كتابــه قــراءات األئمــة العــرة املشــهورين مــن غــري اشــرتاط 

الصحــة، لذلــك صنفــه ابــن اجلــزري فيمــن مجعــوا مــا وصــل إليهــم ومل يشــرتطوا الصحــة)4(، 

اء العرة،  ة املرويــة عــن القــرَّ ــاذَّ ولذلــك فــإن هــذا الكتــاب اشــتمل عــى كثــري مــن القــراءات الّشَّ

اء  اء العــرة فإنــه ال يذكــره إال نــادرًا، ســار يف ذكــر اخلــالف بــن القــرَّ ــا مــا خــرج عــن القــرَّ وأمَّ

يف الفــرش عــى ترتيــب املصحــف)5(.  

)1(  انظر: منجد املقرئني البن اجلزري )ص:  58(.
)2(  أفضل طبعة للكتاب: طبعة جامعة طيبة، بتحقيق: الدكتور: عمر يوسف محدان، وتغريد حممد محدان.

)3(  وهو مطبوع، بتحقيق: الدكتورة: حنان عبدالكريم العنزي.
)4(  انظر: منجد املقرئني البن اجلزري )ص: 19(. 

)5(  ُطبع عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق الدكتور: إبراهيم الدورسي.  
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ــاء  ــد عل ــْوَزاَواِزي )أح ــان النَّ ــد الده ــن أمح ــرص ب ــن أيب ن ــد ب ــف: حمم ــراءات، تألي ــي ف الق 6- املغن

اء يف األصــول والفــرش يبــدأ  القــرن الســادس اهلجــري(، ذكــر املصنــف يف كتابــه اختــالف القــرَّ

ــى  ــار ع ة، س ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــيلء بالق ــاب م ــا، الكت ــواذ عليه ــف الش ــم يعط ــر ث ــراءات الع بالق

ــاس)1(. ــة إىل الن ــن الفاحت ــرش م اء يف الف ــرَّ ــالف الق ــر اخت ــف يف ذك ــب املصح ترتي

7- شــواذ القــراءات، تأليــف: أبــو عبــداهلل حممــد بــن أيب نــرص الكرمــاين )أحــد علــاء القرن الســادس 

اهلجــري(، هــذا الكتــاب مــن املصــادر املهمــة يف شــواذ القــراءات؛ ألنــه مجــع كثــري مــن القــراءات 

ة، فقــد احتــوى عــى مــادة غزيــرة مــألت مــا يربــو عى ثالثــن ألــف جــذاذة، كلها قــراءات  ــاذَّ الّشَّ

شــاذة منســوبة إىل أصحاهبــا أو غــري منســوبة، مرتبــة عــى ترتيب الســور)2(.

8- إعــراب القــراءات الشــواذ، تأليــف: أبــو البقــاء الُعْكــرَبي )ت: 616هـــ(، يتناول املصنــف إعراب 

ة يف القــرآن الكريــم كلــه مــن أول ســورة الفاحتــة وحتــى آخــر ســورة النــاس، آية  ــاذَّ القــراءات الّشَّ

ة، وإنــا أعــرب كذلــك القــراءات  ــاذَّ آيــة وســورة ســورة، ومل يقتــرص عــى إعــراب القــراءات الّشَّ

ــراءات العر)3(. ــبع والق الس

ــد  ــن عبداملجي ــن ب ــم عبدالرمح ــو القاس ــف: أب ــرآن، تألي ــواذ الق ــة ش ــان ف معرف ــب والبي 9-  التقري

ــه عــى كتــب القــراءات املختلفــة  الصفــراوي )ت: 636هـــ(، اعتمــد املصنــف يف تصنيــف كتاب

التــي أجــازه شــيوخه هبــا، فاســتجمع الروايــات والطــرق مــن تلــك الكتــب؛ ممــا يتعلــق بروايــات 

ــم،  ــب حمك ــذا يف قال ــه ه ــرق يف كتاب ــك الط ــات وتل ــك الرواي ــرغ تل ــم أف ة، ث ــاذَّ ــراءات الّشَّ الق

وأســلوب خمتــرص بديــع، قســم تلــك القــراءات إىل أصــول  وفــرش، فبــدأ باألصــول ثــم الفــرش، 

ورتــب اخلــالف يف الفــرش عــى ترتيــب املصحــف)4(.

)1(  وهو مطبوع بتحقيق الدكتور: حممود كابر الشنقيطي.  
)2(  وهو مطبوع بتحقيق الدكتور: شمران العجيل.  
)3(  وهو مطبوع بتحقيق: حممد السيد أمحد عزوز.  

ــن  ــة م ــه ثالث ــى حتقيق ــام ع ــورة، ق ــة املن ــالمية باملدين ــة اإلس ــم باجلامع ــرآن الكري ــة الق ــة يف كلي ــائل علمي ــق كرس ــاب ُحق )4(  الكت
ــد إىل اآلن. ــع بع ــاب مل يطب ــراين، والكت ــف الزه ــريي، وناي ــى عس ــخاء، ويي ــن س ــم: أحس ــن، وه الباحث
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فصل 
ة  اذَّ القراءات الفرشية الّشَّ

املروية عن اإلمام أيب عمرو البرصي يف سورة البقرة 

)مجعًا وتوجيهًا(.



ة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــرصي يف ســورة البقــرة، وهــي  ــاذَّ القــراءات الفرشــية الّشَّ
عــى النحــو اآليت:

1- روى األصمعــي)1( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ژ ]البقــرة: 10[  بســكون 

الــراء، هكــذا: )َمــْرٌض()2(.

التوجيــه: مهــا لغتــان يف مصــدر َمــِرَض َيْمــَرض، كاحلَْلــب واحلَلــب. واملــرُض: الفتــوُر، وقيــل: 

الفســاد، وُيطلــق عــى الُظلمــة)3(.

2- قولــه تعــاىل: ژېئ  ېئژ ] البقــرة: 16[  ومثلهــا مــن واوات اجلمــع)4(؛ إذا انفتــح مــا قبلهــا وكانت 

الــواو متحركــة مضمومــة ولقيتهــا الم التعريــف، فــُروي عــن أيب عمــرو فيهــا روايتــن يف الشــواذ:  

ِو( وهــو مــا رواه  عمــران)5( وحمبــوب)6( عــن أيب عمــرو)7(، وثانيهــا:  أوهلــا: كــرس الــواو )اْشــرَتَ

)1(  ذكــر الروذبــاري والصفــراوي هــذه القــراءة أليب عمــرو مــن روايــة اجلهضمــّي ويونــس بــن حبيــب، وذكرهــا الشــهروزي مــن 
روايــة اجلهضمــّي فقــط. انظــر: جامــع القــراءات للروذبــاري)2/ 322(، واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 42(، والتقريــب 

ــراوي )ص: 181(.  ــان للصف والبي
األصمعــي: هــو أبــو ســعيد عبدامللــك بــن قريــب األصمعــي، الباهــيل، البــرصي، اللغــوي، اإلخبــاري، روى القــراءة عــن نافــع، 
وأكثــر عــن أيب عمــرو، وكانــت اخللفــاء جتالســه وحتــب منادمتــه، وقــد صنــف كثــريا، مــات يف حــدود ســنة ســت عــرة ومائتــن. 

انظــر: ســري أعــلم النبــلء للذهبــي )175/10(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )470/1(.
)2(  انظــر: خمتــص ف شــواذ القــراءات البــن خالويــه )ص: 10(، واملحتســب البــن جنــي )1/ 53(، واملغنــي ف القــراءات للنــوازوازي 

)1/ 383(، وشــواذ القــراءات للكرمــاين )ص: 51(.
)3(  انظــر: املحتســب البــن جنــي )54/1(، ولســان العــرب البــن منظــور )7/ 232(، والبحــر املحيــط أليب حيــان )87/1(، والــدر 

املصــون للســمن احللبــي )129/1(. 
)4(  مثل قوله تعاىل: ژ ڀ  ٺ  ژ يف] البقرة :94[ و]اجلمعة :6[، و ژ ٺ  ٺژ ]يونس: 54[.   

)5(  هــو عمــران بــن موســى، أبــو موســى القــزاز، شــيخ مقــرئ، قــرأ عــى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو، روى القــراءة عنــه عرضــًا 
موســى بــن مجهــور وحممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة. انظــر: غايــة النهايــة البــن اجلــزري )605/1(.

)6(  هــو حممــد بــن احلســن بــن هــالل بــن حمبــوب البــرصي، أبــو بكــر، لقبــه حمبــوب، روى القــراءة عــن شــبل، وأيب عمــرو، وروى 
القــراءة عنــه خلــف بــن هشــام، وروح، وحــدث عنــه أمحــد بــن حنبــل، وأخــرج لــه البخــاري. انظــر: هتذيــب الكــمل للمــزي 

ــن اجلــزري )123/2(. ــة الب ــة النهاي )74/25(، وغاي
)7(  انظــر: الكامــل للهــذيل )5/ 17(، وجامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 329(، واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 48(، واملغنــي 

ف القــراءات للنــوازوازي )1/ 387(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي )ص: 183(.
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َو( وهــو مــا رواه أبــو زيــد)1( واخلريبــي)2( عنــه )3(. فتحهــا )اْشــرَتَ

التوجيــه: وجــه قــراءة الكــرس عــى أصــل التخلــص مــن التقــاء الســاكنن، ووجــه قــراءة الفتــح 

عــى اتبــاع الــواو فتحــة الــراء، وجيــوز أن يكــون ذلــك؛ خلفــة الفتحــة وثقــل الــواو)4(.

3- روى أبــو حاتــم)5( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل:  ژ ىئژ ]البقــرة: 16[  بإســكان التــاء، 

ــْم()6(. اَرْتُ هكــذا: )جِتَ

التوجيه: للتخفيف من توايل احلركات، والضم واإلسكان لغتان)7(.

4- روى ُنعيــم بــن ميــرسة)8( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ٺ  ٺ  ژ] البقــرة: 17[  بإســكان 

الــالم، هكــذا: )يف ُظْلــَاٍت()9(. 

ــن  ــل ع ــن املفض ــراءة ع ــة، روى الق ــن ومائ ــنة عري ــد س ــوي، ول ــاري النح ــد األنص ــو زي ــت، أب ــن ثاب ــن أوس ب ــعيد ب ــو س )1(  ه
عاصــم، وعــن أيب عمــرو، وكان مــن جلــة أصحابــه، روى القــراءة عنــه خلــف، وأبــو حاتــم، وروح، مــات ســنة مخــس عــرة 

ــزري )305/1(. ــن اجل ــة الب ــة النهاي ــر: غاي ــنة. انظ ــعن س ــس وتس ــع أو مخ ــن أرب ــرصة، ع ــن بالب ومائت
ث عــن األعمــش،  ــو عبدالرمحــن اهلمــداين اخلريبــي، ثقــة حجــة، روى القــراءة عــن أيب عمــرو، وحــدَّ )2(  هــو عبــداهلل بــن داود، أب
ــه مســلم بــن عيســى األمحــر، تــويف ســتة )213هـــ(. انظــر: ســري أعــلم النبــلء للذهبــي  وهشــام بــن عــروة، روى القــراءة عن

ــزري )418/1(. ــن اجل ــة الب ــة النهاي )346/9(، وغاي
ــوازوازي )1/ 387(،  ــراءات للن ــي ف الق ــاري )2/ 329(، واملغن ــراءات للروذب ــع الق ــذيل )5/ 17(، وجام ــل لله ــر: الكام )3(  انظ

والتقريــب والبيــان للصفــراوي )ص 183(.
)4(  انظر: املحتسب البن جني )55/1(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي )125/1(، والبحر املحيط أليب حيان )117/1(.

)5(  هــو ســهل بــن حممــد بــن عثــان بــن يزيــد، أبــو حاتــم السجســتاين، إمــام البــرصة يف النحــو والقــراءة، عــرض القــراءة عــى ســالم 
الطويــل، وأيــوب بــن املتــوكل، واألصمعــي، روى القــراءة عنــه: حممــد بــن ســليان، وعــيل املســكي، وغريمهــا، تــويف ســنة مخــس 
اء الكبــار للذهبــي )434/1(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري  ومخســن ومائتــن، ويقــال: ســنة مخســن ومائتــن. انظــر: معرفــة القــرَّ

.)289/1(
)6(  انظر: املغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 388(، وشواذ القراءات للكرماين )ص 52(.

)7(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 336(، ولسان العرب البن منظور )4/ 89(.
ــن عيســى، وروى احلــروف عــن أيب  ــداهلل ب ــو عمــرو الكــويف النحــوي، روى القــراءة عرضــًا عــن عب ــن ميــرسة، أب ــم ب )8(  هــو ُنعي
عمــرو بــن العــالء، وعاصــم بــن أيب النجــود، روى احلــروف عنــه: عــيل الكســائي، ويوســف بــن جعفــر، وغريمهــا، تــويف ســنة 

ــة البــن اجلــزري )298/2(. ــة النهاي ــة. انظــر: غاي أربــع وســبعن ومائ
)9(  انظر: املغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 389(.
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التوجيه: للتخفيف من توايل احلركات، والضم واإلسكان لغتان مسموعتان )1(.

5- روى هــارون)2( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڀ  ڀ   ڀژ ]البقــرة: 38[  بإســكان الــدال 

.)3() وتشــديد اليــاء مــن غــري ألــف بينهــا، هكــذا: )ُهــْديَّ

التوجيــه: ُقلبــت األلــف يــاًء ثــمَّ ُأدغمــت يف اليــاء األخــرى؛ وذلــك ألن اليــاء ُيكــرس هلــا مــا 

قبلهــا يف االســم الصحيــح، فُجعــل بــدل الكــرس هنــا اليــاء)4(.

6-  روى أمحــد بــن موســى اللؤلــؤي)5( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڄ  ڄژ ]البقــرة: 51[  

بكرس البــاء، هكــذا )َأْربِِعــَن()6(.

التوجيه: ُكرست الباء اتباعًا لكرسة العن بعدها، والفتح والكرس لغتان)7(.  

7-  روى هارون عن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعاىل: ژ ٺ  ژ ]البقرة: 58[  بالنصب، هكذا: )ِحطًَّة()8(.

التوجيه: فيه وجهان:

أ- منصوب عى املصدر، أي: احطط عنا ذنوبنا ِحطًَّة.

ًة)9(. ب-  مفعول به، أي: نسألك ِحطَّ

ة للعكربي )1/ 128(. اذَّ )1(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 24(، واملحتسب البن جني )56/1(، وإعراب القراءات الّشَّ
مــة، صــدوق، نبيــل، لــه قــراءة معروفــة، روى القــراءة عــن عاصــم اجلحــدري،  )2(  هــو هــارون بــن موســى، أبــو عبــداهلل األعــور، عالَّ
وعاصــم بــن أيب النجــود، وابــن كثــري، وابــن حميصــن، وأيب عمــرو بــن العــالء، مــات هــارون قبــل املائتــن تقريبــًا. انظــر: ســري 

أعــلم النبــلء للذهبــي )115/30(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )348/2(.
)3(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 56(.

)4(  انظر: الكتاب لسيبويه )3/ 413(، واملحتسب البن جني )1/ 76(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي )1/ 152(.
)5(  هــو أمحــد بــن موســى بــن أيب مريــم، أبــو عبــداهلل، وقيــل: أبــو بكــر، ويقــال: أبــو جعفــر اللؤلــؤي، اخلزاعــي، البــرصي، صــدوق، 

روى القــراءة عــن أيب عمــرو بــن العــالء، وعاصــم اجلحــدري. انظــر: غايــة النهايــة البــن اجلــزري )143/1(.
)6(  انظر: املغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 412(.

)7(  انظر: غرائب القراءات البن مهران )ص: 130(، والبحر املحيط أليب حيان )322/1(.
)8(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 46(.

)9(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 43(، والكشاف للزخمري )ص: 78(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي )1/ 161(.
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8- روى هــارون، واللؤلــؤي، واألصمعــي، والســعيدي)1(، وعبدالــوارث)2(، كلهــم عــن أيب عمــرو 

َة()3(. أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڎ  ڈ ژ   ]البقــرة: 60[  بكــرس الشــن، هكــذا: )َعــِرَ

التوجيــه: الكــرس والســكون لغتــان، فقــراءة الكــرس لغــة بنــي متيــم، وقــراءة الســكون لغــة أهــل 

.)4 احلجاز)

9- روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ھ  ژ ]البقــرة: 61[  بضــم القــاف، هكــذا: 

)َوُقثَّاِئَها()5(.

التوجيــه: الكــرس والضــم لغتــان مســموعتان)6(، قــال ابــن جنّــي: »قــال أبــو الفتــح: الضــم يف 

ــال«)7(. ــاِء حســن الطريقــة؛ وذلــك أنــه مــن النوابــت، وقــد كثــر عنهــم يف هــذه النوابــت الُفعَّ الُقثَّ

ــاء  ــن الب ــف ب ــرة: 70[  بأل ــاىل: ژ پ  ڀ   ژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــارون ع 10- روى ه

ــَر( )8(. ــذا: )إنَّ الَباِق ــاف، هك ــرس الق ــاف، وك والق

التوجيه: عى أنه اسم مجع لَِبَقَرة، ومثله اجلَاِمل فهو اسم مجع جلََمل)9(.

)1(  هــو ُنَعيــم بــن ييــى بــن ســعيد، أبــو عبيــد الســعيدي، مقــرئ معــروف، عــرض القــرآن عــى أيب عمــرو، ومحــزة الزيــات، روى 
القــراءة عنــه ابنــه، وعبدالرمحــن بــن أيب محــاد. انظــر: غايــة النهايــة البــن اجلــزري )71/1(.

)2(  هــو عبدالــوارث بــن ســعيد بــن ذكــوان، أبــو عبيــدة البــرصي، إمــام، حافــظ، مقــرئ، ثقــة، عــرض القــرآن عــى أيب عمــرو، روى 
القــراءة عنــه ابنــه عبدالصمــد، كان فقيهــًا، ثقــة حجــة، موصوفــًا بالعبــادة والديــن والفصاحــة والبالغــة، مــات ســنة ثانــن ومائــة. 

اء الكبــار للذهبــي )1/ 97(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )478/1(. انظــر: معرفــة القــرَّ
)3(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 341(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 199(.

ة للعكربي )1/ 164(. اذَّ )4(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 44(، واملحتسب البن جني )1/ 85(، وإعراب القراءات الّشَّ
)5(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 65(.

ة للعكــربي )1/ 166(، والامــع لحــكام القــرآن للقرطبــي  ــاذَّ )6(  انظــر: املحتســب البــن جنــي )1/ 87(، وإعــراب القــراءات الّشَّ
.)145 /2(

)7(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 87(.
)8(  انظر: الكامل للهذيل)5/ 44(، واملغني للنوازوازي )1/ 426(.

)9(  انظر: معاين القرآن لألخفش )1/ 281(، والتبيان للعكربي )ص: 75(، والبحر املحيط أليب حيان )410/1(.
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11- روى هـــارون، وعباس)1( عـــن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعـــاىل: ژ ڀ  ڀ  ژ ]البقـــرة: 70[  بالتاء 

ـــاَبُه()2(. مع تشـــديد الشـــن وألف بعدها ورفع اهلاء، هكذا: )َتشَّ

التوجيه: أصلها )َتَتَشاَبُه( فُأبدلت التاء الثانية شينًا، ثم ُأدغمت يف الشن األخرى)3(.

12- روى األصمعـــي عـــن أيب عمرو أنه يقرأ قولـــه تعـــاىل: ژ ٹ   ٹ   ژ ]البقـــرة: 71[  بالفتح من غري 

َذُلوَل()4(.  تنوين، هكـــذا: )ال 

التوجيـــه: عى أهنا نفـــي، وخرب النفي مضمر، وجيـــوز: ال هي ذلوَل وال هي تســـقي احلرَث، 

َمٌة)5(. ُمَسلَّ هي 

13- روى عبدالـــوارث عن أيب عمرو أنه يقرأ قولـــه تعاىل: ژ ەئ   وئ  وئ  ۇئژ ]البقـــرة: 83[  برفع 

الالم، هكـــذا: )إالَّ َقِليٌل()6(.

( حينئٍذ ال عمل هلا،  ( وما بعدها يف موضع صفـــة بمنزلة غري، فــــ )إالَّ التوجيـــه: عـــى أنَّ )إالَّ

نظرُي ذلك قوله تعـــاىل: ژ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ژ   ]األنبياء: 22[)7(.

ده عــى أيب  )1(  هــو عبــاس بــن الفضــل بــن عمــرو بــن عبيــد الواقفــي األنصــاري، املقــرئ، القــايض، املوصــيل، قــرأ القــرآن وجــوَّ
عمــرو بــن العــالء، قــال الذهبــي: » وإنــا مل يشــتهر؛ ألنــه مل جيلــس لإلقــراء«، مــات ســنة ســت وثانــن ومائــة، وقيــل: ســنة مخــس 

اء الكبــار للذهبــي )96/1(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )353/1(. وتســعن ومائــة. انظــر: معرفــة القــرَّ
)2(  انظــر: املصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 71(، واملغنــي ف القــراءات للنــوازوازي )1/ 426(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي 

)ص 202(.
)3(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 48 (، والتبيان للعكربي )ص: 75(، والامع لحكام القرآن للقرطبي )2/ 187(.

)4(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 32(.
)5(  انظــر: إعــراب القــرآن للنحــاس )ص: 48 (، والامــع لحــكام القــرآن للقرطبــي )2/ 188(، والبحــر املحيــط أليب حيــان )1/ 

.)414
)6(  انظــر: املصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 75(، واملغنــي ف القــراءات للنــوازوازي )1/ 436(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي 

)ص: 203(.
)7(  انظر: الكتاب لسيبويه )2/ 331(، والبحر املحيط أليب حيان )463/1(، والدر املصون للسمن )469/1(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ــه تعــاىل: ژ ڤ  ژ ]البقــرة: 85[ بتشــديد  ــه يقــرأ قول 14- روى حســن اجلُعفــي)1( عــن أيب عمــرو أن

الظــاء وفتــح اهلــاء مــن غــري ألــف )َتظََّهــُروَن(، وروى هــارون عنــه بضــم التــاء وختفيــف الظــاء 

ــُروَن()2(. وألــف بعدهــا وكــرس اهلــاء )ُتَظاِه

التوجيــه: قــراءة التشــديد والقــرص أصلهــا َتَتَظَهــُرون عــى وزن َتَتَفَعلــون، مضــارع َتَظَهــَر عــى 

ــا  وزن َتَفَعــَل، ثــم ُأدغمــت التــاء الثانيــة يف الظــاء؛ لقــوة الظــاء يف الصفــة فصــارت )َتظََّهــُرون(، وأمَّ

قــراءة )ُتَظاِهــُروَن( فهــي مضــارع َظاهــر عــى وزن فاعــل؛ للمشــاركة بــن اثنــن، وكلهــا ترجــع إىل 

معنــى املعاونــة والتنــارص مــن املظاهــرة)3(.

15- روى يونــس)4(، وعبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ژ  ژ  ڑژ  ]البقــرة: 

85[ بالتــاء، هكــذا: )ُتــَردُّوَن()5(.

التوجيــه: فيــه وجهــان: االلتفــات وعدمــه، فااللتفــاُت نظــرًا لقولـِـه تعــاىل: ژ  ڇ  ڇ  ژ   ] البقــرة: 

85[  ، وعــدُم االلتفــات نظــرًا لقولــه تعــاىل: ژ ڃژ  ]البقــرة: 85[ )6(.

16- روى حســن اجلُعفــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڭ   ژ ] البقــرة: 87[  بمــد اهلمــزة 

وختفيــف اليــاء، هكــذا: )َوآَيْدَنــاُه()7(.

)1(  هــو حســن بــن عــيل بــن الوليــد، أبــو عبــداهلل اجلعفــي، موالهــم الكــويف، الزاهــد، أحــد األعــالم، قــرأ عــى محــزة، وهــو أحــد 
الذيــن خلفــوه بالقــراءة، وروى القــراءة عــن شــعبة، وأيب عمــرو، مــات يف ذي القعــدة ســنة ثــالث ومائتــن عــن أربــع وثانــن 

ســنة. انظــر: هتذيــب الكــمل للمــزي )449/6(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )247/1(.
)2(  انظر: جامع القراءات للروذباري )346/2(، واملصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 76(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 204(.

ــي  ــمن احللب ــون للس ــدر املص ــان )469/1(، وال ــط أليب حي ــر املحي ــة )175/1(، والبح ــن عطي ــز الب ــرر الوجي ــر: املح )3(  انظ
.)479/1(

)4(  هــو يونــس بــن حبيــب، أبــو عبدالرمحــن الضبــي، البــرصي، النحــوي، روى القــراءة عرضــًا عــن أبــان بــن يزيــد، وأيب عمــرو بــن 
العــالء، وأخــذ العربيــة عنــه، تــويف: يف حــدود اثنتــن وثانــن ومائــة. انظــر: ســري أعــلم النبــلء للذهبــي )596/12(، وغايــة 

النهايــة البــن اجلــزري )406/2(.
)5(  انظر: جامع القراءات للروذباري )347/2(، واملصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 77(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 204(.

)6(  انظر: إعراب القراءات الشواذ للعكربي )186/1(، والبحر املحيط أليب حيان )473/1(، والدر املصون  )490/1(.
)7(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 95(، وجامع القراءات للروذباري )2/ 348(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 205(. 
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يناه)1(. التوجيه: آيدته عى وزن أفعلته، من األَْيد، وهو القوة، وآَيْدَناُه أي: قوَّ

ــالم،  ــم ال ــرة: 88[  بض ــاىل: ژ ې  ى ژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــؤي ع 17- روى اللؤل

ــف()2(.  ــذا: )ُغُل هك

ــا باهلــا ال  ــم ف ــة للعل ــا أوعي ــر، أي: قلوبن ــار ومُخُ ــل: مِخَ ــاَلف، مث ــل: هــو مجــع ِغ ــه: قي التوجي

.)3(
 تفهــم عنــك وقــد وعينــا علــًا كثــريًا! وقيــل: املعنــى: فكيــف يعــزب عنها علــم حممــد

18- روى عبــاس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ گ  گ    گ  ڳ  ژ ]البقــرة: 91[  بفتــح اهلمــزة 

ــَا َأْنــَزَل()4(. والــزاي، هكذا: )بِ

التوجيــه: فعــل مــاٍض رباعــي مبنــي للفاعــل، وفاعلــه ضمــري مســترت تقديــره هــو، يعــود عــى 

ــه: ژ ک  ک  کژ ]البقــرة: 91[ )5(. ــة املذكــور قبلــه يف قول لفــظ اجلالل

19- روى اجلُعفــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ک ژ ]البقــرة: 97[  حيــث جــاءت بفتــح 

ــاب  ــَل(، وروى عبدالوه اِئي ــذا: )َجرْبَ ــا، هك ــاء بعده ــزة وبي ــل اهلم ــف قب ــراء، وبأل ــم وال اجلي

ــَل()7(. ــذا: )َجرَباِئ ــاء، هك ــه بغــري ي ــك إال أن ــه كذل ــاف)6( عن اخلفَّ

التوجيــه: هــذه الكلمــة وردت فيهــا قــراءات كثــرية، كل منهــا لغــة، و)ِجرِبيــل( كلمــة أعجميــة، 

)1(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 95(، ولسان العرب البن منظور )3/ 76(، والبحر املحيط أليب حيان )1/ 480(.
ــان  ــب والبي ــاري )2/ 348(، والتقري ــراءات للروذب ــع الق ــه )ص: 15(، وجام ــن خالوي ــراءات الب ــواذ الق ــص ف ش ــر: خمت )2(  انظ

للصفــراوي )ص: 205(.
)3(  انظر: املحرر الوجيز البن عطية )1/ 177(، والامع للقرطبي )246/2(، والبحر املحيط أليب حيان )483/1(.

)4(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 349(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 205(.
)5(  انظر: احلجة للفاريس  )2/ 385(، والكشف ملكي )1/ 400(، واملوضح البن أيب مريم )1/ 429(.

ــاف، العجــيل، البــرصي، ثــم البغــدادي، ثقــة مشــهور، روى القــراءة عــن  )6(  هــو عبدالوهــاب بــن عطــاء بــن مســلم أبــو نــرص اخلفَّ
ــزري  ــن اجل ــة الب ــة النهاي ــر: غاي ــًا. انظ ــن تقريب ــٍع ومائت ــنة أرب ــداد س ــات ببغ ــم، م ــن عاص ــد ع ــن يزي ــان ب ــن أب ــرو، وع أيب عم

.)479/1(
)7(  انظر: املغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 443(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

قــد تالعبــت يف نطقهــا العــرب؛ فيكــون َتْأِدَيُتَهــا عــى حســب مــا يــروي الــراوي)1(.

20- روى الســعيدي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ ]البقــرة: 102[  

ي()2(. بغــري نــون، هكــذا: )بَِضــارِّ

التوجيــه: قيــل أن النــون ُحذفــت ختفيفــًا، وقيــل: أن النــون ُحذفــت ألجــل اإلضافــة، أي: أنــه 

ي أحــٍد(، ثــم فصــل بــن املضــاف واملضــاف إليــه بحــرف اجلــر)3(. أراد )ومــا هــم بضــارِّ

ــاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦژ  ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــس ع 21- روى يون

ــُك()4(. ]البقــرة: 107[   برفــع الــالم، هكــذا: )ُمُل

ــه  ــوز في ــل(؛ جي ــى وزن )ُفُع ــا كان ع ــك كل م ــة، وكذل ــة معروف ــراءة لغ ــذه الق ــه: ه التوجي

ــك)5(. ــك وُفُل ــُحت، وُفْل ــْحت وُس ــب، وُس ــب وُرُع ــل: ُرْع ــل، مث ــف والتثقي التخفي

22- روى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڇ  ڇژ ]البقــرة: 108[  بكــرس الســن، 

وبيــاء بــدل اهلمــز، هكــذا: )كــا ِســيَل()6(.

التوجيــه: هــذه القــراءة عــى لغــة مــن قــال: َســاَل َيَســال ومهــا يتســاوالن، فهــو: كِخيــَف مــن 

َخــاَف، وقيــل يف توجيههــا كذلــك: كــرس الســن: ألنــه أســقط ضمتهــا، ونقــل إليهــا كــرسة اهلمــزة؛ 

فانكــرست الســن وَســَكنت اهلمــزة، فلــاَّ ســكنت اهلمــزة وقبلهــا كــرسٌة انقلبــت يــاء، وإنــا ُطِلــب 

بذلــك التيســري)7(.

)1(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 97(، واإلفصاح البن هبرية )ص: 418(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي )1/ 189(.
)2(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 352(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 207(.

)3(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 103(، واملحرر الوجيز البن عطية )1/ 188(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي )1/ 194(.
)4(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 84(.

)5(  انظر: الكتاب لسيبويه )4/ 114(، وغرائب القراءات البن مهران )ص: 169(.
ــوازوازي  ــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 85(، واملغنــي ف القــراءات للن ــاري )2/ 353(، واملصب )6(  انظــر: جامــع القــراءات للروذب

ــراوي )ص: 208(. ــان للصف ــب والبي )1/ 453(، والتقري
)7(  انظر: اإلفصاح البن هبرية )ص: 422(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي )1/ 198(، والبحر املحيط أليب حيان )555/1(.
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23- روى األصمعــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ہژ ]البقــرة: 116[  بضــم الواو وإســكان 

الــالم حيــث وقع يف القــرآن الكريــم)1(، هكــذا: )ُوْلــدًا()2(.

التوجيــه: هــذه القــراءة عــى أهنــا مجــع )َوَلــد(، كقوهلــم: َوَثــن وُوْثــن، وَأَســد وُأْســد، وقيــل أن 

الَوَلــد بالفتــح: االبــن واالبنــة، والُوْلــد بالضــم: األهــل، وقيــل: مهــا لغتــان يف الولــد كقوهلــم: الَبَخــل 

والُبْخــل، فيتفــق لفــظ الواحــد يف إحــدى اللغتــن مــع لفــظ اجلمــع كــا قالــوا: الُفْلــك، يف الواحــد ويف 

.)3 ( اجلمع

24- روى هــارون، وعبــاس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ چ  ژ ]البقــرة: 129[ بإســكان 

ْمُهــْم()4(، واجلهضمــّي)5( وحســن اجلُْعفــّي عنــه باالختــالس)6(. امليــم، هكــذا: )وُيَعلِّ

التوجيه: للتخفيف من توايل احلركات، وهي لغة متيم)7(.

ــم:  ــرآن الكري ــظ يف الق ــذا اللف ــن ه ــط م ــع فق ــتة مواض ــرة يف س اء الع ــرَّ ــن الق ــة ع ــة وردت صحيح ــذه الكيفي ــراءة هب ــذه الق )1(  ه
وهــي أربعــة مواضــع يف ســورة مريــم ]اآليــات: 77، 88، 91، 92[، وموضــع يف ســورة الزخــرف ]آيــة: 81[، وموضــع يف ســورة 
نــوح ]آيــة: 21[، فأّمــا مواضــع ســورة مريــم وموضــع ســورة الزخــرف: فالــذي يقرأهــا بضــم الــواو وســكون الــالم، مهــا: محــزة 
ــا موضــع ســورة نــوح فالــذي يقرأهــا هبــذه الرتمجــة هــم: ابــن كثــري وأبــو عمــرو ومحــزة والكســائي ويعقوب  والكســائي فقــط، وأمَّ

ــا اخلــالف يف غــري هــذه املواضــع الســتة فهــو مــن الشــاذ. انظــر: النــرش البــن اجلــزري )5/ 1801- 1948(. وخلــف، وأمَّ
)2(  انظر: املغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 455(.

)3(  انظر: احلجة للفاريس )3/ 506(، والكشف ملكي )2/ 92(، واملوضح البن أيب مريم )824/2(.
ــاري )2/ 337(،  ــراءات للروذب ــع الق ــر: جام ــوارث. انظ ــد وعبدال ــة عبي ــن رواي ــرو م ــراءة أليب عم ــذه الق ــت ه ــك ُنقل )4(  وكذل

ــراوي )ص: 194(. ــان للصف ــب والبي ــهرزوري )3/ 93(، والتقري ــر للش ــاح الزاه واملصب
)5(  هــو عــيل بــن نــرص بــن عــيل بــن صهبــان، أبــو احلســن اجلهضمــي البــرصي، روى القــراءة عــن أيب عمــرو بــن العــالء، روى عنــه 
القــراءة ابنــه نــرص، مــات ســنة تســع وثانــن ومائــة. انظــر: هتذيــب الكــمل للمــزي )157/21(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري 

.)582/1(
)6(  انظــر: جامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 337(، واملغنــي ف القــراءات للنــوازوازي )1/ 463(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي 

.)195 /1(
)7(  انظر: املحتسب البن جني )109/1(، واإلفصاح البن هبرية )ص: 432(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

، واألَصمعــّي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   25- روى اجلُْعفــيُّ

ــوَن()1(. ــذا: )َيْعَمُل ــاء، هك ــرة: 140 -  141[  بالي ىئ  ىئ  ژ ]البق

التوجيه: ملناسبة قوله تعاىل: ژ ڍ  ڌژ ]البقرة: 137[، وقوله تعاىل: ژ ڑ  ڑ  ک   کژ ]البقرة: 137[)2(.

ــرة: 150[   ــاىل: ژ ۀ  ۀ  ہ ژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــب ع ــن حبي ــس ب 26- روى يون

ــوَن()3(. ــاء، هكــذا: )َتُك بالت

التوجيــه: جــاز التأنيــث والتذكــري يف )تكــون(؛ ألن  بعدهــا ژ ہژ ]البقــرة: 150[ وهــي مؤنــث 

غــري حقيقــي)4(.

27- روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ک  گ  گ  گ  گ   ڳ ژ ]البقــرة: 158[  

َف()5(. بالتــاء بعــد اليــاء وختفيــف الطــاء، هكــذا: )َيَتَطــوَّ

ــة  ــراءة الصحيح ــا يف الق َف(، وإن ــوَّ ــل: )َيَتَط ــل، ألن األص ــى األص ــراءة ع ــذه الق ــه: ه التوجي

ــاء) 6(. ــاء يف الط ــت الت أدغم

ــوازوازي )1/ 466(،  ــراءات للن ــي ف الق ــاري )2/ 360(، واملغن ــراءات للروذب ــع الق ــذيل )5/ 79(، وجام ــل لله ــر: الكام )1(  انظ
ــراوي )ص: 211(. ــان للصف ــب والبي والتقري

)2(  انظر: جامع البيان للطربي )1/ 448(، والكامل للهذيل )79/5(.
)3(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 98(.

)4(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 81(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 41(.
)5(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 100(.

)6(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 72(، واملصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 100(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 67(.
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28- روى اجلهضمــّي، وُعَبيــد)1( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ۓژ ]البقــرة: 159[  باختــالس 

ضمــة النــون)2(، وروى أبــو زيــد عنــه بإســكان النــون يف ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ ]البقــرة: 159[  يف 

هذيــن املوضوعــن ال غري)3(.

التوجيه: للتخفيف من توايل احلركات، وهي لغة متيم)4(.

29- روى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڑ  ڑ   ک  کژ ]البقــرة: 173[  

َم َعَليُكــُم املْيَتــُة()5(، وروى  ــا َحــرَّ َم(، هكــذا: )إِنَّ برفــع تــاء )املْيَتــُة(، مــع فتــح احلاء والــراء يف )َحــرَّ

َم( عــى مــا مل يســمَّ فاعلــه)6(. حمبــوب عنــه برفــع تــاء )املْيَتــُة(،  وضــم احلــاء  وكــرس الــراء يف )ُحــرِّ

مــه عليكــم  ــا روايــة عبدالــوارث فعــى أنَّ )مــا( بمعنــى: الــذي، أي: إِنَّ الــذي َحرَّ التوجيــه: أمَّ

ــر: أن  ــذي، واآلخ ــى ال ــون بمعن ــا: أن تك ــان:  أحدمه ــا( وجه ــي )م ــوب فف ــة حمب ــا رواي ــُة. وأمَّ امليت

ــون كافَّة)7(. تك

ــرة: 174[   ــاىل: ژ ٴۇ  ۋژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــارون ع ــاس، وه 30- روى عب

ــالس)8(. ــه باالخت ــّي عن ــُم(، وروى اجلهضم ْمُه ــذا: )وال ُيَكلِّ ــم األوىل، هك ــكان املي بإس

)1(  هــو ُعَبْيــد بــن عقيــل بــن صبيــح، أبــو عمــرو اهلــاليل، البــرصي، راٍو، ضابــط، صــدوق، روى القــراءة عــن أبــان بــن يزيــد العطــار، 
وأيب عمــرو بــن العــالء، وعــن هــارون األعــور عنــه، وعــن شــبل بــن عبــاد، روى لــه أبــو داود والنَّســائي، قــال البخــاري: مــات 

يف رمضــان ســنة ســبع ومائتــن. انظــر: هتذيــب الكــمل للمــزي )221/19(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )496/1(.
)2(  انظــر: جامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 337(، واملغنــي ف القــراءات للنــوازوازي )1/ 475(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي 

)ص: 195(.
)3(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 99(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 198(.

)4(  انظر: املحتسب البن جني )109/1(، واإلفصاح البن هبرية )ص: 432(.
)5(  انظر: الكامل للهذيل)5/ 89(، واملغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 479(.

ــوازوازي )1/ 480(،  ــراءات للن ــي ف الق ــاري )2/ 365(، واملغن ــراءات للروذب ــع الق ــذيل)5/ 90(، وجام ــل لله ــر: الكام )6(  انظ
ــراوي )ص: 215(. ــان للصف ــب والبي والتقري

)7(  انظــر: إعــراب القــرآن للنحــاس) ص: 75(، وإعــراب القــراءات الشــواذ للعكــربي )1/ 226(، والــدر املصــون للســمن احللبــي 
.)235 /2(

)8(  انظر: املغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 483(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

التوجيه: للتخفيف من توايل احلركات، وهي لغة متيم)1(.

ــرة: 177[   ــاىل: ژ ڄ  ڃژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــارون ع 31- روى ه

ــَن()2(. ــذا: )وامُلوفِ ــواو، هك ــكان ال ــاء م بالي

التوجيه: منصوب بفعل مقدر عى املدح أو االختصاص، أي: أمدح أو أخص)3(.

ــرة: 177[   ــاىل: ژ چژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــاس ع ــوب، وعب 32- روى حمب

ــُروَن( )4(. ابِ ــذا: )والصَّ ــاء، هك ــكان الي ــواو م بال

التوجيه: عطفًا عى قوله تعاىل: ژ ڄژ ]البقرة: 177[)5(.

ــب،  ــرة: 185[  بالنص ــاىل: ژ ڳ   ڳژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــد أن ــن جماه ــرو ع ــو عم 33- روى أب

ــاَن()6(. ــهَر َرَمَض ــذا: )َش هك

التوجيــه: بالنصــب عــى اإلغــراء أي: عليكــم  شــهَر رمضــان، أو عــى الظرفيــة، أو أنــه منصــوب 

بفعــل مضمــر تقديــره: الزمــوا أو صومــوا)7(.

ــذا:  ــة، هك ــن يف رواي ــرص الع ــرة: 187[  بق ــاىل: ژ ڈ  ڈژ ]البق ــه تع ــرو يف قول ــو عم ــرأ أب 34- ق

ــوَن()8(. )َعِكُف

ــت هــذه القــراءة البيــت احلــرام، وقيــل: وجــه هــذه القــراءة إرادة اجلنــس،  التوجيــه: قيــل: خصَّ

)1(  انظر: املحتسب البن جني )109/1(، واإلفصاح البن هبرية )ص: 432(.
)2(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 366(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 216(.

)3(  انظر: إعراب القراءات الشواذ للعكربي )1/ 228(، والامع للقرطبي )58/3(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 140(.
)4(  انظــر: جامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 366(، واملغنــي ف القــراءات للنــوازوازي )1/ 485(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي 

)ص 217(.
)5(  انظر: إعراب القراءات الشواذ للعكربي )1/ 229(، والامع للقرطبي )58/3(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 140(.

)6(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 105(، وشواذ القراءات للكرماين )ص: 84(.
)7(  انظر: معاين القرآن لألخفش )1/ 352(، و إعراب القرآن للنحاس )ص: 80(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي )1/ 232(.

)8(  انظر: خمتص ف شواذ القراءات البن خالويه )ص: 19(.
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أي: جنــس املســجد، فيشــمل القليــل والكثــري)1(.

ــرة: 196[  ــاىل: ژ ڭژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــّزاز ع ــران الق ــوب، وعم 35- روى حمب

ــَرُة()2(. ــذا: )والُعْم ــع، هك بالرف

التوجيــه: قــراءة الرفــع عــى االبتــداء و ژ ڭژ  خــربه، ويشــري إىل أن العمــرة مســحبٌة؛ ولذلــك رفَع 

َفَقَطَعَهــا عــن األمر)3(.

36- روى مســعود)4( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ۅ  ۉ    ۉژ ]البقــرة: 196[ بكــرس الــدال 

.)5() وتشــديد اليــاء، هكــذا: )اهلـَـِديُّ

ــٌة، والتخفيــف لغــة أهــل  ــٌة وَهِديَّ التوجيــه: التخفيــف والتشــديد لغتــان، الواحــدة منهــا: َهْدَي

احلجــاز، والتشــديد لغــة بنــي متيــم وُســْفى قيــس، واهلَــْدي: مــا هُيــَدى إىل احلــرم مــن النََّعــم)6(.

ــكان  ــرة: 196[  بإس ــاىل: ژ ۈئژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــرسة ع ــن مي ــم ب 37- روى ُنعي

ــٍك()7(. ــذا: )ُنْس ــن، هك الس

ــان، ويظهــر أن االســكان لغــة متيــم، والضــم لغــة أهــل  ــه: ضــم الســن وإســكاهنا لغت التوجي

احلجــاز، كــا يف )الُعــرْس(، والنســك: مصــدر، وقيــل: هــو مجــع نســيكة، والنســيكة الذبيحــة؛ التــي 

ــط أليب  ــر املحي ــة )1/ 259(،  والبح ــن عطي ــز الب ــه )ص: 19(، واملحــرر الوجي ــن خالوي ــراءات الب ــواذ الق ــص ف ش ــر: خمت )1(  انظ
ــان )2/ 221(. حي

)2(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 116(، واملغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 497(.
)3(  انظــر: املحــرر الوجيــز البــن عطيــة )1/ 268(، و إعــراب القــراءات الشــواذ للعكــربي )1/ 237(، والبحــر املحيــط أليب حيــان 

.)255 /2(
)4(  هــو مســعود بــن صالــح الســمرقندي، لــه اختيــار يف القــراءة رواه اهلــذيل، قــرأ عــى أيب عمــرو وغــريه، روى القــراءة عنــه: أمحــد 
بــن عبــداهلل الكرابيــي، تــويف ســنة مخــس وأربعــن ومائتــن. انظــر: الكامــل للهــذيل )1/ 213(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري 

.)258/2(
)5(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 117(.

)6(  انظر: لسان العرب البن منظور )15/ 358(، واملصباح املنري للفيومي )ص: 636(، وفتح القدير للشوكاين )ص: 126(.
)7(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 117(، واملغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 498(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

تذبــح بمكــة؛ لفعــل يشء يســتوجب ذلــك)1(.

38- روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ ژ ]البقــرة: 204[  بضــم اليــاء وفتــح 

ُد اهللَ()2(. الشــن وتشــديد اهلــاء وكرسهــا، ونصــب لفــظ اجلاللــة، هكــذا: )وُيَشــهِّ

ــف العــن، وفاعلــه ضمــري مســترت يعــود عــى )مــن( يف قولــه  َد(، مضعَّ التوجيــه: مضــارع )َشــهَّ

تعــاىل: ژڦ   ڦ  ڦ  ڄژ ]البقــرة: 204[، ولفــظ اجلاللــة مفعــول بــه.

39- روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڈ  ڈ  ژژ ]البقــرة: 205[  بفتــح 

اليــاء والــالم ورفــع الــكاف يف )وهَيَْلــُك(، و)احلَــْرُث والنَْســُل( مرفوعــان)3(.

ــْرُث( مرفــوع عــى الفاعليــة، و )النَْســُل( معطــوف  التوجيــه: هــي لغــة مــن َهِلــَك هَيَْلــُك، و)احلَ

عليــه )4(.

ــاء  ــرة: 210[ بي ــاىل: ژ ىئ  ىئ  ی  یژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو  أن ــن أيب عم ــة)5( ع 40- روى خارج

ــم، هكــذا: )ُيرَجــُع()6(. مضمومــة وفتــح اجلي

التوجيه: جاز التذكري والتأنيث يف )ُيرَجُع(؛ ألن ژیژ مؤنث غري حقيقي)7(. 

)1(  انظر: الكشاف للزخمري )ص: 119(، وزاد املسري البن اجلوزي )1/ 114(، والتبيان للعكربي )ص: 160(.
)2(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 375(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 220(.

)3(  انظر: املغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 502(.
)4(  انظر: املحرر الوجيز البن عطية )1/ 280(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 330(، والدر املصون للسمن احللبي )2/ 352(.

)5(  هــو خارجــة بــن مصعــب، أبــو احلجــاج الرسخــي، أخــذ القــراءة عــن نافــع، وأيب عمــرو، ولــه شــذوذ كثــري عنهــا، مل ُيتابــع عليه، 
وروى أيضــًا عــن محــزة حروفــًا، روى القــراءة عنــه العبــاس بــن الفضــل، تــويف ســنة ثــان وســتن ومائــة. انظــر: هتذيــب الكــمل 

للمــزي )16/8(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )269/1(.
اء العــرة يف هــذه الكلمــة لكــن مــع اتفاقهــم عــى قراءتــا بالتــاء، وأمــا قــراءة اليــاء فهــي قــراءة  )6(  ورد خــالف صحيــح عــن القــرَّ

شــاذة. انظــر: املغنــي ف القــراءات للنــوازوازي )1/ 505(، وشــواذ القــراءات للكرمــاين )ص: 89(.
)7(  انظر: البحر املحيط أليب حيان )2/ 346(، والدر املصون للسمن احللبي )2/ 365(.
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41- روى اخلّفــاف عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ژژ ]البقــرة: 213[ بتــاء مفتوحــة وضــم 

الــكاف، هكــذا: )لَِتْحُكــَم()1(.  

التوجيه: اخلطاب للنبي  أو لألنبياء، أي: لَِتحُكَم أنت، أو لَِتحُكَم األنبياء)2(.

42- روى القــّزاز، وأبــو َمْعمــر)3( عــن عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژگ  گ 

گ ڳ ڳ ڳژ ]البقــرة: 221[ برفــع التــاء، هكــذا: )َواملْغِفــَرُة()4(.

التوجيه: الرفع عى االبتداء، و ژ ڳژ  اخلرب)5(.

43- روى اخلّفــاف، واللؤلــؤي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ مح جخ  حخژ ]البقــرة: 230[  

بالنــون، هكــذا: )ُنَبيِّنَُهــا()6(.

التوجيه: عى االلتفات من الغيبة إىل التكلم، والنون للتعظيم)7(.

44- روى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ ]البقــرة: 233[  بتــاء 

َضاَعُة()8(. مفتوحــة مــكان اليــاء، و ژ ڭژ  بالرفــع، هكــذا: )ملِــَـْن َأَراَد أن َتتـِـمَّ الرَّ

(، و)الَرَضاَعُة( فاعله)9(. ( مضارع )َتمَّ التوجيه : عى إسناد الفعل للوالدة، و)َتتِمَّ

)1(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 124(. 
ة للعكــربي  ــاذَّ )2(  انظــر: خمتــص ف شــواذ القــرآن البــن خالويــه )ص: 20(، والكامــل للهــذيل )5/ 124(، وإعــراب القــراءات الّشَّ

.)244  /1(
ــن  ــراءة ع ــه، روى الق ــط ل ــرو، ضاب ــرف أيب عم ــم بح ــرصي، قيِّ ــري الب ــر املنق ــو معم ــاج، أب ــن احلج ــرو ب ــن عم ــداهلل ب ــو عب )3(  ه
عبدالــوارث بــن ســعيد، وروى القــراءة عنــه: أمحــد بــن عــيل،  وأمحــد بــن يزيــد احللــواين، وغريمهــا، تــويف ســنة أربــع وعريــن 

ــزري )392/1(. ــن اجل ــة الب ــة النهاي ــر: غاي ــن. انظ ومائت
)4(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 129(، واملصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 121(.

)5(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص 94(، واإلفصاح البن هبرية )ص: 460(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي )1/ 248(. 
ــهرزوري )3/ 123(،  ــر للش ــاح الزاه ــاري )2/ 379(، واملصب ــراءات للروذب ــع الق ــذيل )5/ 131(، وجام ــل لله ــر: الكام )6(  انظ

ــراوي )ص: 223(. ــان للصف ــب والبي والتقري
)7(  انظر: اإلفصاح البن هبرية )ص: 462(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 483(، والدر املصون للسمن احللبي )2/ 456(. 

)8(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 124(.
)9(  انظر: الكشف والبيان للثعلبي )6/ 266(، واملحرر الوجيز البن عطية )1/ 311(، واإلفصاح البن هبرية )ص: 463(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ــاىل: ژ ڍ   ڌ  ڌ  ڎژ  ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــوارث ع ــن عبدال ــزاز ع 45- روى الق

ــٌل()1(. ــْوا إال َقِلي ــذا: )َتَولَّ ــالم، هك ــع ال ــرة: 246[  برف ]البق

( حينئــٍذ ال عمــل هلــا،  ( ومــا بعدهــا يف موضــع صفــة بمنزلــة غــري، فـــ )إالَّ التوجيــه: عــى أنَّ )إالَّ

نظــرُي ذلــك قولــه تعــاىل: ژ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ژ    ]األنبيــاء: 22[)2(.

46- روى يونــس، وأبــو زيــد، وأبــو عــون)3( عــن اليزيــدي)4( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: 

ژ ھ ژ  ]البقــرة: 247[  بالصــاد هنــا، هكــذا: )َبْصَطــًة()5(.

ــى  ــب ع ــتعلية صع ــة املس ــاء املطبق ــد الط ــت بع ــا وقع ــتقل فل ــرف مس ــن ح ــه: الس التوجي

القــارئ أن يــرج مــن تســفل إىل تصعــد؛ فلذلــك أبدلــت الســن حرفــًا يؤاخــي الطــاء يف اإلطبــاق 

واالســتعالء: وهــو الصــاد، وكذلــك جيــوز لغــة إبــدال كل ســن أصليــة صــادًا إذا َولَِيْتَهــا طــاء، أو أّي 

ــة)6(. ــا يف الصف ــروف االســتعالء؛ لتقارهب ــن ح ــرف م ح

47- روى ُنعيم بن ميرسة عن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعاىل: ژ پژ ]البقرة: 249[  بإسكان اهلاء، هكذا: 

)بنَْهٍر()7(..

)1(  انظر: املغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 527(.
ة للعكربي )1/ 263(، والبحر املحيط أليب حيان )463/1(. اذَّ )2(  انظر: الكتاب لسيبويه )2/ 331(، وإعراب القراءات الّشَّ

)3(  هــو حممــد بــن عمــرو بــن عــون، أبــو عــون الواســطي، عــرض عــى أمحــد بــن يزيــد احللــواين، وأيب عمــر الــدوري، وغريمهــا، 
اء الكبــار  وعــرض عليــه: أمحــد الواســطي، وعبــداهلل البلخــي، وغريمهــا، تــويف قبــل ســنة الســبعن ومائتــن. انظــر: معرفــة القــرَّ

ــن اجلــزري )195/2(. ــة الب ــة النهاي ــي )1/ 466(، وغاي للذهب
)4(  هــو ييــى بــن املبــارك بــن املغــرية، أبــو حممــد العــدوي، البــرصي، املعــروف باليزيــدي؛ لصحبتــه يزيــد بــن منصــور احلمــريي، 
ده عــى أيب عمــرو، كــا أخــذ عــن محــزة الزيــات،  خــال اخلليفــة املهــدي، عالمــة، نحــوي، مقــرئ، ثقــة، أخــذ القــراءة عرضــًا وجــوَّ
قــرأ عليــه أبــو عمــر الــدوري، والســويس، ومجاعــة آخــرون، لــه اختيــار يف القــراءة خالــف فيــه أبــا عمــرو يف مواضــع قليلــة، تــويف 

اء الكبــار للذهبــي )151/1(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )375/2(. ســنة )202هـــ(. انظــر: معرفــة القــرَّ
ــع  ــر: جام ــة. انظ ــراءة صحيح ــي ق ــراف ]69[ فه ــورة األع ــع س ــالف موض ــاذة، بخ ــراءة ش ــع ق ــذا املوض ــاد يف ه ــراءة الص )5(  ق
القــراءات للروذبــاري )2/ 384(، واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 130(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي )ص: 226(.

)6(  انظر: احلجة للفاريس  )2/ 166(، واإلفصاح البن هبرية )ص: 471(، واملوضح البن أيب مريم )334/1(.
)7(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 144(.
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ــن  ــًا م ــه حرف ــه أو ثالث ــا كان ثاني ــون: م ــون يقول ــان، فالكوفي ــح لغت ــكان والفت ــه: اإلس التوجي

حــروف احللــق كان لــك أن تســّكنه وأن حتّركــه نحــو: هَنـْـر وحَلْــم، وأمــا البرصيــون فيتبعــون يف هــذه 

اللغــة الســاع مــن العــرب وال يتجــاوزون ذلــك)1(.

ــاء،  ــح الي ــرة: 255[  بفت ــاىل: ژ ہ  ہژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــارون ع 48- روى ه

ــاُم()2(. ــذا: )الَقيَّ ــواو، هك ــكان ال ــف م وبأل

التوجيــه: أصلهــا )الَقْيــَوام( فلــا التقــت الــواو واليــاء، وُســبقت الــواو بالســكون، ُقلبــت الــواو 

ــن  ــالء ع ــن الع ــرو ب ــا عم ــألت أب ــارون: س ــال ه ــام(، ق ــارت )الَقيَّ ــاء فص ــا الي ــت فيه ــاء، وُأدغم ي

ــام، قــال: الــذي يــرزق عبــاده)3(.  القيَّ

49- روى أبــو زيــد عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ک  گ   گژ ]البقــرة: 258[  بفتــح البــاء 

واهلــاء، هكــذا: )َفَبَهــَت()4(.

التوجيــه: يف توجيــه هــذه القــراءة قــوالن: أحدمهــا: أنــه فعــل متعــّد، والفاعــل ضمــري إبراهيــم، 

والثــاين: أنــه فعــل الزم، وفاعلــه ژ گ   گژ )5(.

50- روى ُنعيــم، وأبــو زيــد، والســعيدي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ېئ ژ ]البقــرة: 259[  

َهــا()6(. بفتــح النــون األوىل، وســكون النــون الثانيــة، وضــم الشــن، وبــراء مضمومــة، هكــذا: )َننُرُ

التوجيــه: مضــارع َنــَر الثالثــي، والنـَـْر ضــد الطــي، وهــو هنــا بمعنــى: اإلحيــاء،  والوجــه أن 

وا إذا َحَيــوا)7(. تقــول: أنــر اهلل املوتــى فنـَـَرُ

)1(  انظر: إعراب القرآن للنحاس  )ص 104(، والتبيان للعكربي )ص: 199(، وزاد املسري البن اجلوزي )1/ 153(.
)2(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 137(.

)3(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 151(، واملصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 137(، والتبيان للعكربي )ص: 203(.
)4(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 139(.

)5(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 135(، والتبيان للعكربي )ص: 207(، والامع لحكام القرآن للقرطبي )4/ 294(.
)6(  فتح النون وضم الشن قراءة شاذة. انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 390(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 231(.

)7(  انظر: معاين القرآن للفراء )173/1(، والامع لحكام القرآن للقرطبي )295/3(، والبحر املحيط أليب حيان )637/2(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

51- روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ٹ ژ ]البقــرة: 260[  بضــم الصــاد وفتــح 

 .)1() ُهــنَّ الــراء وتشــديدها، هكــذا: )َفرُصَّ

ُه إذا مجعه)2(.  ُه َيرُصُّ التوجيه: هي لغة من رَصَّ

52- روى األصمعــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ائ ژ ]البقــرة: 280[  بألــف بعــد النــون، 

ــَرٌة()3(. هكذا: )َفنَاظِ

ــاىل: ژ ک  گ  گ ژ     ــه تع ــدر، كقول ــو مص ــة، وه ــل: َضاِرب ــة، مث ــى وزن َفاِعَل ــه: ع التوجي

ــة: 2[ )4(. ]الواقع

ــرة: 282[   ــاىل: ژ ڱ ژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــَرم)5( ع ــن ُمك ــارون، واب 53-  روى ه

ــَر()6(. بألــف بعــد الــذال وختفيــف الــكاف، هكــذا: )َفُتَذاِك

ر)7(. التوجيه: من امُلَذاَكَرة، يقال: ذاكرُته إذا جاريته للَتذكُّ

54- روى عبدالــوارث، وهــارون، وُعَبيــد، واجلُعفــي، ويونــس، وحمبــوب، وخارجــة، واألصمعــي، 

ــراء وإســكان اهلــاء  ــه تعــاىل: ژ پ  ژ ]البقــرة: 283[  بضــم ال ــه يقــرأ قول كلهــم عــن أيب عمــرو أن

مــن غــري ألــف بعدهــا، هكــذا: )َفُرْهــٌن()8(.

)1(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 138(.
)2(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 136(، والتبيان للعكربي )ص: 212(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 646(.

)3(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 146(.
ة للعكربي )1/ 285(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 717(. اذَّ )4(  انظر: معاين القرآن للزجاج )1/ 359(، وإعراب القراءات الّشَّ

)5(  هــو الــرسي بــن مكــرم البغــدادي صاحــب أيب أيــوب اخليــاط، روى القــراءة عنــه عرضــًا، قــرأ عليــه: حممــد بــن شــنبوذ، وأمحــد 
األهــوازي، وعــيل الســامري. انظــر: غايــة النهايــة البــن اجلــزري )275/1(.
)6(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 163(، واملغني ف القراءات للنوازوازي )1/ 555(.

ة للعكــربي )1/ 290(، والبحــر املحيــط أليب حيــان  ــاذَّ )7(  انظــر: املحــرر الوجيــز البــن عطيــة )1/ 382(، وإعــراب القــراءات الّشَّ
.)733 /2(

)8(  انظــر: خمتــص ف شــواذ القــراءات البــن خالويــه )ص: 25(، والكامــل )5/ 165(، وجامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 400(، 
ــاين )ص  ــراءات للكرم ــواذ الق ــوازوازي )1/ 557(، وش ــراءات للن ــي ف الق ــهرزوري )3/ 149(، واملغن ــر للش ــاح الزاه واملصب

ــراوي )ص: 236(. ــان للصف ــب والبي 105(، والتقري
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نت اهلاء للتخفيف)1(. التوجيه: إسكان اهلاء وضمها لغتان، وُرْهن مجع ِرَهان، وُسكِّ

ؤايس)2(، كلهــم عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه  55-  روى عبدالــوارث، واللؤلــؤي، وأبــو جعفــر الــرُّ

تعــاىل: ژ ۀ ژ ]البقــرة: 285[  بإســكان التــاء، هكــذا: )َوُكْتبـِـِه()3(.

التوجيه: اإلسكان للتخفيف، وهو لغة، وتسكن ثاين الثالثي من خصائص لغة بني متيم)4(.

ــن أيب  ــم ع ؤايس، كله ــرُّ ــر ال ــو جعف ــوب، وأب ــس، وحمب ــؤي، ويون ــوارث، واللؤل 56- روى عبدال

ــِلِه()5(. ــذا: )َوُرْس ــن، هك ــكان الس ــرة: 285[  بإس ــاىل: ژ ۀ ژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن عم

التوجيه: اإلسكان والضم يف السن لغتان، واإلسكان للتخفيف)6(.

)1(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 118(،  والتبيان للعكربي )ص: 232(، والامع للقرطبي )4/ 466(.
)2(  هــو حممــد بــن احلســن بــن أيب ســارة، أبــو جعفــر الكــويف النحــوي، روى احلــروف عــن أيب عمــرو، ولــه اختيــار يف القــراءة ُيــروى 
عنــه، واختيــار يف الوقــوف، روى عنــه الكســائي، وييــى بــن زيــاد الفــراء، وخــالد. انظــر: غايــة النهايــة البــن اجلــزري )116/2(.
ــر  ــاح الزاه ــاري )2/ 404(، واملصب ــراءات للروذب ــع الق ــه )ص: 25(، وجام ــن خالوي ــراءات الب ــواذ الق ــص ف ش ــر: خمت )3(  انظ

للشــهرزوري )3/ 153(، واملغنــي ف القــراءات للنــوازوازي )1/ 561(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي )ص: 241(.
ة للعكربي )1/ 297(. اذَّ )4(  انظر: املحتسب البن جني )255/1، 2/ 66(، وإعراب القراءات الّشَّ

)5(  صــحَّ عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ بإســكان الســن يف )ُرُســل( املضــاف إىل نــون العظمــة نحــو: ژ ڦ ژ ]املائــدة: 32[، واملضــاف إىل 
ضمــري املخاطبــن نحــو: ژ ٻ ژ ]غافــر: 50[، واملضــاف إىل ضمــري الغائبــن نحــو: ژ ڻ ژ ]األعــراف: 101[ فقــط، وأّمــا 

إســكان الســن يف ژ ۀ ژ ]البقــرة: 285[ فهــي روايــة شــاذة عنــه.
انظــر: جامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 404(، واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 153(، واملغنــي ف القــراءات للنــوازوازي 

)1/ 561(، وشــواذ القــراءات للكرمــاين )ص 106(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي )ص 241(.
)6(  انظر: احلجة للفاريس )244/1(، والتبيان للعكربي )ص: 234(، والامع لحكام القرآن للقرطبي )4/ 496(.
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A

يف ختام هذه الدراسة، حتسن اإلشارة إىل أهم نتائج البحث عى النحو اآليت:

ــب  ــالل كت ــن خ ــرة م ــورة البق ــرصي يف س ــرو الب ــن أيب عم ــة ع ة املروي ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــدد الق 1- ع

ــري. ــًا ال غ ــواذ )56( موضع الش

2- كل املواضع املذكورة يف البحث وافقت وجه من وجوه العربية.

ــع، أال  ــبعة مواض ــدا س ــا ع ــف م ــم املصح ــث رس ــورة يف البح ــات املذك ــع املروي ــت مجي 3- وافق

ــَن( ]177[،  َف( ]158[، )وامُلوفِ ــوَّ ي( ]102[، )َيَتَط ــارِّ ــٌل( ]83 و 246[، )بَِض ــي: )إالَّ َقِلي وه

ابِــُروَن( ]177[، )الَقيَّــاُم( ]255[. )والصَّ

ــع املواضــع هلــا  ــات املذكــورة يف البحــث هــو انقطــاع ســندها؛ ألن مجي 4- الســبب يف شــذوذ املروي

وجــه يف العربيــة، وكذلــك مجيعهــا موافقــة خلــط املصحــف مــا عــدا املواضــع الســبعة املذكــورة 

ــاع  ــو انقط ــث ه ــورة يف البح ــات املذك ــذوذ املروي ــي يف ش ــبب الرئي ــون الس ــك يك ــًا، فلذل آنف

ــف. ــط املصح ــا خل ــو خمالفته ــر وه ــبب آخ ــبعة س ــع الس ــاف للمواض ــند، ويض الس

ة عــن أيب عمــرو صحيحــة، وُيقــرأ هبــا، بدليــل أن أبــا عمــرو أقرأهــا  ــاذَّ 5- كانــت هــذه الروايــات الّشَّ

تالمذتــه، ومنهــم األصمعــي الــذي كان شــديد املالزمــة لــه، وُيســتبعد أن ُيقــرئ أبــا عمــرو أحــد 

تالمذتــه قــراءة شــاذة وهــو يعلــم بشــذوذها، وإنــا شــذت بعــد ذلــك وانقطــع ســندها؛ القتصــار 

ابــن جماهــد ومــن ألــف بعــده يف القــراءات الســبعة أو العــرة عى روايــة اليزيــدي عــن أيب عمرو، 

واقُتــرص مــن رواة اليزيــدي عــى الــدوري والســويس فقــط، مــع أن أبــا عمــرو اشــُتهر مــن رواتــه 

ســبعة عــر راويــًا، كــا أخــرب بذلــك أبــو حيــان وغــريه.

ــاب  ــن ب ــا م ــن أن أكثره ــرو تب ــن أيب عم ــة ع ة املروي ــاذَّ ــاذج الّشَّ ــذه الن ــتي هل ــالل دراس ــن خ 6- م

ــة. ــى اآلي ــدًا ع ــى جدي ــف معن ــا يضي ــا أن بعضه ــة، ك ــات العربي ــالف يف اللهج اخت
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كا أويص الباحثن وطلبة العلم عدة وصايا منها:

اء العــرة، كل قــارئ عــى حــدة، ودراســتها دراســة  ة املرويــة عــن القــرَّ ــاذَّ 1- حــرص القــراءات الّشَّ

مســتفيضة.

اء  ــرَّ ــن الق ــة ع ــراءات املروي ــذوذ الق ــباب ش ــة أس ــراءات، وبخاص ــذوذ الق ــباب ش ــة أس 2- دراس

ــرة. الع

3- تكليــف طــالب الدراســات العليــا بالبحــث يف هــذا املوضــوع بتوســع عميــق، مــن خــالل رســائل 

ــتري والدكتوراه. املاجس
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

1- القرآن الكريم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الريف.

2- إبــراز املعــاين مــن حــرز املعــاين، لعبدالرمحــن بــن إســاعيل املعــروف بــأيب شــامة )ت: 665هـــ(، 

حتقيــق: إبراهيــم عطــوه عــوض، دار الكتــب العلميــة - بــريوت.

3- إتــاف فضــلء البــرش بالقــراءات الربعــة عــرش، ألمحــد بــن حممــد البنــا )ت: 1117هـــ(، حتقيــق: 

د/شــعبان حممد إســاعيل، عــامل الكتــب - بــريوت، الطبعــة: األوىل، 1407هـــ - 1987م.

4- اإلتقــان ف علــوم القــرآن، للحافــظ أيب الفضــل جــالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، حتقيــق: 

ــورة،  ــة املن ــف - املدين ــف الري ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــة، جمم ــات القرآني ــز الدراس مرك

الطبعــة: الثالثــة، 1432هـــ - 2011م.

5- إعــراب القــراءات الشــواذ، أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن بــن عبــد اهلل العكــربي )ت: 616هـ(، 

حتقيــق: حممد الســيد أمحــد عزوز، عــامل الكتــب- بــريوت، الطبعــة: األوىل، 1417هـــ- 1996م.

6- إعــراب القــرآن، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل النحــاس)ت: 338هـــ(، اعتنــى بــه: 

الشــيخ خالــد العــيل، دار املعرفــة - بــريوت،  الطبعــة: الثانيــة، 1429 هـــ - 2008م. 

ــن  ــى ب ــر يي ــر أيب املظف ــا، للوزي ــراءات وتوجيهه ــزء الق ــاح، ج ــاين الصح ــن مع ــاح ع 7- اإلفص

حممــد بــن هبــرية )ت: 560هـــ(، حتقيــق: د/ ييــى عســريي، رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة 

ــالمية. ــة اإلس ــم باجلامع ــرآن الكري ــة الق ــن كلي ــوراه م الدكت

8- اإلقنــاع ف القــراءات الســبع، أليب جعفــر أمحــد بــن عــيل األنصــاري، ابــن البــاذش )ت: 540هـــ(، 

حتقيــق: د/ عبداملجيــد قطامــش، دار الفكــر - دمشــق، الطبعــة: األوىل، 1403هـ.
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9- البحــر املحيــط ف التفســري، أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــيل بــن يوســف بــن حيــان أثــري 

الديــن األندلــي )ت: 745هـــ(، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر- بــريوت، 1431هـــ 

- 2010م.

10- تاريــخ اإلســلم ووفيــات مشــاهري العــلم، أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي 

)ت: 748هـــ(، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، وشــعيب أرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة - بــريوت، 

ــة: األوىل، 1408هـ - 1988م. الطبع

11- التبيــان ف إعــراب القــرآن، أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن بن عبــد اهلل العكــربي )ت: 616هـ(، 

حتقيــق: عــيل حممــد البجاوي، عيســى البــايب احللبــي ورشكاه، 1976م.

12- ترتيــب العلــوم، ملحمــد بــن أيب بكــر املرعــي الشــهري بســاجقيل زاده )ت: 1145هـــ(، حتقيــق: 

حممــد إســاعيل الســيد، دار البشــائر، الطبعــة: األوىل، 1408هـــ.

ــل-، أليب  ــورة النم ــة س ــاب إىل هناي ــن أول الكت ــرآن -م ــواذ الق ــة ش ــان ف معرف ــب والبي 13- التقري

القاســم عبدالرمحــن بــن عبداملجيــد الصفــراوي )ت: 636هـــ(، حتقيــق: د. أحســن بــن ســخاء بن 

حممــد أرشف الديــن، رســالة دكتــوراه باجلامعــة اإلســالمية عــام 1410هـــ.

14- هتذيــب الكــمل ف أســمء الرجــال، ليوســف بــن عبدالرمحــن بــن يوســف، أبــو احلجــاج املــزي 

)ت: 742هـــ(، حتقيــق: د/ بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل، 1400هـــ.

ــق:  ــداين )ت: 444هـــ(، حتقي ــعيد ال ــن س ــان ب ــرو عث ــبع، أليب عم ــراءات الس ــري ف الق 15- التيس

ــة: األوىل، 1404هـــ - 1984م. ــريوت، الطبع ــريب - ب ــاب الع ــزل، دار الكت أوتوبرت

16- احلجــة للقــراء الســبعة، أليب عــيل احلســن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار الفــاريّس )ت: 377هـــ(، 

حتقيــق: عــادل عبــد املوجــود، وعــيل معــوض، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، الطبعــة: األوىل، 

1428هـ - 2007م.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ه الشــاطبي )ت: 590هـــ(،  ــريُّ 7- حــرز المــاين ووجــه التهــاين ف القــراءات الســبع، للقاســم بــن فِ

ــة: األوىل،  ــورة، الطبع ــة املن ــة - املدين ــات احلديث ــي، دار املطبوع ــم الزعب ــد متي ــح: حمم تصحي

1409هـ.

18- جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن = تفســري الطــربي، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري 

بــن غالــب اآلمــيل، أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ(، حتقيــق: د/ عبــد اهلل بــن عبــد املحســن 

ـ - 2001 م. الرتكــي، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعــالن، الطبعــة: األوىل، 1422 هــ

19- جامــع القــراءات، أليب بكــر حممــد بــن أمحــد الروذبــاري )كان حيــًا ســنة: 489هـــ(، حتقيــق: د/ 

حنــان عبدالكريــم العنــزي، برنامــج الكــرايس العلميــة بجامعــة طيبــة - املدينــة املنــورة، الطبعــة: 

األوىل، 1438هـ - 2017م.

ــن  ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــي، أليب عب ــري القرطب ــرآن = تفس ــكام الق ــع لح 20- الام

فــرح األنصــاري القرطبــي )ت: 671هـــ(، حتقيــق: د/عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكي، مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة: األوىل، 1427هـــ - 2006م.

اء وكــمل اإلقــراء، لعلــم الديــن أيب احلســن عــيل بــن حممــد بــن عبدالصمد الســخاوي  21- مجــال القــرَّ

)ت: 643هـــ(، حتقيــق: د/ عــيل حســن البــواب، مكتبــة الــرتاث، الطبعــة: األوىل، 1408هـــ - 

1987م.

22- الــدر املصــون ف علــوم الكتــاب املكنــون، أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن 

ــراط، دار  ــد اخل ــد حمم ــق: د/ أمح ــي )ت: 756هـــ(، حتقي ــمن احللب ــروف بالس ــم املع ــد الدائ عب

ــق. ــم- دمش القل

23- زاد املســري ف علــم التفســري، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي 

)ت: 597هـــ(، دار ابــن حزم - بــريوت، الطبعة: األوىل، 1423 هـــ - 2002م.

ــن  ــهري باب ــان الش ــن عث ــيل ب ــم ع ــي، أليب القاس ــرئ املنته ــذكار املق ــدئ وت ــارئ املبت 24- رساج الق

121



القاصــح )ت: 801هـــ(، حتقيــق: د/ عــيل بــن حممــد عطيــف، جممــع امللك فهــد لطباعــة املصحف 

الريــف - املدينــة املنــورة، 1435هـــ.

25- ســري أعــلم النبــلء، لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممد بن أمحــد بن عثــان الذهبــي )ت: 748هـ(، 

حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 

الثالثة، 1405هـ - 1985م.

26- رشح طيبــة النــرش ف القــراءات العــرش، أليب بكــر أمحــد بــن حممــد بــن اجلــزري املعــروف بابــن 

ــة  ــد لطباع ــك فه ــع املل ــي، جمم ــم رفاع ــادل إبراهي ــق: د/ ع ــو: 835هـــ(، حتقي ــم )ت نح الناظ

املصحــف الريــف - املدينــة املنــورة، 1435هـــ. 

اء أيب عبــداهلل حممــد بــن أيب نــرص الكرمــاين )مــن  27- شــواذ القــراءات، لــريض الديــن شــمس القــرَّ

علــاء القــرن الســادس اهلجــري(، حتقيــق: د. شــمران العجــيل، مؤسســة البــالغ - بــريوت.

ــة النهايــة ف طبقــات القــراء، أليب اخلــري حممــد بــن حممــد بــن يوســف، ابــن اجلــزري )ت:  28- غاي

833هـــ(، عنــي بنــره ألول مــرة عــام 1351هـــ، برجســرتارس، مكتبــة ابــن تيميــة.

ــة  ــني والئم ــة والتابع ــن الصحاب ــة ع ــلف الرواي ــن اخت ــا م ــاء فيه ــا ج ــراءات وم ــب الق 29- غرائ

املتقدمــني، أليب بكــر أمحــد بــن حســن األصفهــاين املعــروف بابــن مهــران )ت: 381هـــ(، حتقيق: 

د/ بــراء األهــدل، رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن 

بجامعــة أم القــرى، 1438هـ.

30- فتــح القديــر، ملحمــد بــن عــيل بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمنــي )ت: 1250هـــ(، اعتنى 

ــة، 1428هـــ -  ــة: الرابع ــريوت، الطبع ــة - ب ــوش، دار املعرف ــف الغ ــه: يوس ــع أصول ــه وراج ب

2007م.

31- فضائــل القــرآن ومعاملــه وآدابــه، أليب عبيــد القاســم بــن ســالم )ت: 224هـــ(، حتقيــق: أمحــد بــن 

عبدالواحــد اخلياطــي، وزارة االوقــاف والشــؤون اإلســالمية - املغرب، 1415هـــ - 1995م.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

32- ف رحــاب القــرآن الكريــم، للدكتــور حممــد ســامل حميســن، مكتبــة الكليــات األزهريــة، 1400هـــ 

- 1980م.

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــوب ب ــن يعق ــد ب ــن حمم ــد الدي ــادي، جم ــريوز آب ــط، للف ــوس املحي 33- القام

ــريوت. ــل - ب ــريازي )ت: 817هـــ(، دار اجلي الش

34- الــكاف ف القــراءات الســبع، أليب عبــداهلل حممــد بــن رشيــح )ت: 476هـــ(، حتقيــق: ســامل بــن 

غــرم اهلل الزهــراين، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتري مــن قســم الكتــاب والســنة بجامعــة أم 

القــرى، 1419هـ.

35- الكامــل ف القــراءات اخلمســني، أليب القاســم يوســف بــن عــيل بــن جبــارة اهلــذيل )ت: 465هـ(، 

حتقيــق: د/ عمــر يوســف محــدان، وتغريــد عبدالرمحــن محــدان، كــريس يوســف مجيــل للقــراءات 

بجامعــة طيبــة - املدينة املنــورة، الطبعــة: األوىل، 1436هـــ - 2015م.

36- الكتــاب، لعمــرو بــن عثــان بــن قنــرب احلارثــي بالــوالء، امللقــب ســيبويه )ت: 180هـــ(، حتقيق: 

عبــد الســالم حممد هــارون، مكتبــة اخلانجــي- القاهــرة، الطبعــة: الثالثــة، 1408 هـــ - 1988 م.

37- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد الزخمــري 

)ت: 538هـــ(، دار املعرفــة - بــريوت، الطبعــة: الثالثة، 1430هـــ - 2009م. 

ــب  ــن أيب طال ــي ب ــد مك ــا، أليب حمم ــا وحججه ــبع وعلله ــراءات الس ــوه الق ــن وج ــف ع 38- الكش

ــة،  ــة: الثالث ــالة، الطبع ــة الرس ــان، مؤسس ــن رمض ــي الدي ــق: حمي ــي )ت: 437هـــ(، حتقي القي

1404هـــ - 1984م.  

39- الكشــف والبيــان عــن تفســري القــرآن، أليب إســحاق أمحــد بــن حممــد الثعلبــي )ت: 427هـــ(، 

حتقيــق: جمموعــة مــن الباحثــن، دار التفســري- جــدة، الطبعــة: األوىل، 1436هـــ - 2015م.
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ــعلة  ــروف بش ــيل املع ــد املوص ــن أمح ــد ب ــداهلل حمم ــاين، أليب عب ــرز الم ــاين ف رشح ح ــز املع 40- كن

)ت: 656هـــ(، حتقيــق: د/ حممــد إبراهيــم املشــهداين، دار الغوثــاين - دمشــق، الطبعــة: األوىل، 

1433هـــ - 2012م.

41- لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

اإلفريقــي )ت: 711هـــ(، حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــن، دار صــادر - بــريوت، الطبعــة: الثالثة، 

1414 هـ.

42- لطائــف اإلشــارات لفنــون القــراءات، لشــهاب الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد القســطالين 

)ت: 923هـــ(، حتقيــق: عامــر الســيد عثــان، والدكتــور عبدالصبور شــاهن، مطبوعــات املجلس 

األعى للشــؤون اإلســالمية - القاهــرة، 1392هـــ - 1972م.

ــي  ــن جن ــان ب ــح عث ــا، أليب الفت ــاح عنه ــراءات واإليض ــواذ الق ــوه ش ــني وج ــب ف تبي 43- املحتس

ــور  ــار، والدكت ــم النج ــد احللي ــور عب ــف، والدكت ــيل ناص ــق: ع ــيل )ت: 392هـــ(، حتقي املوص

ــة، 1406هـــ - 1986م. ــة: الثاني ــن، الطبع ــلبي، دار رسك ــاعيل ش ــاح إس عبدالفت

ــة  ــن عطي ــن ب ــب ب ــن غال ــد احلــق ب ــز، أليب حممــد عب ــاب العزي ــز ف تفســري الكت 44- املحــرر الوجي

ــة-  ــب العلمي ــد، دار الكت ــايف حمم ــد الش ــالم عب ــد الس ــق: عب ــي )ت: 542هـــ(، حتقي األندل

ــة: األوىل ، 1422هـــ - 2001م. ــريوت، الطبع ب

45- خمتــص ف شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع، أليب عبــداهلل احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه )ت: 

370هـــ(، حتقيــق: آثــر جفــري، مكتبــة املتنبــي - القاهــرة.

46- املرشــد الوجيــز إىل علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز، أليب شــامة، شــهاب الديــن عبدالرمحــن بــن 

إســاعيل بــن إبراهيــم املقــديس )ت: 665هـــ(، حتقيــق: طيــار آلتي قــوالج، دار صــادر - بريوت، 

1395هـ - 1975م.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ــد  ــن أمح ــن ب ــن احلس ــارك ب ــرم املب ــر، أليب الك ــرش البواه ــراءات الع ــر ف الق ــاح الزاه 47- املصب

الشــهرزوري )ت: 550هـــ(، حتقيــق: د/ إبراهيــم الــدورسي، دار احلضــارة - الريــاض، 1435هـــ.  

48- املصبــاح املنــري ف غريــب الــرشح الكبــري، أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عــيل الفيومــي ثــم 

احلمــوي )ت: نحــو 770هـــ(، املكتبــة العلميــة - بــريوت.

ــراء )ت:  ــي الف ــور الديلم ــن منظ ــد اهلل ب ــن عب ــاد ب ــن زي ــى ب ــا يي ــرآن، أليب زكري ــاين الق 49- مع

207هـــ(، حتقيــق: أمحــد يوســف النجــايت، وحممــد عــيل النجــار، وعبــد الفتاح إســاعيل الشــلبي، 

ــة: األوىل. ــرص، الطبع ــة - م ــف والرتمج ــة للتألي دار املرصي

ــم البــرصي، املعــروف باألخفــش األوســط  50- معــاين القــرآن، أليب احلســن املجاشــعي البلخــي ث

)ت: 215هـــ(، حتقيــق: د/ عبــد األمــري حممــد أمــن الــورد، عــامل الكتــب - بــريوت، الطبعــة: 

1985م. األوىل، 

51- معــاين القــرآن وإعرابــه، إلبراهيــم بــن الــرسي بــن ســهل الزجــاج )ت: 311هـــ(، حتقيــق: عبــد 

اجلليــل عبــده شــلبي، عــامل الكتــب، الطبعــة: األوىل، 1408هـــ - 1988م.

ــب  ــن حبي ــا ب ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أمح ــارس، أيب احلس ــن ف ــة، الب ــس اللغ ــم مقايي 52- معج

الــرازي )ت: 395هـــ(، حتقيــق: عبدالســالم هــارون، رشكــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي 

ــة، 1389هـــ - 1969م.  ــة: الثاني ــرص، الطبع وأوالده - م

اء الكبــار عــل الطبقــات والعصــار، لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن  53- معرفــة القــرَّ

عثــان الذهبي )ت: 748هـــ(، دار الكتب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 1417هـ- 1997م.

54- املغنــي ف القــراءات، ملحمــد بــن أيب نــرص النــوزاوازي )مــن علــاء القــرن الســادس اهلجــري(، 

حتقيــق: د/ حممــود بــن كابــر الشــنقيطي، اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه، 

ــة: األوىل، 1439هـ - 2018م. الطبع
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55- مقدمــات ف علــم القــراءات، للدكتــور أمحــد حممــد القضــاة، وزميليــه، دار عــار - عــان، الطبعة: 

اخلامسة، 1436هـ - 2015م.

56-  منجــد املقرئــني، أليب اخلــري حممــد ابــن اجلــزري )ت: 833هـــ(، دار الكتــب العلميــة -  بــريوت، 

1400هـ.

57- املوضــح ف وجــوه القــراءات وعللهــا، لنــرص بــن عــيل الشــريازي، املعــروف بابــن أيب مريــم )ت 

بعــد: 565هـــ(، حتقيــق: د/ عمــر محــدان الكبيــي، اجلمعيــة اخلرييــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم 

بجــدة، الطبعــة: األوىل، 1414هـــ - 1993م.

58- ميــزان العتــدال ف نقــد الرجــال، لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي 

)ت: 748هـــ(، حتقيــق: عــيل حممــد البجــاوي، دار املعرفــة للطباعــة والنــر - بــريوت، الطبعــة: 

األوىل، 1382هـ - 1963م.

59- النــرش ف القــراءات العــرش، أليب اخلــري حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري )ت: 833 هـــ(، حتقيــق: 

عــيل حممــد الضبــاع، املطبعــة التجاريــة الكــربى ]تصويــر دار الكتــاب العلميــة[.

60- وفيــات العيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أليب العبــاس شــمس الديــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم، 

ابــن خلــكان )ت: 681هـــ(، حتقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر - بريوت.
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د. إبراهيم بن عبدالرحيم بن حافظ حسني

األستاذ املساعد بقسم التفسري بكلية القرآن الكريم

 باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية  

ebrahimalhafiz@gmail.com   
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 موضوع البحث: 
  يتنــاول هــذا البحــث دراســة أحــد األســانيد عــن الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن عبــاس

الــذي كثــر عليــه الدخيــل يف التفســري، وهــي روايــة الضحــاك بــن مزاحــم اهلــاليل عنــه، والتــي يــدور 

حوهلــا كالم كثــري.

 هدف البحث: 
متييــز الصحيــح والضعيــف مــن روايتــه، للمســامهة يف تنقيــح التفســري وحتقيــق الروايــات فيــه 

ودراســة أســانيده، ومعرفــة األثــر الضعيــف؛ للحــذر منــه وعــدم احلكــم بــا فيــه، وحماولــة حلــرص 

الطــرق الضعيفــة.

 مشكلة البحث: 
االنقطــاع يف الســند، فالضحــاك مل يلتــق بابــن عبــاس، ولكنــه التقــى بتلميــذه ســعيد بــن جبــري، 

وهــذه هــي الواســطة بينهــا، وهــو إمــام ثقــة، فــإن تيقنــت مــن ذلــك، قويــت روايتــه.

 نتائج البحث: 
ثبــوت االنقطــاع بــن الضحــاك وابــن عبــاس، فرواياتــه حتتــاج إىل تأمــل ومقارنــة بالروايــات 

األخــرى عــن ابــن عبــاس، ومقارنــة بأقــوال التابعــن خاصــة تالمــذة ابــن عبــاس، وباألخــص منهــم 

ســعيد بــن جبــري، باإلضافــة إىل البحــث عــن آثــار أخــرى تشــهد لرواياتــه فيتقــوى هبــا هبــذه الشــواهد 

واملتابعــات، واألكثــر فيــا وقفــت عليــه والحظتــه، قــوة متــون رواياتــه، وموافقتهــا غالبــًا لســعيد بــن 

جبــري أو لعــيل بــن أيب طلحــة، واحلمــد هلل.

ة )املفتاحيَّة(:  الَّ  الكلامت الدَّ
مرويات - الضحاك - ابن عباس - أسانيد التفسري.
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F

احلمد هلل، والصالة والسالم عى رسول اهلل، وعى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

فــإن علــم التفســري مــن أجــل العلــوم وأزكاهــا، وأكثرهــا نفعــًا للعبــد وأبقاهــا، إذ هــو متعلــق 

بــكالم اهلل ، وبــه يتبــــن كالمــه ويتضــح، فــإذا فهمــه العبــد اقــرتب مــن ربــه وفــرح، وعــرف 

 :حيث قــال  معنــى كالمــه وانــرح، وقــد جعــل اهلل ذلــك عــى لســان رســوله

  ]النحــل:44[، فبــن النبــي  ژ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ      ژ 

  كل مــا يتاجــه الصحابــة مــن بيــان، ثــم قــام الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم بعــد موتــه

بتفســري القــرآن للتابعــن، وتوضيحــه هلــم، وبــرع يف ذلــك مجاعــة مــن الصحابــة، وقــد وصلــت إلينــا 

تفاســريهم باألســانيد املرويــة عنهــم، يف ثنايــا كتــب املحدثــن، وكذلــك يف التفاســري املســندة املعروفة، 

وهــذه التفاســري مــن أهــم مصــادر التفســري )1( التــي نعتمــد عليهــا عنــد فهمنــا للقــرآن، ولكــي نتثبــت 

مــن كالمهــم ورواياتــم، ونعــرف الصحيــح الثابــت عنهــم مــن الضعيــف، البــد مــن دراســة هــذه 

األســانيد ومتييزهــا، بالنقــل مــن النقــاد املعتربيــن مــن املتقدمــن واملتأخريــن واملعارصيــن. 

ومــن هــؤالء الصحابــة: عبــداهلل بــن عبــاس ) )2، ابــن عــّم النبــي ، الــذي 

دعــا لــه فقــال: »اللهــم فقهــه يف الديــن وعلمــه التأويــل« )3(، وهــو أكثرهــم روايــة يف التفســري.

وقــد بــدأ فضيلــة شــيخي األســتاذ الدكتــور/ حكمــت بــن بشــري ياســن بذلــك، فكتــب بحثــًا 

يف األســانيد الثابتــة عــن ابــن عبــاس ، وقــد بلــغ عددهــا قرابــة مائــة طريــق صحيــح عنــه كــا 

)1( انظر: مقدمة ف أصول التفسري، )ص:40(؛ اإلتقان ف علوم القرآن، )2275/6(؛ التفسري واملفرسون، )29/1(.
)2( هــو أبــو العبــاس عبــد اهلل بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب اهلاشــمي القــريش، صحــايبٌّ جليــل شــهري، تــويف ســنة )63هـــ(، انظــر: 

أســد الغابــة، )291/3(؛ اإلصابــة، )121/4(؛ ســري أعــلم النبــلء، )331/3(.
)3( رواه اإلمــام أحــد ف مســنده، )95/3( برقــم )2397(؛ وبعــدة طــرق أخــرى، وصححــه أمحــد شــاكر، وهــو يف صحيــح البخــاري 

دون قولــه »وعلمــه التأويــل« يف كتــاب الوضــوء بــاب وضــع املــاء عنــد اخلــالء، )41/1( برقــم )143(. 
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ذكــر ذلــك يف بحثــه وعنوانــه: )املنتخــب مــن األســانيد الثابتــة املرويــة عــن ابــن عبــاس  يف 

التفســري(.

وبعــد مشــاوريت لــه نصحنــي بالكتابــة يف إكــال هــذا املوضــوع، جــزاه اهلل عنــي خــري اجلــزاء، 

فاخــرتت الكتابــة يف األســانيد الضعيفــة، مســتمدًا العــون مــن اهلل العــيل القديــر ســبحانه. 

وقــد بــدأت الكتابــة فيهــا فكتبــت بحثــًا عــن روايــات أيب صالــح عــن ابــن عبــاس  يف 

التفســري ، ثــم اخــرتت اآلن روايــة الضحــاك بــن مزاحــم اهلــاليل  عنــه.

َحاِك َعن اْبِن َعبَّاٍس َريِضَ اهللُ َعنُْهَا يِف ُكُتِب التَّْفِسرِي امُلْسنََدة( . وسميته: )ُطُرُق ِرَواَيِة الضَّ

 سبب اختيار املوضوع وأمهيته:
1 .. تعلقه بتفسري كتاب اهلل

أمهيــة تفســري الصحابــة ريض اهلل تعــاىل عنهــم، فتفســري ابــن عبــاس  مقــدم يف فهــم اآليــة، . 2

إن مل يكــن هنــاك قــول عــن النبــي  يف تفســريها.

كثــرة املرويــات عــن الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن عبــاس  يف التفســري، والتــي تزيــد عــى . 3

ســبعة آالف روايــة )1(، فهــي بحاجــة إىل حتريــر وتنقيــح. 

معرفة األثر الضعيف؛ للحذر منه وعدم احلكم با فيه.. 4

حماولــة حــرص الطــرق الضعيفــة لبيــان الدخيــل الــذي نســب إىل الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن . 5

 . ــاس عب

)1( انظر: موسوعة مدرسة مكة ف التفسري، )1695/3(؛ املفرسون من الصحابة، )ص: 539(.
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 خطة البحث :

يتكون البحث من مقدمة ومبحثن وخامتة وفهارس.  

املقدمة: وفيها سبب اختيار املوضوع وأمهيته، وخطة البحث، واملنهج املتبع.. 1

املبحث الول: مجع الروايات عنه ، وفيه ستة مطالب:. 2

املطلب الول: الروايات يف تفسري اإلمام سفيان الثوري.   

املطلب الثاين: الروايات يف تفسري اإلمام ييى بن سالم.   

املطلب الثالث: الروايات يف تفسري اإلمام عبدالرزاق الصنعاين.   

املطلب الرابع: الروايات يف تفسري اإلمام ابن جرير الطربي.   

املطلب اخلامس: الروايات يف تفسري اإلمام ابن املنذر.   

املطلب السادس: الروايات يف تفسري اإلمام ابن أيب حاتم.   

املبحث الثاين: احلكم عى روايته ، وفيه مطلبان:. 3

املطلب الول: رتبته عند العلاء وحكمهم يف روايته.   

املطلب الثاين: اخلالصة يف مروياته.    

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.. 4

الفهارس: وتشتمل عى: فهرس املصادر واملراجع.. 5
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 منهجي يف البحث :
ــانيد، . 1 ــرت األس ــي ذك ــه، والت ــرت روايات ــي ذك ــندة الت ــري املس ــب التفس ــه يف كت ــة عن ــع الرواي تتب

ــري  ــوري، وتفس ــفيان الث ــام س ــري اإلم ــي تفس ــط، وه ــوع فق ــن املطب ــا م ــوع إليه ــرس يل الرج وتي

ــر  ــن جري ــام اب ــري اإلم ــاين، وتفس ــرزاق الصنع ــام عبدال ــري اإلم ــالم، وتفس ــن س ــى ب ــام يي اإلم

ــم. ــن أيب حات ــام اب ــري اإلم ــذر، وتفس ــن املن ــام اب ــري اإلم ــربي، وتفس الط

أبدأ هبذه الكتب واحدًا تلو اآلخر مرتبن حسب وفياتم.. 2

أذكر روايات الضحاك عن ابن عباس التي أقف عليها يف كل كتاب بعد تتبعها.. 3

أترجم لرجال اإلسناد يف أول موطن يرد ذكرهم.. 4

أكتب اآليات بالرسم العثاين، وأخرجها يف املتن مبارشة بعد ذكرها.. 5

أذكر حكم النقاد عى اآلثار والروايات.. 6

أبحث عن الشواهد التي تقوي هذا األثر، وأذكرها إن وجدت.. 7

أعلق عى ما يتاج إىل تعليق.. 8

أعرف بالكلات الغريبة. . 9

اكتفيــت بالرتمجــة لألعــالم الذيــن وردوا يف املبحــث األول، وال أترجــم لألعــالم الــوارد ذكرهــم . 10

يف املبحــث الثــاين، وذلك لشــهرتم.

  الدراسات السابقة :

مل أقــف عــى دراســة ســابقة ُعنيــت بروايــة الضحــاك عــن ابــن عبــاس فقــط، جمــردة عــن أقوالــه 

ورواياتــه األخــرى، وقــد اخــرتت يف بحثــي هــذا روايتــه، ليــس مــن أجــل تفســريه وأقوالــه، وإنــا 

ــن  ــري اب ــة تفس ــا، ملكان ــن ضعيفه ــا م ــح صحيحه ــاس ، وتوضي ــن عب ــن اب ــرق ع ــان الط لبي
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عبــاس، إضافــة إىل دراســة هــذا الســند، والتمعــن يف معرفــة هذا الطريــق دون غــريه، وهناك دراســات 

عديــدة مجعــت تفســري الضحــاك ممــا هــو مبثــوث يف كتــب التفســري، وأغلــب هــذه الدراســات تعتنــي 

 ، ــة ــد الصحاب ــن أح ــندًا ع ــه مس ــن مرويات ــا كان م ــر م ــرياته، وال تذك ــه وآراءه وتفس بأقوال

والــذي وقفــت عليــه مــن هــذه الدراســات عــى النحــو اآليت: 

ــود . 1 ــى احلم ــن يي ــم ب ــد الرحي ــم، لعب ــرآن الكري ــريه للق ــاليل وتفس ــم اهل ــن مزاح ــاك ب الضح

الغامــدي، وهــي رســالة ماجســتري بجامعــة أم القــرى، عــام 1407هـــ، ودراســته اقتــرصت عــى 

.  ــة ــن الصحاب ــه ع ــورد مرويات ــريية ومل ت ــاك التفس ــوال الضح أق

تفســري الضحــاك، ملحمــد شــكري أمحــد، وهــي رســالة دكتــوراه بجامعــة األزهــر، وقــد طبعتهــا . 2

دار الســالم عــام 1419هـــ، وأيضــًا هــي فقــط لذكــر آراءه وتفســرياته دون ذكــٍر لنقلــه ومروياتــه 

 .  عــن الصحابــة

تفســري الضحــاك بــن مزاحــم، مجــع وتوثيــق ودراســة ملنزلتــه بــن مذاهــب التفســري اإلســالمي، . 3

لعــيل حســن عبــد الغنــي إســاعيل، وهــي رســالة دكتــوراه بجامعــة القاهــرة، عــام 1417هـــ،

ــق . 4 ــع وتوثي ــال، مج ــورة األنف ــة إىل س ــورة الفاحت ــن س ــاليل م ــم اهل ــن مزاح ــاك ب ــري الضح تفس

ودراســة، لعمــر عبــد العزيــز بورينــي، وهــي رســالة ماجســتري بجامعــة آل البيــت، عــام 1421هـــ.

ــق . 5 ــع وتوثي ــوت، مج ــورة العنكب ــة إىل س ــورة التوب ــن س ــاليل م ــم اهل ــن مزاح ــاك ب ــري الضح تفس

ــاين، وهــي رســالة ماجســتري بجامعــة آل البيــت، عــام 1422هـــ. ودراســة، حلمــود بــن ييــى آل ث

تفســري الضحــاك بــن مزاحــم، مجــع ودراســة، لعبــد املجيــد حممــد أمحــد الــدوري، وهــي رســالة . 6

ماجســتري بجامعــة صــدام، عــام 1408هـــ.     

مرويــات اإلمــام الضحــاك بــن مزاحــم، مجــع ودراســة، ملصطفــى عبــد اهلل حممــود ربايعــة، وهــي . 7

رســالة ماجســتري بجامعــة أم درمــان، عــام 1419هـ.
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ــن . 8 ــه ع ــه ونقوالت ــه وآراءه دون روايات ــريالضحاك وأقوال ــابقة يف تفس ــائل الس ــذه الرس وكل ه

ابــن عبــاس  مــا عــدا الرســالة األخــرية، فإهنــا مــن عنواهنــا يظهــر أهنــا مجعــت مروياتــه 

ولعــل مــن ضمنهــا رواياتــه عــن الصحابــة ، وقــد حاولــت الوقــوف عليهــا فلــم أســتطع، 

ــر  ــا والتحري ــا ونقده ــل هل ــات دون حتلي ــع الرواي ــا جتم ــت فإهن ــو كان ــة، ول ــا يف اجلامع مل أجده

ــي، واهلل أعلــم.   والتمحيــص فيهــا، كــا هــي خطــة بحث



اِك َعْن ابِن عبَّاس َر ِضَ اللَُّ َعنٌْهّم ِف ُكُتِب التَّْفِسري امُلْسنََدة. حَّ ُطُرُق ِرَواَيِة الضَّ

137

املبحث األول : 
مجع الروايات عنه

: )1(
املطلب األول: الروايات يف تفسري اإلمام سفيان الثوري 

روى عنه من طريقن، ومها:

الول: عــن أيب عامــر)2( عــن الضحــاك)3( عــن ابــن عبــاس  يف قولــه تعــاىل: ژ ڻ  ڻ  

ڻ   ژ  ]هــود:42[، قــال: »هــو ابنــه ، مــا بغــت امــرأة نبــي قــط« )4(.

وهذا هو قول سعيد بن جبري. )5( 

كــا رواه الطــربي )6( عنــه )7( بعــدة طــرق، وهــي الواســطة التــي بينــه وبــن ابــن عبــاس إن قلنــا 

ــا نســتنتج أن روايــة الضحــاك عــن ابــن عبــاس إن كان هلــا شــواهد أو  ــه مل يســمع منــه، فمــن هن بأن

)1( هــو أبــو عبــداهلل ســفيان بــن ســعيد بــن مــرسوق الثــوري الكــويف، تابعــي، أمــري املؤمنــن يف احلديــث، كان ســيد أهــل زمانــه يف 
علــوم الديــن والتقــوى وآيــة يف احلفــظ، مــات بالبــرصة خمتفيــًا مــن الســلطان ســنة: )161هـــ(، انظــر: حليــة الوليــاء، )356/6(؛ 

وفيــات العيــان، )386/2(؛ ســري أعــلم النبــلء، )229/7(.
ــاك  ــن الضح ــه ع ــدى روايات ــه يف إح ــًا بلقب ــريه، )2/ 195(؛ مرصح ــاين ف تفس ــرزاق الصنع ــه عبدال ــا روى عن ــداين ك ــو اهلم )2( ه

ــل، )336/1(. ــر: العل ــذا« ، انظ ــر ه ــم أيب عام ــرف اس ــد: » ال أع ــام أمح ــه اإلم ــال عن ــا ق ــروف ك ــري مع ــو غ ــيأيت، وه وس
)3( هــو الضحــاك بــن مزاحــم اهلــاليل اخلراســاين، اشــتهر بالتفســري، وأثنــى عليــه مجاعــة، واختلــف العلــاء يف ســاعه مــن ابــن عبــاس 
ومــن كبــار الصحابــة، وثقــه أمحــد وابــن معــن، وضعفــه شــعبة والقطــان، وقالــوا: مل يلــق الضحــاك ابــن عبــاس، إنــا لقــي ســعيد 
بــن جبــري بالــري، فأخــذ عنــه التفســري، وأغلــب تضعيفهــم لــه بســبب إرســاله، ولذلــك قــال عنــه ابــن حجــر: »صــدوق كثــري 
ــه يف التفســري، والــكالم عــن هــذا االنقطــاع، تــويف بعــد  ــه، وحكــم روايت ــان عن ــد بي اإلرســال« وســيأيت يف مطلــب مســتقل مزي
ســنة )102هـــ(، وقــد ناهــز الثانــن، انظــر: الطبقــات الكــربى، )300/6(؛ ســري أعــلم النبــلء، )598/4(؛ هتذيــب التهذيــب، 

)453/4(؛ معجــم املفرسيــن، )237/1(.
ــًا  ــربي، )343/15(؛ ورواه أيض ــرزاق، )195/2(؛ والط ــه عبدال ــق أخرج ــذا الطري ــس ه ــريه، )ص: 130(؛ وبنف )4( رواه يف تفس
الطــربي مــن كالم الضحــاك نفســه أي مــن تفســريه، فيعتــرب موافقــًا ملــا يرويــه عــن ابــن عبــاس، وهــذا قــول األكثريــن يف تفســري 

اآليــة ورجحــه الطــربي.
ــه  ــاء، قتل ــالم العل ــة األع ــد األئم ــت، أح ــة ثب ــل، ثق ــي جلي ــم، تابع ــي مواله ــدي الوالب ــام األس ــن هش ــري ب ــن جب ــعيد ب ــو س )5( ه

ــلء، )321/4(. ــريأعلم النب ــان، )371/2(؛ س ــات العي ــاء، )272/4(؛ وفي ــة الولي ــنة )95هـــ(، حلي ــاج ،س احلج
)6( هــو مـــحمد بــن جريــر الطــربي، إمــام املفرسيــن، أحــد األئمــة الثقــات العلــاء، اشــتهرت مؤلفاتــه وأقوالــه، وخاصــة تفســريه 
الضخــم، تــويف ســنة )310هـــ(، انظــر: وفيــات العيــان، )216/3(؛ ســري أعــلم النبــلء، )563/9(؛ الــواف بالوفيــات )74/8(.

)7( رواه يف تفسريه، )344/15(.
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طــرق أخــرى، فــإن املتــن يتقــوى هبــا، ولــو كان الســند فيــه ضعــف لالنقطــاع، وكذلــك فيــه دليــل 

أن الواســطة ثقــة وقــد ُعــرف اســمه، واهلل أعلــم، وقــد روى الطــربي هــذا التفســري عــن ابــن عبــاس 

بطــرق متعــددة، وقــد روى الثــوري هــذا الطريــق يف موضــع واحــد مــن كتابــه. 

الثــاين: عــن ســعيد بــن ِســنَان)1( عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس يف قــول اهلل تعــاىل: ژ وئ  ۇئ  

ۇئ    ۆئ  ۆئ    ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ىئ    ژ ]مريــم:62[، قــال: ليــس فيهــا بكــرة وال عــي، ولكــن يؤتــون 

عــى مقــدار ذلــك بالليــل والنهــار )2(. 

وقــد روى مــن هــذا الطريــق يف موضــع واحــد فقــط، وهــذ األثــر لــه شــواهد، وبعضهــا صحيح 

يتقــوى بــه هــذا املتــن )3(، واهلل أعلم. 

)1( هــو أبــو ســنان ســعيد بــن ســنان الربمجــي، كان عابــدًا زاهــدًا، اختلــف العلــاء فيــه فقــد وثقــه مجاعــة كابــن معــن وأيب حاتــم وأيب 
ــم  ــه: »كان رجــاًل صاحلــًا، ومل يكــن بقي ــه مســلم يف صحيحــه، وقــد ضعفــه اإلمــام أمحــد وقــال عن ــان وأخــرج ل داود وابــن حب
احلديــث«، وقــال عنــه ابــن حجــر: »صــدوق لــه أوهــام«  تــويف بعــد ســنة )150هـــ(، انظــر: هتذيــب الكــمل، )492/10(؛ ســري 

أعــلم النبــلء، )406/6(؛ هتذيــب التهذيــب، )45/4(؛ تقريــب التهذيــب، )ص:237(.
)2( رواه ف تفسريه، )ص: 187(.

)3( ذكــر الســيوطي يف الــدر املنثــور، )528/5(، أن ســعيد بــن منصــور وعبــد بــن محيــد وابــن املنــذر وابــن أيب حاتــم أخرجــوا نحــو 
هــذا املعنــى عــن ابــن عبــاس وال توجــد كتبهــم للرجــوع إليهــا والوقــوف عــى هــذه الروايــة، وحتــى املوجــود منهــا فهــذه الســورة 
مــن ضمــن املفقــود مــن الكتــاب، وقــد روى الثــوري أيضــًا يف نفــس هــذا املوضــع بســند صحيــح مــن طريــق ابــن أيب نجيــح عــن 

جماهــد بنحــو هــذا املعنــى؛ وقــد رواه الصنعــاين، )359/2( عنــه؛ ثــم رواه اإلمــام الطــربي، )221/18(، مــن نفــس طريقهــم. 
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 :)1( املطلب الثاين: الروايات يف تفسري اإلمام حييى بن سالم 

روى عنه من طريق واحد، وهو:

ــال  ــال: ق ــاس، ق ــن عب ــن اب ــم، ع ــن مزاح ــاك ب ــن الضح ــرب)3(، ع ــن جوي ــعث)2(، ع ــن أش ع

رســول اهلل عليــه الصــالة والســالم: »َمــْن َقاَتــَل ُدوَن َمالـِـِه َفُقتِــَل َفُهــَو َشــِهيٌد، َوَمــْن َقاَتــَل ُدوَن َنْفِســِه 

َفُقتـِـَل َفُهــَو َشــِهيٌد، َوَمــْن َقاَتــَل ُدوَن َأْهِلــِه َفُقتـِـَل َفُهــَو َشــِهيٌد، َوُكلُّ َقتِيــٍل يِف َجنـْـِب اهللَِّ َفُهــَو َشــِهيٌد« )4(. 

وهــذا األثــر هــو حديــث مرفــوع يرويــه عــن ابــن عبــاس، وهــو ضعيــف اإلســناد، لضعــف 

جويــرب، وقــد صــح معظمــه مــن طــرق أخــرى)5(، وهــذا ممــا يقــوي روايتــه، ولكــن علــة هذا اإلســناد 

جويــرب.

)1( هــو ييــى بــن ســالم بــن أيب ثعلبــة، التيمــي بالــوالء، البــرصي ثــم اإلفريقــي: مفــرس، فقيــه، عــامل باحلديــث واللغــة، أدرك نحــو 
ــره،  ــر عم ــج يف آخ ــتوطنها، وح ــة فاس ــا إىل إفريقي ــرص، ومنه ــل إىل م ــة، ورح ــد بالكوف ــم، ول ــن وروى عنه ــن التابع ــن م عري
فتــويف يف عودتــه مــن احلــج ســنة )200هـــ(، انظــر: ســري أعــلم النبــلء، )396/9(؛ غايــة النهايــة، )373/2(؛ طبقــات املفرسيــن 

ــداوودي، )371/2(. لل
)2( هكــذا ورد يف الكتــاب، وهــو تصحيــف، فــإن الــذي يــروي عــن جويــرب هــو عيســى بــن أشــعث، كــا عنــد البيهقــي ف شــعب 
ــدال،  ــزان العت ــاء، )ص:311(؛ ومي ــوان الضعف ــي يف دي ــال الذهب ــا ق ــول ك ــذا جمه ــى ه ــريه؛ وعيس ــمن، )100/8(، وغ اإلي
)310/3(، وربــا يكــون أشــعث بــن ســوار الكنــدي النجــار الكــويف، وهــو فيــه ضعــف عــى خــالف، انظــر: امليــزان، )264/1( 

ــب، )ص: 113(.   والتقري
)3( هو جويرب بن سعيد األزدي، أبو القاسم البلخي، وهو ضعيف جدًا، بل تركه مجاعة، تويف بعد سنة )140هـ(. 

انظر: الضعفاء للبخاري، )ص: 39(؛ الكامل البن عدي، )339/2(؛ هتذيب الكمل )167/5(؛ ميزان العتدال )427/1(.
)4( رواه يف تفســريه، )1/ 133(؛ ومــن طريــق جويــرب رواه عبدالــرزاق يف مصنفــه، )116/10(؛ والطــرباين يف الكبــري، )117/12(، 
ــد،  ــند أح ــا يف مس ــاس ك ــن عب ــن اب ــع؛ وروي بنحــوه ع ــن مني ــند اب ــة، )200/9(، يف مس ــب العالي ــر يف املطال ــن حج ــره اب وذك

.)496/4(
)5( كــا يف حديــث متفــق عليــه، رواه البخــاري ف صحيحــه خمتــرصًا، )136/3( برقــم )2480(، مــن روايــة عبــداهلل بــن عمــرو بــن 
ــد  ــن زي ــعيد ب ــن س ــه وع ــائي، )114/7(، عن ــه النس ــد رواه بتام ــم )226(؛ وق ــه، )124/1( برق ــلم ف صحيح ــاص؛ ومس الع
ــد، وأيب  ــن زي ــعيد ب ــيل، وس ــن ع ــاب ع ــال: »ويف الب ــذي، )28/4(، وق ــو داوود، )246/4(، والرتم ــذا رواه أب )116/7(؛ وك

ــر« ورواه غريهــم وكلهــا بأســانيد صحيحــة كــا قــال األلبــاين وغــريه.  ــرة، وابــن عمــر، وابــن عبــاس، وجاب هري
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ــم  ــال : » ومنه ــاس فق ــن عب ــن اب ــاء ع ــات الضعف ــن رواي ــر)1( م ــن حج ــظ اب ــده احلاف ــد ع وق

ــن  ــن اب ــدوق ع ــو ص ــم وه ــن مزاح ــاك ب ــن الضح ــري ع ــو واٍه، روى التفس ــعيد وه ــن س ــرب ب جوي

ــيئًا«)2( . ــه ش ــمع من ــاس ومل يس عب

:)3(  املطلب الثالث: الروايات يف تفسري اإلمام عبدالرزاق الصنعاين  

 روى عنه من طريقن، ومها:

الول: عــن جعفــر بــن ســليان)4( ، عــن جويــرب، عــن الضحــاك، عــن ابــن عبــاس، قــال: » تــال 

هــذه اآليــة: ژ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ    ژ  ]األنعــام: 145[ ، فقــال ابــن عبــاس: مــا خــال هــذا فهــو حــالل« )5( .

وهذا األثر فيه جويرب، وهو ضعيف، ولكن هذا املعنى عن ابن عباس ورد من طرق صحيحة )6(. 

الثــاين: عــن الثــوري، عــن أيب عامــر اهلمــداين، عــن الضحــاك بــن مزاحــم، عــن ابــن عبــاس، 

قــال: »مــا بغــت امــرأة نبــي قــط« )7( .

)1( هــو أمحــد بــن عــيل بــن حممــد الكنــاين العســقالين، اإلمــام احلافــظ، شــيخ اإلســالم، صاحــب املصنفــات النافعــة املشــهورة، تــويف 
ســنة )852هـــ(، انظــر: الضــوء اللمــع، )36/2(؛ البــدر الطالــع، )87/1(؛ العــلم، )178/1(.

)2( العجاب ف بيان السباب، )211/1(.
)3( هــو عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــريي موالهــم، أبــو بكــر الصنعــاين، مــن حفــاظ احلديــث الثقــات، تــويف ســنة )211هـ(، 

انظــر: الطبقــات الكــربى، )548/5(؛ وفيــات العيان، )216/3(؛ ســري أعــلم النبــلء، )563/9(.
)4( هــو جعفــر بــن ســليان الضبعــي، أبــو ســليان البــرصي، ثقــة فيــه يشء، وذلــك لتشــيعه، وكان زاهــدًا، أخــرج لــه اإلمــام مســلم 
وأصحــاب الســنن، وبعضهــم تكلــم فيــه، قــال عنــه ابــن حجــر: »صــدوق زاهــد لكنــه كان يتشــيع« تــويف ســنة )178هـــ(، انظــر: 

الطبقــات الكــربى، )288/7(؛ ســري أعــلم النبــلء، )197/8(؛ تقريــب التهذيــب، )ص:140(.
)5( تفسريه، )2/ 69(.

ــول اهلل  ــون »أن رس ــد: يزعم ــن زي ــر ب ــت جلاب ــه: »قل ــًا وفي ــم )5529( حديث ــه، )96/7( برق ــاري ف صحيح ــد روى البخ )6( فق
هنــى عــن احُلمــر األهليــة؟« فقــال: قــد كان يقــول ذاك احلكــم بــن عمــرو الغفــاري عندنــا بالبــرصة، ولكــن أبــى ذاك 

البحــر ابــن عبــاس، وقــرأ: ژ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ    ژ  «، وهــذا قــول ابــن عبــاس ، وقــد تعــددت روايــات عنــه يف ذلــك كــا يف تفســري ابــن أب حاتــم، 

ــن كثــري، )352/3(. )1404/5(؛ وتفســري اب
)7( تفسريه، )2/ 195(.
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وهذا األثر هو نفسه الذي رواه الثوري يف تفسريه، وقد تقدم يف أول رواية.

: املطلب الرابع: الروايات يف تفسري اإلمام ابن جرير الطربي 

روى عنه بعدة طرق، وهي: 

الول: عن بر بن ُعَارة )1( ، عن أيب َرْوق )2( ، عن الضّحاك، عن عبد اهلل بن عباس.

وذلك يف قرابة مائة ومخسن موضعًا من كتابه )3(، هذا من ناحية العدد.

ولكــن الغريــب أنــه روى عنــه مــن هــذا الطريــق يف اجلــزء األول والثــاين املطبــوع مــن الكتــاب،   

ــة،   ــت قليل ــى األخــري كان ــادس حت ــادس، ومــن الس ــى اجلــزء الس ــه حت ــات عن ــت الرواي ــم انقطع ث

ــريه)4(،   ــن تفس ــاك م ــن الضح ــات ع ــب الرواي ــت أغل ــس كان ــى اخلام ــث حت ــزء الثال ــن اجل ــا م بين

وممــا يالحــظ عــى أقوالــه أهنــا يف الغالــب توافــق الروايــات الصحيحــة عــن ابــن عبــاس مــن طــرق 

متنوعــة)5(، ويف هــذه األجــزاء روايــات قليلــة عنــه عــن ابــن عبــاس مــن عــدة طــرق وســأذكرها.

وهــذا الطريــق ضعيــف لضعــف بــر، وهنــاك مــن قــواه، لكــن اســتقرار العمــل عــى ضعفــه، 

أمــا أبــو روق فمشــهور بالتفســري، وهــو تابعــي، ولــه كتــاب يف التفســري يــروي عنــه األئمــة واملفرسون 

ــد  ــاء واملفهرســن ق ــاب أوىل، ال ســيا أن العل ــإن كان كذلــك فشــيخه الضحــاك مــن ب يف كتبهــم، ف

)1( هــو بــر بــن عــارة اخلثعمــي الكــويف املــؤدب، ضعيــف، ضعفــه ابــن حجــر، ومل يــرج لــه أصحــاب الكتــب الســتة، قــال عنــه 
البخــاري: »يعــرف وينكــر«، وبعضهــم توســط فيــه، قــال ابــن عــدي: مل أر لــه حديثــًا منكــرًا، وحديثــه قريــب لالســتقامة، تــويف 
بعــد ســنة )170هـــ(، انظــر: الكامــل، )160/2(؛ هتذيــب الكــمل، )137/4(؛ ميــزان العتــدال، )321/1(؛ تقريــب التهذيــب، 

)ص:123(.
ــو داود  ــه أب ــه، روى ل ــاب في ــه كت ــو روق اهلمــداين الكــويف، تابعــي، صــدوق، اشــتهر بالتفســري، ول ــن احلــارث ، أب ــة ب )2( هــو عطي
والنســائي وغــريه، ووثقــه البعــض، تويف بعد ســنة )140هـــ(، انظر: الطبقــات الكــربى، )369/6(؛ هتذيــب الكــمل، )143/20(؛  

تقريــب التهذيــب، )ص:393(؛ طبقــات املفرسيــن للــداودي، )386/1(؛ معجــم املفرسيــن، )347/1(.
)3( انظر: عل سبيل املثال: )113/1(،)115/1(،)123/1(،)144/1(،)107/2(،)538/2(،)429/6(،)13/15(.

)4( انظر: عى سبيل املثال: )408/3(، )507/3(،)63/5(.
)5( كطريق عيل بن أيب طلحة وجماهد، انظر مثاًل )106/3(،)320/3(،)488/3(،)542/3(،)324/4(،)229/5(. 
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ذكــروا أن للضحــاك كتابــًا يف التفســري)1(، وذكــر الطــربي هلــذا الســند مــن أول الكتــاب إىل آخــره يــدل 

عــى ذلــك، وقــد ذكــر ذلــك الثعلبــي يف مقدمــة كتابــه )2(، وســاق الســند إليــه ضمــن الكتــب التــي 

ينقــل منهــا، وهــذا ممــا يــدل أيضــًا عــى ذلــك.

وابن حجر عدَّ أبا روق من رواة التفسري عن ابن عباس، وقال : » وهو ال بأس به » )3(.

والطــربي  يــرى أن هــذا الطريــق فيــه ضعــف، فهــو يرويــه ليقــوي بــه الروايــة عــن ابــن 

عبــاس مــن الطــرق األخــرى، كــا قــال يف أحــد املواضــع: »وإنــا تركنــا القــول بالــذي رواه الضحــاك 

عــن ابــن عبــاس، ووافقــه عليــه الربيــع بــن أنــس، وبالــذي قالــه ابــن زيــد يف تأويــل ذلــك، ألنــه ال 

ــة، واخلــرب عــا  ــه احلج ــزُم ســاِمَعه ب ــه العــذَر، وُيل ــوه مــن وجــه يقطــُع جميُئ ــذي قال ــا بال خــرب عندن

ــا يمتنــع َمعــه التشــاغب والتواطــؤ،  ــدرك علــُم صحتــه إال بمجيئــه جميًئ مــى ومــا قــد ســلف، ال ُي

ويســتحيل َمعــه الكــذب واخلطــأ والســهو، وليــس ذلــك بموجــود كذلــك فيــا حــكاه الضحــاك عــن 

ابــن عبــاس ووافقــه عليــه الربيــع، وال فيــا قالــه ابــن زيــد« )4(.

فهــذا معنــى كالم الطــربي ، أن روايتــه تتقــوى إن كان هنــاك شــواهد، أو روايــات أخــرى 

تقويــه، أمــا إذا كانــت منفــردة، فــال تتقــوى لوحدهــا عنــده. 

وســأذكر بعــض األمثلــة عــى الروايــة مــن هــذا الطريــق، وأركــز عــى مــا كان موافقــًا لروايــات 

أخــرى عــن ابــن عبــاس، ال ســيا إن كانــت مــن روايــة ســعيد بــن جبــري، ألن الضحــاك أخــذ عنــه، 

فهــو واســطته التــي يــروي هبــا عــن ابــن عبــاس غالبــًا، واهلل أعلــم.  

)1( انظر: املصادر التي سبق ذكرها يف ترمجة الضحاك، ومن كتب الفهارس انظر: كشف الظنون، )452/1(؛ العلم، )215/3(؛ هدية 
العارفني، )428/1(؛ تاريخ الرتاث العرب، )71/1(؛ معجم املؤلفني، )27/5(؛ معجم املفرسين، )237/1(.

ــاب  ــو كت ــال: ه ــه، وق ــرب عن ــق جوي ــر طري ــد ذك ــاك، فق ــن الضح ــانيد ع ــدة أس ــي ع ــان، )78/1(؛ وه ــف والبي ــريه الكش )2( تفس
ــه. ــق أيب روق عن ــه، وطري ــليان عن ــن س ــد ب ــق عبي ــه، وطري ــم عن ــن احلك ــيل ب ــق ع ــري، وطري ــوط كب مبس

)3( العجاب ف بيان السباب، )211/1(.
)4( تفسريه جامع البيان، )1/ 471(.
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كــا يالحــظ أن الطــربي يســوق روايــات كثــرية عــن الضحــاك مــن أقوالــه وتفســرياته، وهــذه 

قــد مُجعــت كــا ســبق بيانــه يف الدراســات الســابقة.

ــن  ــنده ع ــربي بس ــاق الط ــرة:31[، س ــاىل: ژ ڦ  ڦ  ڄ ڄژ   ]البق ــول اهلل تع ــد ق ــاًل عن مث

بــر بــن عــارة، عــن أيب روق، عــن الضحــاك، عــن ابــن عبــاس، قــال: »علــم اهلل آدم األســاء كلهــا، 

وهــي هــذه األســاء التــي يتعــارف هبــا النــاس: إنســاٌن ودابــة، وأرض َوســهل وبحــر وجبــل ومحــار، 

وأشــباه ذلــك مــن األمــم وغريهــا«.

وقد رواه أيضًا عن ابن عباس وسعيد بن جبري من عدة طرق)1(.

وعنــد قــول اهلل تعــاىل: ژ   ې  ې  ې  ژ   ]البقــرة:68[، روى بســنده الســابق عــن ابــن عبــاس قــال: 

»الكبــرية اهلرمــة« ، وكــذا رواه عــن ســعيد بــن جبــري وابــن عبــاس مــن طــرق خمتلفــة )2(.

ــد قــول اهلل تعــاىل: ژ پ  پ   پژ     ]البقــرة:238[، روى بســنده الســابق عــن ابــن عبــاس  وعن

قــال: »طائعــن« ، وكــذا رواه عــن ابــن عبــاس وســعيد بــن جبــري وجماهــد بطــرق كثــرية. 

فهــذه ثالثــة أمثلــة أكتفــي هبــا، وهــي طريــق مشــهورة روى عنهــا كثــريًا يف كتابــه، والتــي وافــق 

فيهــا قــول ســعيد بــن جبــري أكثــر مــن مخســن موضعــًا، ومل أحصهــا ألنــه ليــس مــن صميــم البحــث، 

ولعلهــا تكــون يف بحــث مســتقل، مــا انفــرد بــه الضحــاك عنــه أو مــا خالفــه.

الثــاين: عــن ُعبيــد بــن ســليان)3( ، قــال: ســمعت الضحــاك بــن ُمَزاحــم يقــول يف قولــه تعــاىل: 

ــن  ــس كان م ــول: إن إبلي ــاس يق ــن عب ــال: كان اب ــف:50[ ، ق ژ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ژ   ]الكه

)1( تفسريه جامع البيان، )1/ 482(؛ وكذا روى عنهم ابن أب حاتم، )64/1(.
)2( تفسريه جامع البيان، )191/2(.

)3( هــو عبيــد بــن ســليان الباهــيل موالهــم الكــويف، أبــو احلــارث مل يــرج لــه أصحــاب الكتــب الســتة، وقــال عنــه أبــو حاتــم: ال 
بــأس بــه وقــال ابــن حجــر: صــدوق، ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، مل أقــف عــى ســنة وفاتــه، انظــر: الثقــات، )428/8(؛ هتذيــب 

الكــمل، )212/19(؛ تقريــب التهذيــب، )ص:377(؛ العجــاب، )211/1(.
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ــة)1(.  ــم قبيل ــة وأكرمه أرشاف املالئك

ــه مــن  ــر مــا يروي ــاًل )2(، وأكث  والطــربي يــروي مــن هــذا الطريــق عــن ابــن عبــاس شــيئًا قلي

هــذا الطريــق إنــا هــي أقــوال الضحــاك وتفســرياته، والــذي يــروي عــن عبيــد بــن ســليان إمــا أبــو 

معــاذ )3(، وإمــا أبــو ُتـــَميلة )4(، وهــي صحيفــة أخــرى يف التفســري عــن الضحــاك، فقــد ذكرهــا الثعلبي 

يف مقدمــة كتابــه، والضحــاك لــه كتــاب يف التفســري كــا ســبقت اإلشــارة إليــه، وهــذا الســند يعيبــه 

االنقطــاع فقــط، وهــو يتقــوى بالشــواهد.  

الثالــث: عــن ابــن املبــارك )5(، عــن احلســن بــن ييــى )6(، عــن الضحــاك، عــن ابــن عبــاس يف 

قولــه تعــاىل: ژ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ژ     ]البقــرة:185[، قــال: هــو إهاللــه بالــدار، يريــد: إذا هــلَّ وهــو 

ُمقيــم)7(.  

 روى عنه يف موضعن فيا وقفت عليه، وهذا أيضًا سند علته االنقطاع.

)1( تفسريه جامع البيان، )504/1(.
ــد  ــة الفضــل بــن خال ــال يف تفســريه: )114/6(، )241/13(، )467/15(، )182/23(، هــذا مــن رواي )2( انظــر: عــى ســبيل املث

ــر: )323/1(، )41/6(، )115/6(، )41/18(، )132/23(. ــه انظ ــة عن ــة أيب متيل ــة رواي ــن أمثل ــه، وم عن
)3( هــو الفضــل بــن خالــد املــروزي، نحــوي مقــرئ مفــرس، وثقــه ابــن حبــان وابــن أيب حاتــم، تــويف ســنة )211هـــ(، انظــر: الثقــات، 

)5/9(؛ تاريــخ اإلســلم، )420/5(؛ معجــم املفرسيــن، )420/1(.
ــد،  ــام أمح ــيوخ اإلم ــظ، مــن ش ــروزي احلاف ــاري امل ــح األنص ــن واض ــى ب ــم(  يي ــح املي ــاة وفت ــاء املثن ــم الت ــَميلة )بض ــو ُتـ )4( هــو أب
روى عنــه األئمــة كلهــم، وهــو ثقــة، مــن رجــال البخــاري، تــويف ســنة )190هـــ(، انظــر: الطبقــات الكــربى، )375/7(؛ هتذيــب 

ــب، )ص:598(.  ــب التهذي ــمل، )22/32(؛ تقري الك
)5( هــو أبــو عبــد الرمحــن عبــد اهلل بــن املبــارك املــروزي، ثقــة ثبــت فقيــه عــامل جــواد جماهــد، اجتمعــت فيــه خصــال اخلــري، يقــال عنــه 
أنــه مل يســبقه الصحابــة إال بالصحبــة، ثقــة كبــري القــدر، روى لــه األئمــة كلهــم، تــويف ســنة )181هـــ(، انظــر: الطبقــات الكــربى 

)372/7(؛ هتذيــب الكــمل، )5/16(؛ ســري أعــلم النبــلء، )378/8(؛ تقريــب التهذيــب، )ص:320(. 
)6( هــو احلســن بــن ييــى، البــرصي، ثــم اخلراســاين، وثقــه ابــن حبــان، وقــال عنــه ابــن حجــر: مقبــول، تــويف ســنة )190هـــ(، انظــر: 

الثقــات، )167/8(؛ هتذيــب الكــمل، )338/6(؛ ميــزان العتــدال، )526/1(؛ تقريــب التهذيــب، )ص:164(. 
)7( تفسريه جامع البيان، )449/3(؛ وتكررت روايته بنفس الطريق يف )578/4(.
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الرابع: عن إرسائيل)1(، عن أيب إسحاق)2(، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: الرفث: اجلاع )3(.

وهــذا اإلســناد تكــرر يف أربعــة مواضــع مــن الكتــاب فيــا وقفــت عليــه، وهــي متقاربــة جــدًا، 

وهــذا غريــب، وهــذا اإلســناد قــوي، رجالــه ثقــات مــا عــدا الضحــاك، واالنقطــاع الــذي ذكــر عنــه، 

ــيخه  ــل ش ــك جيع ــاس فذل ــن عب ــن اب ــرون ع ــن ي ــار الذي ــن الكب ــن التابع ــحاق م ــو إس ــإن كان أب ف

الضحــاك مــن بــاب أوىل. 

اخلامــس: عــن احلــاين)4(، عــن رشيــك )5(، عــن أيب إســحاق ، عــن الضحــاك، عــن ابــن عبــاس 

ــن ذي  ــر م ــدة، وع ــوال، وذو القع ــال: ش ــرة:197[، ق ــاىل: ژ ٱ  ٻ   ٻٻ    ژ   ]البق ــه تع يف قول

احلجــة)6(.

ــوى  ــد تق ــن ق ــن املت ــف، ولك ــند ضعي ــاب، والس ــدة يف الكت ــرة واح ــند م ــذا الس ــد روى هب وق

ــع. ــذا املوض ــس ه ــربي يف نف ــا الط ــرى ذكره ــواهد أخ بش

)1( هــو أبــو يوســف إرسائيــل بــن يونــس بــن أيب إســحاق الســبيعي اهلمــداين ، يــروي عــن جــده كثــريًا، روى عنــه األئمــة كالبخــاري 
وغــريه، ثقــة إمــام، مــن تكلــم فيــه فبــال حجــة كــا قــال ابــن حجــر تــويف ســنة )160هـــ(، انظــر: هتذيــب الكــمل، )516/2(، 

ســري أعــلم النبــلء، )355/7(؛ تقريــب التهذيــب، )ص:104(.
)2( هـو عمـرو بـن عبـد اهلل اهلمـداين، أبو إسـحاق السـبيعي، أحـد األئمة العبـاد العلـاء، تابعي ثقـة، روى لـه األئمة كالبخـاري وغريه، 

تـويف سـنة )129هــ(، انظر: هتذيـب الكمل، )102/22(؛ سـري أعـلم النبـلء، )392/5(؛ تقريب التهذيـب )ص:423(.
)3( تفســريه، )131/4(؛ وتكــررت الروايــة بنفــس الطريــق يف )138/4(،)142/4(،)179/4(، وهــي متقاربــة جــدًا، فهــذا 

ــب. غري
)4( ذكــر املــزي يف التهذيــب، )9/35(؛ أن احلــاين ثالثــة: عبــد احلميــد بــن عبــد الرمحــن احلــاين، وابنــه ييــى، وجبــارة بــن املغلــس 
ــن  ــه إال اب ــرو ل ــة، ومل ي ــه األئم ــدًا ، ضعف ــف ج ــو ضعي ــارة، وه ــه جب ــح يل أن ــذ ترج ــيوخ والتالمي ــر يف الش ــد النظ ــاين، وبع احل
ماجــة، تــويف ســنة )241هـــ(، انظــر: هتذيــب الكــمل، )489/4(؛ ميــزان العتــدال، )387/1(؛ تقريــب التهذيــب، )ص:164(؛ 
ــمل،  ــب الك ــر: هتذي ــك، انظ ــن رشي ــروي ع ــن ي ــس مم ــوه فلي ــا أب ــًا، أم ــف أيض ــو ضعي ــد، وه ــن عبداحلمي ــى ب ــون يي ــد يك وق

)419/31(؛ امليــزان، )392/4(. 
ــدع،  ــدًا شــديدًا عــى أهــل الب ــه، وثقــه مجاعــة، وكان عــاداًل فاضــاًل عاب ــداهلل النخعــي القــايض، اختلفــوا في ــن عب )5( هــو رشيــك ب
روى لــه اإلمــام مســلم يف املتابعــات، قــال ابــن حجــر: صــدوق يطــئ كثــريًا، تغــري حفظــه منــذ ويل القضــاء بالكوفــة، تــويف ســنة 

)177هـــ(، انظــر: هتذيــب الكــمل، )462/12(؛ ميــزان العتــدال، )270/2(؛ تقريــب التهذيــب، )ص:266(. 
)6( تفســريه جامــع البيــان، )115/4(؛ فقــد روى هــذا املعنــى مــن طريــق عــيل ابــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس، وهــو يف صحيــح 
البخــاري، )144/2(؛ يف كتــاب احلــج، بــاب قــول اهلل تعــاىل: ژ ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخمخ  ژ  برقــم )1572(، مــن 

طريــق عكرمــة عــن ابــن عبــاس؛ وانظــر: التفســري الصحيــح، )311/1(.
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الســادس: عــن ييــى بــن أيب روق اهلمــداين)1(، عــن أبيــه، عــن الضحــاك، عــن ابــن عبــاس يف 

قولــه تعــاىل: ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئژ  ]املائــدة:31[، قــال: مكــث يمــل أخــاه يف ِجــراٍب عــى 

رقبتــه ســنًة، حتــى بعــث اهلل جــل وعــز الُغَرابــن، فرآمهــا يبحثــان، فقــال: »أعجــزُت أن أكــون مثــل 

هــذا الغــراب«؟ فدفــن أخــاه)2(.

ــن  ــن املت ــف، ولك ــند ضعي ــاب، والس ــدة يف الكت ــرة واح ــند م ــذا الس ــربي هب ــًا روى الط أيض

ــع. ــذا املوض ــس ه ــا يف نف ــرى ذكره ــواهد أخ ــوى بش يتق

الســابع: عــن جابــر بــن نــوح)3(، عــن أيب روق، عــن الضحــاك، عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعاىل: 

ژىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئژ ]األعــراف:95[ ، قــال: حتــى مَجُّوا )4(.

وقــد ذكــر الطــربي هــذا الســند يف ثانيــة مواضــع مــن كتابــه كلهــا متقاربــة، وأيضــًا يســوقها 

ــة والشــواهد. الطــربي مــن قبيــل التقوي

 : ــول ــال رس ــال: ق ــاس ق ــن عب ــن اب ــاك، ع ــن الضح ــرب)5(، ع ــن جوي ــن: ع الثام

ــٍب« )6(. ــْن َذَه ــَراٌش ِم ــا َف ــاَل ُدوَن ــمَّ ح ــَتثَبتُّها، ُث ــى اْس ــى حت ــْدَرَة امُلنَْتَه ــي ِس ــا بَعْين »رأيُته

 وهــذا الســند ضعيــف لضعــف جويــرب، والــذي يــروي عــن جويــرب أئمــة )7(، وهــذا غريــب، 

ــر:  ــات، انظ ــان يف الثق ــن حب ــره اب ــريه، وذك ــن وغ ــن مع ــى ب ــه يي ــويف، ضعف ــداين الك ــارث اهلم ــن احل ــة ب ــن عطي ــى ب ــو يي )1( ه
الضعفــاء للعقيــيل، )422/4(، الثقــات، )604/7(، ميــزان العتــدال، )374/4(. 

)2( تفسريه جامع البيان، )10/ 225(.
)3( هــو جابــر بــن نــوح بــن جابــر احلــاين، أبــو بشــري الكــويف، ضعفــه األكثــرون، تــويف ســنة )203هـــ(، انظــر: الكامــل، )337/2( 

ــزان العتــدال، )379/1(. )459/4(؛ مي
)4( تفســريه جامع البيان، )575/12(، )50/13(، )55/13(، )153/13(، )166/13(، )306/13(، )618/19(، )619/19(، 
ومعنــى مَجُّــو أي: كثــرت أمواهلــم، كــا يف روايــة ابــن عبــاس األخــرى، ومال جــم، أي: كثــري؛ انظــر: لســان العــرب، )105/12(.

)5( هــو جويــرب بــن ســعيد األزدي، أبــو القاســم البلخــي، ويقــال اســمه جابــر وجويــرب لقــب، ضعيــف جــدًا عنــد األكثريــن، بــل 
تــرك البعــض حديثــه، تــويف بعــد ســنة )140هـــ(، انظــر: الكامــل، )339/2(؛ هتذيــب الكــمل، )167/5(؛ ميــزان العتــدال، 

.)427/1(
)6( تفســريه جامــع البيــان )519/22( وهــذا احلديــث هبــذا الســند ضعيــف، ويتقــوى بــا ثبــت بســند صحيــح عنــد اإلمــام مســلم 
مــن روايــة ابــن مســعود بنحــوه يف كتــاب اإليــان، بــاب يف ذكــر ســدرة املنتهــى، )157/1( برقــم )173(، وعنــد غــريه أيضــًا .

)7( ففــي تفســري الطــربي مــرة يــروي عنــه أبــو خالــد األمحــر، )22/ 519(، ومــرة هشــيم )12/ 462(،)12/ 457(، وابــن املبــارك 
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ــريًا  ــروي كث ــع، وي ــرة مواض ــن ع ــل م ــاس أق ــن عب ــن اب ــق ع ــذا الطري ــن ه ــربي م ــد روى الط وق

ــي يف مقدمــة  ــروي منهــا كــا ذكــر الثعلب ــرية ي ــوال الضحــاك وتفســرياته، وهــي صحيفــة كب مــن أق

ــريه)1(.  تفس

التاســع: عــن أيب جنــاب)2(، عــن الضحــاك، عــن ابــن عبــاس يف قولــه: ژ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ژ  ]آل عمــران:97[، قــال: الــزاد والبعــري)3(. 

ــذا  ــة، فهك ــرق متنوع ــن ط ــاس م ــن عب ــري واب ــن جب ــعيد ب ــة كس ــن مجاع ــًا ع ــد رواه أيض وق

ــوى. يتق

ــاىل:    ژ گ   گ  گ  گ   ــه تع ــاس: يف قول ــن عب ــن اب ــاك، ع ــن الضح ــنان، ع ــن أيب س ــارش: ع الع

ڳژ ]األعــراف:40[، قــال: عنــى هبــا الكفــار، الســاء ال تفتــح ألرواحهــم، وتفتــح ألرواح املؤمنــن)4(.

تقــدم هــذا الطريــق يف تفســري الثــوري، وهــو طريــق ال يعيبــه إال االنقطــاع، والطــربي مل يــرو 

ــه يف تفســريه إال يف موضعــن. عن

ــه تعــاىل:            ــاس يف قول ــن عب ــن عقيــل)5(، عــن الضحــاك، عــن اب احلــادي عــرش: عــن حســن ب

ــرام)6(. ــرض اإلح ــال: الف ــرة:197[، ق ژ ٻ  پ  پ  پ  ژ  ]البق

ــه االنقطــاع، ويتقــوى  ــه عــن ابــن عبــاس، وعلت ــه إال مــرة واحــدة يف كتاب  مل يــرو الطــربي عن

بالشــواهد التــي ذكرهــا يف نفــس هــذ املوضــع، وقــد ذكــره مــرات قليلــة يف أقــوال عــن الضحــاك.

)143/17(، واملحاريب )24/ 261(، .
)1( تفسريه الكشف والبيان، )78/1(، وذكر أنه كتاب كبري مبسوط.

)2( أبــو جنــاب، مشــهور بكنيتــه وهــو ييــى بــن أيب حيــة الكلبــي، الكــويف، ضعفــه مجاعــة، وذلك لكثــرة تدليســه فأفســد أحاديثــه، كان 
يــدث بــا مل يســمع، تويف ســنة )150هـــ(، انظــر: الكامــل، )50/9(؛ هتذيب الكــمل، )248/31(؛ ميــزان العتــدال )371/4(.

)3( تفسريه جامع البيان، )6/ 38(، ومن نفس الطريق، )411/23(، يف موضعن فقط من كتابه هبذا الطريق.
)4( تفسريه جامع البيان، )12/ 421(، ومن نفس الطريق، )22/ 541(، يف موضعن فقط من كتابه هبذا الطريق. 

)5( هــو احلســن بــن عقيــل العقيــيل مــن أهــل الكوفــة، ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، تــويف بعــد ســنة )160هـــ(، انظــر: التاريــخ الكبري 
للبخــاري، )389/2(؛ الثقــات، )184/8(؛ تاريخ اإلســلم، )339/4(.

)6( تفسريه جامع البيان، )4/ 123( يف موضع واحد من كتابه هبذا الطريق. 
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  الثــاين عــرش: عــن هنشــل)1(، عــن الضحــاك، عــن ابــن عبــاس قــال:»كان رســول اهلل

ــس الغنيمــة، فــرب ذلــك اخلمــس ف مخســة. ثــم قــرأ: ژ  ٻ  ٻ  ٻ   إذا بعــث رسيــة فغنمــوا، مخَّ

ــا يف  ــاح كالم، هلل م ــه: ژ پ  پ  پ  ژ ، مفت ــال: وقول ــال:41[«، ق ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ  ]األنف

الســموات ومــا يف األرض، فجعــل اهلل ســهم اهلل وســهم الرســول واحــًدا)2(. 

ــو  ــل وه ــداهلل هنش ــو عب ــه أب ــاس، وفي ــن عب ــبته إىل اب ــة نس ــوي صح ــا يق ــر مل أر م ــذا األث وه

ــم،  ــن أحاديثه ــس م ــا لي ــات م ــن الثق ــروي ع ــه ي ــه: أن ــل عن ــذب، وقي ــم بالك ــدًا، ومته ــف ج ضعي

وقيــل: ال يــل كتــب حديثــه إال عــى ســبيل التعجــب، وأحاديثــه منكــرة، ومل يــرو الطــربي مــن طريقه 

ــه عــن الضحــاك )3(. ــًا يف التفســري يروي ــه كتاب ــل أن ل إال يف أربعــة مواضــع فقــط، وقي

الثالــث عــرش: عــن العــوام بــن حوشــب)4(، عــن الضحــاك، عــن ابــن عبــاس أنــه قــال يف قولــه: 

ژ ڄ  ڃ   ژ   ]هــود:40[ ، قــال: )التنــور( ، وجــه األرض، قــال: قيــل لــه: إذا رأيــت املــاء عــى وجــه 

األرض، فاركــب أنــت ومــن معــك، قــال: والعــرب تســمى وجــه األرض: »تنــور األرض« )5(.

ــدة  ــربي بع ــاقها الط ــة س ــن عكرم ــة ع ــوى برواي ــط، ويتق ــاع فق ــه االنقط ــناد علت ــذا اإلس وه

ــرق. ط

الرابــع عــرش: عــن الثــوري، عــن أيب عامــر اهلمــدايّن، عــن الضحــاك بــن مزاحــم، عــن ابــن 

عبــاس يف قولــه تعــاىل: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ]هــود:42[، قــال: »هــو ابنــه، مــا بغــت امــرأة نبــي قــط« )6(.

ــم  ــرتوك مته ــابوري، م ــاين النيس ــد اهلل اخلراس ــو عب ــال أب ــعيد ويق ــو س ــورداين، أب ــريش ال ــن وردان الق ــعيد ب ــن س ــل ب ــو هنش )1( ه
بالكــذب، ضعيــف جــدًا، تــويف بعد ســنة )105هـــ(، انظــر: الكامــل، )323/8(؛ ميــزان العتــدال، )275/4(؛ هتذيــب التهذيب، 

.)479/10(
)2( تفسريه جامع البيان، )383/8(،)549/13(،)556/13(، )156/19( يف أربعة مواضع من كتابه هبذا الطريق. 

)3( انظر: الفهرست، )ص:53(؛ طبقات املفرسين للداوودي، )347/2(؛ معجم املفرسين، )704/2(. 
)4( هــو العــوام بــن حوشــب بــن يزيــد الشــيباين، أحــد األعــالم، ثقــة ثبــت، روى لــه البخــاري واألئمــة، تــويف ســنة )148هـــ(، انظــر: 

هتذيــب الكــمل، )427/22(؛ ســري أعــلم النبــلء، )354/6(؛ هتذيــب التهذيــب، )163/8(.
)5( تفسريه جامع البيان، )15/ 318( و )20/ 337(، يف موضعن من كتابه هبذا الطريق. 

)6( تفسريه جامع البيان، )15/ 343(، يف موضع واحد من كتابه هبذا الطريق. 
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وهــذا األثــر هــو نفســه الــذي تقــدم يف تفســري الثــوري يف أول البحــث، ومــن طريقــه الصنعــاين 

أيضــًا، والطــربي يرويــه مــن نفــس طريقهــا.

:)1( املطلب اخلامس: الروايات يف تفسري اإلمام ابن املنذر 

روى عنــه مــن طريــق بــر عــن أيب روق عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس وذلــك موضعــن )2(، 

: هي و

قــال: » آخــر يشء نــزل مــن القــرآن: ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  

حب   خب     ژ  « ]البقــرة:281[ )3(.

وقد ورد هذا األثر من عدة طرق عن ابن عباس وعكرمة كا رواه الطربي)4(، فيتقوى هبا. 

قــال يف قولــه : ژ گ  گ  گژ   ]آل عمــران:49[ ،قــال: »األكمــه الــذي يولــد، 

وهــو أعمــى « )5( .

وقد روى ابن املنذر بعض األقوال التفسريية عن الضحاك موقوفة عليه من كالمه )6(.

)1( هــو حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر النيســابوري، مــن حفــاظ احلديــث العلــاء الفقهــاء، صاحــب املصنفــات، تــويف ســنة )319هـــ(، 
انظــر: وفيــات العيــان، )207/4(؛ ســري أعــلم النبــلء، )490/14(؛ الــواف بالوفيــات، )250/1(.

)2( هذا مما وقفت عليه من املوجود املطبوع من الكتاب، وما بعد سورة النساء فهو مفقود.
)3( رواه يف تفسريه، )1/ 65( .

)4( تفسريه جامع البيان، )40/6(. 
)5( رواه يف تفسريه، )1/ 209(؛ وهو بنفس هذا السند عند الطربي، )429/6(؛ وكذا روي عن قتادة وغريه.

)6( هــذا مــا تيــرس حــرصه ممــا وجــد بــن أيدينــا مــن الكتــاب، وقــد نقــل ابــن املنــذر هــذه الروايــات عنــه يف اجلــزء األول، انظــر أمثلــة 
لذلــك يف تفســريه: )116/1، 258/1(.
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:)1(  املطلب السادس: الروايات يف تفسري اإلمام ابن أيب حاتم 

ــراد أصــح الطــرق واألســانيد يف كل موضــع، أي  ــه ســيلتزم يف إي ذكــر يف مقدمــة تفســريه)2( أن

أنــه إذا وجــد الروايــات أخــذ أقواهــا وأصحهــا مقارنــة بغريهــا، فهــذا يــدل عــى أنــه يــرى أن بعــض 

روايــات الضحــاك أرجــح مــن غريهــا، وهنــاك روايــات ذكرهــا يف تفســريه عــن الضحــاك وبنفــس 

الطــرق، ولكنهــا موقوفــة عليــه، مــن كالمــه، وليســت موصولــة إىل ابــن عبــاس ، فهــذا مثلــه 

مثــل كالم أي مفــرس مــن التابعــن، يقبــل كالمــه أو يــرد؛ ألنــه مــن قبيــل التفســري بالــرأي واالجتهــاد )3(.

وكثــريًا مــا يذكــر الروايــة عــن صحــايب أو تابعــي، ثــم يقــول أن هــذا قــول الضحــاك وســعيد بن 

جبــري)4( وغريهــم معهــم، وأحيانــًا يســوق الروايــة عــن ابــن عبــاس ثــم يذكــر ذلــك أيضــًا )5(، وهــذا 

األهــم، واقــرتان قــول الضحــاك بقــول ســعيد بــن جبــري يــدل عــى أنــه الواســطة بينهــا، وخمالفتــه لــه 

أحيانــًا تــدل عــى أن لــه رأيــًا قــد يالــف فيــه شــيخه، واهلل أعلــم.

ومجلــة مــا رواه موصــوالً عــن ابــن عبــاس فيــا وقفــت عليــه اثنــا عــر طريقــًا، وأبــدأ بــا كان 

مذكــورًا عنــد اإلمــام الطــربي، ثــم أتبعــه بــا انفــرد بــه، وهــي: 

الول: عن بر بن عارة عن أيب روق، عن الضحاك، عن ابن عباس.

وهذا الطريق قد تقدم ذكره يف روايات اإلمام الطربي.

وقــد روى مــن هــذا الطريــق يف )400( موضــع تقريبــًا )6( يف تفســريه، ممــا يؤكــد مــا ســبق ذكــره 

مــن أهنــا صحيفــة يف التفســري مرويــة هبــذا الســند، واهلل أعلــم.

ــنة  ــويف س ــدة، ت ــة املفي ــف النافع ــب التصاني ــظ، صاح ــام احلاف ــن اإلم ــظ اب ــام احلاف ــرازي، اإلم ــد ال ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــو عب )1( ه
ــب، )139/4(. ــذرات الذه ــات، )287/2(؛ ش ــوات الوفي ــلء، )263/13(؛ ف ــلم النب ــري أع ــر: س )327هـــ(، انظ

)2( تفسريه، )14/1(.
)3( انظر مثاًل: )304/1(،)320/1(،)397/2(،)427/2(،)923/3(،)1350/4(،)1544/5(،)1842/6(.

)4( انظر مثاًل: )380/2(،)415/2(،)449/2(،)495/2(،)1524/5(،)2679/8(،)2934/9(.
)5( انظر مثاًل: )225/1(، )407/2(، )439/2(، )1194/4(، )1288/4(، )410/5(، )1789/6(، )1817/6(، )2128/7(.

)6( انظر مثاًل: )25/1(، )418/2(، )365/2(، )795/3(، )1270/4(، )2085/6(، )2171/7(، )1496/5(، )2085/6(.
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الثــاين: عــن أيب معــاذ الفضــل بــن خالــد، عــن عبيــد بــن ســليان، عــن الضحــاك، قــال: كان 

ابــن عبــاس يقــول: »فذلــك قولــه تعــاىل للمالئكــة: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

ڻ       ۀ    ژ  ]البقــرة:33[، يعنــي: مــا أرَسَّ إبليــس يف نفســه مــن الكــرب« )1( .

ــن  ــوالً إىل اب ــس موص ــرياته ولي ــاك وتفس ــوال الضح ــه أق ــروي ب ــا ي ــب م ــق أغل ــذا الطري وه

ــه.  ــاع من ــدم الس ــارة إىل ع ــه إش ــاب، وفي ــن الكت ــه م ــت علي ــا وقف ــع في ــذا املوض ــاس، إال يف ه عب

الثالــث: عــن عبــد الــرزاق، ثنــا الثــوري، عــن أيب عامــر اهلمــداين، عــن الضحــاك بــن مزاحــم، 

عــن ابــن عبــاس قــال: »مــا بغــت امــرأة نبــي قــط« قــال: وُرِوَي عــن عكرمــة، وجماهــد، وســعيد بــن 

جبــري، والضحــاك ذلــك )2(.

ــم  ــربي ث ــم الط ــده ث ــاين بع ــوري والصنع ــد الث ــبقت عن ــد س ــذه، وق ــي ه ــدة ه ــة واح يف رواي

ــه واســطته التــي يــروي مــن  ــة أن ــد تقوي ــا، وذكــر أن هــذا هــو قــول ســعيد بــن جبــري ممــا يزي هاهن

ــا. طريقه

الرابع: عن أيب سنان، عن الضحاك، عن ابن عباس )3( .

اخلامس: عن جويرب، عن الضحاك، عن ابن عباس )4( .

السادس: عن ييى بن أيب روق، عن أبيه، عن الضحاك، عن ابن عباس )5( .

السابع: عن العوام بن حوشب، عن الضحاك، عن ابن عباس )6( .

)1( تفسريه، )82/1(.
)2( تفسريه، )6/ 2034(؛ ويف رواية أخرى بنحو هذا املعنى من نفس الطريق، )6/ 2039( ومل أقف عى غريها.

)3( تفسريه، )5/ 1476(، عن يعى عنه؛ وعن هشام بن حوشب عنه، )2599/8()2601/8(، ثالثة مواضع فقط.
ــه، )5/  ــارك عن ــن املب ــن اب ــه، )3/ 863(؛ وع ــة عن ــن معاوي ــه؛ وع ــزاري عن ــروان الف ــن م ــريه، )1/ 156()2232/7(، ع )4( تفس
ــه  ــه، )2230/7(؛ وعــن عبــدة عن ــه، )1968/6(؛ وعــن هــارون املــرادي عن ــو مالــك عمــرو بــن هاشــم عن 1488(؛ وعــن أب

ــه. ــق يف كتاب ــذا الطري ــن ه ــه م ــت علي ــا وقف )2230/7( )2758/8()3437/10( في
)5( تفسريه،  )4/ 1254()1256/4(، يف هذين املوضعن املتقاربن فقط.

)6( تفسريه، )6/ 2029(، يف موضع واحد فيا وقفت عليه.
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الثامــن: عــن هنشــل بــن ســعيد، عــن الضحــاك بــن مزاحــم، عــن عبــد اهلل بــن عبــاس، قــال: 

قــال رســول اهلل : » أمــان لمتــي مــن الغــرق إذا ركبــوا ف الســفن، بســم اهلل امللــك : ژ ې  

ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ــود:41[«  ــر:67[،  ژ ک گ  گ  گگ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ    ژ  ]ه ېئ  ژ  ]الزم

وقد ذكر هذا األثر عند تفسري قول اهلل: ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ژ  ]املؤمنون:116[ )1( .

وقد ذكرت املتن ألنه يرفعه إىل النبي ، وهو ضعيف جدًا لضعف هنشل)2(. 

فهذه الطرق الثانية السابقة التي ذكرها اإلمام الطربي بأسانيده، وكذلك اإلمام ابن أيب حاتم.

التاسع: عن عبد الكريم اجلزري)3(، عن الضحاك، عن ابن عباس )4( .

العارش: عن عيل بن احلكم)5(، عن الضحاك، عن ابن عباس )6( . 

ــن  ــه إىل اب ــا يصل ــا م ــرياته، أم ــاك وتفس ــوال الضح ــق يف أق ــذا الطري ــراد ه ــن إي ــر م ــد أكث وق

ــه. ــت علي ــا وقف ــه في ــن كتاب ــط م ــع فق ــة مواض ــدًا يف أربع ــل ج ــكان قلي ــاس ف عب

)1( تفسريه، )8/ 2513(؛ وقد روى من هذا الطريق يف موضع آخر، )8/ 2680(، ومل أقف عى غريمها.
ــرو هــذا احلديــث عــن  )2( هــذا احلديــث رواه الطــرباين أيضــًا يف املعجــم الوســط، )184/6(؛ والكبــري، )124/12(، وقــال: »مل ي
الضحــاك بــن مزاحــم إال هنشــل بــن ســعيد«؛ وقــال عنــه اهليثمــي يف جممــع الزوائــد )132/10(: »وفيــه هنشــل بــن ســعيد، وهــو 

مــرتوك«، انظــر: املطالــب العاليــة، )901/13(، فقــد حكــم عليــه ابــن حجــر بأنــه موضــوع.
)3( هــو عبــد الكريــم بــن مالــك اجلــزري، أبــو ســعيد احلــراين، مــن صغــار التابعــن، ثقــة، روى لــه األئمــة كالبخــاري وغــريه، تــويف 

ســنة )127هـــ(، انظــر: ســري أعــلم النبــلء، )80/6(؛ ميــزان العتــدال، )645/2(؛ تقريــب التهذيــب، )ص:361(.
)4( تفسريه، )5/ 1725(.

)5( هــو عــى بــن احلكــم البنــاين، أبــو احلكــم البــرصي، مــن صغــار التابعــن، ثقــة، روى لــه األئمــة كالبخــاري وغــريه، تــويف ســنة 
)131هـــ(، انظــر: هتذيــب الكــمل، )413/20(؛ ميــزان العتــدال، )125/3(؛ تقريــب التهذيــب، )ص:400(.

)6( تفسريه، )121/1()1590/5()1820/6()2081/6(، يف أربعة مواضع من الكتاب فيا وقفت عليه.
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احلادي عرش: عن أفلح بن محيد)1(، عن املغرية بن اجلعد)2(، عن الضحاك، عن ابن عباس)3(.

الثاين عرش: عن عبيد بن طفيل)4(، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس )5( .

فهــذه مجلــة مــا ذكــره ابــن أيب حاتــم، والروايــات قليلــة يف أغلــب هــذا األســانيد مــا عــدا أول 

طريــق، فقــد أكثــر منــه يف كتابــه.

)1( هــو أفلــح بــن محيــد بــن نافــع األنصــاري النجــاري، أبــو عبدالرمحــن املــدين، ثقــة، روى لــه األئمــة كالبخــاري وغــريه، تــويف ســنة 
)158هـــ(، انظــر: هتذيــب الكــمل، )321/3(؛ ميــزان العتــدال، )274/1(؛ تقريــب التهذيــب، )ص:114(.

)2( مل أقف له عى ترمجة.
)3( تفسريه، )5/ 1464(، يف موضع واحد فقط من كتابه.

)4( هــو عبيــد بــن طفيــل العبــي الغطفــاين الكــويف أيب ســيدان، ال بــأس بــه، وثقــه ابــن ِحبَّــان وقــال ابــن حجــر: صــدوق، تــويف ســنة 
)151هـــ(، انظــر: الــرح والتعديــل، )410/5(؛ الثقــات، )157/7(؛ تقريب التهذيــب، )ص:377(.

)5( تفسريه )1/ 124(؛ ويف )735/3( بنفس السند يف املوضعن.
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املبحث الثاين :
احلكم عى روايته

 املطلب األول: رتبته عند العلامء وحكمهم يف روايته :

هو: الضحاك بن مزاحم اهلاليل، أبو القاسم، و يقال أبو حممد، اخلراساين، وهو تابعي.

 .  روى عن: عبداهلل بن عمر، وأيب سعيد اخلدري، وأنس بن مالك، وابن عباس

روى له األربعة : ) أبو داود - الرتمذي - النسائي - ابن ماجه ( وغريهم.

مــن تلمذتــه: عــارة بــن أيب حفصــة، وجويــرب بــن ســعيد، ومقاتــل، وعــيل بــن احلكــم، وأبــو 

روق عطيــة، وأبــو جنــاب الكلبــي ييــى بــن أيب حيــة، وهنشــل بــن ســعيد، وعمــر بــن الرمــاح، وعبــد 

العزيــز بــن أيب رواد، وقــرة بــن خالــد، وآخــرون.

قــال عنــه الذهبــي: صاحــب )التفســري( ،كان مــن أوعيــة العلــم، وليــس باملجــود حلديثــه، وهــو 

صــدوق يف نفســه، وكان لــه أخــوان: حممــد، ومســلم، وكان يكــون ببلــخ وبســمرقند)1(. 

كان الثــوري يقــول: خــذوا التفســري عــن أربعــة: عــن ســعيد بــن جبــري، وجماهــد، وعكرمــة، 

ــاك)2(. والضح

قــال اإلمــام أمحــد: الضحــاك بــن مزاحــم ثقــة مأمــون)3(، وكــذا وثقــه ييــى بــن معــن)4(، وأبــو 

زرعــة)5(، والعجــيل )6( ، وابــن حبــان )7(، وغريهــم.

)1( سري أعلم النبلء، )599/4(. 
)2( تفسري الثوري، )ص:14(؛ الكامل البن عدي، )150/5(؛ هتذيب الكمل، )293/13(.

)3( الرح والتعديل، )458/4(؛ سري أعلم النبلء، )599/4(؛ تاريخ اإلسلم، )63/3(.

)4( الرح والتعديل، )458/4(؛ تاريخ اإلسلم، )63/3(؛ سري أعلم النبلء، )599/4(.
)5( الرح والتعديل، )458/4(؛ ميزان العتدال، )326/2(.

)6( الثقات، )472/1(.
)7( الثقات، )480/6(؛ ومشاهري علمء المصار، )ص:380(.
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فاألكثرون عى توثيقه وتقويته، والذين ضعفوه فقليل، منهم شعبة )1(، وييى بن سعيد القطان )2(

ولذا قال عنه ابن حجر: صدوق كثري اإلرسال )3(.

وعــن ُعَبيــد بــن ُســَلْيان: أن تفســري مقاتــل عــرض عــى الضحــاك بــن مزاحــم، فلــم يعجبــه، 

َ كل حــرف)4( . وقــال: َفــرسَّ

قال ابن اجلزري: وردت عنه الراوية يف حروف القرآن )5( .

مما ورد ف ورعه: 

كان الضحاك إذا أمسى، بكى، فيقال له، فيقول: ال أدري ما صعد اليوم من عميل.

وكان يقول: أدركتهم وما يتعلمون إال الورع.

وكان دأبه وعادته إذا سكت: ال حول وال قوة إال باهلل.

ــول اهلل:   ژ ڇ  ڍ      ــال ق ــًا، وت ــون فقيه ــرآن أن يك ــم الق ــن تعل ــى كل م ــق ع ــول: ح وكان يق

ژ  ]آل عمــران: 79[. ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ   

اء. )6( . جهاده: وقال عن نفسه: كنت ابن ثانن سنة جلدًا، َغــــزَّ

وقد ُذِكَر فيمن غزا القسطنطينية مع مسلمة بن عبد امللك ملا خرج إليها من دمشق)7(.

تعليمــه: كان فقيــه )أي رئيــس( مكتــب كبــري إىل الغايــة، فيــه ثالثــة آالف صبــي، فــكان يركــب 

)1( الكامل لبن عدي، )150/5(؛ الضعفاء البن اجلوزي، )60/2(؛ سري أعلم النبلء، )599/4(؛ تاريخ اإلسلم، )63/3(.
)2( الرح والتعديل، )458/4(؛ الكامل البن عدي، )150/5(؛ تاريخ اإلسلم، )63/3(؛ سري أعلم النبلء، )599/4(.

)3( تقريب التهذيب، )ص:280(.
)4( الكامل البن عدي، )150/5(.

)5( غاية النهاية، )338/1(.
)6( التاريخ الكبري، )332/4(؛ الكامل البن عدي، )150/5(؛ هتذيب الكمل، )293/13(؛ سري أعلم النبلء، )599/4(.

)7( تاريخ دمشق البن عساكر، )24/ 368(.
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ــُم وال يأخــذ أجــرًا )2( . محــارًا، ويــدور عــى الصبيــان)1(، قــال ســفيان الثــوري: كان الضحــاك ُيَعلِّ

وصيتــه: ذكــر أخــوه: أنــه ملــا حــضت الضحــاك الوفــاة أرســل إيّل فقــال: ال أحســبني إال ميتــًا 

فيــا بينــي وبــن الصبــح، فــال ألفينــك إذا مــت تنــادي: مــات الضحــاك، مــات الضحــاك، مــن يســمع 

نــي يف األكفــان مــن هــذه  النــداء جــاء، ارضب يــدك يف غســيل، وأكثــر يف مســاجدي مــن الطيــب، وكفِّ

ــاك ومــا أحــدث النــاس مــن هــذا الضيــح، ادفنــي يف حلــد،  البيــاض وســطًا مــن هــذه األكفــان، وإيَّ

فــإذا محلتنــي الرجــال عــى عواتقهــا فــال ألفينــك متــي يب مــي العــروس، مشــيًا بــن املشــين، دون 

اخلََبــب وفــوق اخلطــى فــإن وجــدت َلبِنـَـًا فَلبـِـن، وإال فمــن خشــاش األرض، فــإذا وضعتنــي يف حلدي 

ــة مــن عنــد رأس أخيــك، ثــم انظــر إىل مضجعــه، ثــم شــن شــأنك،  ــن فارفــع َلبِن بِ فســويت عــيل اللَّ

فــإذا دفنتنــي ونفضــت الرجــال أيدهيــا عنــي، فقــم عنــد رأس قــربي، واســتقبل القبلــة، ثــم نــاد ثالثــة 

ــاك يف قــربه، ُتَســاِئله عــن ربــه، وعــن  حَّ أصــوات: ُتســِمُع أصحابــك: اللهــم إنــك قــد أجلســت الضَّ

دينــه، وعــن نبيــه  ، فـــــَثبِّته بالقــول الثابــت يف احليــاة الدنيــا ويف اآلخــرة )3(.

وكان يقـول: اعمـل قبـل أن ال تسـتطيع أن تعمـل، فقـال له األجلح بـن عبداهلل: ويكـون هذا ؟؟  

قـال: فأنا أريـد أن أعمـل اليوم فا أسـتطيع )4(.

مشكلة النقطاع:

عــن ابــن املدينــي قــال: ســمعت ييــى بــن ســعيد القطــان يقــول: كان شــعبة ينكــر أن يكــون 

الضحــاك بــن مزاحــم لقــي ابــن عبــاس)5(.

)1( الكامل البن عدي، )149/5(؛ هتذيب الكمل، )295/13(؛ سري أعلم النبلء، )599/4(؛ تاريخ اإلسلم، )63/3(.
)2( الطبقات الكربى، )301/6(؛ سري أعلم النبلء، )599/4(؛ تاريخ اإلسلم، )63/3(.

)3( الطبقات الكربى، )301/6(. 
)4( الطبقات الكربى، )302/6(. 

)5( الرح والتعديل، )458/4(؛ الكامل البن عدي، )150/5(؛ هتذيب الكمل، )293/13(؛ سري أعلم النبلء، )599/4(.
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وعــن شــعبة عــن عبــد امللــك بــن ميــرسة قــال: قلــت للضحــاك ســمعت مــن ابــن عبــاس؟ قال 

ال، قلــت: فهــذا الــذي تــروى عمــن أخذتــه؟ قــال: عنــك وعــن ذا وعــن ذا ، وقــال أيضــًا: الضحــاك 

بــن مزاحــم مل يلــق ابــن عبــاس، إنــا لقــي َســِعيد بــن جبــري بالــري وأخــذ عنــه التفســري )1(.

ــن عبــاس شــيئًا؟ قــال: ال،  وعــن شــعبة عــن ُمَشــاش قــال: قلــت للضحــاك ســمعت مــن اب

ــال: ال )2(. ــه؟ ق ــت: رأيت قل

وعن أيب زرعة أنه قال: كويف ثقة، ومل يسمع من ابن عباس )3(.

قــال الذهبــي: وأمــا أبــو جنــاب الكلبــي: فــروى عــن الضحــاك، أنــه قــال: جــاورت ابــن عباس 

ســبع ســنن، ثــم علــق عليــه فقــال: أبــو جنــاب ليــس بقــوي، واألول أصــح )4( .

وقــال األثــرم: ســمعت أمحــد بــن حنبــل ُيســَأل: الضحــاك لقــي ابــن عبــاس؟ قــال: مــا علمت، 

قيــل: فممــن ســمع التفســري؟ قــال: يقولــون ســمعه مــن ســعيد بــن جبــري، قيــل لــه: فلقــي ابــن عمر؟ 

ــس بيء. ــال: لي فق

وقــال أبــو زرعــة: الضحــاك عــن عــيل ريض اهلل عنــه مرســل، ومل يســمع مــن ابــن عمــر شــيئًا، 

. )5(  وال مــن ابــن عبــاس، وقــال أبــو حاتــم: مل يــدرك أبــا هريــرة وال أبــا ســعيد

وقــال ابــن حبــان: أمــا رواياتــه عــن أيب هريــرة وابــن عبــاس ومجيــع مــن روى عنــه ففــي ذلــك 

كلــه نظــر، وإنــا اشــتهر بالتفســري )6( ، وذكــره يف كتــاب الثقــات يف طبقــة أتبــاع التابعــن.

ــن  ــل الب ــات، )481/6(؛ الكام ــل، )458/4(؛ الثق ــرح والتعدي ــربي، )91/1(؛ ال ــري الط ــربى، )301/6(؛ تفس ــات الك )1( الطبق
ــلم، )63/3(. ــخ اإلس ــلء، )599/4(؛ تاري ــلم النب ــري أع ــمل، )293/13(؛ س ــب الك ــدي، )150/5(؛ هتذي ع

ــدي )150/5(؛   ــن ع ــل الب ــل، )458/4(؛ الكام ــرح والتعدي ــربي، )91/1(؛ ال ــري الط ــربى، )301/6(؛ تفس ــات الك )2( الطبق
ــلم، )63/3(. ــخ اإلس ــلء، )599/4(؛ تاري ــلم النب ــري أع ــمل، )293/13(؛ س ــب الك هتذي

)3( الرح والتعديل، )458/4(؛ الباطيل للجورقاين، )15/2(.
)4( سري أعلم النبلء، )599/4(؛ وكذا ذكره املزي يف هتذيب الكمل، )293/13(.

)5( هذه األقوال يف جامع التحصيل ف أحكام املراسيل، )ص: 199(.
)6( الكامل البن عدي، )151/5(؛ جامع التحصيل، )ص: 199(.
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 املطلب الثاين: اخلالصة يف مروياته :

ممــا ســبق يتضــح لنــا أن الضحــاك بــن مزاحــم ثقــة صــدوق، مفــرس مشــتهر بــه، واألكثــرون 

عــى ذلــك، فهــذا عــن نفســه وعــن صــالح حالــه واحلمــد هلل.

أما االنقطاع بينه وبن ابن عباس فللعلاء فيها كالم، وكذا لقاؤه بكبار الصحابة أيضًا.

وهــو عــاش يف زمــن كبــار التابعــن، ولقــي الصغــار مــن الصحابة، أمــا الكبــار فــال، واألكثرون 

عــى أنــه مل يلتــق بأحــد مــن كبــار الصحابــة، وروايتــه عنهــم مرســلة فيهــا انقطــاع، وذكــروا الواســطة 

التــي يــروي مــن طريقهــا عــن ابــن عبــاس، وهــي ســعيد بــن جبــري تلميــذ ابــن عبــاس.

ولذا قال الذهبي: وبعضهم يقول: مل يلق ابن عباس، فاهلل أعلم)1( .

وقال املزي: وقيل: مل يثبت له ساع من أحد من الصحابة )2( .

فكأهنا مل جيزما بذلك، ويف نفسها شك من ذلك، واهلل أعلم.

وســعيد بــن جبــري إمــام ثقــة مــن األعــالم ومــن كبــار علــاء التابعــن، فبعــد التتبــع ال أجــد 

أن كل مــا قالــه الضحــاك يوافــق قــول ســعيد وحتــى روايتــه عــن ابــن عبــاس أحيانــًا تتفــق وأحيانــًا 

ــذه،  ــك تلمي ــة وكذل ــة يف اآلي ــن أو ثالث ــه قول ــون ل ــاس  يك ــن عب ــكال فاب ــف، وال إش ختتل

ــاء.  ــك كل العل وكذل

وممــا الحظتــه أن رواياتــه وكذلــك تفســرياته وهــي األكثــر تتوافــق بشــكل كبــري مــع روايــات 

عــيل بــن طلحــة وهــي صحيفــة رواهــا عــن ابــن عبــاس ومل يلقــه والواســطة بينهــا معروفــة وهــو 

جماهــد، وقــد اعتمــد عليهــا اإلمــام البخــاري يف صحيحــه، وعظــم شــأهنا األئمــة، وأرى أن الواســطة 

بــن الضحــاك وابــن عبــاس كذلــك معروفــة وهــو ســعيد بــن جبــري وهــو ثقــة، فأشــبهت صحيفتــه 

)1( سري أعلم النبلء، )599/4(.
)2( هتذيب الكمل، )292/13(.
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صحيفــة ابــن أيب طلحــة واهلل أعلــم، وهــذا التشــابه بــن الصحيفتــن ال شــك أن لــه أثــر، ويتــاج إىل 

نظــر)1(.

ويف أحــد املواضــع قــال اإلمــام الطــربي »وبنحــو مــا ذكرنــاه عــن ابــن عبــاس مــن القــول يف 

ذلــك، كان ســعيد بــن جبــري والضحــاك بــن مزاحــم ومجاعــة أخــر غريهــم يقولــون« )2(.

وممــا الحظتــه أن كثــريًا ممــن يــروي عــن الضحــاك مــن التابعــن أيضــًا كــا ســبق بيانــه يف إيــراد 

الطــرق، فاألكثــرون عــى أنــه تابعــي ومفــرس وأنــه اشــتهر بالتفســري واالهتــام بالقــرآن وكفــاه رشفــًا 

وفخــرًا. 

وأمــا التفســري فقــد اشــتهر عنــه جــدًا، وكان عاملــًا بــه، بــل رصح كثــريون أن لــه كتابًا يف التفســري 

)3(، ولعلهــا صحيفــة يــروي فيهــا عــن ابــن عبــاس، وصحيفــة أخــرى مــن أقوالــه، وقــد تكــون عــدة 

 . صحف

وقــد اســتدل البخــاري يف صحيحــه بأقوالــه وتفســرياته، ومل يصلهــا إىل ابــن عبــاس إشــارة منــه 

 إىل أن احتــال االنقطــاع يعتــرب ضعفــًا، وكذلــك إشــارة إىل أنــه إمــام معتــرب يف التفســري وتؤخــذ 

أقوالــه إن صــح الطريــق إليــه، وقــد روى لــه تفســري كلمــة )طــه(، وكلمــة )ذو العصــف(، وكلمــة )إال 

رمــزًا( )4( . 

قــال ابــن حجــر »أمــا قــول الضحــاك، فوصلــه الطــربي مــن طريــق قــرة بــن خالــد عــن الضحــاك بــن 

مزاحــم يف قولــه: )طــه( قــال: يــا رجــل بالنبطيــة« )5( ، ويف الطــربي رواه عــن ابــن عبــاس مــن طــرق أخــرى.

)1( انظر: يف تفسري الطربي: )310/1(، )128/2(، )261/2(، )115/4(، )229/5(، )562/7(، )509/9(، )18/10(.
)2( جامع البيان، )4/ 451(.

ــم  ــرب، )71/1(؛ معج ــرتاث الع ــخ ال ــني، )428/1(؛ تاري ــة العارف ــلم، )215/3(؛ هدي ــون، )452/1(؛ الع ــف الظن )3( كش
ــه جمموعــة ممــن  املؤلفــني، )27/5(؛ معجــم املفرسيــن، )237/1(؛ فهرســت مصنفــات تفســري القــرآن، )438/1(؛ وذكــروا في

عــد كتابــه.
)4( صحيح البخاري، )95/6(،)144/6(،)52/7(، بنفس ترتيب الكلات، يف كتاب التفسري وكتاب اللعان. 

)5( فتح الباري، )432/8(؛ وهو يف الطربي، )268/18(؛ وعند احلاكم، )409/2(، موصواًل البن عباس وصححه الذهبي. 
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وقــال: »قولــه: وقــال الضحــاك: )العصــف(: التبــن، وصلــه ابــن املنــذر مــن طريــق الضحــاك 
بــن مزاحــم وأخــرج ابــن أيب حاتــم مــن طريــق عــيل بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس مثلــه« )1(

وقــال: »قولــه: وقــال الضحــاك: أي: ابــن مزاحــم: )إال رمــزًا(: إشــارة، وصلــه عبــد بــن محيــد 
وأبــو حذيفــة يف تفســري ســفيان الثــوري ولفظهــا عنــه« )2(

وليس فقط اإلمام البخاري هو الذي اعتمد أقواله بل املفرسون واملحدثون والعلاء.

وأمــا أمحــد شــاكر: فرجــح اتصــال الســند، وأن الضحــاك لقــي ابــن عبــاس، مســتدالً بالزمــن 

الــذي عــاش فيــه، وبعمــره وســنة وفاتــه، وقــال: بعــد تكلــم عــن االنقطــاع: ويف هــذا نظــر كثــري، بــل 

هــو خطــأ، فإنــه مــات ســنة )102هـــ( وقيــل ســنة )105هـــ( وقــد بلــغ الثانــن أو جاوزهــا، كــا يف 

التاريــخ الصغــري للبخــاري، وكــا روى عنــه أبــو جنــاب الكلبــي أنــه قــال: »جــاورت ابــن عبــاس 

ســبع ســنن« )3( .

وهــذا ليــس بدليــل فكثــري مــن التابعــن رمحهــم اهلل الذيــن عــارصوا الصحابــة  يــروون 

عــن بعضهــم دون البعــض، والعلــاء أعلــم بحاهلــم وأقــرب مــن زمنهــم، وهــو حمتمــل، واهلل أعلــم.

والضحــاك أكثــر املفرسيــن يــروي عنــه ، كمقاتــل بــن ســليان فقــد روى عنــه كثــريًا، وكذلــك 

الطــربي وقــد تقــدم ذكــر الروايــات عنــه، وكــذا ابــن أيب حاتــم، واملفــرسون بعــد ذلــك ينقلــون أقواله 

كالثعلبــي والبغــوي وابــن عطيــة وابــن اجلــوزي وابــن كثــري وأبــو حيــان وغريهــم، وال يلــو كتــاب 

تفســري مــن أقوالــه ومــن رواياتــه عــن ابــن عبــاس، وحتتــاج إىل تأمــل وتتبــع ومقارنتهــا بروايــات ابــن 

عبــاس األخــرى وروايــات تالميــذه.

ــور،  ــدر املنث ــر: ال ــود؛ وانظ ــن املفق ــورة م ــذه الس ــم فه ــن أيب حات ــا اب ــربي، )18/22(، وأم ــاري، )621/8(؛ والط ــح الب )1( فت
.)693/7(

)2( فتــح البــاري، )440/9(؛ وتفســري الثــوري، )ص:77(، والــذي بــن أيدينــا مــن روايــة أيب حذيفــة النهــدي كــا ذكــر ابــن حجــر 
وكــا أثبــت املحقــق؛ وتفســري عبــد بــن محيــد مفقــود منــه هــذه الســورة وهــي يف الطــربي، )389/6( عــن الضحــاك مــن طريقــن 

عنــه.
)3( مسند اإلمام أحد بتحقيقه، )39/3(؛ وكذلك يف تفسري الطربي، )113/1(.
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والحظــت أثنــاء النظــر يف الروايــات أن هنــاك تشــابه كبــري بــن روايــات الضحــاك عــن ابــن 

عبــاس وتفســرياته وهــي األكثــر وبــن طريــق العــويف املتسلســل بالعوفيــن عــن ابــن عبــاس، بطريقــة 

ملفتــة للنظــر، وكذلــك بــن أقوالــه وأقــوال ســعيد بــن جبــري أحيانــًا، وأيضــًا بينــه وبــن جماهــد، فهــذا 

كلــه يتــاج إىل تتبــع.

ولعل هذه من تشابه الكتب املروية عنه، واهلل أعلم.

وقــد ســمى حاجــي خليفــة كتــاب التفســري للضحــاك بــن مزاحــم، ثــم ذكــر الطــرق التــي روت 

عنــه فقــال: »طريــق جويــرب، وهــو: كتــاب كبــري مبســوط، وطريــق عــيل بــن احلكــم، وطريــق عبيــد 

بــن ســليان الباهــيل، وطريــق أيب روق: عطيــة بــن احلــارث« )1( .

وذكر ابن النديم: كتاب تفسري هنشل عن الضحاك بن مزاحم )2( .

وصنيــع الطــربي يف كتابــه يــدل عــى أنــه ال يثــق بالروايــة املنفــردة عنــه، حتــى يكــون هلا شــواهد 

وطــرق. وهــذا الــذي أميــل إليــه، وهــو النظــر يف الطريــق، فبعضــه قــوي، فتبقــى مســألة االنقطــاع، 

فننظــر يف الشــواهد والطــرق األخــرى، فقــد يصــح عــن ابــن عبــاس مــن طريــق آخــر، وقــد يصــح 

ــح  ــن، ويصب ــوى املت ــٍذ يتق ــري، فعنئ ــن جب ــعيد ب ــد وس ــن، كمجاه ــاس اآلخري ــن عب ــذة اب ــن تالم ع

ــات القــول إال إن صــح مــن  ــًا، فيكــون حمتمــاًل لعــدم ثب ــق ضعيف ــا إن كان الطري ــربًا، أم القــول معت

طــرق أخــرى، فينبغــي علينــا النظــر دائــًا يف الطــرق املتعــددة فقــد يتقــوى املتــن هبــا أكثــر، وكذلــك 

يمكــن تقويــة أقــوال الضحــاك فيــا يــص تفســريه للغريــب مــن اللغــة العربيــة كدواويــن العــرب 

وأشــعارهم ومــن قواميــس اللغــة ونحــو ذلــك.

ــه تفســري مــن أحــد التابعــن، املشــهورين  ــه مــن كالمــه فإن ــًا علي وأمــا مــا يــروى عنــه موقوف

ــة فلهــا حكــم  ــرد، أمــا الرواي ــه وي ــل من ــرأي واالجتهــاد، يقب ــل ال بالتفســري والعلــم، وهــو مــن قبي

)1( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )1/ 452(.
)2( الفهرست، )ص: 53(.
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خمتلــف، خاصــة يف نســبة القــول التفســريي إىل الصحــايب اجلليــل عبــداهلل بــن عبــاس ، واهلل 

أعلــم.

حــاك ومجيــع العلــاء الســابق ذكرهــم، وغفــر لنــا وهلــم، ومجعنــا وإياهــم  رحــم اهلل إمامنــا الضَّ

يف اجلنــة.

وصى اهلل وسلم وبارك عى نبينا وحبيبنا وسيدنا حممد، وعى آله وصحبه أمجعن.

واحلمد هلل رب العاملن، اللهم لك احلمد كا ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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A

وتشتمل عى أهم النتائج والتوصيات:

 أوالً: النتائج:
كل املحققن عى ثبوت االنقطاع بن الضحاك وابن عباس ما عدا أمحد شاكر.. 1

أن الضحــاك صــدوق يف نفســه، وثقــه كثــريون، ولــه اهتــام بالتفســري، وأقوالــه معتــربة، واعتمــد . 2

عليهــا األئمــة، ورووهــا كثــريًا يف كتبهــم.

مــا كان مــن روايــة الضحــاك عــن ابــن عبــاس فتحتــاج إىل تأمــل ومقارنــة بالروايــات األخــرى . 3

عــن ابــن عبــاس، ومقارنــة بأقــوال التابعــن خاصــة تالمــذة ابــن عبــاس.

ــن . 4 ــن اب ــاك ع ــن الضح ــن أيب روق ع ــر ع ــة ب ــن رواي ــو م ــري ه ــب التفس ــتهر يف كت ــند املش الس

ــرية. ــريه كث ــرى غ ــانيد أخ ــاك أس ــرسون، وهن ــه املف ــر من ــد أكث ــاس وق عب

ــار أخــرى تشــهد هلــا . 5 ــة عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس، ثــم البحــث عــن آث النظــر يف أي رواي

ــر. ــذا األكث ــات، وه ــواهد واملتابع ــا بالش ــوى هب فيتق

حماولة تقوية روايات الضحاك باللغة العربية من دواوين وقواميس.. 6

أن أقوال الضحاك من كالمه مقبولة وهي من قبيل االجتهاد والرأي.. 7

أن الضحــاك لــه كتــاب يف التفســري، بــال شــك، وقــد تكــون عــدة كتــب، روي كل واحــد منهــا . 8

بطريــق، فتكــون عــدة صحــف عنــه بعضهــا مــن أقوالــه وبعضهــا عــن ابــن عبــاس وقــد تكــون 

خمتلطــة.

التشــابه الكبــري بــن روايــة الضحــاك وروايــة عــيل بــن أيب طلحــة فيــا يــرووه عــن ابــن عبــاس، . 9

وبــن أقوالــه وطريــق العوفيــن، ويبــن أقوالــه وأقــوال جماهــد ثــم ســعيد بــن جبــري.    



164

 ثانيًا: التوصيات:
مجــع نصــوص تفســري الضحــاك مــن كالمــه، ومقارنتهــا بالروايــات عــن ابــن عبــاس مــن غــري . 1

طريقــه، ومقارنتهــا بأقــوال تالمــذة ابــن عبــاس كمجاهــد وســعيد بــن جبــري.

حماولــة الوصــول إىل العالقــة الغريبــة بــن روايــات الضحــاك وباألخــص أقوالــه التفســريية مــع . 2

الطــرق األخــرى عــن ابــن عبــاس كطريــق عــيل ابــن أيب طلحــة أو طريــق العوفيــن.

مقارنــة أقــوال الضحــاك مــن طريــق عبيــد بــن ســليان مــع روايــات ابــن عبــاس مــن طريــق عــيل . 3

بــن أيب طلحــة الصحيــح وطــرق جماهــد الصحيحــة فهــذا ســيقوي أقوالــه كثــريًا.

مقارنة روايات الضحاك عن ابن عباس مع أقواله وتفسرياته هو نفسه.. 4

مجع تفسري الضحاك، كل طريق لوحده، ومقارنته باألقرب إليه.. 5

عمل مقارنة بن تفسري الضحاك وتالمذة ابن عباس اآلخرين.. 6

دراسة بقية الطرق الضعيفة عن ابن عباس وسأحاول بإذن اهلل. . 7
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الباطيــل واملناكــري والصحــاح واملشــاهري، أليب عبــداهلل احلســن بــن إبراهيــم اهلمــذاين اجلورقــاين . 1

)ت:543هـــ(، حتقيــق: عبدالرمحــن بــن عبداجلبــار الفريوائــي، دار الصميعــي، الريــاض، الطبعــة 

الرابعــة، )1422هـ(.

ــن )ت::911هـــ(، . 2 ــن عبدالرمح ــالل الدي ــل ج ــيوطي أيب الفض ــرآن، للس ــوم الق ــان ف عل اإلتق

ــة  ــد، املدين ــك فه ــع املل ــة جمم ــد، طبع ــك فه ــع املل ــة بمجم ــات القرآني ــز الدراس ــق: مرك حتقي

ــة: األوىل، )1426هـــ(. ــورة، الطبع املن

ــيباين . 3 ــزري الش ــم اجل ــد الكري ــن عب ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــري أيب احلس ــن األث ــة، الب ــد الغاب أس

)ت::630هـــ(، حتقيــق: عــيل حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة، 

ــة: األوىل، )1415هـــ(. ــريوت، الطبع ب

ــقالين . 4 ــر العس ــن حج ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــن أيب الفض ــهاب الدي ــة، لش ــز الصحاب ــة ف متيي اإلصاب

ــة،  ــب العلمي ــود، دار الكت ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــوض وع ــد مع ــيل حمم ــق: ع )ت:852ه(، حتقي

بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1415هـــ(.

ــن، . 5 ــم للمالي ــقي )ت:1396هـــ(، دار العل ــزركيل الدمش ــود ال ــن حمم ــن ب ــري الدي ــلم، خل الع

ــر، )2002م(. ــة ع ــة: اخلامس ــريوت، الطبع ب

البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، ملحمد بــن عــيل الشــوكاين )ت:1250هـــ(، دار . 6

الكتــاب اإلســالمي، القاهــرة.

تاريــخ اإلســلم، أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: بشــار . 7

عــّواد معــروف، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )2003م(. 
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ــازي، . 8 ــي حج ــود فهم ــة: د حمم ــه إىل العربي ــزكن، نقل ــؤاد س ــور ف ــرب، للدكت ــرتاث الع ــخ ال تاري

نــر جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، الريــاض، الطبعــة: األوىل، )1411هـــ(.

تاريخ دمشق، أليب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )ت571هـ(. 9

حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، الطبعة: األوىل، )1415هـ(.. 10

التاريــخ الكبــري للبخــاري، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري، )ت:256هـــ(، حتقيــق: . 11

حممــد عبــد املعيــد خــان، دائــرة املعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد، اهلنــد.

تفســري الثــوري، أليب عبــد اهلل ســفيان بن ســعيد بــن مــرسوق الثــوري )ت:161هـــ(، دار الكتب . 12

العلميــة، بريوت، لبنــان، الطبعــة: األوىل )1403هـ(.

تفســري ســعيد بــن منصــور، أليب عثــان ســعيد بــن منصــور بــن شــعبة اخلراســاين )ت: 227هـــ(، . 13

حتقيــق: ســعد عبــداهلل احلميــد، دار الصميعــي، الريــاض، الطبعــة: األوىل )1417هـ(.

التفســري الصحيــح، لألســتاذ الدكتــور حكمــت بــن بشــري ياســن، دار ابــن اجلــوزي، الدمــام، . 14

الطبعــة: األوىل، )1433هـــ(.

تفســري عبدالــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــريي اليــاين الصنعــاين )ت211هـــ(، حتقيــق: حممــود . 15

حممــد عبــده، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1419هـــ(.

ــّي )ت: 249هـــ(، . 16 ــرص الَك ــن ن ــد ب ــن محي ــد ب ــد احلمي ــد عب ــد، أليب حمم ــن حي ــد ب تفســري عب

ــة: األوىل، )1425هـــ(. ــزم، الطبع ــن ح ــرف، دار اب ــه الع ــف بني ــق: خمل حتقي

ــق: . 17 ــذر النيســابوري )ت: 319هـــ(، حتقي ــن املن ــم ب ــن إبراهي تفســري القــرآن، أليب بكــر حممــد ب

ــة، الطبعــة: األوىل، )1423هـــ(. ــة النبوي ــر، املدين ــن حممــد الســعد، دار املآث ســعد ب

تفســري القــرآن العظيــم، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم الــرازي، )ت: 327هـــ(، حتقيــق: . 18

أســعد حممــد الطيــب، مكتبــة نــزار البــاز، مكــة، الطبعــة: الثالثــة، )1419هـــ(.
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تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري )ت: 774هـــ(، حتقيق: ســامي . 19

بــن حممــد ســالمة، دار طيبــة، الريــاض، الطبعــة: الثانيــة، )1420هـ(.

تفســري حييــى بــن ســلم، التيمــي البــرصي ثــم اإلفريقــي القــريواين )ت: 200هـــ(، حتقيــق: هنــد . 20

شــلبي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1425هـ(.

التفســري واملفــرسون، للدكتــور حممــد حســن الذهبــي )ت: 1398هـــ(، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، . 21

الطبعــة: الثامنــة، )1424هـ(.

تقريــب التهذيــب، أليب الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت:852هـــ(، حتقيــق: . 22

حممــد عوامــة، دار الرشــيد، ســوريا، الطبعــة: األوىل، )1406هـــ(.

هتذيــب التهذيــب، أليب الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، مطبعــة . 23

دائــرة املعــارف النظاميــة، اهلنــد، الطبعــة: األوىل، )1326هـــ(.

هتذيــب الكــمل،  أليب احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن املــزي )ت:742هـــ(، حتقيــق: بشــار . 24

عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1400هـــ(.

الثقــات، ملحمــد بــن حبــان التميمــي الدارمــي الُبســتي )ت:354هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد املعيد . 25

ــ (. خــان، دائــرة املعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد، اهلنــد، الطبعــة: األوىل، )1393ه

جامــع البيــان ف تأويــل القــرآن، أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي )ت:310هـــ(، حتقيــق: . 26

أمحــد حممــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1420 هـــ(. 

ــي . 27 ــقي العالئ ــل الدمش ــعيد خلي ــو س ــن أب ــالح الدي ــيل، لص ــكام املراس ــل ف أح ــع التحصي جام

)ت:761هـــ(، حتقيــق: محــدي عبــد املجيــد الســلفي، دار عــامل الكتــب، بــريوت، الطبعــة: الثانية، 

)1407هـ(.

الــرح والتعديــل، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد ابــن أيب حاتــم الــرازي، )ت: 327هـــ(، . 28

دائــرة املعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد، اهلنــد، الطبعــة: األوىل، )1371هـــ(.
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حليــة الوليــاء، أليب نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل األصبهــاين )ت:430هـــ(، دار الفكــر، بــريوت، . 29

الطبعــة: األوىل، )1416هـــ(.

الــدر املنثــور ف التفســري باملأثــور، للســيوطي أيب الفضل جــالل الديــن عبدالرمحــن )ت:911هـ(، . 30

دار الفكــر، بريوت، الطبعــة: األوىل.

ديــوان الضعفــاء واملرتوكــني، لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي )ت: 748ه(، . 31

حتقيــق: محــاد األنصــاري، مكتبــة النهضــة احلديثــة، مكــة، الطبعــة: الثانيــة، )1387هـــ(.

ســنن أبــو داوود، أليب داود ســليان بــن األشــعث األزدي السجســتاين )ت: 202هـــ(، حتقيــق: . 32

شــعيب األرنــاؤوط وحممــد بلــيل، دار الرســالة العامليــة، الطبعــة: األوىل، )1430هـــ(.

ســنن الرتمــذي، ملحمــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي )ت: 279هـــ(، حتقيــق: أمحــد شــاكر . 33

وآخــرون، مطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي، مــرص، الطبعــة: الثانيــة، )1395هـــ(.

ســنن النســائي، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي )ت: 303هـــ(، حتقيــق: عبدالفتــاح . 34

أبــو غــدة، مكتــب املطبوعــات اإلســالمية، حلــب، الطبعــة: الثانيــة، )1406هـ(. 

ســنن النســائي الكــربى، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي )ت: 303هـــ(، حتقيــق: . 35

حســن عبــد املنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1421هـــ(.

ســري أعــلم النبــلء، لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي )ت: 748ه(، حتقيــق: . 36

ــة:  ــريوت، الطبع ــالة، ب ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب األرن ــإرشاف ش ــن ب ــن املحقق ــة م جمموع

ــة، )1405هـ(. الثالث

شــذرات الذهــب ف أخبــار مــن ذهــب، لعبــد احلــي بن أمحــد بــن العــاد احلنبــيل )ت: 1089هـ(، . 37

حتقيــق: حممــود األرنــاؤوط، دار ابــن كثري، دمشــق، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1406هـ(. 

شــعب اإليــمن، أليب بكــر أمحــد بــن احلســن البيهقــي )ت: 458هـــ(، حتقيــق: عبدالعــيل حامــد، . 38

مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة: األوىل، )1423هـــ(.
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صحيــح البخــاري، أليب عبــداهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري اجلعفــي )ت: 256هـــ(، حتقيــق: . 39

حممــد زهــري بــن نــارص النــارص، )برتقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي(، دار طــوق النجــاة، بــريوت، 

الطبعــة: األوىل، )1422هـ(.

صحيــح مســلم، أليب احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ(، حتقيق: . 40

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت.

الضعفــاء الصغــري، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري، )ت: 256هـــ(، حتقيــق: أمحــد . 41

بــن إبراهيــم بــن أيب العينــن، طبــع مكتبــة ابــن عبــاس، الطبعــة: األوىل )1426هـــ(.

الضعفــاء الكبــري، أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو العقيــيل )ت: 322هـــ(، حتقيــق: عبداملعطي أمن . 42

قلعجــي، دار املكتبــة العلمية، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1404هـ(.

الضعفــاء واملرتوكــون، أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن اجلــوزي )ت: 597هـــ(، حتقيــق: . 43

عبــد اهلل القــايض، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1406هـــ(.

ــخاوي )ت: . 44 ــن الس ــد الرمح ــن عب ــد ب ــري حمم ــع، أليب اخل ــرن التاس ــل الق ــع له ــوء اللم الض

ــريوت. ــل، ب 902هـــ(، دار اجلي

الطبقــات الكــربى، أليب عبــد اهلل حممــد بــن ســعد )ت: 230هـــ(، حتقيــق: إحســان عبــاس، دار . 45

ــة: األوىل، )1968م(. ــريوت، الطبع ــادر، ب ص

طبقــات املفرسيــن، ملحمــد بــن عــيل بــن أمحــد الــداوودي )ت: 945هـــ(، دار الكتــب العلميــة، . 46

ــة: األوىل، )1403هـ(. ــريوت، الطبع ب

العجــاب ف بيــان الســباب، أليب الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، . 47

حتقيــق: عبــد احلكيــم حممــد األنيــس، دار ابــن اجلــوزي، الدمــام، )1418هـــ(.

ــيباين )ت: 241هـــ(، . 48 ــل الش ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل أمح ــال، أليب عب ــة الرج ــل ومعرف العل

ــة، )1422هـــ(. ــة: الثاني ــاض، الطبع ــاين, الري ــاس، دار اخل ــد عب ــن حمم ــق: ويص اهلل ب حتقي
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غايــة النهايــة ف طبقــات القــراء، أليب اخلــري حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري )ت: 833هـــ(، حتقيق: . 49

ج برجســرتارس، دار الكتــب العلمية، بــريوت، )1427هـ(.

ــقالين . 50 ــر العس ــن حج ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــاري، أليب الفض ــح البخ ــرشح صحي ــاري ب ــح الب فت

)ت:852هـــ(، حتقيــق: حمــب الديــن اخلطيــب، وتعليــق: الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز، دار املعرفة، 

بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1379هـــ(.

الفهرســت، أليب الفــرج حممــد بــن إســحاق الــوراق املعتــزيل املعــروف بابــن النديــم )438هـــ(، . 51
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فهــد، طبعــة جممــع امللــك فهــد، املدينــة املنــورة، الطبعــة: األوىل، )1424هـــ(. 

ــان . 53 ــق: إحس ــن )ت:764هـــ(، حتقي ــالح الدي ــب بص ــاكر امللق ــن ش ــد ب ــات، ملحم ــوات الوفي ف

ــة: األوىل، )1973م(. ــريوت، الطبع ــادر، ب ــاس، دار ص عب

الكامــل ف ضعفــاء الرجــال، أليب أمحــد بــن عــدي اجلرجــاين )ت:365هـــ(، حتقيــق: عــادل أمحــد . 54

عبــد املوجــود، وعــيل حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1418هـ(.

الكشــف والبيــان عــن تفســري آي القــرآن، أليب إســحاق أمحــد بــن حممــد الثعلبــي )ت:427هـــ(، . 55

حتقيــق: أبــو حممــد بــن عاشــور، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1422هـــ(.   

كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، ملصطفــى بــن عبــداهلل املعــروف بحاجــي خليفــة . 56

)ت:1067هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، مصــورة عــن األصــل )1941م(. 

لســان العــرب، أليب الفضــل حممــد بــن مكــرم بــن منظــور اإلفريقــي )ت:711هـــ(، دار صــادر، . 57

بــريوت، الطبعــة: الثالثــة، )1414هـ(.

مســند اإلمــام أحــد، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين )ت::241هـــ(، حتقيــق: . 58

أمحــد حممــد شــاكر، دار احلديــث، القاهــرة، الطبعــة: األوىل، )1416هـــ(. 
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مشــاهري علــمء المصــار وأعــلم فقهــاء القطــار، أليب حاتم حممــد بن حبــان البســتي )354هـ(، . 59

حتقيــق: مرزوق عــيل إبراهيــم، دار الوفاء، مــرص، الطبعــة: األوىل، )1411هـ(.
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املجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة.

معجــم املؤلفــني، لعمــر رضــا كحالــة )ت:1408هـــ(، مكتبــة املثنــى ودار إحيــاء الــرتاث العريب، . 64

بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1376هـ(   
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احلليــم )ت:728هـــ(، دار مكتبة احليــاة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، )1400هـ(.
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ميــزان العتــدال ف نقــد الرجــال، أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي )ت:748هـــ(، حتقيــق: . 69
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أمحــد األرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحياء الــرتاث، بــريوت، )1420هـ(.

وفيــات العيــان، أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن خلــكان الربمكــي )ت:681هـــ(، حتقيــق: . 72
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

   موضوع البحث:
 يتنــاول هــذا البحــث نصــوص الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد  ، من خــالل كتاب نواســخ 

القــرآن البــن اجلــوزي، مــن أول ســورة البقــرة إىل هنايتها.

   هدف البحث:
مجع نصوص الناسخ واملنسوخ لألمام أمحد يف جزء مستقل، ودراستها، وإبرازها.

 مشكلة البحث:
النصوص الواردة يف الناسخ واملنسوخ لإلمام  أمحد؟ علًا بأن كتابه يف الناسخ واملنسوخ مفقود.

   نتائج البحث:
ــد  ــوخ، وق ــخ واملنس ــاب يف الناس ــه كت ــن ل ــم م ــرسون، ومنه ــد مف ــام أمح ــيوخ اإلم ــض ش بع

ــزء. ــذا اجل ــم يف ه ــن روى عنه ــرز َم ــن أب ــبعة ِم ــت لس ترمج

بلغ عدد النصوص يف سورة البقرة إىل: 37 نًصا من نصوص اإلمام أمحد يف الناسخ واملنسوخ، منها: - 

ثالثــة مــن األحاديــث املرفوعــة؛ وكلهــا مراســيل ضعيفــة، وتســعة مــن آثــار الصحابة ؛ 

أثــر واحــد منهــا إســناده صحيــح، واثنــان حســن، وبقيــة الســتة أســانيدها ضعيفــة. وبقيــة النصــوص 

-وهــي: 28 نًصــا، ويشــمل املراســيل-؛ منهــا: 11 صحيــح، و12 حســن، و5 ضعيــف إســنادها. 

الة املفتاحيَّة:   الكلامت الدَّ
اإلمام أمحد- الناسخ  - املنسوخ - نصوص.
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F

احلمــد هلل الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب ومل جيعــل لــه عوجــا. والصالة والســالم عى رســوله، 

ل إليهــم، وعــى آلــه وصحبــه الذيــن اختــذوا ســبيله رشعــًة ومنهاًجا. املبــنِّ للنــاس مــا نــزِّ

أما بعد..

ــوىّل اهلل  ــد ت ــا، وق ــا ومنهج ــا نظام ــاوية، وأكمله ــالة س ــم رس ــو أعظ ــم ه ــرآن الكري ــإن الق  ف

 حفَظــه بقولــه: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   ژ ]احلجــر: 9[. 

ــت  ل ــث ُبدَّ ــاوية حي ــب الس ــن الكت ــن ب ــم، م ــرآن الكري ــة للق ــي مزي ــد اإلهل ــذا الوع وكان ه

فــت. وقــد قيَّــض اهلل عــرب القــرون ُثّلــة مــن خيــار العلــاء؛ لدراســته وتفســريه، واســتنباط  تلــك وُحرِّ

ــه  ــه ووعظ ــه وقصص ــار بدعوت ــاهبه، واالعتب ــه ومتش ــوخه وحمكم ــخه ومنس ــة ناس ــه، ومعرف أحكام

ــاداته.  وإرش

وكان منهم اإلمام أمحد يف كتابه الناسخ واملنسوخ الذي هو مفقود -لألسف-. 

فــة يف ناســخ القــرآن ومنســوخه«: -وَعــدَّ ُكُتبــًا-، ثــم قــال: »،..  قــال ابــن النديــم: »الكتــب املؤلَّ

كتــاب أمحــد بــن حنبــل«)1(، ولكــن يــرسَّ اهلل مــن يفــظ تــراث اإلمــام. ومنهــم اإلمــام ابن اجلــوزي يف 

كتابــه نواســخ القــرآن، الــذي ضّمــن روايــات اإلمــام أمحــد يف الناســخ واملنســوخ مــن القــرآن الكريم. 

ــري  ــوخ والتفس ــخ واملنس ــايب الناس ــا كان يف كت ــة م ــن معرف ــا م ــل اهلل؛ إذ يمكنن ــن فض ــذا م وه

لإلمــام أمحــد، و مهــا مفقــودان ، وقــد ُضمنــا علــم الناســخ واملنســوخ -والشــك - وممــن حفــظ تــراَث 

اإلمــام أمحــد يف التفســري اإلمــام أبــو إســحاق الزجــاج، وقــد قــال يف كتابــه معــاين القــرآن: »وكذلــك أكثــر مــا 

َرَوْيــُت يف هــذا الكتــاب مــن التفســري؛ فهــو مــن كتــاب التفســري عــن أمحــد بــن حنبــل«)2(.

)1( الفهرست، )ص:57(
)2(  معاين القرآن وإعرابه للزجاج، )4/ 166(.

177



قــال أبــو إســحاق أيًضــا: »ُروينــا َعــن أمحــَد بــِن َحنْبــل   يف كتابــه: »كتــاب التفســري«، 

ــن  ــًة م ــْرَدْوِس، َلبِن ــَة الِف ــى َجنَّ ــلَّ بن ــزَّ وج ــه: »أن اهللَّ ع ــه- عن ــد اهلل -ابن ــازه يل عب ــا أج ــو م وه

ــر«)1(. ــَك األْذَف ــا املِْس ــَل ِجَباهل ــٍة، وَجَع ــن فِض ــًة م ــب، وَلبِن ذه

وهبذا يتضح أنه أحد الرواة لتفسري اإلمام أمحد ، واهلل أعلم. 

وبعــض شــيوخ اإلمــام أمحــد مفــرسون، فلــه عالقــة بالتفســري كبــرية -وهلل احلمــد-، وكان قــد 

أشــار عــيل الشــيخ األســتاذ الدكتــور حكمــت بشــري ياســن -حفظــه اهلل- ببحــث الناســخ واملنســوخ 

لإلمــام أمحــد، وإخراجــه يف كتــاب مســتقل، فجــزاه اهلل عنــي وعــن طلبــة العلــم خــري اجلــزاء؛ وحيــث 

أن البحــث ال يتســع إال لذكــر جزئيــة منــه؛ فقــد اقتــرصت عــى الدراســة، وســورة البقــرة؛ إذ ال يتســع 

البحــث ألكثــر مــن ذلــك، فعســى اهلل أن ينفــع بــه، ويوفــق زمالئــي الباحثــن للعمــل عــى مــا تبّقــى 

وإمتامــه، إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.

   أمهية البحث: 

تتجى أمهية هذا املوضوع يف النقاط التالية:

إخراج كتاب مفقود، لطاملا تاق الباحثون لينهلوا من معينه، السيا أنه عمدة يف هذا الفن. - 

النصــوص الــواردة يف هذا الكتاب مجيعها مســندة، مما يدل عى أمهيته.- 

 إثراء املكتبة القرآنية بعلم الناســخ واملنســوخ؛ إذ هو من أبرز علوم القرآن الكريم.- 

ــب -  ــب أن الكت ــي الغال ــودة، فف ــب املفق ــراج الكت ــة إخ ــى طريق ــه ع ــال للتنبي ــح جم  فت

ــم. ــا كتبه ــاء يف ثناي ــا العل ــد ضمنه ــودة ق املفق

)1(  معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج، )4/ 8(. واحلديــث أخــرج نحــوه عــن أبــى هريــرة: الرتمــذي يف ســننه، )672/4( ]2526[، 
وأمحــد يف مســنده، )15/ 464( ]9744[، وابــن حبــان يف صحيحــه، )396/16( ]7387[. وصححــه األلبــاين يف تعليقــه عــى 

ســنن الرتمــذي، )672/4(، وأمحــد شــاكر يف حتقيقــه للمســند، )15/ 464(.
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  حدود البحث:
لقــد اقتــرصت عــى تتبــع الناســخ واملنســوخ عــن اإلمــام أمحــد ، وليــس املقصــود ببحثــي 

هــذا تتبــع الروايــات التفســريية لإلمــام أمحــد؛ واكتفيــت بكتــاب ابــن اجلــوزي )نواســخ القــرآن(؛ إذ 

روى عنــه بســنده، واعتنيــت باجلمــع والتخريــج ملــا ذكــره ، وقــد اقتــرصت أيًضــا عــى مــا جــاء 

يف ســورة البقــرة مــن الناســخ واملنســوخ. 

  الدراسات السابقة التي هلا صلة هبذا املوضوع:

مل أقــف -بعــد البحــث والتحــّري والســؤال- عــى بحــث يفــرد نصــوص الناســخ واملنســوخ 

عنــد اإلمــام أمحــد. 

ــائل:  ــة رس ــوزي، وجمموع ــن اجل ــاب اب ــب؛ ككت ــن للكت ــو مضم ــه فه ــاء عن ــا ج ــل كّل م ب

ــه  ــال يف كتاب ــاج، ق ــري الزج ــا؛ كتفس ــري وغريه ــب التفاس ــري(، وكت ــد يف التفس ــام أمح ــات اإلم )مروي

ــُت يف هــذا الكتــاب مــن التفســري فهــو مــن كتــاب التفســري  معــاين القــرآن: »وكذلــك أكثــر مــا َرَوْي

عــن أمحــد بــن حنبــل«)1(. وقــال ابــن النديــم: »ولــه مــن الكتــب كتــاب التفســري«)2(. وقــال: »الكتــب 

ــل«)3(.  ــن حنب ــد ب ــاب أمح ــال: »،.. كت ــم ق ــًا-، ث ــدَّ ُكُتب ــرآن ومنســوخه«: -وَع ــخ الق املؤلفــة يف ناس

وممــا متيــز بــه هــذا البحــث هــو مجــع مــا جــاء عــن اإلمــام أمحــد يف الناســخ واملنســوخ يف كتــاب 

ــات  ــة الرواي ــن بقي ــتقل ع ــم مس ــه، كعل ــوع إلي ــهل الرج ــث يس ــائله، حي ــة مس ــي بدراس ــد، وأعتن واح

ــق.  ــريية. واهلل املوف التفس

)1(  معاين القرآن وإعرابه للزجاج، )4/ 166(.
)2(  الفهرست، )ص: 281(.

)3(  الفهرست، )ص: 57(.
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   خطة البحث: 

سيتكون البحث من: مقدمة، ومتهيد، وفيه: ثالثة مطالب، والدراسة، وفيها: ثالثة مطالب.

ثم نصوص الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد، وخامتة، وفهارس. 

املقدمــة، وحتتــوي عــى: أمهيــة البحــث، وحــدود البحــث، والدراســات الســابقة، وخطــة البحث، . 1

ــج البحث. ومنه

ثم التمهيد، وفيه ثالثة مطالب.. 2

املطلب الول: النسخ لغة ورشعًا. -

املطلب الثاين: الفرق بن النسخ عند املتقدمن واملتأخرين، وأمثلة عى ذلك. -

املطلب الثالث: ذكر كتاب الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد، وبعض مؤلفاته.- 

ثم املبحث الول: الدراسة وفيها ثالثة مطالب.. 3

املطلب الول: شيوخ اإلمام أمحد يف التفسري.- 

املطلب الثاين: االئمة الذين حازوا عى إجازة بالسند املتصل إىل اإلمام أمحد.- 

املطلب الثالث: منهج اإلمام أمحد يف النسخ.- 

ثم املبحث الثاين: نصوص اإلمام أمحد يف الناسخ واملنسوخ يف سورة البقرة.. 4

اخلامتة: وفيها أهم النتائج و التوصيات التي توصلت إليها يف هذا البحث. . 5

منهجي يف هذا البحث:
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أوالً: منهج مجع األحاديث، واآلثار، وخترجيها، واحلكم عليها:

ــزء، -  ــر اجل ــري بذك ــنة والتفس ــب الس ــن كت ــا م ــا إىل مواضعه ــة بعزوه ــوص العلمي ــق النص أوّث

ــا. ــًا ومبوًب ــاب إذا كان مرّق ــم والب ــة، والرق والصفح

إذا كان الــراوي مــن رجــال الكتــب الســتة؛ فأكتفــي يف احلكــم عليــه بعبــارة احلافــظ ابــن حجر - 

يف )تقريــب التهذيــب( مــا مل يظهــر يل خالفــه فأذكــر الراجــح فيــه مسرتشــًدا بأقــوال أئمــة اجلــرح 

ــل باختصار. والتعدي

أذكــر إســناد ابــن اجلــوزي إىل اإلمــام أمحــد بــن حنبــل مــرة واحــدة فقــط، وذلــك يف حاشــية - 

النــص األول، ثــم أحيــل إليــه يف النــص الثــاين؛ ليتنبَّــه، ولــن أحيــل إليــه يف النصــوص األخــرى؛ 

ألن الســند نفســه قــد تكــرر، أو ذكــرت النصــوص تبًعــا هلــذا الســند نفســه.

أخّرج األحاديث واآلثار من كتب السنة، وذلك عى النحو التايل:- 

إذا كان احلديث يف الصحيحن أو أحدمها؛ فإين أكتفي بالعزو إىل من أخرجه. - 

 وإذا كان يف غريمهــا؛ فــإين أخّرجــه مــن كتــب الســنّة األخــرى، مــع بيــان حالــه صّحــًة وضعًفــا - 

أحيانــا، وأكتفــي باحلكــم عــى الســند فقــط دون املتن، مسرتشــًدا بأقــوال النقــاد باختصار.

ثانًيا: منهج الرتتيب وخدمة املادة العلمية للبحث:

أرقِّم األحاديث واآلثار يف البحث ترقيًا تسلسلًيا.- 

أكتــب اآليــات الكريمــة الــواردة يف الرســالة وفــق )الرســم العثــاين(، مــع بيــان اســم الســورة، - 

ورقــم اآليــة يف احلاشــية، وأجعــل اآليــة بــن قوســن مزّهريــن.

أترجم لألعالم والرواة غري املشهورين برتمجة موجزة. - 

َأضبط الكلات واألساء املشكلة.- 
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ثالثا: الرموز املستخدمة يف البحث:

ثنا: رمز حلدثنا مقبول متبع لدى املحدثن قديًا وحديًثا.

أبنا،وبنا:رمز ألخربنا، بحذف اخلاء والراء)1(.

وصى اهلل وسّلم وبارك عى نبينا حممد، وعى آله، وصحبه أمجعن. واحلمد هلل رّب العاملن.

)1(  انظر: فتح املغيث رشح ألفية احلديث، )2/ 213(، ومقدمة د. ممد أرشف املليباري لنواسخ القرآن، )76/1(.
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وفيه ثالثة مطالب:

  املطلب األول: النسخ لغة ورشًعا

النسخ ف اللغة:

ــاىل: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں   ــُه تع ــُه َقْوُل ــِة؛ َوِمنْ َزاَل ــى اإْلِ ــُخ بَِمْعنَ ــِرُد النَّْس َي

ــج: 52[. ںڻ  ژ  ]احل

 َوبَِمْعنَى التَّْبِديِل؛ َوِمنُْه: ژ ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ژ  ]النحل: 101[.

ِويِل امْلرَِياِث ِمْن َواِحٍد إىَِل َواِحٍد. َوبَِمْعنَى التَّْحِويِل؛ َكَتنَاُسِخ امْلََواِريِث، بَِمْعنَى: حَتْ

ــا  ــه حاكًي ــه: نســخت الكتــاب، إذا نقلــت مــا في وبمعنــى النقــل مــن موضــع إىل موضــع؛ ومن

ــة: 29[)1(. ــاىل: ژ ائ  ائ          ەئ   ەئ  وئ             وئژ ]اجلاثي ــه تع ــه؛ لقول ــه وخط للفظ

ورشًعا:

ذكــر األصوليــون عــدة تعريفــات للنســخ أمجعهــا -والعلــم عنــد اهلل-: » رفــع احلكــم الرعــي 
بخطــاب رشعــي مــرتاخ عنــه«)2(.

)1(  اإلتقان ف علوم القرآن، )3/ 66- 67(، ومناهل العرفان ف علوم القرآن، )2/ 175(.
)2(  املوافقات، )3/ 108(، ومجال القراء وكمل اإلقراء، )2/ 586(.

وعرفــه ابــن جــزي الكلبــي بقولــه: ومعنــى النســخ يف الريعــة: »رفــع احلكــم الرعــي بعــد مــا نــزل«. كتــاب التســهيل لعلــوم 
التنزيــل، )1/ 10( البــاب الســابع مــن املقدمــة األوىل. 

وعرفــه ابــن اجلــوزي فقــال: »رفــع احلكــم الــذي ثبــت تكليفــه للعبــاد، إمــا بإســقاطه إىل غــري بــدل أو إىل بــدل«. نواســخ القــرآن، 
)ص: 90(.
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  املطلب الثاين: الفرق بني النسخ عند املتقدمني واملتأخرين.

للنسخ عند السلف معان كثرية، ومن ذلك:

ــًا  ــا، وأيض ــص مؤقت ــل بالن ــرك العم ــل، وت ــن املجم ــق، وتبي ــد املطل ــام، وتقيي ــص الع ختصي

ــن. ــد األصولي ــروف عن ــاه املع ــخ بمعن ــون النس يطلق

ــا  ــتعملونه في ــوا يس ــلف كان ــل، فالس ــخ جمم ــظ النس ــة: »إن لف ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــال ش ق

ــك«)1(. ــري ذل ــالق، أو غ ــوم، وإط ــن عم ــه؛ م ــة علي ــة اآلي ــن دالل يظ

ــالح  ــو اصط ــارة «، وه ــه ت ــم بجملت ــع احلك ــوخ: »رف ــخ واملنس ــلف بالناس ــة الس ــراد عام وم

املتأخريــن، ورفــع داللــة العــام واملطلــق والظاهــر وغريهــا تــارة، إمــا بتخصيــص أو تقييــد أو محــل 

مطلــق عــى مقيــد وتفســريه وتبيينــه، حتى إهنــم يســمون االســتثناء والــرط والصفــة نســًخا؛ لتضمن 

ذلــك رفــع داللــة الظاهــر وبيــان املــراد، فالنســخ عندهــم ويف لســاهنم: هــو »بيــان املــراد بغــري ذلــك 

اللفــظ، بــل بأمــر خــارج عنــه «، ومــن تأمــل كالمهــم رأى مــن ذلــك فيــه مــا ال يــى، وزال عنــه بــه 

إشــكاالت أوجبهــا محــل كالمهــم عــى االصطــالح احلــادث املتأخــر)2(.

ــه- ــذ عن ــافعي وأخ ــام الش ــارص اإلم ــذي ع ــد -ال ــو عبي ــام أب ــه اإلم ــا انتهج ــه م ــن أمثلت وم

ــرب  ــوخ، فاعت ــخ واملنس ــح الناس ــلف ملصطل ــوَم الس ــوخ( مفه ــخ واملنس ــه )الناس ــزم يف كتاب ــد الت ، وق

رفــع احلكــم الرعــي الثابــت بدليــل متقــدم بحكــم مــرتاخ عنــه ثابــت بدليــل متأخــر، واالســتثناء، 

وختصيــص العــام، وتقييــد املطلــق، وتبيــن املجمــل، وإبطــال مفهــوم علــق باألذهــان وهــو غــري مــراد 

مــن النــص؛ اعتــرب ذلــك كلــه داخــال يف مصطلــح النســخ.

وهذه أمثلة من الكتاب نفسه، من خالهلا يتضح مفهوم أيب عبيد ملصطلح الناسخ واملنسوخ:

)1(  جمموع الفتاوى، )272/13(.
)2(  انظر: إعلم املوقعني عن رب العاملني، )1/ 29(.
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1 - ذكــر أبــو عبيــد يف بــاب الصيــام حديــَث عــدي بــن حاتــم، الــذي قــال فيــه: »ملــا نزلــت هــذه 

اآليــة: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ژ ]البقــرة: 187[، عمــدت إىل عقالــن 

ــث. ــض«)1(... احلدي ــر أبي ــود واآلخ ــا أس أحدمه

وبعــد أن ذكــر أحاديــث غــريه تتعلــق بالصــوم قــال أبــو عبيــد: »فهــذا مــا كان مــن نســخ الطعام 

والــراب والنكاح يف الصــوم«)2(.

فاعترب إزالة املفهوم الباطل لآلية الكريمة الذي علق بذهن عدي بن حاتم اعتربه نسًخا.

2 - يف بــاب النــكاح قــال أبــو عبيــد: وأمــا احلــرام الــذي نســخه احلــالل؛ فنــكاح نســاء أهــل الكتاب. 

ثــم أورد أثــًرا عــن عــيل بــن أيب طلحــة، عــن ابــن عبــاس يف قولــه: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ    

ژ]البقــرة: 221[، قــال: ثــم اســتثنى أهــل الكتــاب، فقــال: ژ ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  

ــب  ــم عق ــاألول، ث ــبيًها ب ــي ش ــن األوزاع ــًرا ع ــده أث ــر بع ــدة: 5[، وذك وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ ]املائ
أبــو عبيــد عــى ذلــك بقولــه: فــرأي ابــن عبــاس واألوزاعــي أن الناســخ مــن اآليتــن هــي هــذه 

التــي يف املائــدة.

فأبــو عبيــد عــد االســتثناء املــرصح بــه يف قــول ابــن عبــاس نســًخا، ويف ذلــك داللــة عــى اعتاده 

مفهوم الســلف للنســخ)3(.

 املطلب الثالث: ِذكُر كتاب الناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد وبعض مؤلفاته    
لقــد ذكــر كتــاب الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد يف كتــب الرتاجــم، يف ترمجتهــم لإلمــام، وابنــه 

عبــد اهلل -أكثــر الــرواة لعلــم أبيــه-؛ مثــل تاريــخ بغــداد، وســري أعــالم النبــالء، وطبقــات احلنابلــة، 

ــذا  ــت هب ــري أين اكتفي ــا؛ غ ــاب وغريه ــارت للكت ــا اش ــانيد، كله ــنن واملس ــة رواة الس ــد ملعرف والتقيي

)1(  أخرجه أمحد يف مسنده، وصححه حمققوا املسند. )32/ 113( ]19370[.
)2(  الناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم، )املقدمة/ 56(.
)3(  الناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم، )املقدمة/ 57(.
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القــدر مــن الكتــب؛ إذ فيــه كفايــة.

قال ابن النديم: »وله من الكتب كتاب التفسري«)1(، وقال: »الكتب املؤلفة يف ناسخ القرآن 

ومنسوخه: وعد كتبًا ثم قال...... »كتاب أمحد بن حنبل«)2(.

وقــال أبــو احلســن أمحــد بــن جعفــر بــن املنــادي: مل يكــن يف الدنيــا أحــد أروى عــن أبيــه مــن 

ــف  ــة أل ــو مائ ــري( وه ــا، و)التفس ــون ألف ــو ثالث ــند( وه ــه )املس ــمع من ــه س ــد، ألن ــن أمح ــد اهلل ب عب

وعــرون ألفــا، ســمع منــه ثانــن ألفــا، والباقــي وجــادة ، وســمع )الناســخ واملنســوخ(، و)التاريخ(، 

ــن  ــك م ــري ذل ــري(، وغ ــري(، و)الصغ ــك الكب ــرآن(، و)املناس ــات الق ــعبة(، و)جواب ــث ش و)حدي

ــيوخ.  ــث الش ــف، وحدي التصاني

وقــال ابــن اجلــوزي: كان اإلمــام )يعنــي: أمحــد بــن حنبــل( ال يــرى وضــع الكتــب، وينهــى عــن 

كتبــة كالمــه ومســائله، ولــو رأى ذلــك، لكانــت لــه تصانيــف كثــرية، وصنــف )املســند(؛ وهــو ثالثون 

ــا،  ــاس إمام ــيكون للن ــه س ــند(، فإن ــذا )املس ــظ هب ــد اهلل: احتف ــه عب ــول البن ــث، وكان يق ــف حدي أل

ــعبة(،  ــث ش ــخ(، و)حدي ــوخ(، و)التاري ــخ واملنس ــا، و)الناس ــرون ألف ــة وع ــو مائ ــري( وه و)التفس

و)املقــدم واملؤخــر يف القــرآن(، و)جوابــات القــرآن(، و)املناســك( الكبــري والصغــري، وأشــياء أخــر)3(.

 وقــد أحصيــت النصــوص يف كتــاب نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي وبلغــت 96 نًصــا تقريًبــا، 

وذلــك مــن ســورة البقــرة إىل ســورة املزمــل. ابتــدأت بســورة البقــرة وانتهــت بســورة املزمــل، أخذهــا 

ابــن اجلــوزي مــن أكثــر مــن راٍو إىل اإلمــام أمحــد؛ إذ أنــه أحــد املصنفــن الذيــن اتصــل ســندهم لإلمام 

أمحــد. واهلل املوفــق.

)1(  الفهرست، )ص: 281(.
)2(  الفهرست، )ص: 57(.

ــة رواة  ــد ملعرف ــة، )1/ 183(، والتقيي ــات احلنابل ــلء، )11/ 327- 328(، وطبق ــلم النب ــري أع ــداد، )11/ 12(، وس ــخ بغ )3(  تاري
ــانيد، )ص: 311(. ــنن واملس الس
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املبحث األول :
 الدراسة. 

وفيها ثالثة مطالب.

 املطلب األول: أبرز من روى عنهم اإلمام أمحد يف هذا اجلزء.

ــن  ــد روى ع ــرية، وق ــري كب ــة بالتفس ــة وعالق ــم عناي ــرسون هل ــد مف ــام أمح ــيوخ اإلم ــض ش بع

ــم: ــن أبرزه ــزء؛ فم ــذا اجل ــم يف ه بعضه

عبدالرزاق بن مهام بن نافع، أبو بكر، الصنعاين، احلمريي، اليمني، حافظ، فقيه.- 

ــاري  ــد والبخ ــع وأمح ــة ووكي ــن عيين ــه: اب ــم، وعن ــك وغريه ــر ومال ــب ومعم ــن: وه روى ع

ــا  ــن حديث ــدا أحس ــت أح ــل: رأي ــن حنب ــرصي: قلــت ألمحــد ب ــح امل ــن صال ــد ب ــال أمح وغريهــم. ق

مــن عبدالــرزاق؟ قــال: ال. مــن تصانيفــه : »تفســري القــرآن« و »املصنــف«، وغريمهــا. تــويف سنـــة:            

هـ)1(.  211

حجاج بن حممد، أبو حممد، املصييص، اإلمام، احلجة، احلافظ. - 

روى عــن: ابــن جريــج، ويونــس بــن أيب إســحاق، وشــعبة، ومحــزة الزيــات، وطبقتهــم. وعنــه: 

أمحــد بــن حنبــل، وييــى بــن معــن، وإســحاق، وخلــق كثــري. 

قال الداوودي: )له كتاب »ناسخ القرآن ومنسوخه«. مات ببغداد، سنة ست ومائتن()2(.

عبد الوهاب بن عطاء العجيل اخلفاف نزيل بغداد ويكنى أبا نرص.- 

ــم  ــب، )27/2(، ومعج ــذرات الذه ــب، )310/6(، وش ــب التهذي ــلء، )10/ 112-113(، وهتذي ــلم النب ــري أع ــر: س )1(  انظ
املؤلفــني، )219/5(، والعــلم للــزركي، )126/4(.

)2(  سري أعلم النبلء، )9/ 449-452(، وطبقات املفرسين للداوودي، )1/ 132-131(.
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ــج،  ــحاق الكوس ــد، وإس ــه: أمح ــي. وعن ــد، والتيم ــة، ومحي ــن أيب عروب ــعيد ب ــن: س ــمع ِم  س

واحلــارث بــن أيب أســامة. مــات ببغــداد ســنة أربــع ويقــال: ســت ومائتــن، روى لــه مســلم واألربعة.

صنف »التفسري« و»التاريخ« و»الناسخ واملنسوخ« و»السنن يف الفقه«)1(.

 وكيـــع بن اجلراح بن مليح الرؤايس. أبو ســـفيان: حافـــظ للحديث، حمدث العراق يف عرصه.- 

ــه: شــيخه  ــه، واســاعيل بــن أيب خالــد، وعكرمــة بــن عــار وغريهــم. روى عن روى عــن: أبي

ســفيان الثــوري، وعبــد الرمحــن بــن مهــدي، وأمحــد وغريهــم. لــه كتــب؛ منهــا: »تفســري القــرآن«، 

و»الســنن«، و»املعرفــة والتاريــخ« وغريهــا. قــال اإلمــام ابــن حنبــل: مــا رأيــت أحــدا أوعــى منــه وال 

أحفــظ، وكيــع إمــام املســلمن. والــرؤايس نســبة إىل رؤاس، وهــو بطــن مــن قيــس عيــالن. مــات يف 

آخــر ســنة ســبع وتســعن ومئــة ولــه ســبعون ســنة)2(.

هشــيم بــن بشــري بــن أيب خــازم، واســم أيب خــازم قاســم بــن دينــار، اإلمــام، حمــدث بغــداد، - 

ــنة:  ــات س ــنة: 104. وم ــد س ــطي. ول ــم، الواس ــلمي مواله ــة الس ــو معاوي ــا، أب وحافظه

183هـ.

حــدث عنــه: ابــن إســحاق، وطائفــة مــن أقرانــه، واإلمــام أمحــد)3(. وقــد ذكــر تفســريه الردينــي، 

فقــال: »التفســري عــن هشــيم بــن بشــري بــا قبلــه إيل العبــدي«)4(. 

عفــان بــن مســلم بــن عبــد اهلل مــوىل عــزرة بــن ثابــت األنصــاري، اإلمــام احلافــظ، حمــدث - 

ــي، وابن معــن.  ــن املدين ــه أيًضــا: أمحــد، واب ــان البــرصي الصفــار. وحــدث عن ــو عث العــراق أب

ولد سنة أربع وثالثن ومائة حتديدا أو تقريًبا. مات عفان يف ربيع اآلخر سنة عرين ومائتن)5(.

)1(  سري أعلم النبلء، )9/ 451- 452(، وطبقات املفرسين للداوودي، )1/ 369- 370(.
)2( انظر: هتذيب التهذيب، )11/ 109(، والتقريب، )ص: 1037( ]7414[، والعلم للزركي، )8/ 117(.

)3( انظر: سري أعلم النبلء، )8/ 287( وما بعدها.
)4( صلة اخللف بموصول السلف، )ص: 171(.

)5( انظر: سري أعلم النبلء، )10/ 253- 254(. مل أجد له مؤلًفا يف التفسري، ومل يذكر يف طبقات املفرسين.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

أسود بن عامر شاذان الشامي ثم البغدادي. أبو عبد الرمحن اإلمام احلافظ الصدوق. - 

ــوري  ــفيان الث ــعبة، وس ــان، وش ــن حس ــام ب ــمع: هش ــة. س ــن ومائ ــع وعري ــنة بض ــد س ول

وعــدة. حــدث عنــه: أمحــد بــن حنبــل، وابــن املدينــي، وخلــق كثــري. وثقــه ابــن املدينــي وغــريه، تــويف 

ــداد)1(.  ــنة: 208هـ، ببغ س

وهــؤالء العلــاء ال ختفــى مكانتهــم يف التفســري، مــع أن علــم الناســخ واملنســوخ يف حــد ذاتــه 

هــو مــن أجــل علــوم القــرآن، واهلل املســتعان.

 املطلب الثاين: االئمة الذين حازوا عى إجازة بالسند املتصل إىل اإلمام أمحد

 الذيــن حــازوا عــى إجــازة يف التفســري والناســخ واملنســوخ بالســند املتصــل إىل اإلمــام أمحــد 

ــبعة.  س

اُل،   وهــم: ابــن اجلــوزي، وشــيخه إِْســَاِعيُل ْبــُن َأمْحَــَد، وشــيخ إِْســَاِعيُل وهــو َأُبــو اْلَفْضــِل اْلَبقَّ

، وشــيخ إِْســَحاُق  اَن وهــو إِْســَحاُق اْلــَكاِذيُّ اَن، وشــيخ اْبــُن بـِـْرَ وشــيخ َأُبــو اْلَفْضــِل وهــو اْبــُن بـِـْرَ

.  وهــو َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن َأمْحَــَد، وقــد أدرجتهــم يف إســناد ابــن اجلــوزي

وابن الوزي هو:

 عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد القــريش البغــدادي، أبــو الفــرج ابــن اجلــوزي عالمــة عــرصه، 

لــه نحــو ثــالث مئــة مصنــف. مولــده ووفاتــه ببغــداد ســنة )508 - 597 هـــ(. ســمع مــن: أيب الفتــح ابــن 

البطــي، وأيب زرعــة، وإِْســَاِعيُل ْبــُن َأمْحَــَد ومجاعــة)2(.

)1(  انظر: طبقات احلنابلة، )1/ 118(، وسري أعلم النبلء، )8/ 287(. مل أجد له مؤلفا يف التفسري.
)2(  انظر: سري أعلم النبلء، )22/ 352(، والعلم للزركي، )3/ 316(.
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ــاُل)2(، َقــاَل:  َنــا َأُبــو اْلَفْضــِل اْلَبقَّ َنــا إِْســَاِعيُل ْبــُن َأمْحَــَد)1(، َقــاَل: َأْخرَبَ إســناد ابــن الــوزي: َأْخرَبَ

َثنـِـي  َثنـَـا َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن َأمْحَــَد، َقــاَل: َحدَّ )4(، َقــاَل: َحدَّ َنــا إِْســَحاُق اْلــَكاِذيُّ اَن)3(، َقــاَل: َأْخرَبَ َأْبنـَـا اْبــُن بـِـْرَ
َأيِب )أي: اإلمــام أمحــد بــن حنبــل -رمحهــم اهلل مجيعــا-( ... وهــذا اإلســناد يتكــرر عنــد ابــن اجلــوزي 

عندمــا يــروي عــن اإلمــام أمحــد.

شجرة اإلسناد إىل اإلمام أحد:

)1(  أبــو القاســم، إســاعيل بــن أمحــد بــن عمــر بــن أيب االشــعث، املعــروف بابــن الســمرقندي، املحــدث املفيــد املســند، ولــد بدمشــق 
يف رمضــان ســنة 454هـــ. ســمع أبــا بكــر اخلطيــب، وعبــد الدائــم بــن احلســن، وعبــد العزيــز الكتــاين وآخريــن. حــدث عنــه: 
الســلفي، وابــن عســاكر، والســمعاين وآخــرون. تــويف ســنة 536هـــ. انظــر: ســري أعــلم النبــلء، )20/ 28(، وطبقــات الشــافعية 

ــربى، )7/ 46( ]735[. الك
)2(  عمــر بــن عبيــد اهلل بــن عمــر، أبــو الفضــل ابــن البقــال البغــدادي األزجــي املقــرئ. قــرأ القــرآن عــى أيب احلســن احلامــي، وســمع 
أبــا أمحــد بــن أيب مســلم الفــريض، وختــم عليــه خلــق، وكان ورده كل يــوم ختمــة. روى عنــه أبــو بكــر األنصــاري، وأبــو القاســم 
ابــن الســمرقندي، وأمحــد بــن عمــر الغــازي، وكان مولــده يف ســنة مخــس وتســعن وثالثائــة، وتــويف: 471 هــــ. انظــر: تاريــخ 

اإلســلم للذهبــي، )10/ 334( ]25[. وذيــل تاريــخ بغــداد، )5/ 76( ]1212[.
)3(  عــيل بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن بــران بــن حممــد بــن بــر أبــو احلســن األمــوي البغــدادي. الشــيخ، العــامل، املعــدل، املســند. 
ــه: البيهقــي، واحلســن بــن  ــا جعفــر بــن البخــرتي ، وعــيل بــن حممــد املــرصي ، وإســاعيل الصفــار ومجاعــة. روى عن ســمع: أب
أمحــد بــن البنــاء، ومجاعــة. ولــد ســنة 328هـــ ، وتــويف ســنة 415هـــ. انظــر: ســري أعــلم النبــلء، )17/ 311(، وشــيوخ البيهقــي 

ــربى، )ص: 47(. ــنن الك ف الس
)4(  إســحاق بــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم أبــو احلســن الــكاذي، وكاذة: مــن قــرى بغــداد. روى عــن حممــد بــن يوســف، وعبــد 
اهلل بــن أمحــد، وحــدث عنــه: أبــو احلســن بــن رزقويــه، وأبــو احلســن بــن بــران. تــويف ســنة 346هـــ. انظــر: تاريــخ بغــداد، )6/ 

399(، وتوضيــح املشــتبه، )7/ 263(.

اإلمام أحد بن حنبل

عبد اهلل بن اإلمام أحد

أبو الفضل البقال

إسمعيل بن أحد

ابن برشان

إسحاق اْلَكاِذيُّ
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

 املطلب الثالث: منهج اإلمام أمحد يف النسخ

الــذي ظهــر مــن خــالل دراســتي ملســائل النســخ عنــد اإلمــام أمحــد مــن اآليــات املنســوخة يف 

ســورة البقــرة.

أنــه أوســع داللــة منــه عنــد أيب عبيــد، كــا تقــدم)1(، فجميــع مــا نقلتــه عنــه يعتمــد فيــه عــى 

ــة: ــن، وهــذه بعــض األمثل ــد املتأخري ــى النســخ عن معن

قال أمحد: حدثنا عبد الصمد، عن مهام بن ييى، عن قتادة قال: 

»أمــر اهلل نبيــه أن يعفــو عنهــم ويصفــح، حتــى يــأيت اهلل بأمــره، فأنزل ف بــراءة: فـــ   ژچ  ڇ   

ــل  ــال أه ــا بقت ــره فيه ــة، وأم ــذه اآلي ــخها هب ــة؛ فنس ــة: 29[ اآلي ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ  ]التوب

الكتــاب حتــى يســلموا، أو يقــروا بالزيــة«)2(. 

ــن  ــن اب ــاين، ع ــاء اخلراس ــن عط ــج، ع ــن جري ــال: أنبا ب ــد، ق ــن حمم ــي حجاج ب ــال: حدثن وق

ــال:  ــاس  ق عب

»أّول مــا نســخ مــن القــرآن - فيــم ذكــر لنــا واهلل أعلــم - شــأن القبلــة، قــال:  ژ گ  گ  ڳڳ   

ــدس،  ــت املق ــو بي ــل نح ــول اهلل  فص ــتقبل رس ــرة: 115[. فاس ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ ]البق

وتــرك البيــت العتيــق ثــم رصفــه اهلل إىل البيــت العتيــق فقــال:  ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    

ڀ              ڀڀ  ژ ]البقــرة: 142[ يعنــون بيــت املقــدس، فنســخها ورصف إىل البيــت العتيــق فقــال: ژ گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ    ژ   ]البقــرة: 150[ « )3(.

)1(  انظر: ص )9-10( من هذا البحث يف: الفرق بن النسخ عند املتقدمن واملتأخرين.
)2(  انظر: النص رقم: )1(، قوله تعاىل: ژ ڻ  ۀ   ۀ  ژ.

)3(  انظر: النص رقم: )3(، قوله تعاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ. 
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املبحث  الثاين:
 نصوص اإلمام أمحد يف الناسخ واملنسوخ يف سورة البقرة

 لقــد أحصيــت النصــوص مــن ســورة البقــرة إىل ســورة املزمــل مــن خــالل كتــاب نواســخ 

ــا. منهــا يف ســورة البقــرة: 37 نًصــا. أخذهــا ابــن  القــرآن البــن اجلــوزي وبلغــت 96 نًصــا تقريًب

اجلــوزي مــن أكثــر مــن راٍو إىل اإلمــام أمحــد؛ إذ أنــه أحــد الــرواة الذيــن اتصــل ســندهم لإلمــام 

أمحــد. 

.]109 قولــه تعاىل: ژ ڻ  ۀ   ۀ ژ ]البقرة: 

ــد)2(،  ــا عبد الصم ــال: حدثن ــه ق ــد أن ــام أمح ــل)1( إىل اإلم ــنده املتص ــوزي بس ــن اجل روى اب

ــأيت  ــى ي ــح، حت ــم ويصف ــو عنه ــه أن يعف ــر اهلل نبي ــال: أم ــادة)4( ق ــن قت ــى)3(، ع ــن يي ــام ب ــن مه ع

ــة؛  ــة: 29[ اآلي ــراءة: فـــ  ژ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ژ ]التوب ــزل يف ب ــره، فأن اهلل بأم

ــة)5(. ــروا باجلزي ــلموا، أو يق ــى يس ــاب حت ــل الكت ــال أه ــا بقت ــره فيه ــة، وأم ــذه اآلي ــخها هب فنس

ــادة:  ژ ۀ    ــن قتـ 8(، ع ــر) ــا معم ــال: حّدثن 7(، ق ــرزاق) ــد ال ــا عب ــال: وحّدثن 6( ق ــه) وب

 ، ــَكاِذيُّ ــا إِْســَحاُق اْل َن ــاَل: َأْخرَبَ اَن، َق ــْرَ ــُن بِ ــا اْب ــاَل: َأْبنَ ــاُل، َق ــا َأُبــو اْلَفْضــِل اْلَبقَّ َن ــاَل: َأْخرَبَ ــَد، َق ــُن َأمْحَ ــَاِعيُل ْب ــا إِْس َن )1(  قــال: َأْخرَبَ
َثنِــي َأيِب... وســبقت ترمجتهــم يف) ص: 14(. ــاَل: َحدَّ ــَد، َق ــُن َأمْحَ ــُد اهللَِّ ْب ــا َعْب َثنَ ــاَل: َحدَّ َق

)2(  هو ابن عبد الوارث بن سعيد البرصي: »ثقة«، تقريب التهذيب، )ص: 610( ]4080[.
)3(  هو ابن دينار الَعْوِذي: »ثقة ربا وهم«، التقريب، )ص: 1024( ]7319[.

ــادة، -واهلل  ــح إىل قت ــناد صحي ــب، )ص: 798( ]5518[. واإلس ــت«، التقري ــة ثب ــرصي: »ثق ــدويس، الب ــة الس ــن دعام ــادة ب )4(  قت
ــم-.  أعل

)5(  نواسخ القرآن البن اجلوزي بتحقيق حممد أرشف املليباري، )1/ 192- 193(. 
وأخرج الطربي عن قتادة نحوه. تفسري الطربي، )10/ 134( ]11594[.
)6(  أي: اإلمام أمحد بن حنبل؛ بالسند الذي سبق ذكره يف حاشية النص األول. 

)7(  عبد الرزاق بن مهام بن نافع الصنعاين: »ثقة حافظ«، التقريب، )ص: 607( ]4064[. 
)8(  معمر بن راشد األزدي موالهم، البرصي: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 961( ]6809[.

وقــد ٌتُكلِّــم يف روايــة معمــر حــال تفــرده عــن قتــادة؛ ولكنــه قــد توبــع بروايــة مهــام بــن ييى-كــا ســبق-، وبروايــة ســعيد بــن أيب 
عروبــة -كــا ســيأيت يف التخريــج-؛ فــال يــض. وانظــر: هتذيــب التهذيــب، )10/ 219(.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

.)1 (]5 ]التوبــة:  ژ  ھ  ھ  ے  ے   نســختها:  ژ   ]109 ]البقــرة:  ژ  ۀ  

قوله تعاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱژ.

وبــه قــال: حدثنــي حجاج بــن حممــد)2(، قــال:» أنبا ابــن جريــج)3(، عــن عطــاء اخلراســاين)4(، 

عــن ابــن عبــاس  قــال: أّول مــا نســخ مــن القــرآن - فيــا ذكــر لنــا واهلل أعلــم - شــأن القبلــة، 

قــال:  ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ ]البقــرة: 115[. فاســتقبل رســول اهلل  فصــى 

نحــو بيــت املقــدس، وتــرك البيــت العتيــق ثــم رصفــه اهلل إىل البيــت العتيــق فقــال:  ژ  ٻ  ٻ  ٻ  

ــت  ــخها ورصف إىل البي ــدس، فنس ــت املق ــون بي ــرة: 142[ يعن ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀڀ  ژ ]البق

ــرة:  ــال: ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ    ژ   ]البق ــق فق العتي

.)5(» ]150

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 193(. 
واألثــر أخرجــه أمحــد مــن طريــق عبــد الــرزاق الصنعــاين عــن معمــر، بــه. وابــن جريــر الطــربي مــن طريــق بــر بــن معــاذ، عــن 
يزيــد، عــن ســعيد، كلهــم: )مهــام، -كــا تقــدم يف النــص األول- ومعمــر، وســعيد( عــن قتــادة بنحــوه؛ فإســناد األثــر صحيــح إىل 

قتــادة.
انظر: تفسري القرآن عبد الرزاق الصنعاين، )56/1(، وتفسري الطربي، )2/ 503( ]1797[.

وإســناد عبــد الــرزاق صحيــح؛ كــا قالــه الدكتــور حكمــت بشــري ياســن، ورجالــه ثقــات. وإســناد ابــن جريــر حســن. وبــر بــن معــاذ 
العقــدي البــرصي »صــدوق«، انظــر: التقريــب، )ص: 171( ]702[، والصحيــح املســبور، )2/ 167(. وبقيــة رجــال الطــربي ثقــات. 

ويزيد هو ابن زريع البرصي. انظر: هتذيب التهذيب، )11/ 284( ]527[. 
وسعيد هو ابن أيب عروبة. انظر: هتذيب التهذيب، )4/ 56( ]110[. وانظر: الصحيح املسبور، )1/ 215(.

)2(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 
)3(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[.

ــا هــو كتــاب. انطــر: تذهيــب  ــو مســعود الدمشــقي: وابــن جريــج مل يســمع التفســري مــن عطــاء اخلراســاين إن وقــال احلافــظ أب
ــال، )6/ 365( ]4633[. ــمء الرج ــمل ف أس ــب الك هتذي

)4(  عطاء بن أيب مسلم اخلراساين »صدوق، هيم كثريا ويرسل ويدلس«، التقريب، )ص:679( ]4600[.
وعطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قــال ذلــك ابــن معــن وأمحــد. انظــر: بحــر الــدم، )ص: 109( ]698[، ومعرفــة 

الرجــال عــن ييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز، )1/ 129(.
)5(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 203(.

ــه، )1/ 273( ]242[،  ــه واملتفق ــدادي يف الفقي ــب البغ ــاميني، )3/ 326( ]2412[، واخلطي ــند الش ــرباين يف مس ــه الط وأخرج
ــاس.  ــن عب ــن اب ــة، ع ــن عكرم ــاين، ع ــاء اخلراس ــن عط ــد، ع ــن راش ــس ب ــق يون ــن طري ــا م كالمه

ورواه احلاكــم يف املســتدرك، )2/ 268( ]3060[، مــن طريــق ابــن جريــج، عــن عطــاء، عــن ابــن عبــاس، وقــال: صحيــح عــى 
رشطهــا. قــال ابــن رجــب: »وليــس كــا قــال؛ فــإن عطــاء هــذا هــو اخلراســاين، ومل يلــق ابــن عبــاس؛ كــذا وقــع مرصحــا بنســبته 
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قوله تعاىل:  ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ ]البقرة: 115[. 

قــال: وحدثنــا عبــد الوهاب بن عطــاء)1(، أخربنا ســعيد ابــن أيب عروبة)2(، عــن قتــادة: ژ ڳ  ڳ  ڱ  

  ڱ  ڱڱ  ژ. قــال: »كانــوا يصلــون نحــو بيــت املقدس ونبــي اهلل بمكــة، وبعدما هاجر رســول اهلل

نحــو بيــت املقــدس ســتة عر شــهرا، ثم وجهــه اهلل تعــاىل بعد ذلــك نحو الكعبــة البيــت احلــرام« )3(. 

قــال: وبنــا عبــد الصمــد بن عبــد الــوارث، قــال: »بنــا مهــام، قــال، بنــا قتــادة)4(:ژ ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱڱ  ژ ، قــال: وكانــوا يصلــون نحــو بيــت املقــدس، ثــم وجهــه اهلل نحــو الكعبــة، وقــال عزوجــل:  

ــة مــا  ژ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ    ژ   ]البقــرة: 144[ فنســخت هــذه اآلي

يف كتاب »الناسخ واملنسوخ« أليب عبيد، والبن أيب داود وغريمها«، انظر: فتح الباري البن رجب، )1/ 170(.
وكذا رواه البيهقي يف معرفة السنن، )2/ 313( ]728[، والسنن الكربى، )2/ 19( ]2245[. 

ورواه أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم يف الناســخ واملنســوخ، )ص: 20( ]17[، وابــن أبــى حاتــم يف تفســريه، )1/ 212( ]1123[ 
مــن طريــق حجــاج بــن حممــد، عــن ابــن جريــج وعثــان بــن عطــاء، عــن عطــاء اخلراســاين، عــن ابــن عبــاس. 

وعثان بن عطاء اخلراساين: »ضعيف«، التقريب، )ص: 666( ]4502[. 
قال د. حكمت بشري -بعد أن ذكر تصحيح احلاكم وموافقة الذهبي-:

»وهو كا قاال، وعثان هو ابن عطاء. ضعيف وال يض؛ إذ هو مقرون بابن جريج«، 
وقــال: »ولعــل احلاكــم والذهبــي صححــاه؛ عــى أن املقصــود بعطــاء: ابــن أيب ربــاح؛ ويؤيــد ذلــك مــا ذكــره احلافــظ ابــن حجــر، 
فقــال -عنــد عرضــه لطــرق ابــن عبــاس يف التفســري-: ومــن طريــق ابــن جريــج، عــن عطــاء بــن أيب ربــاح، عــن ابــن عبــاس؛ لكــن 
فيــا يتعلــق بالبقــرة وآل عمــران ومــا عــدا ذلــك؛ يكــون عطــاء واخلرســاين، وهــو مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ فيكــون منقطًعــا؛ إال 
إن رصح ابــن جريــج بأنــه عطــاء بــن أيب ربــاح، العجــاب يف بيــان األســباب، )ص د-9(. وعــى هــذا تبقــى املســألة حمتملــة؛ فــإن 
كان عطــاء بــن أيب ربــاح؛ فاإلســناد صحيــح، وإن كان اخلراســاين؛ اإلســناد ضعيــف، ويقويــه روايــة عــيل بــن أيب طلحــة«، انظــر: 

الصحيــح املســبور، )1/ 220(.
)1(  عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف البرصي: »صدوق ربا أخطأ«، التقريب، )ص: 633( ]4262[.

)2( سعيد ابن أيب عروبة اليشكري البرصي: »ثقة حافظ، وكان من أثبت الناس يف قتادة«، التقريب، )ص: 384( ]2365[.
)3(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 203(.

وإسناد هذا األثر حسن إىل قتادة. انظر: الصحيح املسبور، )1/ 85(.
وأخرجــه الطــربي يف تفســريه، )2/ 532( عــن قتــادة بلفــظ: »أن النبــي  قــال: إن أخاكــم النجــايش قــد مــات فصلــوا 

عليــه«، قالــوا: نصــيل عــى رجــل ليــس بمســلم، قــال: فنزلــت: ژہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  
ڭ  ژ ]آل عمــران: 199[. قــال قتــادة: »فقالــوا: إنــه كان ال يصــيل إىل القبلــة، فأنــزل اهلل عزوجــل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ «. وانظــر: الصحيــح املســبور، )1/ 221(.
وذكــر نحــوه أيضــا الواحــدي عــن ابــن عبــاس مــن طريــق عطــاء، يف أســباب النــزول، )ص: 24(. كــا ذكــره الســيوطي نقــال عــن 

ابــن جريــر، ثــم قــال: »هــذا احلديــث غريــب جــًدا، مرســل أو معضــل«، انظــر: لبــاب النقــول ف أســباب النــزول، )ص: 23(. 
)4(  سبقت ترمجة رواة هذا األثر. انظر الرقم: ]1[. واإلسناد صحيح إىل قتادة، -واهلل تعاىل أعلم-.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

كان قبلهــا مــن قبلــة«)1(. 

       قوله تعاىل:  ژ ۉ  ې  ې  ې  ژ ]البقرة: 180[. 

ــة،  ــاد)2(، عــى نســخ هــذه اآلي ــة الفضــل بــن زي قــال ابــن اجلــوزي: وقــد نــص أمحــد يف رواي

ــوخة«)3(. ــن منس ــة للوالدي ــال: »الوصي فق

وبــه قــال: بنــا حجــاج)4(، قــال: بنــا ابــن جريــج)5(، عــن عطــاء اخلراســاين)6(، عــن ابن عبـــاس 

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 204-203(. 
وهــذه األقــوال الــواردة عــن قتــادة أخــرج نحوهــا الرتمــذي يف ســننه، )5/ 206( ]2965[ أبــواب تفســري القــرآن، بــاب: ومــن 
ســورة البقــرة،   مــن طريــق: يزيــد بــن زريــع، عــن ســعيد، عــن قتــادة. وابــن جريــر يف تفســريه، )2/ 529( عــن قتــادة، كــا أخــرج 
نحوهــا عــن الســدي، مــن طريــق أســباط. تفســري الطــربي، )3/ 157( ]2204[. وانظــر: الناســخ واملنســوخ للقاســم بــن ســالم، 

.)19 /1(
ــب  ــا حس ــرة، أورده مفرق ــورة البق ــن س ــة م ــات القبل ــريه آلي ــد تفس ــان عن ــع البي ــريه جام ــربي يف تفس ــارب الط ــظ مق  ورواه بلف
ــربي، )2/ 527(  ــري الط ــر: تفس ــة. انظ ــة ثابت ــة صحيح ــي رواي ــاس، وه ــن عب ــن اب ــة ع ــن أيب طلح ــيل ب ــة ع ــن رواي ــات م اآلي
ــة: )3/ 160( ]2208[، و)3/ 164( ]2210[، و)3/ 166( ]2218[.  ــام اآلتي ــار ذات األرق ــه اآلث ــث من ــد الثال ]1833[ واملجل
وروى نحــوا مــن صــدره احلاكــم يف املســتدرك، وقــال: صحيــح عــى رشط الشــيخن ومل يرجــاه هبــذه الســياقة، ووافقــه الذهبــي، 
ــربي، )2/ 527( و)3/ 160، 164،  ــري الط ــص، )2/ 268(، تفس ــع التلخي ــتدرك م ــاال. املس ــا ق ــو ك ــاكر: وه ــد ش ــال أمح وق

.)166
)2(  الفضــل بــن زيــاد القطــان: قــال أبــو بكــر اخلــالل: مــن املتقدمــن عنــد أيب عبــد اهلل، وكان يعــرف قــدره ويكرمــه، ويصــيل بــأيب عبد 

اهلل. انظــر: تاريــخ بغــداد، )14/ 330( ]6750[، وطبقات احلنابلة، )1/ 248(، وموســوعة أقــوال اإلمام أحــد، )3/ 155( ]2127[.
)3(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 220(.

ــا  ــد: حدثن ــام أمح ــال اإلم ــال: »وق ــد، فق ــام أمح ــن اإلم ــا ع ــخ هن ــوى النس ــريه، )2/ 167( دع ــري يف تفس ــن كث ــظ اب وأورد احلاف
إســاعيل بــن إبراهيــم بــن عليــة، عــن يونــس بــن عبيــد، عــن حممــد بــن ســريين، قــال: جلــس ابــن عبــاس، فقــرأ ســورة البقــرة، 
ــة«، وروى نحــوه الطــربي يف  ــة للوالديــن واألقربــن«، فقــال: نســخت هــذه اآلي ــة: »إن تــرك خــريا الوصي حتــى أتــى هــذه اآلي
ــخ  ــال بنس ــن ق ــاب م ــا، ب ــاب الوصاي ــربى، )265/6(، كت ــنن الك ــي يف الس ــوه البيهق ــريه، )391/3( ]2652[. وروى نح تفس
ــي يف  ــه الذهب ــيخن، ووافق ــى رشط الش ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــال: ه ــم وق ــون. ورواه احلاك ــن ال يرث ــن الذي ــة لألقرب الوصي

ــري. ــاب التفس ــتدرك، )2/ 273(، كت املس
)4(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 

)5(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[.
)6(  عطاء بن أيب مسلم اخلراساين »صدوق هيم كثريا ويرسل ويدلس«، التقريب، )ص:679( ]4600[.

وعطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قــال ذلــك ابــن معــن وأمحــد. انظــر: بحــر الــدم، )ص: 109( ]698[، معرفــة 
الرجــال عــن ييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز، )1/ 129(.

وقــال احلافــظ أبــو مســعود الدمشــقي: »وابــن جريــج مل يســمع التفســري مــن عطــاء اخلراســاين؛ إنــا هــو كتــاب«، انطــر: تذهيــب 
هتذيــب الكــمل ف أســمء الرجــال، )6/ 365( ]4633[.
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 :  ژ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ ]البقــرة: 180 [، نســختها:ژ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ]النســاء: 7[ اآليــة)1(.

وبــه قــال: بنــا أســود بــن عامــر)2(، قــال: بنــا إرسائيــل)3(، عــن مغــرية)4(، عــن إبراهيــم)5(، قــال: 

»كانــت الوصيــة للوالديــن، فنســختها آيــة املــرياث، وصــارت الوصيــة لألقربــن«)6(.

قــال: وحدثنــا أبــو داود)7(، عــن زمعــة)8(، عــن ابــن طــاؤس)9(، عــن أبيــه)10( قــال: »نســخت 

ــة عــن الوالديــن، وجعلــت لألقربــن«)11(.  الوصي

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 223(. 
واألثر أخرجه النحاس يف ناسخه، )ص: 89( عن ابن عباس من طريق عثان بن عطاء، عن أبيه. 

وروى نحوه الطربي يف تفسريه، )3/ 191-190( ]2652[.
وروى نحوه البيهقي يف السنن الكربى، )6/ 265( كتاب الوصايا »باب من قال بنسخ الوصية لألقربن الذين ال يرثون«،

ورواه احلاكم وقال: هذا حديث صحيح عى رشط الشيخن، ووافقه الذهبي يف املستدرك، )273/2(، كتاب التفسري.
 وإسناد األثر منقطع إىل ابن عباس؛ ولكن معناه يتقوى بطرقه املتعددة، وصححه احلاكم وغريه-واهلل أعلم-. 

)2(  األسود بن عامر الشامي نزيل بغداد »ثقة«، التقريب، )ص: 146( ]503[.
)3(  إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين »ثقة، تكلم فيه بال حجة«، التقريب، )ص: 134( ]401[.

)4(  املغــرية بــن ِمْقســم الضبــي موالهــم الكــويف »ثقــة متقــن؛ إال أنــه كان يدلــس، وال ســيا عــن إبراهيــم«، التقريــب، )ص: 966( 
.]6851[

)5(  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف: »ثقة إال أنه يرسل كثرًيا«، التقريب، )ص: 118( ]270[.
وإسناد األثر ضعيف إىل إبراهيم-واهلل أعلم-. 

)6(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 226(. 
وقال البيهقي يف الكربى، )6/ 434(: »وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: نسختها آية املرياث«،

ـ(. التقريب، )ص: 406( ]2550[. )7(  سليان بن داود بن اجلارود أبو داود الطيالي »ثقة حافظ«، )ت: 204ه
)8(  زمعة بن صالح اجَلنَدي الياين نزيل مكة »ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون«، التقريب، )ص: 340( ]2035[.

)9(  عبد اهلل بن طاوس بن كيسان الياين: »ثقة فاضل عابد«، التقريب، )ص: 516( ]3397[.
)10(  طاوس بن كيسان الياين »ثقة فقيه فاضل«، التقريب، )ص: 462( ]3009[.

وإسناد األثر ضعيف إىل طاوس؛ لضعف زمعة بن صالح.
)11(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 226(. 

وأخرجــه الطــربي يف تفســريه، )3/ 389(، والبيهقــي يف ســننه، )6/ 265(، عــن طــاؤس؛ وقــد تعارضــت روايتهــا عنــه يف ذي 
القرابــة، ففــي روايــة الطــربي: »فمــن أوىص لــذي قرابتــه مل جتــز وصيتــه«، ويف روايــة البيهقــي: »فمــن أوىص لغــري ذي قرابتــه مل 

جتــز«،
وحديــث ))ال وصيــة لــوارث(( رواه الرتمــذي يف )الوصايــا(، بــاب )مــا جــاء ال وصيــة لــوارث(، ]2120، و2121[، والنســائي 
ــوارث(،  ــة لل ــاء يف الوصي ــا ج ــاب )م ــا(، ب ــو داود يف )الوصاي ــوارث(، ]3641[، وأب ــة لل ــال الوصي ــاب )إبط ــا(، ب يف )الوصاي

ــوارث(، ]2713[.  ــة ل ــاب )ال وصي ــا(، ب ــه يف )الوصاي ــن ماج ]2870[، واب
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

ــة  ــت الوصي ــال: »كان ــن)3(، ق ــن احلس ــس)2(، ع ــا يون ــال: أبن ــيم)1(، ق ــا هش ــال: حدثن ــه ق وب

للوالديــن واألقربــن فنســخ ذلــك، وأثبتــت هلــا نصيبهــا)4( يف ســورة النســاء وصارت الوصيــة لألقربن 

الذيــن ال يرثــون، ونســخ مــن األقربــن كل وارث«)5(.

قــال:» وحدثنــا عبــد الوهــاب، عــن ســعيد، عــن قتــادة)6(:ژ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ژ  

ــَق هلــم  ]البقــرة: 180[، قــال: أمــر اهلل أن يــويص لوالديــه وأقربائــه، ثــم نســخ ذلــك يف ســورة النســاء َفَأحْلَ

ــَق لــكل ذي مــرياث نصيبــه منــه وليســت هلــم وصيــة، فصــارت الوصيــة ملــن ال  نصيبــًا معلومــًا، وأحلَ

يــرث مــن قريــب أو بعيــد«)7(.

قوله تعاىل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ژ.

ــاس ، -ومل  ــن عب ــن جريــج)9(، عــن عطــاء)10(، عــن اب ــا حجــاج)8(، عــن اب ــه قــال: بن وب

)1(  ُهشيم بن َبشري بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي: »ثقة ثبت كثري التدليس«، التقريب )ص: 1023( ]7312[.
)2(  يونس بن عبيد بن دينار العبدي البرصي »ثقة ثبت« )ت: 139(. التقريب، )ص: 1099( ]7909[.
)3(  احلسن بن أيب احلسن البرصي واسم أبيه َيسار »ثقة فقيه«، التقريب، )ص: 236( ]1227[.

وإسناد األثر صحيح إىل احلسن؛ ألن رواته ثقات، -واهلل أعلم-.
)4(  أخــرج نحــوه ابــن أيب حاتــم يف تفســريه، )1/ 300( ]1605[ عــن أيب العاليــة، وليــس فيــه: )مــن قريــب أو غــري قريــب(، وذكــر نحــوه 

الســيوطي يف الــدر املنثــور، )1/ 175(، وعــزاه إىل عبــد بــن محيــد عــن قتــادة.
)5(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 228-227(. 

أخرج الطربي يف تفسريه، )3/ 389( ]2644[ نحوه عن قتادة واحلسن. 
واختار الطربي رأهيا، عى أن الوصية للوالدين منسوخة بآية املواريث، وبقي فرض الوصية لألقربن ممن ال يرث. 

)6(  عبد الوهاب هو ابن عطاء، وسعيد بن أيب عروبة، وقتادة بن دعامة السدويس، سبقت ترمجتهم.
وهذا اإلسناد إىل قتادة حسن؛ ألجل عبد الوهاب بن عطاء »صدوق ربا أخطأ«، واهلل أعلم.

)7(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 228(.
ــال: » ژٴۇ   ــادة، ق ــن قت ــام، ع ــا مه ــارون، أنبأن ــن ه ــد ب ــا يزي ــال: أخربن ــا ق ــاب الوصاي ــننه يف كت ــي يف س ــوه الدارم روى نح
ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ  ]البقــرة: 180[، أمــر أن يــويص لوالديــه 
وأقاربــه، ثــم نســخ بعــد ذلــك يف ســورة النســاء، فجعــل للوالديــن نصيبــا معلومــا، وأحلــق لــكل ذي مــرياث نصيبــه منــه، وليســت 
هلــم وصيــة، فصــارت الوصيــة ملــن ال يــرث مــن قريــب وغــريه«، وإســناد الدارمــي صحيــح إىل قتــادة، كــا قالــه املحقــق حســن 

ســليم أســد الــداراين. ســنن الدارمــي، )4/ 2063( ]3304[. 
)8(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 

)9(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[.
)10(  عطاء بن أيب مسلم اخلراساين »صدوق هيم كثريا ويرسل ويدلس«، التقريب، )ص:679( ]4600[.

واإلسناد حسن إىل ابن عباس؛ ويتقوى بطرقه املتعددة، وصحح مثله احلاكم وغريه-واهلل أعلم-.
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يذكــر عكرمــة-، قــال:  ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ژ ]البقــرة: 183[، يعنــي بذلــك أهــل الكتــاب، وكان كتابــه عــى أصحــاب حممــد ، أن الرجل 

ــه وبــن أن يصــيل العتمــة، أو يرقــد وإذا صــى العتمــة أو رقــد  كان يــأكل ويــرب، وينكــح، مــا بين

منــع ذلــك إىل مثلهــا، فنســختها هــذه اآليــة:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  ژ ]البقــرة: 187[ )1(.

قوله تعاىل:  ژ ڇ  ڍ      ڍ    ژ ]البقرة: 184[.

ــن  ــريين)4(، ع ــن س ــن اب ــوب)3(، ع ــن أي ــر)2(، ع ــا معم ــال: بن ــرازق، ق ــد ال ــا عب ــال: بن ــه ق وب

ــرة: 185[ )5(.            ــختها: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ژ  ]البق ــال: نسـ ــاس: ژ ڇ  ڍ      ڍ    ژ ، ق ابن عب

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 231(. 
واألثــر ذكــره الســيوطي يف الــدر املنثــور، )1/ 177(، وعــزاه إىل ســعيد، وابــن عســاكر عــن ابــن عبــاس. وروى نحــوه أبــو داود، 
كتــاب الصــوم »بــاب مبــدأ فــرض الصــوم«، )1/ 295(. قــال األلبــاين: »إســناده حســن صحيــح«، صحيــح أب داود، )7/ 81(. 

ورواه الطــربي بمعنــاه يف تفســريه، )3/ 496( ]2940[.
)2(  عبد الرزاق الصنعاين، ومعمر بن راشد األزدي؛ كالمها ثقة، سبقت ترمجتها.

ْختَِياين، البرصي: »ثقة ثبت حجة«، التقريب، )ص:158( ]605[. )3(  أيوب بن أيب متيمة كيسان السَّ
)4(  حممد بن سريين األنصاري أبو بكر البرصي: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 853( ]5947[.

ــي،  ــن املدين ــن، واب ــن مع ــه اب ــا قال ــاس  ك ــن عب ــن اب ــمع م ــريين مل يس ــن س ــد ب ــع؛ ألن حمم ــر منقط ــذا األث ــناد ه وإس
وأمحــد بــن حنبــل، والعالئــي. انظــر: معرفــة الرجــال عــن ييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز، )1/ 132(، والعلــل البــن املدينــي، 
)ص: 60( ]76[، وموســوعة أقــوال اإلمــام أحــد يف رجــال احلديــث وعللــه، )3/ 271(، و»العلــل« ]1127 و3526[، وجامــع 

التحصيــل ف أحــكام املراســيل، )ص: 264( ]683[.
قــال الشــيخ الدكتــور حكمــت بشــري: »وثبــت عــن ابــن عبــاس أنــه يــرى عــدم النســخ ففــد أخــرج البخــاري بســنده عــن عطــاء 
ــوخة«،  ــت بمنس ــاس: »ليس ــن عب ــال اب ــرة: 481[، ق ــرأ ژ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ژ    ]البق ــاس يق ــن عب ــمع اب س
الصحيــح املســبور، )1/ 287(. وانظــر: صحيــح البخــاري، بــاب قولــه: أيامــا معــدودات، )6/ 25( ]4505[. كــا ســيأيت برقــم: 

.]17[
)5(  نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي، )1/ 228(. واألثــر ذكــره الســيوطي يف الــدر املنثــور، )1/ 177(، وعــزاه إىل عبــد بــن محيــد عــن 

ابــن ســريين عــن ابــن عبــاس. وروى نحــوه مســلم يف صحيحــه كتــاب الصيــام »بــاب بيــان نســخ قولــه تعــاىل: ژ ڇ  ڍ      
ڍژ « اآليــة، )2/ 802(. وروى نحــوه الطــربي يف تفســريه، )3/ 423( ]2747[. ورواه بلفظــه البيهقــي يف الكــربى، )4/ 
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

  : قــال: وحدثنــا حجــاج)1(، عــن ابــن جريــج)2(، عــن عطــاء اخلراســاين)3(، عــن ابن عبــاس

ژ ڇ  ڍ      ڍ    ژ ،  ]البقــرة: 184[، وكانــت اإلطاقــة أن الرجــل واملــرأة يصبــح صائــًا، ثــم إن شــاء أفطر 

وأطعــم لذلك مســكينًا فنســختها: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ژ  ]البقــرة: 185[ )4(.

قــال: وحدثنــا عبــد اهلل بــن إدريــس)5(، قــال: بنــا األعمــش)6(، عــن إبراهيــم)7(، عــن علقمــة)8(:         

ژ ڇ  ڍ      ڍ    ژ      ]البقــرة: 184[، قــال: نســختها: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ژ  ]البقــرة: 185[ )9(.

)1(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 
)2(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[. 

وقــال احلافــظ أبــو مســعود الدمشــقي: »وابــن جريــج مل يســمع التفســري مــن عطــاء اخلراســاين إنــا هــو كتــاب«، انطــر: تذهيــب 
هتذيــب الكــمل ف أســمء الرجــال، )6/ 365( ]4633[.

)3(  عطاء بن أيب مسلم اخلراساين »صدوق، هيم كثريا ويرسل ويدلس«، التقريب، )ص:679( ]4600[.
وإســناد هــذا األثــر منقطــع؛ ألن عطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قالــه ابــن معــن وأمحــد. انظــر: بحــر الــدم، )ص: 109( 

]698[، ومعرفــة الرجــال عــن ييــى بــن معــن روايــة ابــن حمــرز، )1/ 129(.
)4(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 238(.

أخرجــه النحــاس يف الناســخ واملنســوخ، )ص: 95( مــن طريــق حجــاج، عــن ابــن جريــج وعثــان بــن عطــاء، عــن عطــاء، عــن ابــن 
عبــاس. 

وإسناده فيه متابعة عثان بن عطاء البن جريج؛ ولكنه ضعيف. 
قال د. حكمت بشري: »وال يض )أي: ضعف عثان بن عطاء(؛ إذ هو مقرون بابن جريج«، الصحيح املسبور، )1/ 220(. 

وأخرج نحوه الطربي بإسنادين من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس. 
انظر: تفسري الطربي، )3/ 425( ]2752[ و]2753[.

)5(  عبد اهلل بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن األْودي أبو حممد الكويف: »ثقة فقيه عابد«، التقريب، )ص: 491( ]3207[.
ــب، )ص: 414(  ــس«، التقري ــه يدل ــظ، لكن ــة حاف ــش: »ثق ــويف األعم ــد الك ــو حمم ــيل أب ــدي الكاه ــران األس ــن مه ــليان ب )6(  س

.]2615[
)7(  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف: »ثقة إال أنه يرسل كثريا«، التقريب، )ص: 118( ]270[.

ــاة رســول اهلل  مــن  ــه عابــد«، ولــد يف حي ــد اهلل بــن مالــك بــن علقمــة الكــويف: »ثقــة فقي )8(  علقمــة بــن قيــس بــن عب
ــب، )ص: 689( ]4681[. ــتن. التقري ــد الس ــات بع ــة. م الثاني

وإسناد األثر صحيح إىل علقمة، واألعمش تابعه منصور يف روايته عن إبراهيم، واهلل أعلم.
)9(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 238(.

أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، )3/ 19( ]9101[، والطربي يف تفسريه، )3/ 420( ]2739[ عن علقمة به. 
وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، )4/ 222( ]7578[ عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، نحوه.
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قــال: وحدثنــا وكيــع، قــال:» بنــا حممد بــن ســليم)1(، عــن ابــن ســريين)2(، عــن عبيــدة)3(:ژ ڇ  

ڍ      ڍ    ژ  ]البقــرة: 184[، قــال: نســختها التــي بعدهــا والتــي تليها«)4(.

ــار)7(،  ــن دين ــرو اب ــا عم ــال: بن ــحق)6(، ق ــن إس ــا ب ــا زكري ــال: بن ــا روح)5(، ق ــال: بن ــه ق وب

عــن عطــاء)8(، أنــه ســمع ابــن عبــاس يقــرأ: ژ ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ژ ، قــال: »ليســت 

ــكان كّل  ــا م ــا؛ فيطع ــتطيعان أن يصوم ــرية؛ ال يس ــرأة الكب ــري، وامل ــيخ الكب ــو الش ــوخة، وه بمنس

ــكينا«)9(. ــوٍم مس ي

 قوله تعاىل: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ    ژ ]البقرة: 191[.

وبــه قــال: بنــا عبــد الوهــاب، عــن مهــام، عــن قتــادة)10(:» ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     

ٿژ ، ، فأمــر أن ال يبــدؤوا بقتــال، ثــم قــال:  ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ ]البقــرة: 217[، ثــم نســخت اآليتــان يف براءة 

فقــال: ژ ھ  ھ  ے  ے  ژ« ]التوبــة: 5[ )11(.

)1(  حممد بن سليم أبو هالل الراسبي: »صدوق فيه لن«، التقريب، )ص: 849( ]5923[.
)2(  حممد بن سريين األنصاري أبو بكر البرصي: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 853( ]5947[.

ــْلاين، أبــو عمــرو الكــويف، تابعــي كبــري خمــضم: »ثقــة ثبــت«، كان رشيــح إذا أشــكل عليــه يشء ســأله. مــات  )3(  َعبيــدة بــن عـمــــرو السَّ
ســنة ســبعن عــى الصحيــح. انظــر: التقريــب، )ص: 654( ]4412[.

 وإسناد هذا األثر حسن؛ ألن حممد بن سليم: »صدوق فيه لن«، ويتقوى بطريق هناد اآليت. 
)4(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 239(.

رواه الطربي يف تفسريه، )3/ 424( ]2750[ من طريق هناد، عن وكيع، عن عبيدة به. 
)5(  روح بن عبادة بن العالء القيي البرصي: »ثقة فاضل«، التقريب، )ص: 329( ]1962[.

)6(  زكريا بن إسحاق املكي: »ثقة«، التقريب، )ص: 338( ]2020[.
)7(  عمرو بن دينار املكي: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 734( ]5024[.

)8(  عطاء بن أيب َرَباح القريش موالهم املكي: »ثقة كثري اإلرسال«، التقريب، )ص: 677( ]4591[.
وإسناد هذا األثر حسن؛ وعطاء بن أيب رباح قد رصح بالساع، واهلل أعلم.

)9(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 242(.
رواه البخــاري عــن عطــاء يف بــاب قولــه تعــاىل: )أيامــا معــدودات الــخ( وفيــه )يطوقونــه(. انظــر: صحيــح البخــاري، بــاب قولــه: 

أيامــا معــدودات، )6/ 25( ]4505[.
)10(  عبد الوهاب هو ابن عطاء، ومهام بن ييى اأَلْودي، وقتادة بن دعامة السدويس، سبقت ترمجتهم.

)11(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 251(.
وإســناد األثــر إىل قتــادة حســن؛ ألجــل عبــد الوهــاب بــن عطــاء فهــو صــدوق ربــا أخطــأ. لكــن تابعــه عبــد الرحيــم بــن ســليان، 

عــن ســعيد، عــن قتــادة مثلــه. أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه، )14/ 353( ]37807[. 
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

قــال: وحدثنــا حســن)1(، عــن شــيبان)2(، عــن قتــادة: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ ]البقــرة: 191[، 

ــال: » ژ ھ  ھ  ے   ــك«، فق ــخ ذل ــم نس ــم، ث ــى يقاتلوه ــه حت ــون في ــوا ال يقاتل ــال: »كان ق

ــال«)3(. ــى كل ح ــرم، وع ــل واحل ــم يف احل ــر اهلل بقتاهل ــة: 5[؛ فأم ے  ژ  ]التوب

قوله تعاىل: ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ    ژ

وبــه قــال: بنــا حجــاج)4(، عــن ابــن جريــج)5(، قــال: قلــت لعطــاء)6(: » ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    

ــم  ــرام، ث ــهر احل ــرك يف الش ــل ال ــزو أه ــم أن يغ ــل هل ــم إذ ذاك ال ي ــا هل ــرة: 217[، م ڄ  ڄژ ]البق

غزوهــم فيــه بعــد؟ فحلــف يل بــاهلل، مــا يــل للنــاس اآلن أن يغــزو يف احلــرم، وال يف الشــهر احلــرام؛ 

ــه )أو يغــزو(، ومــا نســخت«)7(. إال أن يقاتلــوا في

وعبد الرحيم بن سليان »ثقة«، التقريب، )ص: 607( ]4056[. 
وقــد تابــع عبــَد الوهــاب بــَن عطــاء يف روايتــه عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن قتــادة، فارتقــى هــذا اإلســناد، وقــد تابــع ســعيًدا: 
ــاىل  ــادة. واهلل تع ــح إىل قت ــر صحي ــناد األث ــه. فإس ــادة ب ــن قت ــيأيت-( ع ــيبان-كا س ــام وش ــعيد ومه ــم: )س ــيبان، فثالثته ــام وش مه

أعلــم.
وأخرجــه الطــربي يف تفســريه، )3/ 567( ]3106[، عــن مهــام عــن قتــادة، وليــس فيــه ذكــر اآليــة: )217( مــن ســورة البقــرة، 
وذكــر نحــوه الســيوطي يف الــدر املنثــور، )205/1(، وعــزاه إىل ابــن أيب شــيبة، وعبــد بــن محيــد، وابــن أيب داود يف ناســخه عــن 

قتــادة. 
)1(  احلســن بــن حممــد بــن هبــرام التميمــي املــّروذي، نزيــل بغــداد: »ثقــة«، مــات ســنة ثــالث عــرة )ومئتــن( ع. التقريــب، )ص: 250( 

.]1345[
)2(  شــيبان بــن عبــد الرمحــن التميمــي موالهــم النحــوي، أبــو معاويــة البــرصي، نزيــل الكوفــة: »ثقــة صاحــب كتــاب«، مــات ســنة 

أربــع وســتن )ومئــة( ع. التقريــب، )ص: 441( ]2833[.
)3(  نواسخ  القرآن البن اجلوزي، )1/ 252(. 

واإلســناد صحيــح كــا تقــدم، وأخرجــه الطــربي يف تفســريه، )3/ 567( ]3106[، قــال: »حدثنــي املثنــى، قــال: حدثنــا احلجــاج 
ــرام إال أن  ــجد احل ــد املس ــم عن ــه  أن ال يقاتله ــر اهلل نبي ــه: »فأم ــادة«، وفي ــن قت ــام، ع ــا مه ــال: حدثن ــال، ق ــن املنه ب
ــى  ــد البيــت، حت ــه إذا انقــى األجــل أن يقاتلهــم يف احلــل واحلــرم وعن ــم نســخ اهلل ذلــك... فأمــر اهلل نبي ــال، ث ــه بقت ــدؤوا في يب

ــول اهلل«، ــدا رس ــه إال اهلل، وأن حمم ــهدوا أن ال إل يش
)4(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 

)5(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[.
)6(  عطاء بن أيب َرَباح القريش موالهم املكي: »ثقة كثري اإلرسال«، التقريب، )ص: 677( ]4591[.

واإلسناد صحيح إىل عطاء؛ وابن جريج قد رصح بالساع بقوله: » قلت لعطاء «. واهلل أعلم.
)7(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 270(.

واألثر أخرج الطربي نحوه عن ابن جريج عن جماهد. 
ــربي، )4/ 314(  ــري الط ــا(. تفس ــادة، فحذفته ــأ وزي ــد« خط ــن جماه ــه: »ع ــش:) أن قول ــاكر يف اهلام ــد ش ــق أمح ــول املحق ويق
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وبــه قــال: بنــا عبــد الــرازق، عــن معمــر)1(، قــال: قــال الزهــري)2(:»كان النبــي  فيــا 

بلغنــا يــرم القتــال يف الشــهر احلــرام، ثــم أحــل لــه بعــد«)3(.

ــاىل:           ــه تع ــخ بقول ــة نس ــن اآلي ــدر م ــذا الق ــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ژ. أن ه ــه تع قول

]املائــدة: 5[. ژ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ژ 

ــا ابــن مبــارك)5(، عــن يونــس)6(،  ــا إبراهيــم بــن إســحق الطالقــاين)4(، قــال: »بن ــه قــال: أبن وب

ــات مــن أهــل  ــكاح املحصن ــم أحــل ن عــن الزهــري: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ژ ]البقــرة: 221[. ث

ــاب  ــكاح كل مــرك ســوى نســاء أهــل الكت ــك؛ فن ــة غــري ذل ــذه اآلي ــخ مــن ه ــم ينس ــاب، فل الكت

ــرام«)7(. ح

قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ     چ  چ  چچ    ژ              وبــه قــال: بنــا عبــد الوهــاب، عــن ســعيد، 

]4099[. وانظر حاشية املليباري رقم: )3( نواسخ القرآن، )1/ 270(.
)1(  عبد الرزاق الصنعاين، ومعمر بن راشد األزدي؛ كالمها ثقة، سبقت ترمجتها.

)2(  حممد بن مسلم ابن شهاب القريش الزهري: »الفقيه احلافظ، متفق عى جاللته وإتقانه«، التقريب، )ص: 896( ]6296[.
)3(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 271(. 

أخرجــه الطــربي يف تفســريه، )4/ 313( ]4098[، وابــن أبــى حاتــم يف تفســريه، )2/ 384( ]2023[، مــن طريــق عبــد الــرزاق، 
عــن معمــر، عــن الزهــري. وعثــان اجلــزري، عــن مقســم مــوىل ابــن عبــاس. وانظــر: اإليضــاح، )ص:134(. 

واإلســناد صحيــح إىل الزهــري؛ ألن معمــرا ممــن ضبــط حديــث الزهــري، ولكــن احلديــث مرســل ضعيــف؛ ورفعــه ال يصــح؛ 
فهــو مــن بالغــات الزهــري وهــو مــن التابعــن. واهلل أعلــم. وتابعــه مقســم مــوىل ابــن عبــاس، فــرواه عثــان اجلــزري عــن مقســم، 
وهــو أيضــا تابعــي. وانظــر: مرويــات اإلمــام الزهــري ف املغــازي، )1/ 188(. وِمقســم يقــال لــه: مــوىل بــن عبــاس؛ للزومــه لــه: 

»صــدوق وكان يرســل«، التقريــب، )ص: 969( ]6873[. 
واختــار النســخ الطــربي يف تفســريه، )4/ 314( فقــال: »والصــواب مــن القــول يف ذلــك مــا قالــه عطــاء بــن ميــرسة: مــن أن النهــي 

عــن قتــال املركن يف األشــهر احلــُرم منســوخ«،
)4(  إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الطالقاين: »صدوق يغرب«، التقريب، )ص: 104( ]145[.
)5(  عبد اهلل بن املبارك املروزي موىل بني حنظلة: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 540( ]3570[.

)6(  يونس بن يزيد بن أيب النجاد اأَلْييل: »ثقة«، التقريب، )ص: 1100( ]7919[.
وإسناد األثر حسن إىل الزهري؛ من أجل الطالقاين، فهو: »صدوق يغرب«، واهلل أعلم.

)7(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 279(.
واألثــر أخــرج نحــوه الطــربي يف تفســريه، )4/ 363( عــن عكرمــة واحلســن البــرصي قــاال: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ژ ، 
فنُســخ مــن ذلــك نســاء أهــل الكتــاب، أحّلُهــن للمســلمن«، كــا أخــرج نحــوه البيهقــي يف الكــربى، )7/ 171( يف كتــاب النــكاح 

عــن ابــن عبــاس بســند ضعيــف. 
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

عــن قتــادة)1(:ژ ڃ  ڃ     چ  چ  چچ    ژ ]البقــرة: 228[. قــال: »فجعــل عــدة املطلقــة ثــالث 

حيــض، ثم نســخ منهــا التــي مل يدخــل هبــا قــال:  ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک  گگ   ژ ]األحــزاب: 49[، فهــذه ليــس هلــا عــدة، وقــد نســخ مــن الثالثــة قــروء، امرأتان، 
فـــ ژ ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ  ]الطــالق: 4[، قــال: فهــذه العجــوز التــي ال حتيــض عدتا ثالثة 

أشــهر، ونســخ من الثالثــة قــروء احلامــل فقــال: ژ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ     ژ« ]الطــالق: 4[ )2(.

قولــه تعــاىل:  ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائەئ    ژ ]البقــرة: 229[. 

وبــه قــال: بنــا محــاد بــن خالــد اخليــاط)3(، قــال: بنــا عقبــة بــن أيب الصهبــاء)4(، قــال: ســألت بكــر بــن 

عبــد اهلل)5(، عــن رجــل ســألته امرأتــه اخللــع؟ فقــال: »ال يــل لــه أن يأخــذ منهــا شــيئا«. 

قلت له: يقول اهلل عزوجل: ژ  ې  ې  ى  ى  ائ   ائەئ  ەئ  وئ  ژ ، اآلية؟ قال: »نسخت«. 

ــاء:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ــورة النس ــال: »يف س ــت؟ ق ــن جعل ــت: فأي قل
ژ ]النســاء:20[« )6(. پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  

)1(  عبد الوهاب هو ابن عطاء، وسعيد بن أيب عروبة، وقتادة بن دعامة السدويس، سبقت ترمجتهم.
وإسناد األثر إىل قتادة حسن؛ ألجل عبد الوهاب بن عطاء »صدوق ربا أخطأ«، واهلل أعلم.

)2(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 283(. 
واألثــر أخــرج نحــوه الطــربي يف تفســريه، )2/ 264( باالختصــار، عــن قتــادة، وذكــر الســيوطي نحــوه مطــوال يف الــدر املنثور)1/ 

274(، وعــزاه إىل عبــد بــن محيــد عــن قتــادة، ويف روايتهــا )نســخ( .
)3(  محاد بن خالد اخلياط القريش، البرصي، نزيل بغداد: »ثقة«، التقريب، )ص: 268( ]1496[. 

)4(  عقبــة بــن أيب الصهبــاء الباهــيل: وثقــه ابــن معــن، وقــال أمحــد: »صالــح احلديــث«، وقــال أبــو حاتــم الــرازي: »حملــه الصــدق«، 
وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات. انظــر: الــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، )6/ 312( ]1738[، والثقــات البــن حبــان، )7/ 246( 

.]9905[
)5(  بكر بن عبد اهلل املزين أبو عبد اهلل البرصي: »ثقة ثبت«، التقريب، )ص: 175( ]743[.

واإلسناد إىل بكر بن عبد اهلل حسن -عى أقل أحواله-؛ ألجل عقبة بن أيب الصهباء فهو صدوق.
)6(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 288(.

واألثــر أخرجــه الطــربي يف تفســريه، )4/ 229( عــن عقبة بــن أيب الصهبــاء، عنــد ذكــر آيــة: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ژ ، وذكره النحاس 
عنه يف الناســخ واملنســوخ، )ص: 227( عند ذكــر آيــة: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ. 

ژ ٱ  ٻ   ورد عليــه ابــن جريــر، فقــال: »فأمــا مــا قالــه بكــر بــن عبــد اهلل، مــن أن هــذا احلكــم يف مجيــع اآليــة منســوخ بقولــه: 
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قوله تعاىل: ژ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ

ــاس  ــن عب ــن اب ــاين)3(، ع ــاء اخلراس ــن عط ــج)2(، ع ــن جري ــن اب ــاج)1(، ع ــا حج ــال: بن ــه ق وب

:  ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ    ژ ]البقرة: 240[. 

فــكان للمتــويف زوجهــا نفقتهــا وســكناها يف الــدار ســنة، فنســخها آيــة املــرياث، فجعــل هلــن الربــع 

والثمــن ممــا تــرك الــزوج)4(.

وقــال: وحدثنــا عبــد الصمــد، عــن مهــام، عــن قتــادة )5(:» ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ژ فنســختها:  ژ پ  

ــخت  ــول، ونس ــة يف احل ــر النفق ــن أم ــا م ــا كان قبله ــخت م ــرة: 234[. فنس پ   پ  پ    ڀڀ    ژ ]البق

ــن  ــة ع ــاغل باإلبان ــه، فنتش ــى ل ــول ال معن ؛ فق ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ژ 
خطئــه ملعنيــن: أحدمهــا: إمجــاع اجلميــع مــن الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم مــن املســلمن، عــى ختطئتــه، وإجــازة أخــذ الفديــة 

مــن املفتديــة نفســها لزوجهــا، ويف ذلــك الكفايــة عــن االستشــهاد عــى خطئــه بغــريه.
واآلخــر: أن اآليــة التــي يف »ســورة النســاء« إنــا حــرم اهلل فيهــا عــى زوج املــرأة أن يأخــذ منهــا شــيًئا ممــا آتاهــا، بــأن أراد الرجــل 
اســتبدال زوج بــزوج مــن غــري أن يكــون هنالــك خــوف مــن املســلمن عليهــا مقــام أحدمهــا عــى صاحبــه أن ال يقيــا حــدود اهلل، 
وال نشــوز مــن املــرأة عــى الرجــل. وإذا كان األمــر كذلــك، فقــد ثبــت أن أخــذ الــزوج مــن امرأتــه مــاال عــى وجــه اإلكــراه هلــا 

واإلرضار هبــا حتــى تعطيــه شــيًئا مــن ماهلــا عــى فراقهــا حــرام، ولــو كان ذلــك حبــة فضــة فصاعــدا.
وأمــا اآليــة التــي يف »ســورة البقــرة« فإهنــا إنــا دلــت عــى إباحــة اهلل تعــاىل ذكــره لــه أخــذ الفديــة منهــا يف حــال اخلــوف عليهــا أن ال يقيــا 
حــدود اهلل بنشــوز املــرأة، وطلبهــا فــراق الرجــل، ورغبتــه فيهــا. فاألمــر الــذي أذن بــه للــزوج يف أخــذ الفدية مــن املــرأة يف »ســورة البقرة« 
ضــد األمــر الــذي هنــى مــن أجلــه عــن أخــذ الفديــة يف »ســورة النســاء«، كــا احلظــر يف »ســورة النســاء«، غــري اإلطــالق واإلباحــة يف 

»ســورة البقرة«، 
ــالف  ــه باخت ــكام في ــن األح ــف ب ــم خول ــه، ث ــوم في ــاين املحك ــت مع ــخ إذا اتفق ــا ناس ــال أحدمه ــن أن يق ــوز يف احلكم ــا جي فإن
األوقــات واألزمنــة. وأمــا اختــالف األحــكام باختــالف معــاين املحكــوم فيــه يف حــال واحــدة ووقــت واحــد، فذلــك هــو احلكمــة البالغــة، 

واملفهــوم يف العقــل والفطــرة، وهــو مــن الناســخ واملنســوخ بمعــزل«، تفســري الطــربي، )4/ 230-229(.
)1(  حجاج بن حممد املصييص: »ثقة ثبت لكنه اختلط«، التقريب، )ص: 224( ]1135[. 

)2(  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي: »ثقة يدلس«، التقريب، )ص: 624( ]4193[.
)3(  عطــاء بــن أيب مســلم اخلراســاين: »صــدوق، هيــم كثــريا ويرســل ويدلــس«، التقريــب، )ص:679( ]4600[. وإســناد هــذا األثــر منقطــع؛ 
ألن عطــاء اخلراســاين مل يســمع مــن ابــن عبــاس؛ كــا قالــه ابــن معــن وأمحــد. انظــر: بحــر الــدم، )ص: 109( ]698[، ومعرفــة الرجــال ،  

.)129 /1(
)4(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 228(.

رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه، )2/ 451( ]2390[ عن ابن عباس من طريق عثان بن عطاء. 
وكــذا البيهقــي يف الكــربى، )7/ 427(، كتــاب العــدد، بــاب عــدة الوفــاة: مــن طريــق عبــد اهلل بــن صالــح عــن معاويــة بــن صالــح 

عــن عيل بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس.
ــم؛  ــبقت ترمجته ــدويس؛ س ــة الس ــن دعام ــو اب ــادة ه ــى األودي، وقت ــن يي ــو اب ــام ه ــوارث، ومه ــد ال ــن عب ــو اب ــد ه ــد الصم )5(  عب

ــادة.  ــح إىل قت ــناد صحي ــات، واإلس ــم ثق ــة كله ــؤالء الثالث فه
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

الفريضــة الثمــن والربــع مــا كان قبلهــا مــن نفقــة )يف احلــول(«)1(.

ــن  ــاك)4(، ع ــن س ــوص)3(، ع ــو األح ــا أب ــال: بن ــوركاين)2(، ق ــر ال ــن جعف ــد ب ــا حمم ــال: وحدثن ق

عكرمــة)5(: »ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ ]البقــرة: 240[. قــال: نـــسختها ژ ٱ  

ژ«]البقــرة: 234[)6(. ڀڀ   پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

قــال: وحدثنــا وكيــع)7(، عــن ســفيان)8(، عــن ابــن جريــج، عــن عطــاء)9(:ژ ڦ   ڦ  ژ 

قــال: كانــت املــرأة يف اجلاهليــة تعطــى ســكنى ســنة مــن يــوم تــويف زوجهــا، فنســختها: ژ   پ  پ    

ژ )10(. ڀڀ  

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 295(.
ــخ  ــالم يف الناس ــن س ــم ب ــريه، )5/ 254( ]5572[، والقاس ــادة يف تفس ــن قت ــربي ع ــر الط ــن جري ــوال، اب ــر مط ــرج األث وأخ

واملنســوخ، )1/ 129(، وروى البيهقــي نحــوه يف الســنن الكــربى، )7/ 427(.
)2(  حممد بن جعفر بن زياد الَوَركاين اخلراساين نزيل بغداد »ثقة«، التقريب، )ص: 832( ]5783[.

)3(  سالم بن سليم احلنفي، أبو األحوص الكويف: »ثقة متقن«، التقريب، )ص: 425( ]2703[.
)4(  ِســَاك بــن حــرب بــن أوس بــن خالــد الذهــيل البكــري الكــويف: »صــدوق، وروايتــه عــن عكرمــة خاصــة مضطربــة، وقــد تغــري 

بأخــرة، فــكان ربــا تلقــن«، التقريــب، )ص: 415( ]2624[.
)5(  عكرمة أبو عبد اهلل موىل بن عباس »ثقة ثبت عامل بالتفسري«، التقريب، )ص: 687( ]4673[.

واإلسناد ضعيف؛ ألنه من رواية ساك عن عكرمة، وهي مضطربة، واهلل أعلم.
)6(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 296-295(.

 أخرجــه النســائي عــن عكرمــة مــن طريــق ســاك بــن حــرب يف بــاب نســخ متــاع املتــويف عنهــا، وهــو إســناد مضطــرب، كــا قــال 
احلافــظ بــن حجــر. انظــر: ســنن النســائي، )5/ 172(؛ والتقريــب، )ص: 415(. وروى البيهقــي نحــوه يف الكــربى، )7/ 427(.

)7(  وكيع بن اجلراح بن مليح الكويف: »ثقة حافظ عابد«، التقريب، )ص: 1037( ]7414[.
)8(  سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري الكويف: »ثقة حافظ فقيه«، التقريب، )ص: 394( ]2445[.

)9(  وابن جريج وعطاء بن أيب رباح سبقت ترمجتها. واإلسناد صحيح إىل عطاء، واهلل أعلم.
)10(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 296(.

أخرجــه الطــربي يف تفســريه، )5/ 255( ]5577[ عــن ابــن جريــج، قــال: »ســألت عطــاء عــن قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڤ  
ــكن إن  ــه: أن تس ــن ربع ــا م ــن زوجه ــرأة م ــرياث امل ــال: »كان م ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ    ژ «، ق
ــن  ــرض اهلل م ــا ف ــخها م ــم نس ــة، »ث ــول: ژ ڃ  ڃ   چ  چ  چ  ژ اآلي ــول«، يق ــا إىل احل ــوت زوجه ــوم يم ــن ي ــاءت م ش

ــرياث«، امل
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3(، قــال: »هــي  2(، قــال: ســمعت إبراهيــم) 1(، عــن حبيــب بــن أيب ثابــت) وعــن ســفيان)

.)4 ( منـسوخة«

ــادة)5(:»ژ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  ــن قت ــعيد، ع ــن س ــاب، ع ــد الوه ــا عب ــال: وحدثن ق

]البقــرة: 240[. قــال: كانــت املــرأة إذا تــويف عنهــا زوجهــا كان هلــا الســكنى والنفقــة حــوال مــن مالــه مامل 

ختــرج مــن بيتــه، ثــم نســخ ذلــك بقولــه: ژ پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ژ« )6(.

قوله تعاىل:  ژ ى  ى  ائائ     ژ  ]البقرة: 282[. 

وبه قال: بنا عفان، قال: بنا عبد الوارث، عن يونس، عن احلـسن)7(: 

)1(  وسفيان هو الثوري: »ثقة حافظ فقيه«، سبقت ترمجته.
ــب،  ــس«، التقري ــال والتدلي ــري اإلرس ــل وكان كث ــه جلي ــة فقي ــويف: »ثق ــم الك ــدي مواله ــار األس ــن دين ــت ب ــن أيب ثاب ــب ب )2(  حبي

ــاع.  ــد رصح بالس ــا ق ــن هن )ص: 218( ]1084[. ولك
)3(  إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص الزهري املدين: »ثقة«، من الثالثة، مات بعد املئة. التقريب، )ص: 108( ]178[.

وإسناد األثر صحيح إىل إبراهيم. واهلل تعاىل أعلم.
)4(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 296(.

أخرجــه الطــربي بطريقــن: الول: قــال: حدثنــا حممــد بــن بشــار، قــال: حدثنــا عبــد الرمحــن، قــال: حدثنــا ســفيان، عــن حبيــب، 
عــن إبراهيــم يف قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ژ ، قــال: »هــي منســوخة«، 

ــم  ــمعت إبراهي ــال: س ــت ق ــن أيب ثاب ــب ب ــن حبي ــفيان، ع ــن س ــامة، ع ــا أس ــال: حدثن ــان، ق ــن الزبرق ــن ب ــا احلس ــاين: حدثن والث
ــربي، )5/ 257( ]5582[ و]5583[. ــري الط ــوه«، تفس ــر نح ــول: »فذك يق

)5(  عبد الوهاب هو ابن عطاء، وسعيد بن أيب عروبة، وقتادة بن دعامة السدويس، سبقت ترمجتهم.
وإسناد األثر إىل قتادة حسن؛ ألجل عبد الوهاب بن عطاء »صدوق ربا أخطأ«، واهلل أعلم.

)6(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 296(.
ذكره السيوطي يف الدر املنثور، )1/ 309(، ونسبه إىل ابن األنباري يف املصاحف عن زيد بن أسلم عن قتادة.

وقــد روى البخــاري مــن طريــق عبــد اهلل بــن الزبــري عــن عثــان بــن عفــان أهنــا منســوخة. وقــال احلافــظ بــن حجــر يف الفتــح، )9/ 
259(: هــذا املوضــع ممــا وقــع فيــه الناســخ مقدًمــا يف ترتيــب التــالوة عــى املنســوخ. وبــه قــال مكــي بــن أيب طالــب يف اإليضــاح، 

)ص: 154(. 
)7(  سبقت ترمجة عفان ويونس واحلسن، وكلهم ثقات أثبات. وإسناد األثر صحيح إىل احلسن.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

 ژ ى  ى  ائائ     ژ . قال: نسخـتها ژ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ )1()2(.

ــه:  ژ ۇ   ــوخ بقول ــرة: 284[. منس ــاىل:  ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ژ ]البق ــه تع قول

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ ]البقــرة: 286[. 

وبــه قــال: بنــا عبد العزيــز يعنــي: ابــن أبــان)3(، قــال:» بنــا إرسائيــل)4(، عــن الســدي)5(، عمــن 

ــت ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ    ــا نزل ــال: مل ــًا  ، ق ــمع علي س

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 305-304(. 
واألثــر أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه،  ]19932 [، قــال: حدثنــا هشــيم بــن بشــري، عــن ســليان التيمــي، قــال: ســألت احلســن 
عــن قولــه تعــاىل : وأشــهدوا إذا تبايعتــم ، فقــال : » أال تــرى إىل قولــه : فــإن أمــن بعضكــم بعضــا إنــه كان يــرى أنــه قــد نســخ مــا 
كان قبلــه «، والقاســم بــن ســالم يف الناســخ واملنســوخ ] 221 [، مــن طريــق هشــيم نحــوه. وابــن أيب حاتــم يف تفســريه، ]3065 [، 
ــاه الطــربي يف تفســريه، )6/ 83( ]6403[. وروى نحــوه عبــد الــرزاق يف املصنــف، )8/  ــه. ورواه بمعن مــن طريــق عبــد الــوارث ب

.]15562[ )365
)2(  قــال ابــن اجلــوزي يف هــذا اإلســناد بــني عبــد الــوارث ويونــس: »وأخربنــا حممــد بــن أيب القاســم، قــال: ابنــا أمحــد بــن أمحــد، قــال: بنــا أبــو 
نعيــم ، قــال: ابنــا أمحــد بــن إســحاق، قــال: بنــا أبــو ييــى، قــال: بنــا عبــد الرمحــن بــن عمــر، قــال: بنــا عبــد الرمحــن بــن مهــدي، 

قــال: بنــا حممــد بــن دينــار. كالمهــا: )عبــد الــوارث وحممــد بــن دينــار( عــن يونــس ...«
ترمجــة رجــال هــذا اإلســناد: حممــد بــن أيب القاســم بــن بابجــوك زيــن املشــايخ اخلوارزمــي البقــايل، كان إمامــا يف العربيــة، وصنــف 

تفســري القــرآن، و»مفتــاح التنزيــل« وغــري ذلــك، مــات ســنة: 562. انظــر: طبقــات املفرسيــن للســيوطي، )ص: 102(.
، أبو عبد اهلل الَقرْصّي تويف: 439 هـ. تاريخ اإلسلم للذهبي، )9/ 580(.  وأمحد بن أمحد ْبن حممد ْبن َعيِلّ

وأمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق ابــن مهــران، احلافــظ أبــو ُنَعْيــم األصبهــاين تــويف: 430 هــــ. انظــر: تاريــخ اإلســلم، 
.)468 /9(

وأمحــد بــن إســحاق بــن هبلــول بــن حســان، أبــو جعفــر التنوخــي، )231 - 318(: عــامل بــاألدب والســري، لــه اشــتغال بالتفســري 
واحلديــث، ولــه شــعر. ومــات ببغــداد. لــه كتــاب يف )النحــو( عــى مذهــب الكوفيــن، و)الناســخ واملنســوخ(. انظــر: العــلم 

ــزركيل، )1/ 95(. لل
ــى،  ــن يي ــز ب ــد العزي ــان، وعب ــن عث ــرازي األصبهــاين. حــدث عــن: ســهل ب ــى ال ــو يي ــن ســلم أب ــن حممــد ب ــد الرمحــن ب وعب
وحممــود بــن غيــالن، وغريهــم. وعنــه: أبــو القاســم الطــرباين وأبــو الشــيخ، وغريهــم. انظــر: إرشــاد القــايص والــداين إىل تراجــم 

ــرباين، )ص: 356(. ــيوخ الط ش
وعبد الرمحن بن عمر بن يزيد الزهري األصبهاين لقبه ُرسته »ثقة«، التقريب، )ص: 592( ]3962[.

وعبــد الرمحــن بــن مهــدي أبــو ســعيد البــرصي: »ثقــة ثبــت حافــظ«، قــال ابــن املدينــي: »مــا رأيــت أعلــم منــه«، التقريــب، )ص: 
 .]4018[ )601

وحممد بن دينار األزدي البرصي: »صدوق يسء احلفظ«، التقريب، )ص: 843( ]5870[.
)3(  عبد العزيز بن أبان بن حممد األموي السعيدي أبو خالد الكويف نزيل بغداد »مرتوك«، التقريب، )ص: 610( ]4083[.

)4(  إرسائيل هو ابن يونس بن أيب إسحاق السبيعي: »ثقة«، سبقت ترمجته.
)5(  إساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة الّسدي، أبو حممد الكويف: »صدوق هيم ورمي بالتشيع«، التقريب، )ص: 141( ]463[.

ا؛ ألن فيه عبد العزيز بن أبان: »مرتوك«، وفيه: »عمن سمع عليًّا« جمهول.  وإسناد األثر إىل عيل   ضعيف جدًّ
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ــدر  ــم ن ــه فل ــا نفســه فيحاســب ب ــدث أحدن ــا: ي ــا فقلن ــا ومهتن ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ ]البقــرة: 284[. أحزنتن

ــا،  ــة كله ــختها ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ اآلي ــا فنس ــت بعده ــر، فنزل ــا مل يغف ــه وم ــر من ــا يغف م

ــا«)1(. ــة إىل آخره ــزل اهلل ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ اآلي ــاىل فأن ــخها اهلل تع ونس

وبــه قــال: بنــا عــيل بــن حفــص)2(، قــال: بنــا ورقــاء)3(، عــن عطــاء بــن الســائب)4(، عــن ابــن 

ــة:        ــاس : ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ ، قــال: »نسخـــت هــذه اآلي ــن عب جبــري)5(، عــن اب

ژ «)6(.  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ     ژ 

وبه قال: بنا وكيع، قال: بنا سفيان: عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري)7(.

وعن إبراهيم بن مهاجر)8(، عن إبراهيم)9(. 

)1(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 308(. 
واألثــر املذكــور رواه الرتمــذي يف جامعــه، )5/ 220( عــن عــيل   مــن طريــق إرسائيــل عــن الســدي. وضعفــه األلبــاين. 

ــذي، )ص: 361(. ــنن الرتم ــف س ضعي
وذكــر دعــوى النســخ يف هــذه اآليــة ابــن أيب حاتــم عــن عــيل بــن أيب طالــب، وابــن عمــر، وابن عبــاس ريض اهلل عنهــم يف روايــة. 

انظــر: تفســري ابــن أبــى حاتــم، )2/ 574( ]3061[. 
وروى نحوه الطربي يف تفسريه، )6/ 108( ]6462[. 

وروى نحوه النحاس. يف الناسخ واملنسوخ، )ص: 276(، ومعاين القرآن للنحاس، )1/ 325(.
وروى نحوه احلاكم وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه ووافقه الذهبي. املستدرك مع التلخيص، )2/ 287(.

ــة يقــول:  ــن مرجان ــه ســمع ســعيد ب ــال احلافــظ يف الفتــح، )8 / 206(: »أخــرج الطــربي بإســناد صحيــح عــن الزهــري، أن وق
كنــت عنــد ابــن عمــر«، 

وروى نحوه الطربي يف تفسريه، )6/ 107، 108( ]6461[، ]6462[. 
)2(  عيل بن حفص املدائني نزيل بغداد: »صدوق« من التاسعة. التقريب، )ص: 694( ]4719[.
)3(  ورقاء بن عمر اليشكري الكويف نزيل املدائن: »صدوق«، التقريب، )ص: 1036( ]7403[.

)4(  عطاء بن السائب الثقفي الكويف: »صدوق اختلط«، التقريب، )ص: 678( ]4592[.
)5(  سعيد بن جبري األسدي موالهم الكويف: »ثقة ثبت فقيه«، التقريب، )ص: 374( ]2278[.

وإسناد األثر حسن إىل ابن عباس. واهلل تعاىل أعلم.
)6(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 310(.

أخــرج هــذا األثــر والــذي قبلــه الطــربي يف تفســريه، )6/ 107، 108( ]6461[، ]6462[ عــن ابــن عبــاس  مــن طريــق 
ســعيد بــن جبــري، كــا ذكــر دعــوى النســخ عنهــا يف هــذه اآليــة ابــن أيب حاتــم يف تفســريه، )2/ 575( ]3069[.

)7(  سبقت ترمجة عطاء بن السائب وابن جبري. وإسناد األثر حسن إىل سعيد بن جبري. واهلل أعلم.
)8(  إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجيل الكويف: »صدوق لن احلفظ«، التقريب، )ص: 116( ]254[.
)9(  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف: »ثقة إال أنه يرسل كثريا«، التقريب، )ص: 118( ]270[.
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َماِم َأْحَد )َجْعًا ودَراَسًة(. ُنُصوٌص ِمَن النَّاِسِخ َواْلَنُْسوخ ِمن ُسورة الَبَقرة لِْلِ

وعن جابر)1(، عن جماهد)2(. 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ژ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ ، نســخت:  ژ  قــال: »ونســخت هــذه اآليــة: 

.)3(»]284 ]البقــرة:  ژ  ڎ     ڎ   ڌ    ڌ     ڍ  

قــال: وحدثنــا معاويــة بــن عمــرو)4(، قــال: »بنــا زائــدة)5(، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن ســعيد بن 

جبــري)6(، قــال: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ« )7(.

وإسناد األثر حسن إىل إبراهيم النخعي. واهلل أعلم.
)1(  جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي الكويف: »ضعيف رافيض«، التقريب، )ص: 192( ]878[. 

)2(  جماهد بن َجرْب املخزومي موالهم املكي: »ثقة إمام يف التفسري«، التقريب، )ص: 921( ]6481[. 
وإسناد األثر ضعيف إىل جماهد. واهلل أعلم.

)3(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 313(. 
وأخرجه الطربي عن جماهد بإسنادين: الول: عن سفيان، عن جابر عن جماهد. 

والثاين: وعن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد. تفسري الطربي، )6/ 111( ]6472[.
قال املليباري: »وقد ثبت الساع إلبراهيم بن مهاجر من إبراهيم النخعي كا يف سند املؤلف«، 

ويف مــا قالــه نظــر؛ ألن الروايــة يف ســند املؤلــف بالعنعنــة، إال أن روايــة ابــن مهاجــر عــن النخعــي ثابتــة عنــد النقــاد، قــال العالئــي 
ــهاب،  ــن ش ــارق ب ــي، وط ــم النخع ــن إبراهي ــروي ع ــذا ي ــم ه ــيل، )ص: 141(: »إبراهي ــكام املراس ــل ف أح ــع التحصي يف جام
ونحومهــا«، ولكنــه أقــرب إىل الضعــف مــن جهــة حفظــه، فهــو: »صــدوق لــن احلفــظ«، كــا قالــه ابــن حجــر يف التقريــب، )ص: 

.]254[ )116
)4(  معاويــة بــن عمــرو بــن املهلــب بــن عمــرو األزدي، أبــو عمــرو البغــدادي، ويعــرف بابــن الكرمــاين، »ثقــة«، مــن صغــار التاســعة، 

مــات ســنة أربــع عــرة )ومئتــن(. التقريــب، )ص: 956( ]6768[.
)5(  زائــدة بــن قدامــة الثقفــي أبــو الصلــت الكــويف: »ثقــة ثبــت، صاحــب ســنة«، مــن الســابعة، مــات ســنة ســتن )ومئــة(، وقيــل: 

ــب، )ص: 333( ]1982[. ــا، ع. التقري بعده
)6(  ســبقت ترمجــة عطــاء بــن الســائب وابــن جبــري. وإســناد األثــر حســن إىل ســعيد؛ ألن ابــن الســائب: »صــدوق اختلــط«، واهلل تعــاىل 

. علم أ
)7(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 314(.

روى الطــربي يف تفســريه، )6/ 109( ]6463[، قــال: حدثنــا حممــد بــن بشــار، قــال: حدثنــا أبــو أمحــد، قــال: حدثنــا ســفيان، عــن 
ــة: - ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ژ - ژ ۇ  ۇ    ــال: »نســخت هــذه اآلي ــري ق ــن جب ــن الســائب، عــن ســعيد ب عطــاء ب
ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ «، وروى البيهقــي يف شــعب اإليــمن، )1/ 508( ]323[ مــن طريــق عطــاء بــن الســائب، عــن ســعيد بــن 

جبــري، عــن ابــن عبــاس، نحــوه. 
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ــن  3(، ع ــد) ــن محي 2(، ع ــلمة) ــن س ــي: اب ــاد، يعن ــا مح ــال: بن 1(، ق ــس) ــا يون ــال: وحدثن ق

ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   4(: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ ، قــال: نســختها:  احلســن)

.)5 ۈ  ۈٴۇ     ژ )

ــربت  ــة، فك ــذه اآلي ــت ه ــال: »نزل ــادة )6(، ق ــن قت ــعيد، ع ــن س ــاب، ع ــد الوه ــا عب ــال: وحدثن ق

عليهــم، فأنــزل اهلل تعــاىل بعدهــا آيــة فيهــا تيســري وعافيــة وختفيــف: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ     ژ« )7(.

)1(  يونــس بــن حممــد بــن مســلم البغــدادي، أبــو حممــد املــؤدب: »ثقــة ثبــت«، مــات ســنة ســبع ومائتــن. التقريــب، )ص: 1099( 
.]7914[

)2(  محاد بن سلمة بن دينار البرصي، أبو سلمة: »ثقه عابد«، مات سنة سبع وستن )ومئة(. التقريب، )ص: 268( ]1499[.
)3(  محيــد بــن أيب محيــد الطويــل، أبــو عبيــدة البــرصي: »ثقــة مدلــس«، مــن اخلامســة، مــات ســنة اثنتــن، ويقــال: ثــالث وأربعــن )ومئــة(، 
وهــو قائــم يصــيل، ولــه مخــس وســبعون، ع. التقريــب، )ص: 274( ]1544[. ذكــره ابــن حجــر مــن الطبقــة الثالثــة للمدلســن، فهــو 
ــا،  ــم مطلًق ــن رد حديثه ــم م ــاع، ومنه ــه بالس ــوا في ــا رصح ــم؛ إال ب ــن أحاديثه ــة م ــج االئم ــم يت ــس؛ فل ــن التدلي ــر م ــن أكث مم

ومنهــم مــن قبلهــم. انظــر: تعريــف اهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــني بالتدليــس، )ص: 13(. 
ــريا  ــل كث ــهور، وكان يرس ــل مش ــه فاض ــة فقي ــم: »ثق ــاري مواله ــار، األنص ــه: يس ــم أبي ــرصي، واس ــن الب ــن أيب احلس ــن ب )4(  احلس
ــب، )ص: 236( ]1227[. ــعن، ع. التقري ــارب التس ــد ق ــة، وق ــر ومئ ــنة ع ــات س ــة، م ــة الثالث ــل الطبق ــو رأس أه ــس« ه ويدل

وإسناد األثر حسن إىل احلسن البرصي؛ لشبهة تدليس محيد عنه. واهلل تعاىل أعلم.
)5(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 314(.

وأخرجــه الطــربي يف تفســريه، )6/ 111( ]6474[. قــال: حدثنــا املثنــى، قــال: حدثنــا احلجــاج قــال: حدثنــا محــاد، عــن محيــد، 
عــن احلســن يف قولــه: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ژ إىل آخــر اآليــة، قــال: حمتهــا: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ.

ــول اهلل  ــال رس ــال: ق ــاىل: ژ  ى    ى  ائ  ائەئ     ژ ، ق ــه تع ــن يف قول ــن احلس ــدث ع ــاما ي ــمعت هش ــرزاق: س ــد ال ــال عب وق
ــاين، )1/ 378( ــرزاق الصنع ــد ال ــري عب ــه«، تفس ــوا علي ــا أكره ــيان وم ــأ والنس ــن اخلط ــة ع ــذه الم ــوز اهلل هل :»»جت

)6(  عبد الوهاب هو ابن عطاء، وسعيد بن أيب عروبة، وقتادة بن دعامة السدويس، سبقت ترمجتهم.
وإسناد األثر إىل قتادة حسن؛ ألجل عبد الوهاب بن عطاء »صدوق ربا أخطأ«، واهلل أعلم.

)7(  نواسخ القرآن البن اجلوزي، )1/ 314(.
ويف تفسري ابن أب زمنني، )1/ 271( عن قتادة ما يدل عى معناه: 

ــزل اهلل  ــم، فأن ــربت عليه ــة، فك ــذه اآلي ــت ه ــال: نزل ــادة: ق ــري قت ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ تفس
بعدهــا آيــة فيهــا يــرس وختفيــف؛ فنســختها ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ ، أي: مــن خــري، ژ ۅ  ۉ  ۉېژ 

، أي: مــن رش.
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A

وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها يف هذا البحث؛ وهي كاآليت: 

ال شــك أن كتــاب الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد لــه ميــزة كبــرية؛ حيــث إن اإلمــام مفــرس 

وحمــدث وهــذا يــدل عــى االعتنــاء باملرويــات املســندة التــي نســتطيع أن نحكــم عــى صحتهــا، وال 

شــك أن علــم الناســخ واملنســوخ ال يقبــل املجازفــة؛ إذ يتعلــق باألحــكام الرعيــة.

ــة، ويف الــرًع: »رفــع احلكــم الرعــي بخطــاب رشعــي  مــن معــاين النســخ يف اللغــة: اإلزال

ــد املتأخريــن. ــه عن ــد املتقدمــن من ــه«. وإطــالق النســخ أعــم عن مــرتاخ عن

بعــض شــيوخ اإلمــام أمحد مفــرسون ؛ مثــل: عبــد الــرزاق الصنعــاين، ومنهم من لــه كتاب يف الناســخ 

واملنســوخ؛ مثــل: حجــاج بــن حممــد املصيــيص، وقــد ، وقــد ترمجت لســبعة من أبــرز مــن روى عنهــم يف هذا 

ــزء، وهلل احلمد. اجل

األئمــة الذيــن حــازوا عــى إجــازة يف التفســري والناســخ واملنســوخ بالســند املتصــل إىل اإلمــام أمحــد 

رمحــه اهلل ســبعة؛ وقــد ترجــم هلــؤالء الســبعة، وألكثــر مــن 70 راوًيــا ممــن ورد ذكرهــم يف البحــث.

منهــج اإلمــام أمحــد يف النســخ أوســع داللــة منــه عنــد أيب عبيــد، ومجيــع مــا نقلتــه عنــه يعتمــد 

فيــه عــى معنــى النســخ عنــد املتأخريــن.

ــخ  ــد يف الناس ــام أمح ــوص اإلم ــن نص ــا م ــرة إىل: 37 نًص ــورة البق ــوص يف س ــدد النص ــغ ع ــد بل وق

ــار  ــن آث ــعة م ــة، وتس ــيل ضعيف ــا مراس ــة؛ وكله ــث املرفوع ــن األحادي ــة م ــا: ثالث ــوخ، منه واملنس

ــانيدها  ــتة أس ــة الس ــن، وبقي ــان حس ــح، واثن ــناده صحي ــا إس ــد منه ــر واح ــة ، أث الصحاب

ضعيفــة. وبقيــة النصــوص -وهــي: 28 نًصــا، ويشــمل املراســيل-؛ منهــا: 11 صحيــح، و12 حســن، و5 

ضعيــف إســنادها. 
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أويص طلبــة العلــم والباحثــن باســتكال اســتخراج الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد مــن خالل 

كتــاب نواســخ القــرآن البــن اجلــوزي مــع البحــث احلثيــث عــن خمطــوط هــذا الســفر العظيــم، واهلل 

. فق ملو ا
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اإلتقــان ف علــوم القــرآن، جلــالل الديــن الســيوطي )عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر( ت: 911هـــ، مــن . 1

توزيــع دار الفكــر ببــريوت، لبنــان.

ــن عــيل . 2 ــو الطيــب نايــف بــن صــالح ب إرشــاد القــايص والــداين إىل تراجــم شــيوخ الطــرباين، أب

ــاض. ــان - الري ــوري،  دار الكي املنص

إعــلم املوقعــني عــن رب العاملــني، حممــد بــن أيب بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد اهلل، دار اجليــل - . 3

بــريوت ، 1973، حتقيــق : طــه عبــد الــرءوف ســعد. 

اإليضــاح لناســخ القــرآن ومنســوخه، ملكــي بــن أيب طالــب، ت: 437هـــ، طبــع بجامعــة اإلمــام . 4

حممــد بــن ســعود اإلســالمية ســنة 1396هـــ/1976م، بتحقيــق األســتاذ باجلامعــة الدكتــور أمحد 

حســن فرحــات.

بحــر الــدم فيمــن تكلــم فيــه اإلمــام أحــد بمــدح أو ذم، يوســف بــن املــربد،  دار الكتــب العلميــة . 5

بــريوت، 1413هـ.

تاريــخ اإلســلم ووفيــات املشــاهري والعــلم. شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن . 6

ــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، دار الكتــاب العــريب. لبنــان/ بــريوت.  1407هـــ -  عثــان بــن َقاْي

1987م. الطبعــة: األوىل.

 تاريــخ بغــداد، أبــو بكــر أمحــد بــن عــيل بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي )ت: 7. 

463هـــ(، املحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف،  دار الغــرب اإلســالمي - بــريوت، الطبعــة: 

األوىل، 1422هـ - 2002 م.
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تذهيــب هتذيــب الكــمل ف أســمء الرجــال، شــمس الديــن أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان . 8

بــن قيــاز الشــهري بـــ »الذهبــي« )673 - 748 هـــ(، حتقيــق: غنيــم عبــاس غنيــم - جمــدي الســيد 

أمــن،  الفــاروق احلديثــة، الطبعــه: 1، 1425 هـــ.

ــم، . 9 ــامل هاش ــد س ــق حمم ــي، بتحقي ــد الكلب ــن امح ــد ب ــزي حمم ــن ج ــل الب ــوم التنزي ــهيل لعل التس

ــة، 1415هـــ.  جملــدان،  دار الكتــب العلمي

تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــني بالتدليــس، ابــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، . 10

املحقــق : د.عاصــم القريــوين، مكتبــة املنــار- األردن، الطبعــة : األوىل.

 تفســري ابــن أبــى حاتــم، أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن أبــى حاتــم حممــد بــن إدريــس التميمــي 11. 

ــعد  ــق : أس ــزاء: 10، حتقي ــدا، األج ــة - صي ــة العرصي ــرازي )ت: 327هـــ(،  املكتب ــيل ال احلنظ

ــب. ــد الطي حمم

تفســري ابــن أب َزَمنـِـني = تفســري القــرآن العزيــز، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل بــن عيســى بــن . 12

حممــد، اإللبــريي املعــروف بابــن أيب َزَمنـِـن )ت: 399هـــ(،  الفــاروق احلديثــة. مــرص/ القاهــرة،  

1423هـــ - 2002م، الطبعة: األوىل.

تفســري ابــن كثــري = تفســري القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش . 13

الدمشــقي )ت: 774هـــ(، املحقــق: مصطفــى الســيد وزمــالءه،  مؤسســة قرطبــة اجليــزة، الطبعة: 

األوىل، 1412هـ.

تفسري الدر املنثور للسيوطي، يف ستة أجزاء، دار املعرفة للطباعة والنر بربوت.. 14

تفسـري الطـربي = جامـع البيـان ف تأويـل القـرآن، حممـد بـن جريـر بـن يزيـد اآلمـيل، أبـو جعفـر . 15

الطـربي )ت: 310هــ(، املحقـق : أمحـد حممـد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة : األوىل، 1420 هـ.

تفسري القرآن، عبد الرزاق الصنعاين،  دار الكتب العلمية بريوت، 1419هـ .. 16
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تقريــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، املحقــق : أبــو األشــبال صغــري أمحــد . 17

شــاغف الباكســتاين، دار العاصمــة.

التقييــد ملعرفــة رواة الســنن واملســانيد، ملحمــد بــن عبــد الغنــي البغــدادي أبــو بكر، ســنة الــوالدة، . 18

حتقيــق كــال يوســف احلــوت، دار الكتب العلميــة، 1408هـــ ، بريوت.

هتذيــب التهذيــب ،للحافــظ ابــن حجــر، بمطبعــة جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة، حيدرأبــاد، . 19

ــد، ســنة 1325هـ. اهلن

توضيــح املشــتبه ف ضبــط أســمء الــرواة وأنســاهبم وألقاهبــم وكناهــم، ابــن نــارص الديــن شــمس . 20

الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد القيــي الدمشــقي، مؤسســة الرســالة - بــريوت - 1993م، 

الطبعــة : األوىل.

ــم، . 21 ــو حات ــي، أب ــَد، التميم ــن َمْعب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أمح ــان ب ــن حب ــد ب ــات، حمم الثق

ــيد رشف  ــق : الس ــة األوىل ، 1395، حتقي ــر، الطبع ــتي )ت:354هـــ(، دار الفك ــي، الُبس الدارم

ــد. ــن أمح الدي

جامــع التحصيــل ف أحــكام املراســيل، أبــو ســعيد بــن خليــل بــن كيكلــدي العالئــي، املحقــق: . 22

محــدي عبــد املجيــد الســلفي،  عــامل الكتــب، بــريوت، الطبعــة : 2، 1407هـــ.

ــة . 23 ــارف العثاني ــرة املع ــس دائ ــة جمل ــة األوىل بمطبع ــم، الطبع ــن أيب حات ــل، الب ــرح والتعدي ال

ــنة 1371هـــ/1952م. ــد س ــن، اهلن ــاد الدك بحيدرأب

اء وكــمل اإلقــراء، عــيل بــن حممــد بــن عبــد الصمــد اهلمــداين املــرصي الشــافعي، أبــو . 24 مجــال القــرَّ

احلســن، علــم الديــن الســخاوي )ت: 643هـــ(، دراســة وحتقيــق: عبــد احلــق عبــد الدايم ســيف 

ــة:  ــريوت، الطبع ــة – ب ــب الثقافي ــة الكت ــوراه(،  مؤسس ــالة دكت ــاب رس ــل الكت ــايض، )أص الق

األوىل، 1419 هـ.
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ــد القزوينــي،) ت: 275هـــ (،  بتحقيــق . 25 ــد اهلل حممــد بــن يزي ســنن ابــن ماجــه، للحافــظ أيب عب

ــريوت. ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــد عب حمم

ســنن أب داود، لإلمــام ســليان بــن األشــعث السجســتاين، مــن كبــار العلــاء، )ت: 275هـــ(، . 26

الطبعــة الثانيــة 1388هـــ/1968م.

ســنن الرتمــذي = جامــع الرتمــذي البــن عيســى حممــد بــن عيســى، )ت: 279هـــ(، مطبــوع يف . 27

مطبعــة مصطفــى البابــيل احللبــي، بمــرص ســنة 1356هـــ، بتحقيــق أمحــد شــاكر.

ْوِجــردي . 28 الســنن الكــربى وف ذيلــه الوهــر النقــي، أمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى اخلرُْسَ

اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة الكائنــة يف اهلنــد 

ببلــدة حيــدر آبــاد، الطبعــة : الطبعــة : األوىل ـ 1344 هـــ. 

ســنن النســائي، للحافــظ أيب عبــد الرمحــن بــن شــعيب النســائي )ت: 303هـــ، طبعــة مصطفــى . 29

البــايب احللبــي بمــرص، الطبعــة األوىل 1384هـــ/1965م.

ســري أعــلم النبــلء، شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي . 30

)ت: 748هـــ(، ط/ مؤسســة الرســالة، الطبعــة : 3 ، 1405 هـ.

ــن إســاعيل )ت: 256هـــ ، مطبعــة مصطفــى . 31 ــد اهلل حممــد ب صحيــح البخــاري، لإلمــام أيب عب

البــايب احللبــي بمــرص ســنة 1378هـــ/1959م.

الصحيــح املســبور مــن التفســري باملأثــور، أ. د. حكمــت بــن بشــري بــن ياســن، دار املآثــر للنــر . 32

والتوزيــع والطباعــة- املدينــة النبويــة، الطبعــة : األوىل، 1420 هـــ .

صحيــح مســلم، لإلمــام أيب احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــريي النيســابوري، )ت: 261هـــ، . 33

حتقيــق : حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــريوت.
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ــع : 1408هـــ ،  : حممــد حجــي،  دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، الطبعــة : األوىل، ســنة الطب

1988م.

القاهــرة، . 35 املحمديــة،  الســنة  مطبعــة  حممــد،  احلســن  أيب  للقــايض  احلنابلــة،  طبقــات 

1952م. 1371هـــ/

طبقــات الشــافعية الكــربى، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت: 771هـــ(،  . 36

ــد  ــود حمم ــق : د. حمم ــة، حتقي ــة : الثاني ــع - 1413هـــ، الطبع ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع هج

ــو.  ــاح حممــد احلل ــد الفت الطناحــي، د.عب

ــة . 37 ــر، مكتب ــد عم ــيل حمم ــق : ع ــيوطي، حتقي ــر الس ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــن، عب ــات املفرسي طبق

ــة األوىل ، 1396هـــ . ــرة، الطبع ــة – القاه وهب
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1392هـــ. ــربى  الك ــتقالل  االس

العلــل، البــن املدينــي، عــيل بــن عبــد اهلل بــن جعفــر الســعدي املدينــي ]161 - 234[، املحقــق : . 39

حممــد مصطفــى األعظمــي، املكتــب اإلســالمي – بــريوت، الطبعــة : الثانيــة ، 1980هـ .
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463هـــ(، حتقيــق د. ييــى بــن عبــد اهلل البكــري الشــهري، النــارش مكتبــة الرشــد، 1422هـــ - 

ــاض. ــعودية/ الري 2001م، الس

فتــح البــاري ، البــن رجــب، زيــن الديــن أيب الفــرج عبــد الرمحــن ابــن شــهاب الديــن البغــدادي . 41

ــام - 1422هـــ،  ــعودية / الدم ــوزي - الس ــن اجل ــب،  دار اب ــن رج ــهري باب ــقي الش ــم الدمش ث

الطبعــة : الثانيــة ، حتقيــق : أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد، األجــزاء / 6.
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ــة : 3 ، 1426 هـــ. ــاء، الطبع ــزار،  دار الوف ــر اجل ــاز - عام ــور الب ــق : أن 728هـــ(، املحق

املســتدرك عــل الصحيحــني ف احلديــث، للحافــظ حممــد بــن عبــد اهلل املعــروف باحلاكــم . 47

ــاض. ــة، الري ــرص احلديث ــع الن ــة ومطاب )ت:405هـــ(، مكتب

ــم . 48 ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــري اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــاميني، س ــند الش مس

الطــرباين )ت: 360هـــ(،  مؤسســة الرســالة – بــريوت، الطبعــة األوىل ، 1405 – 1984، حتقيــق 
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ــن . 49 ــي، م ــب األعظم ــه حبي ــاين) ت:211هـــ (، حقق ــرزاق الصنع ــد ال ــظ عب ــف، للحاف املصن

ــي. ــس العلم ــورات املجل منش

معــاين القــرآن وإعرابــه، إبراهيــم بــن الــرسي بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج، )ت: 311(، دار . 50

عامل الكتــب – بــريوت، 1408هـ . 

معرفــة الرجــال عــن ييــى بــن معــن روايــة أمحــد بــن حممــد بــن القاســم بــن حمــرز، ييــى بــن . 51

معــن، املحقــق : اجلــزء األول: حممــد كامــل القصــار،  جممــع اللغــة العربيــة، دمشــق، الطبعــة : 
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ســاّلم بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي )ت: 224هـــ(، دراســة وحتقيــق: حممــد بــن صالــح املديفر 
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

  موضوع البحث : 
هــو عبــارة عــن زيــادات عــى مــا كتبــه أحــد أعــالم التفســري وهــو ابــن عزيــر السجســتاين يف 

ــت يف  ــادات ليس ــيه زي ــاف يف حواش ــي وأض ــه الدمياط ــذي كتب ــرآن ( ال ــب الق ــري غري ــه ) تفس كتاب

ــر . كتــاب ابــن عزي

 هدف البحث:
ــر  ــن عزي ــرآن الب ــب الق ــري غري ــى تفس ــي ع ــا الدمياط ــي أضافه ــادات الت ــذه الزي ــف هب التعري

ــاب الغريــب. ــراز هــذا اجلانــب املهــم مــن علــوم القــرآن وهــو ب وإب

 مشكلة البحث :
ــاع بعــض الكلــات  كــون هــذه النســخة فريــدة، وقــد اعرتاهــا بعــض االشــكاليات مثــل ضي

مــن هوامــش املخطــوط ومل أجــد نســخة أخــرى فيهــا توضيــح مــا أشــكل .

 نتائج البحث : 
ــن  ــيخه اب ــن ش ــتفادته م ــاب واس ــذا الب ــه يف ه ــرآن، ومعرفت ــب الق ــر يف غري ــن عزي ــة اب أ ـ مكان

ــاري.  األنب

ب ـ متكن الدمياطي يف هذا الباب واستطاعته الزيادة عى ابن عزير بزيادات مهمه ودقيقة .

ج ـ تنوع طريقة الدمياطي يف الزيادة عى ابن عزير.

ة )املفتاحيَّة( :  الَّ  الكلامت الدَّ
الدمياطي –  غريب القرآن -  ابن عزير.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

F

احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا، ومــن ســيئات أعالنــا مــن هيــده 

اهلل، فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــًدا عبده ورســوله.

وبعد..

فقــد اشــتهرت مكانــة الدمياطــي، وبــرزت منزلتــه يف العلــم كافــة، ويف علــوم الروايــة خاصــة، 

ــع وكتــَب كثــرًيا مــن الكتــب بخّطــه الرائــع؛ لكنــه لغــزارة ِعْلمــه، وســعة حمفوظاتــه ومروّياتــه،  ومَجَ

ــدة،  ــادات مفي ــده زي ــخه بي ــه ونس ــا كتب ــى م ــق وزاد ع ــا َعّل ــة، وإن ــة والكتاب ــى الرواي ــرص ع مل يقت

وهوامــش فريــدة، نســج بعضهــا ِمــن تلقــاء نفســه، أو نَقَلهــا عــن غــريه ِمــن أهــل العلــم.

ــه أحــد  ــادات عــى مــا كتب ــه مــن زي ــق ب ــع احلافــظ الدمياطــي مــا عّل وقــد اخــرتُت مــن روائ

ــب القــرآن«،  ــه »تفســري غري ــر السجســتاين يف كتاب ــن عزي أعــالم التفســري، وهــو الشــيخ العالمــة اب

الــذي كتبــه الدمياطــي بخّطــه اجلميــل، وأضــاف يف حواشــيه زيــادات ليســت يف كتــاب ابــن ُعَزْيــٍر.

 أهداف البحث وأمهيته:

وملــا كان الدمياطــي قــد اشــتهر بــن النــاس برواية احلديــث، والــكالم عليــه، ومل يشــتهر بالكالم 

عــى الغريــب، خاصــًة غريــب القــرآن الكريــم؛ فقــد رأيــُت أن أمجــع زياداتــه عــى »غريــب القــرآن« 

البــن ُعَزْيــٍر، وأن ُألقــي عليهــا مزيــًدا مــن الضــوء، وذلــك ألمــور، منهــا:

أوًل: التعريف هبذه اإلضافات، ووضعها بن أيدي أهل العلم.

ثانًيا: بيان علم الدمياطي هبذا الباب، ومنزلته فيه.

ثالًثــا: خدمــة لعلــوم القــرآن الكريــم، بإبــراز هــذه اإلضافــات املهمــة يف هــذا اجلانــب املهــم 

مــن علــوم القــرآن، وهــو بــاب الغريــب.
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 صعوبات البحث:

وعــى الرغــم مــن وجــود هــذه اإلضافــات بخــط الدمياطــي، ووضــوح خطــه، وجودتــه، إاّل 

ــاع بعــض الكلــات مــن هوامــش  ــل ضي ــة بعــض اإلشــكاليات، مث ــد اعــرتى النســخة اخلطي ــه ق أن

املخطــوط، ومل أجــد نســخًة أخــرى فيهــا هــذه الزيــادات؛ ممــا اضطــرين لالعتــاد عــى نســخة فريــدة، 

ويف ذلــك مــن الصعوبــات مــا فيــه، ممــا يعلمــه الباحثــون.

 الدراسات السابقة:

ــادات منشــورة يف مواضعهــا مــن  ــة البحــث عــدم وقــويف عــى هــذه الزي وقــد زاد مــن صعوب

ــر. ــن ُعَزْي ــاب »تفســري غريــب القــرآن« الب هوامــش كت

ــن اهلل  ــك، وم ــث يف ذل ــة والبح ــع والدراس ــاء اجلم ــام بأعب ــى القي ــاهلل ع ــتعنُت ب ــك اس ولذل

ــق. ــون والتوفي ــتمد الع أس

 منهج العمل يف البحث:

وقــد اجتهــدت يف مجــع زيــادات الدمياطــي عــى »غريــب القــرآن« البــن ُعزيــر، وجعلــُت لــكل 

ــا، ورتبتهــا عــى ترتيــب ورودهــا يف كتــاب ابــن ُعَزْيــٍر امُلَرتَّــب يف األصــل عــى  زيــادٍة منهــا رقــًا خاصًّ

ــر؛  ــق عليــه مــن كتــاب »غريــب القــرآن« البــن ُعَزْي حــروف املعجــم، وذكــرُت قبلهــا املوضــع امُلَعلَّ

لبيــان الرابــط بينــه وبــن كالم الدمياطــي ورمــزت البــن عزيــر برمــز ) ع (، وللدمياطــي برمــز ) د (، 

ثــم اختــرصُت يف بيــان مصــدر الدمياطــي يف كالمــه، بقــويل عقــب كالمــه: »قلــت« فأذكــر مصــدره أو 

بعــض َمــن وافقــه ِمــن أئمــة التفســري والعلــم، باختصــار، وأســميُت ذلــك كلــه »زيــادات الدمياطــي 

عــل غريــب القــرآن لبــن ُعَزْيــر«، ونظمُتــه يف دراســٍة، ونــٍص، وخامتــة.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

فأما الدراسة: فجعلُتها ف مقدمة، وثلثة مباحث.

فأمــا املقدمــة: ففيهــا أهــداف البحــث وأمهيتــه، وصعوباتــه، والدراســات الســابقة يف البــاب، . 1

مــع التعريــف بكتــاب ابــن ُعَزْيــر وطبعاتــه.

واملبحث الول: يف ترمجة ابن عزير. -

واملبحث الثاين: يف ترمجة الدمياطي. -

ــي يف  - ــة الدمياط ــان طريق ــر، وبي ــن ُعَزْي ــاب اب ــف بكت ــث: يف التعري ــث الثال واملبح

ــه. ــادة علي الزي

وأما النص: فهو الدراسة التطبيقية، وفيه زيادات الدمياطي عل غريب القرآن.. 2

ويشــمل الزيــادات التــي زادهــا الدمياطــي عــى مــا ذكــره ابــُن ُعَزْيــر يف كتابــه، فهــي زيــادات مل 

َتــِرد يف كتــاب ابــن ُعَزْيــر، زادهــا الدمياطــي يف مناســباتا.

واخلامتة: وفيها نتائج البحث وتوصياته.. 3
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املبحث األول:  

ترمجة ابن عزير السجستاين، صاحب كتاب »تفسري غريب القرآن« 
وفيه:

   اسمه ونسبه.  

  مشايه وتالمذته.  

فاته وآثاره العلمية.   مؤلَّ

 صفاته الشخصية والعلمية.  

 وفاته.  



ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

  املبحث األول: 
 ترمجة ابن عزير السجستاين، صاحب كتاب »تفسري غريب القرآن«

 اسمه وَنَسبه:

ــٍر  ــو بك ــٍر، أب ــن ُعَزْي ــد ب ــة حمم ــيخ العالم ــع، الش ــل املتواض ــب الفاض ــرسِّ األدي ــو املف وه

السجســتاين)1(. 

وقد اخُتِلف يف ضبط احلرف األخري يف اسم أبيه: ُعَزْير بالراء املهملة، أو ُعَزْيز بمعجمتن.

فذكــره الذهبــي بمهملــة يف آخــره، وقــال: »ُمَصنِّــف )غريــب القــرآن( وهــو كتــاٌب نفيــس، قــد 

أجــاد فيــه. قيــل: إنــه كان يقــرؤه عــى أيب بكــر ابــن األنبــارّي وُيصلــح لــه فيــه، ويقــال: إنــه صنفــه يف 

مخــس عــرة ســنة، وكان رجــاًل صاحلـًـا فاضــاًل، روى عنــه هــذا الكتــاب: أبــو عبــد اهلل عبيــد اهلل ابــن 

ــرئ،  ــامرّي املق ــن الّس ــن احلُس ــد اهلل ب ــد عب ــّرّزاز، وأبو أمح ــمعان ال ــن س ــد ب ــن أمح ــان ب ــة، وعث بطَّ

وغريهــم، وكان ببغــداد. ذكــره ابــن النّّجــار ومــا ذكــر لــه وفــاة، وقــال: ال أدري قــدم مــن ِسِجْســتان 

أو أصلــه منهــا«)2(. 

وقــال الذهبــي: »والصحيــح يف اســم أبيــه ُعزْيــر« أي: بالــراء املهملــة يف آخــره، واســتدل الذهبيُّ 

لذلــك بقولــه: »هكــذا رأيتــه بــراء بخــّط ابــن نــارص احلافــظ، وذَكــَر أّنــه شــاهده بخــط يــده، وبخــّط 

غــري واحــٍد مــن اّلذيــن كتبــوا كتابــه عنــه، وكانــوا متقنــن. قــال)3(: وذكــر يل شــيخنا أبــو حممــد ابــن 

ــر،  ــن ُعزْي ــد ب ــب حمم ــا: وكت ــه ويف آخره ــّط مصنف ــرآن( بخ ــب الق ــخًة )بغري ــه رأى نس ــض أّن األخ

بالــّراء املهملــة«. 

ــلم،  ــخ اإلس ــوال، )5/7(؛ تاري ــن ماك ــمل، الب ــم )1681(؛ اإلك ــة رق ــألزدي، الرتمج ــف، ل ــف واملختل ــه يف: املؤتل ــر ترمجت )1( ينظ
للذهبــي، )615/7(؛ توضيــح املشــتبه، ابــن نــارص الديــن، )270/6(؛ الــواف بالوفيــات، للصفــدي، )70/4(؛ ســلم الوصــول، 

ــة، )187/3(. ــي خليف حلاج
)2( تاريخ اإلسلم، للذهبي، )615/7(؛ سري أعلم النبلء، للذهبي، )216/15(.

)3( أي: ابن نارص.
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ثــم قــال الذهبــي: »وحكــى أبــو منصــور ابــن اجلواليقــّي، عــن أيب زكريــا الّتربيــزّي قــال: رأيــُت 

بخــط ابــن ُعزْيــر، وعليــه عالمــة الــّراء غــري املعجمــة.

وقــال احلافــظ عبــد الغنــّي يف )املختلــف(: حممــد بــن ُعزْيــز بمعجمتــن« فتعّقبــه الذهبــي بقوله: 

ــًرا  ى ُعَزْي ــوه ُيســمَّ ــل: كان أب ــاُس ســواه. وقي ــكاد يعــرف النّ ــاين تصحيــف ال ي »واألول أصــّح، والث

وعزيــًزا، فــاهلل أعلــم. 

ــنة  ــد يف س ــن ُدَرْي ــن اب ــا ع ــد كتبه ــن(، وق ــاب املالح ــخًة )بكت ــُت نس ــارص: ملك ــن ن ــال اب وق

ــتايّن. ــراء - الّسِجْس ــر - بال ــن ُعزْي ــد ب ــُه حمم ــا: وكتب ــب يف آخره ــة، وكت ــٍر وثالثائ ع

ــروف  ــربي املع ــد الط ــن حمم ــم ب ــّط إبراهي ــب( بخ ــخة )بالغري ــت نس ــارص: رأي ــن ن ــال اب ق

بتــوزون، وكان ضابطــًا، وقــد كتــب نســخًة عــن املصنــف، وفيــه الرتمجــة: تأليــف حممــد بــن ُعزْيــر - 

ــربي. ــَدة الط ــن َنْج ــد ب ــّط حمم ــخة بخ ــت نس ــك رأي ــٍة - وكذل ــري ُمْعَجَم ــراء غ بال

ــد  ــّط حمم ــت بخ ــيحي: رأي ــن الش ــد املحس ــيخنا عب ــال ش ــدري: ق ــو الَعْب ــر، ه ــو عام ــال أب وق

جســتايّن - األخــرية راء غــري  ــة، حممــد بــن ُعزيــر السِّ بــن َنْجــَدة، وكان يف غايــة اإلتقــان، خّطــه ُحجَّ

ــة -. معجم

، واخلطيــب،  ، وعبــد الغنــيِّ اَرُقْطنــيِّ مْهــاء عــى النُّطــق بالــزاي تقييــُد الدَّ َ الدَّ ــا َجــرسَّ قلــت: إّن

رة«)1(. انتهــى مــا ذكــره الذهبــي. واألمــري، لــه بــزاي مكــرَّ

وقد نقلُته ملا فيه من فوائد النقل عن خطوط العلاء.

وكذلــك رأيــُت »ابــَن ُعَزْيــٍر« يف كتابــه »غريــب القــرآن« بخــط الدمياطــي باملهملــة يف آخــره، يف 

مواضــع عديــدة.  

)1( انظر: اإلكمل، البن ماكوال، )7/5(؛ تاريخ اإلسلم، للذهبي، )615/7(.
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لكــن ذكــره ابــن اهلائــم يف كتابــه »التبيــان يف تفســري غريــب القــرآن«)1( يف مواضــع كثــرية منهــا 

يف أول الكتــاب وآخــره بمعجمتــن.

وقــال ابــن اهلائــم يف خامتــة كتابــه: »مصنــف أصــل هــذا الكتــاب هــو اإلمــام أبــو بكــر حممــد 

بــن عزيــز السجســتاين - رمحــه اهلل تعــاىل - قــال الشــيخ أبــو زكريــا ييــى بــن عــيل اخلطيــب التربيــزي 

ــى.  ــة. انته ــراء املهمل ــر بال ــو عزي ــا ه ــف، وإن ــره - تصحي ــة يف آخ ــزاي املعجم ــز - بال : عزي

ــو بكــر  ــه: كان أب ــد اهلل بــن خالوي ــو عب واجلــاري عــى األلســنة األول«. قــال ابــن اهلائــم: »وقــال أب

بــن عزيــر هــذا مــن أكابــر تالمــذة ابــن األنبــاري، علــًا وســنًّا وســرًيا وصالًحــا، وكان ُيــؤدِّب أوالد 

ــت،  ــل الصم ــر، يطي ــه دفات ــري في ــل صغ ــه زنبي ــة ومع ــداد كل مجع ــة ببغ ــع املدين ــأيت جام ــة، وي العام

ــا، وكان ثقــة، ومل يؤلِّــف غــري هــذا الكتــاب، وقيــل: إنــه صنّفــه يف أربعــن ســنة.  فــإذا تكلــم قــال حقًّ

ــأّن لــه تصانيــف كثــرية. واهلل  ــه مل يصنــف غــري هــذا الكتــاب ب ض عليــه يف زعمــه أّن انتهــى. واعــرُتِ

أعلــم«)2(.

ــة  ــن األئم ــريه م ــوال وغ ــُن ماك ــَرُه اب ــا َذَك ــبوٌق ب ــن - مس ــه بمعجمت ــم - يف ضبط ــن اهلائ واب

ــره راء  ــدة، وآخ ــزاي واح ــي ب ــره الدمياط ــا ذك ــا مل ــن، خالًف ــن معجمت ــك بزاي ــروه كذل ــن ذك الذي

ــة. مهمل

َحــُه احلافــُظ أبــو الفضــل حممــد بــن نــارص الســالمي، وتبعــه فيــه  ومــا َذَكــَرُه الدمياطــي قــد صحَّ

ابــن نقطــة)3( والذهبــي كــا ســبق. وحكــم ابــن نــارص عــى مــا ذكــره ابــن ماكــوال وغــريه بمعجمتــن 

. لتصحيف با

وكــذا ضبطــه أيًضــا باملهملــة يف آخــره: احلافــظ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن عبــد امللــك 

ــاري األويس)4(،  األنص

)1( التبيان ف تفسري غريب القرآن، البن اهلائم، )ص: 19(.
)2( املرجع السابق، )ص: 357(.

)3( تكملة اإلكمل، البن ماكوال، )162/4(.
)4( الذيل والتكملة لكتاب املوصول والصلة، لألويس، )418/1(.
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والصفدي)1( وقال: »بزاي أوىل وراء ثانية، وأكثر الناس يقولونه بزاين«.

واخللصــة أّنــه قــد ورد ضبطــه بزايــن معجمتــن، وبــزاي واحــدة وآخــره راء مهملــة، فاخرتنــا 

ضبطــه يف هــذا البحــث بالــراء املهملــة يف آخــره تبًعــا للدمياطــي.

 مشاخيه وتالمذته:

ــر  ــذا مل تذك ــم ه ــة؛ ورغ ــداد العلمي ــور بغ ــى عص ــن أزه ــرتة ِم ــر يف ف ــُن ُعَزْي ــاش اب ــد ع لق

املصــادر التــي وقفــُت عليهــا لــه شــيًخا ســوى ابــن األنبــاري، وقــد الزَمــه وقــرَأ عليــه كتابــه عــى 

ــح. ــبيل التصحي س

وأمــا الــرواة عنــه: فقــد ذكــروا لــه مجلــًة ِمــن التالميــذ والــرواة، خاصــة لكتابــه هــذا، وهــم: أبو 

أمحــد عبــد اهلل بــن احلســن بــن َحْســنون، وأبــو عبــد اهلل بــن بطــة، وعثــان بــن أمحــد بــن ســمعان، 

وعبــد اهلل ابــن احلســن الســامري املقــرئ، كتــاب الغريــب)2(.

 مؤلَّفاته وآثاره العلمية:

ــرآن«،  ــب الق ــه يف »غري ــذي أّلف ــاب ال ــذا الكت ــوى ه ــا س ــر كتاًب ــن ُعَزْي ــادر الب ــر املص مل تذك

ــر  ــيخه أيب بك ــى ش ــرؤه ع ــرر، ويق ــص وي ــد وينق ــلَّ يزي ــره، وظ ــول ُعُم ــه ط ــتمرَّ يف تأليف ــد اس وق

ــُن  ــه اب ــاده صاحب ــا أف ــه ك ــَمع من ــر ومل ُيْس ــُن ُعَزْي ــات اب ــح، وم ــبيل التصحي ــى س ــاري ع ــن األنب اب

ــه)3(. خالوي

)1( الواف بالوفيات، للصفدي، )70/4(.
)2( تاريخ اإلسلم، للذهبي، )615/7(؛  سري أعلم النبلء، للذهبي، )216/15(.

)3( فهرسة ابن خري، البن خري اإلشبييل، رقم )102(.
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)1( وأضــاف: »وهــو كتــاٌب نفيــٌس  َره« صاحبــه كــا قــال الذهبــيُّ ٌر، قــد »َحــرَّ وهــو كتــاٌب حُمـَـرَّ

قــد أجــاَد فيه«)2(.وقــال اخلطيــب يف ترمجتــه: »صاحــب كتــاب غريــب القــرآن، املصنَّــف عــى حــروف 

.)3(» املعجــم، وهــو معــروف، رواه عنــه عثــاُن بــن أمحــد بــن َســْمَعاَن امُلَجاِشــِعيُّ

 صفاته الشخصية والعلمية:

ا أديًبا إماًما. ً وقد كان ابن ُعَزْير صاحب شخصية هادئة متواضعة، عى ورٍع وديٍن، ُمَفرسِّ

ــر رجــاًل  ــُن ُعَزْي ــُن خالويــه، حيــُث قــال: »كان اب ــه اب  وأول مــن أشــار هلــذا هــو زميلــه وقرين

ــا«)4(. نً ــا َديِّ متواضًع

ا«)5(، ويف موضــٍع آخــر:  ً « وقــال: »كان رجــاًل فاضــاًل َخــريِّ ووصفــُه الذهبــيُّ بـ«اإلمــام املفــرسِّ

ــاًل«)6(. ــا فاض ــاًل صاحلً »وكان رج

وأمــا حاجــي خليفــة فقــد وصفــه بـ«األديــب« وقــال: »صنَّــف غريــب القــرآن، فجــّوده، رواه 

عنــه ابــن َحْســنُون وغــريه، فــكان أديًبــا فاضــاًل متواضًعــا، ذكــره الســيوطي وقــال: الُعزيــزي -بزاءين 

معجمتــن- كــا ذكــره الدارقطنــي وابــن ماكــوال وغريمهــا«)7(. 

 وفاته:
مات ابن عزير سنة 330 هـ)8(.

)1( سري أعلم النبلء، للذهبي، )216/15(.
)2( تاريخ اإلسلم، للذهبي، )615/7(.

)3( تلخيص املتشابه، اخلطيب البغدادي، )431/1(.
)4( فهرسة ابن خري، البن خري اإلشبييل، رقم )102(.

)5( سري أعلم النبلء، للذهبي، )216/15(.
)6( تاريخ اإلسلم، للذهبي، )615/7(.

)7( سلم الوصول، حلاجي خليفة، )187/3(.
)8( تاريخ اإلسلم، للذهبي، )615/7(؛ سري أعلم النبلء، للذهبي، )216/15(؛ الواف بالوفيات، للصفدي، )70/4(.
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فاته.   مؤلَّ

آثاره وثناء العلاء عليه.  

وفاته.  
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املبحث الثاين:

ترمجة الدمياطي)1(،صاحب الزيادات عى »غريب القرآن« البن ُعَزْير

 اسمه وَنَسبه:
ــد  ــارع احلافــظ النســابة املجــود احلجــة، علــم املحدثــن، عمــدة النقــاد: عب الشــيخ اإلمــام الب

املؤمــن بــن خلــف بن أيب احلســن بــن رشف، رشف الديــن الدمياطــي، الشــافعي، صاحــب التصانيف.

وكان يلقب رشف الّدين، وله كنيتان: أبو حممد، وأبو أمحد)2(.

 مولده ونشأته:
ُولِد سنة 613 هـ بقرية ُتوَنة)3( من عمل تِنِِّيس)4(، ونشأ بدمياط، يف شال مرص)5(.

 طلبه للعلم:
وقــرأ القــرآن، وطلــب احلديــث، وتفقــه بدميــاط عــى األخويــن اإلمامــن أيب املــكارم عبــد اهلل، 

وأيب عبــد اهلل احلســن: ابنــي احلســن بــن منصــور الســعدي، وســمع هبــا منهــا، ومــن الشــيخ أيب عبــد 

اهلل حممــد ابــن موســى بــن النُّعــان، وهــو الــذي أرشــَده لطلــِب احلديــث بعــد أْن كان مقتــرًصا عــى 

الفقــه وأصولــه)6(.

وســمع باإلســكندرية يف ســنة 636 هـــ مــن أصحــاب أيب طاهــر الســلفي، ثــم قــدم القاهــرة 

)1( مصــادر ترمجتــه: طبقــات الشــافعية الكــربى، البــن تقــي الديــن الســبكي، )102/10(؛  تذكــرة احلفــاظ، للذهبــي، )179/4(؛  
ــواف بالوفيــات، للصفــدي، )159/19(؛ حســن املحــارضة، للســيوطي، )357/1(. ــن شــاكر ،)409/2(؛  ال فــوات الوفيــات، الب

)2( طبقات الشافعية الكربى، البن تقي الدين السبكي، )103/10(.
)3( وهي جزيرة قريبة ِمن جزيرة تِنِّيس. وقد ذكرها يف معجم البلدان، لياقوت احلموي، )62/2(.

ى باســمها، بــن الفرمــا ودميــاط، متصلــة بالنيــل، وبالبحــر، ولعلهــا هــي بحــرية املنزلــة  )4( وهــي جزيــرة وســط بحــرية كانــت تَســمَّ
املوجــودة اآلن مــا بــن دميــاط وبورســعيد. ينظــر: معجــم مــا اســتعجم، للبكــري، )623/2(؛ معجــم البلــدان، لياقــوت احلموي، 

.)51/2(
)5( معجم البلدان، لياقوت احلموي، )472/2(.

)6( تذكرة احلفاظ، للذهبي، )179/4(.



ــه، وحــج ســنة  ج ب ــة ودرايــة، والزم احلافــظ زكــي الديــن املنــذري، وختــرَّ وُعنِــي هبــذا الشــأن رواي

643 هـــ فســمع باحلرمــن، وارحتل إىل الشــام ســنة 645، وارحتــل إىل اجلزيــرة والعراق مرتــن، وكتب 

ث، وأمــى يف حيــاة كبــار مشــايه، ومتيــز يف املذهــب الشــافعي، وكان  العــايل والنــازل، وصنــف وحــدَّ

ــا مقرًئــا رسيــع القــراءة، جيــد العبــارة،  ــا لغويًّ ــاًما، فصيًحــا نحويًّ مليــح اهليئــة، حســن األخــالق بسَّ

ــا عــن الدخــول يف  كثــري التفنُّــن، جيــد الكتــب، مكثــًرا مفيــًدا، حســن املذاكــرة، حســن العقيــدة، كافًّ

الــكالم)1(.

ــن  ــعيب اب ــي، وش ــن اجلواليق ــوب اب ــوين، وموه ــن الصاب ــم اب ــري، والعل ــن املق ــن اب ــمع م س

الزعفــراين، وابــن اجلميــزي، وســمع مــن ابــن عســاكر، وخلــق مــن أصحــاب ابــن شــاتيل والقــزاز 

ــوعي)2(.  ــريي واخلش ــل والبوص ــربزد وحنب ــن ط ــاب اب ــب، وأصح ــن كلي ــوي واب ــري النح ــن ب واب

ــي،  ــن اليونين ــو احلس ــم، وأب ــن العدي ــن اب ــال الدي ــب ك ــم الصاح ــة منه ــه طائف ــب عن وكت

والقــايض علــم الديــن اإلخنائــي، والشــيخ عــالء الديــن القونــوي، والشــيخ أثــري الديــن أبــو حيــان، 

وفتــح الديــن ابــن ســيد النــاس، وأبــو احلجــاج املــزي، واحلافــظ شــمس الديــن الذهبــي، وقــايض 

القضــاة تقــي الديــن الســبكي، وكان أكثرهــم مالزمــًة لــه، وأخّصهــم بصحبتــه، وهــو آخــر خلــق اهلل 

ثــن بــه عهــًدا، وفخــر الديــن النويــري، وخلــق كثــري مــن الرحالــن)3(. مــن املحدِّ

وطــال عمــره، وتفــرد بأشــياء، ومحــل عــن الصنعــاين عريــن جملــًدا مــن تصانيفــه يف احلديــث 

واللغــة، وســكن دمشــق مــدة وأفــاد أهلهــا، وحتــّول إىل مــرص ونــر هبــا علمــه، وكان موســًعا عليــه 

يف الــرزق، ولــه حرمــة وجاللــة، وويل مشــيخة الظاهريــة بــن القرصيــن)4(.

 مؤلَّفاته:
كتــاب الصــالة الوســطى، جملــد لطيــف. كتــاب اخليــل، جملــد. قبائــل اخلــزرج، جملــد. العقــد 

)1( الواف بالوفيات، للصفدي، )159/19(.
)2( فوات الوفيات، البن شاكر، )411/2(؛ الواف بالوفيات، للصفدي، )160/19(.

)3( الواف بالوفيات، للصفدي، )160/19(.
)4( فوات الوفيات، البن شاكر، )411/2(؛ الواف بالوفيات، للصفدي، )160/19(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

املثمــن فيمــن اســمه عبــد املؤمــن، جملــد. األربعــون املتباينــة اإلســناد يف حديــث أهــل بغــداد، جملــد. 

مشــيخة تشــهد لــه باحلفــظ والعلــم. خمتــرص الســرية النبويــة)1(.

  آثاره وثناء العلامء عليه:
َس فيها هلم. ثن باملدرسة املنصورية، وهو أوُل من درَّ َس بالقاهرة لطائفة امُلَحدِّ ودرَّ

قال املزي: »ما رأيُت أحفَظ منه«)2(.

ــل  ــام أه ــاب وإم ــة األنس ــتاذين يف معرف ــتاذ األس ــه، وأس ــظ زمان ــبكي: »كان حاف ــال الس وق

ــه  ــة بالســند العــايل للقــدر الكثــري ول َواَي ــة والرِّ َراَي ــه، اجلامــع بــن الدِّ احلديــث، املجمــع عــى جاللت

ــه«)3(. ــة بالفق املعرف

وقــال الســيوطي: »اإلمــام العالمــة احلافــظ احلجــة الفقيه النســابة شــيخ املحدثــن« قــال: »تفقه، 

وبــرع وطلــب احلديــث، فرحــل ومجــع فأوعــى، وختــرج باملنــذري، وأّلــف، قــال املــزي: مــا رأيــت يف 

احلديــث أحفــظ منــه، وكان واســع الفقــه، رأســا يف النســب جيــد العربيــة، غزيــر اللغــة«)4(.

وقال الفايس: »كان حافظا كثري املعرفة بفنون احلديث واألنساب مقرئا«)5(.

 وفاته:
ومــا زال يســمع احلديــث إىل أن مــات فجــأة يف 15 ذي القعــدة، ســنة 705 هـــ، ودفــن بمقــربة 

بــاب النــرص خــارج القاهــرة، وُصــيلِّ عليــه بدمشــق غائًبــا،  تعــاىل)6(.

)1( تذكرة احلفاظ، للذهبي، )179/4(. فوات الوفيات، البن شاكر، )409/2(. الواف بالوفيات، للصفدي، )160/19(.
)2( حسن املحارضة، للسيوطي، )357/1(.

)3( طبقات الشافعية الكربى، البن تقي الدين السبكي، )103/10(.
)4( حسن املحارضة، للسيوطي، )357/1(.

)5( ذيل التقييد، ملحمد بن أمحد الفايس، )165/2(.
)6( طبقــات الشــافعية الكــربى، البــن تقــي الديــن الســبكي، )104/10(. ذيــل التقييــد، ملحمــد بــن أمحــد الفــايس، )165/2(. حســن 

ــيوطي، )357/1(. املحارضة، للس
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املبحث الثالث: 
التعريف بكتاب ابن ُعَزْير، وبيان طريقة الدمياطي يف الزيادة عليه، 

ووصف النسخة اخلطية.

أوًل: التعريف بكتاب ابن عزير.

ثانًيا: منهج الدمياطي يف الزيادات عى ابن عزير.

ثالًثا: وصف نسخة زيادات الدمياطي



ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

املبحث الثالث:
 التعريف بكتاب ابن ُعَزْير، وبيان طريقة الدمياطي يف الزيادة عليه

 ووصف النسخة اخلطية

- التعريف بكتاب ابن ُعَزْيٍر وطبعاته:

 أواًل: التعريف بكتاب ابن عزير:

يعترب كتاب »تفسري غريب القرآن« املسّمى بـ«نزهة القلوب« البن ُعَزيٍر ِمن املصادر القديمة يف باب 

غريب القرآن، وتزداد قيمته من مراجعة صاحبه املتكررة البن األنباري أثناء تأليفه.

وقد ُطبِع الكتاب عدة طبعات، منها:

1 - طبعــة مطبعــة بــوالق بالقاهــرة، بإجــازة الوزيــر الكبــري حممــد مجــال الديــن، مديــر مهــام رياســة 

مدينــة بوفــال باهلنــد آنــذاك، عــى هامــش كتــاب »تبصــري الرمحــن وتيســري املنــان بعــض مــا يشــري 

إىل إعجــاز القــرآن« لعــيل املهايمــي. وذلــك يف عــرص اخلديــوي إســاعيل بــن إبراهيــم بــن حممــد 

عــيل. كــا هــو مزبــور يف آخــر هــذه الطبعــة.

2 – طبعــة بمطبعــة حممــد عــيل صبيــح وأوالده، القاهــرة، 1382هـــ- 1963م. عنــي برتقيمــه جلنــة 

مــن أفاضــل العلــاء، كــا ُكتِــب عــى طرتــه.

3- طبعــة بتحقيــق: حممــد أديــب عبــد الواحــد مجــران، النــارش: دار قتيبــة، ســوريا، الطبعــة األوىل، 

1995م. 1416هـ- 

ــالمية،  ــؤون اإلس ــاف والش ــيل، وزارة األوق ــن املرعش ــد الرمح ــف عب ــق: أ.د. يوس ــة بتحقي 4 – طبع

قطــر، 1434هـــ- 2013م. وعليهــا اإلحالــة يف الصفحــات، وقــد اعتمــَد املحقــق هلــذه الطبعــة 

عــى عــدة نســخ خطيــة، ليــس منهــا هــذه النســخة اخلاصــة بالدمياطــي.
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 ثانًيا: منهج الدمياطي يف الزيادات عى ابن عزير:

بــرز علــم احلافــظ الدمياطــي، فيــا عّلقــه عــى »غريــب القــرآن« البــن عزيــر، حيــُث تنّوعــت 

زياداتــه مــا بــن لغــٍة وغريهــا، رغــم اختصاصهــا بغريــب القــرآن خاصــة، ومل يقتــرص عــى التعليــق 

ــٍر أصــاًل، ممــا يــدل عــى  عــى املوجــود يف الكتــاب، وإنــا زاد مــن عنــده أشــياء مل يذكرهــا ابــن عزي

مكانتــه يف العلــم، ومعرفتــه هبــذا الشــأن، وإمامتــه فيــه، مثلــا هــي إمامتــه يف احلديــث أيًضــا.

وأما منهجه يف هذه الزيادات التي زادها، والتي هي حمل هذا البحث، فيتمّثل فيا يأيت:

ــادة تفســريات  ــه، وذلــك بزي ــٍر يف كتاب ــن ُعَزْي ــا أورده اب ــي أوردهــا ب ــادات الت ــط الزي أوًل: رب

ــٍر. ملــواد ُلغويــة قريبــة ِمــن تلــك املــواد التــي فرّسهــا ابــُن ُعَزْي

ومثـالـــه: مـــا يـأتـي بعـــد قـليـل فـي أول زيــــادة زادهـــا الدمياطي، حن َذَكَر ابُن ُعَزْيٍر قـولـه 

تعالـــى: ژ ۈئ  ۈئ  ژ ] اإلرساء: 16[، فــزاد الدمياطــي يف هامشــه الــكالم عــى قوله تعــاىل: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

ېئېئ  ژ ]الكهــف: 82[، برابــط اللغــة، وزيــادة املــادة، وإثــراء التفســري، إحلاًقــا بــا َذَكــَرُه ابــُن ُعَزْيــٍر ابتداًء.

ثانًيــا: إضافــة مــا مل يســبق لــه ِذْكــر عنــد ابــن ُعَزْيــٍر أصــاًل، وإنــا أضافــه الدمياطــي اســتطراًدا، 

ا، وســتأيت أمثلتــه.  وهــذا كثــرٌي جــدًّ

ــد  ــريه، وق ــربي وغ ــال الط ــري أمث ــة التفس ــى أئم ــذه ع ــه ه ــي يف زيادات ــد الدمياط ــا: اعتم ثالًث

ــاز. ــدره، بإجي ــه ملص ــد كالم أرشُت بع

رابًعــا: يالحــظ أن الدمياطــي مل يقتــرص عــى الغريــب فقــط؛ بــل فــرّس ألفاًظــا واضحــة، مثلــا 

يــأيت يف تفســريه لفظــة )آيــًة(، وغريهــا مــن األلفــاظ املعروفــة.
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 ثالًثا: وصف نسخة زيادات الدمياطي

ــه  ــي بخّط ــخها الدمياط ــر، نس ــن ُعَزْي ــرآن« الب ــب الق ــري غري ــاب »تفس ــن كت ــخة م ــي نس وه

ــرية. ــات كث ــيها إضاف ــى حواش ــاف ع ــع، وأض ــخ رائ ــط نس ــل، بخ اجلمي

وهي نسخة خطية فريدة حمفوظة بمكتبة كوبريليل باشا برتكيا برقم حفظ 25.

وعدد أوراقها )78( ورقة، وعدد مسطراتا )19( سطًرا.

وأرفقت بعده صورة اللوحة األوىل واألخرية من هذه النسخة.
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الورقة الوىل من املخطوط
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الورقة الخرية من املخطوط:
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نــــص
 زيــادات الــدمــيـاطـــي



ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

نــــص زيــادات الــدمــيـاطـــي 

)1( ]آمرنا[:

ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ژ ] اإلرساء: 16[ ، ) ع ( و)آَمْرَنا(: 

ــَراء.  ــم ُأَم ــا()1(: أي: جعلناه ْرَن ــاىل:  ژ ۈئ  ۈئ  ژ َّ و)َأمَّ ــه تع ــه قول ــا، ومن ــٍد، َأي: َكثَّْرَن ــى واح بَِمْعنً

ــِر – َأي: َأَمْرَناهــم بِالطَّاَعــِة إعــذاًرا وإنــذاًرا وختويًفــا ووعيــًدا)2(. ــا – ِمــن األَْم َوُيَقــال: َأَمْرَن

ــول  ــو ق ــت: وه ــي. قل ــن نف ــه ع ــا فعلت ــف: 82[، أي: م ) د ( 6/ب: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ژ ] الكه

ــه عــن أمــر اهلل«)5(. ــا فعلُت ــن أيب زمنــن: »أي: إن ــرازي)4(. وقــال اب الطــربي)3(، وال

قلــت: وهــي زيــادٌة فرعيــة، زادهــا الدمياطــي عــى أصــل مــادة )أمــر( لغــًة التــي ابتدأهــا ابــُن 

ُعَزْيــٍر.

)2( ]أعثرنا عليهم[:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ] الكهف: 21[، )ع( أْطَلْعنا عليهم)6(.

ــَق، وَأْتَبــَع بمعنــى ســلك وســار، مــن  ) د ( بعدهــا 6/ب: ژ ڀ  ڀ ژ ]الكهــف: 85[، بمعنــى: حَلِ

ــديد  ــرأ بتش ــن ق ــراءة م ــواب ق ــا، والص ــا مجيًع ــرئ هب ــد ُق ــه ورسَت وراَءه، وق ــَره إذا قفوَت ــت َأَث اتَّبع

ــَن  َبــَع()7(؛ ألّن ذلــك خــرٌب مــن اهلل عــزَّ وجــلَّ عــن مســري ذي القرنــن يف األرض التــي مكَّ التــاء: )فاتَّ

ــن  ــة، الب ــي، )15/2(؛ واحلج ــن جن ــب، الب ــر: املحتس ــد. ينظ ــن وجماه ــيل واحلس ــاس وع ــن عب ــدي واب ــم والس ــا عاص ــرأ هب )1( ق
خالويــه، )ص: 214(.

)2( ابن ُعَزْيٍر، )ص: 83(.
)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي ،)327/15(.

)4( مفاتيح الغيب، للرازي ،)492/21(.
)5( تفســري القــرآن العزيــز، البــن أيب زمنــن، )77/3(؛ وهــذه مــن زيــادات الدمياطــي أغفلهــا ابــن عزيــر وفرسهــا الدمياطــي وهــي 

داخلــة يف مــادة األمــر املفــرس يف اآليــة الســابقة.
)6( ابن عزير، )ص: 84(.

)7( قرأ هبا ابن كثري ونافع وأيب عمرو. ينظر: احلجة، البن خالويه، )ص: 23(؛ السبعة ف القراءات، البن جماهد، )ص: 397(.
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ــَبب. قلــت: وهــو قــول الطــربي)1(، والبغــوي)2(. وَذَكــَر القــراءات بنحوه:  لــه فيهــا، ال عــن حلاِقــِه السَّ

ابــُن جماهــد)3(، وأبــو عــيلٍّ الفــاريس)4(.

ــى  ــح للمعن ــي توض ــٍر وه ــِن ُعَزْي ــل يف كالم اب ــا مثي ــبق هل ــة مل يس ــادة أصلي ــي زي ــت: وه قل

ــة. ــن اآلي ــب م الغري

)3( ]اليامى[:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ    ژ ] النــور: 32[، ) ع ( الذيــن ال أزواج هلــم مــن 

ــاء)5(. ــال والنس الرج

ــن  ــم م ــوا عنه ــول: ضع ــور: 33[، يق ــا 6/ب: ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ    ژ ] الن )د( بعده

مكاتبتهــم. ]وعــن أيب عبــد الرمحــن الســلمي عــن[)6( عــيل ابــن أيب طالــب عليــه الســالم قــال: »ربــع 

الكتابــة  يطهــا عنــه«)7(. وعنــه قــال: »الربــع مــن أول نجومــه«)8(. عــن ابــن عبــاس قــال: »ضعــوا 

عنهــم ممــا كاتبتموهــم عليــه ]وقاطعتموهــم[ «)9(. وقــال قــوٌم: بــل ذلــك حــضٌّ مــن اهلل جــل وعــّز 

أهــل األمــوال ]عــى أن يعطوهــم[)10( ســهمهم الــذي جعلــه اهلل هلــم مــن الصدقــات املفروضــة هلــم 

يف أمواهلــم بقولــه: ژ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ ] التوبــة: 60[، اآليــة. قالــوا: فالرقــاب التــي ُجِعــل فيهــا أحــُد 

)1( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )372/15(. 
)2( معامل التنزيل ف تفسري القرآن، للبغوي، )199/5(.

)3( السبعة ف القراءات، البن جماهد، )ص: 397(.
)4( احلجة للقراء السبعة، أليب عيل الفاريس، )166/5(.

)5( ابن عزير، )ص: 88(.
)6( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)7( أخرجه يف جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )283/17(.
ــة،  ــات معلوم ــى أوق ــه ع ــيمه وتفريق ــيء: تقس ــم ال ــربي، )283/17(. وتنجي ــرآن، للط ــل الق ــان ف تأوي ــع البي ــه يف جام )8( أخرج
ًقــا. واملعنــى هنــا أن يســتوفيه يف أول وقــت اســتحقاقه. ينظــر: لســان  والعبــد ُيكاتــب مــواله عــى مــاٍل يؤديــه إليــه منجــًا أي مفرَّ

ــن منظــور، )570/12(. العــرب، الب
)9( أخرجه يف جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )285/17(؛ وما بن املعكوفن من الطربي وهو مطموس يف املخطوط.

)10( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )287/17(؛ وهو مطموس يف املخطوط.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

ســهان الصدقــة الثانيــة، ]وهــم املكاتبــون[)1( آتوهــم مــن الــذي آتاكــم، أي: ســهمهم مــن الصدقــة. 

: ربع املكاتبة)2(. قلت: وهو قول الطربي)3(. وعن أيب عبد الرمحن بن حبيب عن عيلٍّ

ــح أّن األمر فيهــا للنــدب ال الوجوب  وحكــى الطحــاوي هــذه املذاهــب وغريهــا يف اآليــة، ورجَّ

واحلتم)4(.

ــل  ــان أص ــة لبي ــي مهم ــٍر وه ــِن ُعَزْي ــل يف كالم اب ــا مثي ــبق هل ــة مل يس ــادة أصلي ــي زي ــت: وه قل

ــا. ــري غريبه ــة وتفس الكلم

 )4( ]أنايس[:

ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں    ژ ] الفرقان: 49[، ) ع ( مجع إني)5(.

ــاء:  ــه: ژپ پ ڀ ڀژ ] األنبي ــاء: 91[، يف قول ــا 7/أ: ژڀژ ] األنبي ) د ( بعده

91[، ]ومل يقــل[)6(: آيتــن، وقــد ُذِكــر اثنــان؛ ألن معنــى الــكالم ]جعلنامهــا علــا لنــا وحجــة[)7( فــكل 

واحــد منهــا يف معنــى الداللــة عــى اهلل جــل وعــز ]وعــى عظيــم[)8( قدرتــه يقــوم مقــام اآلخــر إذ كان 

أمرمهــا يف ]الداللــة عــى اهلل واحــًدا[)9(. 

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي تفسري لغريب أمهله.

)1( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
)2( أخرجه يف جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )287/17(.

)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )283/17 – 287(.
)4( أحكام القرآن، للطحاوي، )465/2 – 467(.

)5( ابن عزير، )ص: 88(.
)6( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )391/16( وهو مطموس يف املخطوط.

)7( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)8( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)9( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
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)5( ]أخذهتم[:

- وقوله: ژ ھ   ےے  ژ ] احلج: 44[، )ع( أي: أحللت هبم العقاب بعد اإلمالء.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي تفسري لغريب أمهله.

)6( ]نكري[:

- وقولــه: ژۓڭژ ] احلــج: 44[، )ع( أي: تغيــريي مــا كان هبــم مــن نعمــة، وتنكــري ]هلــم 

عــا[)1( كنــُت عليــه مــن اإلحســان إليهــم، أمل أبدهلــم بالكثــرة قلــة؟ وباحليــاة موتــا وهــالكا؟ وبالعارة 

ــدي  ــإين منجــزك وع ــُت هلــم إىل آجاهلــم، ف ــش، وإْن أملي ــك مــن قري بي ــك فعــيل بمكذِّ ــا؟ كذل خراب

فيهــم، كــا أنجــزُت غــريك مــن رســيل وعــدي يف أممهــم، فأهلكُتهــم، وأنجيُتهــم مــن بــن أظهرهــم. 

قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(، والواحــدي)3(. وبنحــوه قــال ابــن أيب زمنــن)4(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي تفسري لغريب اآلية.

  )7( ]حرف بل وبيان اإلعراب[:

ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ    ژ ] األنبياء: 26[ )5(.

ــل هــم  ــُره: ب ــه: ژ ٹ  ٹ  ڤ    ژ رفــع بمضمــٍر تقدي )د( 14/أ: ژ ٹژ اســتدراٌك، وقول

عبــاٌد ُمْكَرُمــوَن. قلــت: وهــو قــول مكــي بــن أيب طالــب)6(، وابــن اجلــوزي)7(.

قلت: وهي زيادٌة استطرادية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابن ُعَزْيٍر هنا وهي بيان إعراب الكلمة.

)1( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )589/16(.

)3( التفسري الوسيط، للواحدي، )274/3(.
)4( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )184/3(.

)5( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.
)6( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )4746/7(.

)7( زاد املسري، البن اجلوزي، )347/5(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)8( ]باخع نفسك[:

قاتــٌل  أي:  )ع(   ،]6 الكهــف:   [ ژ  ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ژ 

نفســك)1(.

ــوك  ق ــك ويصدِّ ــك ب ــن قوم ــا إْن مل يؤم ــك ومهلكه ــل نفس )د( 15/أ: ژ ٿ  ٹ   ژ أي: قات

ــة)2(:  ــال ذو الرم ــرب. ق ــالك يف كالم الع ــل واإله ــو القت ــع ه ــه. والبخ ــم ب ــا جئته ــى م ع

ٍء َنَحْتُه َعْن َيَدْيِه امْلَقاِدُر)3( ََذا اْلَباِخُع اْلَوْجُد َنْفَســُه                    لَِيْ    أاَل َأهيُّ

وعن الضحاك: ژ  ٿ  ٹ   ژ: قاتٌل نفسك عليهم حرًصا)4(.

ــوا مؤمنــن( يف موضــع نصــب بـــ ژٿژ كــا يقــال: زرت عبــد  و)أن( يف قولــه: )أن ال يكون

ــكالم يف )أن(  ــه ال ــكان وج ــتقباًل ل ــد )أن( مس ــذي بع ــل ال ــو كان الفع ــزاء، ول ــو ج اهلل أْن زارين، وه

الكــرس كــا تقــول: أزور عبــد اهلل إن يــزورين. قلــت: وهــو قــول الطــربي)5(. وقــال ابــن أيب زمنــن: 

ــوا هبــذا القــرآن؛ أي: فــال تفعــل«)6(. ــل نفســك إن مل يؤمن »أي: قات

قلت: وهي زيادة يف معنى اآلية الكريمة عى ما ذكره ابُن عزير.

)1( ابن عزير، )ص: 143(.
)2( البيت من الطويل، وهو لذي الرمة يف ديوانه، )ص 1037(. هتذيب اللغة، لألزهري، )117/1(.

)3(  الباخع: اهلالك. الوجد: شّدة الشوق. نحته: رصفته، ينظر: لسان العرب، البن منظور، مادة )بخع(. )وجد(. )نحت(.
)4( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )544/17(.

)5( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي )149/15(، )543/17 – 544(.
)6( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن )270/3(؛ وينظر: التفسري الوسيط، للواحدي، )136/3(.
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)9( ]بغيا[:

ژ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ    ژ ] مريم: 20[، )ع( يعني: فاجرة)1(.

)د( 15/ب: ژہژ ] مريــم: 20[، زانًيــا، ومل يقــل: )بغّيــًة( ألن ذلــك ممــا ُيوصــف بــه النســاء دون 

الرجــال، فجــرى جمــرى امــرأة ]حائــض[)2( وطالــق، وُيَشــبَّه ذلــك بقوهلــم: ملحفــة جديــدة وامــرأة 

قتيــل. قلــت: وهــو قــول الطــربي)3(، وابــن أيب زمنــن)4(، ومكــي بــن أيب طالــب)5(، والواحــدي)6(، 

ــمعاين)7(، والقرطبي)8(. والس

ــًرا  قلــت: وهــي زيــادة يف املعنــى عــى مــا ذكــره ابــن عزيــر، وفيــه بيــان ســبب ورود اللفــظ ُمَذكَّ

مــع أنــه غــري مــراد.

)10( ]ُبْدن[: )ع( مجع َبَدَنة)9(.

ــا:  ــال لواحده ــد يق ــة، وق ــع بدن ــْدن: مج ــج: 36[، والُب )د( 16/أ: ژۀہہژ ] احل

بــدن، وإذا قيــل: بــدن احتمــل أن يكــون مجًعــا وواحــًدا، يــدل عــى أنــه قــد يقــال ذلــك للواحــد قــول 

الشــاعر:

 عــَـيَلَّ ِحَن مَتْــــِلُك اأْلُُمــــوَرا             َصْوم ُشُهوٍر َوَجَبْت ُنُذوَرا
ًعا َمْوُفـوراً )10(        َوَحـــْلق َرْأيِس َوافًِيا َمْضُفـــورًا               َوبــَـَدًنا ُمَدرَّ

)1( ابن عزير، )ص: 144(.
)2( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )488/15، 525(.
)4( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن ،)91/3(.

)5( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4512/7(.
)6( الوجيز، للواحدي، )678(.

)7( تفسري القرآن، للسمعاين، )284/3(.
)8( الامع لحكام القرآن، للقرطبي، )91/11(.

)9( ابن عزير، )ص: 148(.
)10(  األبيات تفرد هبا يف جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )553/16(.
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دير)1(: الَبَدُن؛  والبدن: الضخم من كل يشء، وقيل المرئ القيس بن النعان: صاحب اخلََوْرَنِق والسَّ

َن تبدينًا.  لِضَخِمه، ويقال للرجل إذا ضخم: قد بدن بدنا وبدانًة. فإذا أسّن واسرتخى حلُمه يقال: قد بدَّ

ًعا: جُمَلَّاًل. قلت: وهو قول الطربي)2(، وابن العريب)3(. يعني: ُمَدرَّ

قلت: وهي زيادٌة قصَد الدمياطي هبا زيادة بيان معنى اآلية الكريمة.

)11( ]تفث[:

ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ ] احلج: 29[، )ع( أي: تنظيفهم)4(.

ــن  ــن اب ــة. وع ــة واملزدلف ــف بعرف ــار واملوق ــي احلج ــا ورم ــك كّله ــُث: املناس )د( 18/ب: التََّف

عمــر: مــا عليهــم مــن احلــج مــن الســعي والطــواف وغــري ذلــك. قلــت: وحــكاه اجلصــاص)5( عــن 

ابــن عبــاس وغــريه.

ــد  ــى واح ــى معنً ــر ع ــن عزي ــار اب ــى اقتص ــي ع ــا الدمياط ــتدرك فيه ــادٌة اس ــي زي ــت: وه قل

ــكل  ــامل ل ــه ش ــذا، وأن ــن ه ــم م ــمل وأع ــظ أش ــي أّن اللف ــنَّ الدمياط ــف، فب ــو التنظي ــظ وه يف اللف

ــك.  املناس

ــربي:  ــال الط ــد ق ــف؛ فق ــر يف التنظي ــن عزي ــره اب ــا ذك ــق م ــربي)6( يواف ــن كالم الط ــر م ــن الظاه لك

»ثــم ليقضــوا مــا عليهــم مــن مناســك حجهــم: مــن حلــق شــعر، وأخــذ شــارب، ورمــي مجــرة، وطــواف 

ــواف  ــربي: »وط ــول الط ــدا ق ــر، ع ــن عزي ــره اب ــذي ذك ــف ال ــى التنظي ــن معن ــب م ــذا قري ــت«. وه بالبي

ــم. ــا؛ واهلل أعل ــك كله ــى املناس ــث ع ــم التف ــي لتعمي ــع الدمياط ــذي دف ــو ال ــذا ه ــه ه ــل قول ــت« ولع بالبي

)1( اخلورنق: قرص النُّْعَان اْبن امْلُنْذر، والسدير: هنر بِنَاِحَية احْلرَية. ينظر: رشح ديوان احلمسة، للتربيزي، )205/1(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )552/16(.

)3( أحكام القرآن، البن العريب، )290/3(.
)4( ابن عزير، )ص: 164(.

)5( أحكام القرآن، للجصاص، )73/5(.
)6( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )525/16 – 526(.
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)12( ]ثاين عطفه[:

ژ چ  چ  چ        چ  ڇ  ڇڇ  ژ ] احلج: 9[، )ع( أي: عاداًل جانبه)1(.

)د( 22/أ: ژ چ  چ ژ يقــول: ُيْعــِرُض عــن ِذْكــري ال يريــد أْن يســتمع مــا قيــل لــه، ويقــال: 

ــِرئ: ژ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ   ا. وُق ــرْبً ــه ِك ــا عنَق ــق الوًي ــن احل ــِرض ع ژ چ  چ  ژ ُيْع

پ  ڀ   ژ ] املنافقــون: 5[، اآليــة. ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ] لقــان: 7[، قلــت: وهــو قــول 

الطــربي)2(، وابــن أيب زمنــن)3(، ومكــي بــن أيب طالــب)4(.

قلت: وهي زيادٌة كالرح والتفصيل ملا ذكره ابن عزير يف كالمه.

)13( ]جاسوا[:

 [ ژ  ں    ں   ڱ   ڱڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ژ 

اإلرساء: 5[، )ع( أي: عاثــوا )5(.

ــة  ــن صف ــد م ــو ُمَوحَّ ــه، وه ــَد وجعل ــد اجلس ــاء: 8[، فوحَّ )د( 23/أ: ژ ھ  ھ  ے   ژ ] األنبي

اجلاعــة؛ وإنــا جــاز ذلــك ألن اجلســد بمعنــى املصــدر، كــا يقــال يف الــكالم: ومــا جعلناهــم خلقــا ال 

يـأكلـــــون، يقـــــول: جعلناهــم يــا حممــد جســًدا مثلــك يأكلــون الطعــام. ژ ڭ  ڭ           ڭ  ژ ] األنبيــاء: 

ــت:  ــوا. قل ــاًدا فات ــًرا أجس ــوا ب ــم كان ــون، ولكنه ــون وال يفن ــا ال يموت ــوا أرباًب ــول: وال كان 8[، يق

وهــو قــول الطــربي)6(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي بيان لغريب اآلية وتفسريها.

)1( ابن عزير، )ص: 185(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )468/16 – 470(.

)3( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )172/3(.
)4( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4849/7(.

)5( ابن عزير، )ص: 191(.
)6( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )229/16، 230(.
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باب اليم املضمومة.	 

)14( ]المعة[)1(:

ــع فيــه خلــُق الســاوات واألرض. قــال: كانــت  ي يــوم اجلمعــة؛ ألنــه مُجِ )د( 23/أ: إنــا ُســمِّ

ســاًء واحــدة ففَتَقهــا ســبع ســاوات يف يومــن، يف اخلميــس واجلمعــة. قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(، 

ومكــي بــن أيب طالــب)3(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر.

)15( ]جذاذا[:

ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ژ ] األنبياء: 58[، )ع( أي: فتاتاً )4(.

)د( 23/ب: جــذاذا مثــل احلطــام، وهــو قــول ابــن عبــاس. وعــن قتــادة: نجعلهــم جــذاذا، أي: 

قطًعــا. ومــن قــرأ )فجعلهــم ِجــذاذا( بالكــرس)5( فهــو مجــع جذيــذ مثــل: خفيــف وخفــاف، وكريــم 

وكــرام.

ــم  ــل كري ــذ مث ــع جذي ــى مج ــادة معن ــي زي ــادة الدمياط ــربي)6(. ويف زي ــول الط ــو ق ــت: وه قل

ــر. ــن عزي ــك يف كالم اب ــبق ذل ــن س ــرام، ومل يك وك

)1( ابن عزير، )ص: 193(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )462/1(، )257/16(، )393/20(. 

)3( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )211/1(.
)4( ابن عزير، )ص: 195(.

)5( وهي قراءة الكسائي. ينظر: السبعة ف القراءات، البن جماهد، )ص: 429(.
)6( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )293/16(.
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)16( ]حنانا[:

ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ    ژ ] مريــم: 13[، )ع( أي: رمحــًة مــن عندنــا)1(.)د( 25/ب: قــال ابــن 

ــو  ــم: ه ــال بعضه ــك)3(، فق ــة يف حناني ــل العربي ــف أه ــا( «)2(؟. واختل ــا )حنان ــا أدري م ــاس: »م عب

تثنيــة حنــان، وقــال آخــرون: هــي لغــٌة وليســت بتثنيــة، قالــوا: وذلــك كقوهلــم: حواليــك وَدَواَلْيــك، 

كــا قــال الشــاعر: 

ًبا َهَذاَذْيَك)4( َوَطْعنًا َوْخَضا)5(                  ......................... رَضْ

وأصــل احلنــان مــن قــول القائــل: حــن فــالٌن إىل كــذا وكــذا إذا ارتــاح إليــه واشــتاق، ثــم يقــال: 

نَّــى فــالن عــى فــالن إذا تعطــف عليــه ورقَّ لــه وَرمِحــه، كــا قــال الشــاعر: حَتَ

ـــْن َعيَلَّ َهــــَداَك امْلَِليُك                         َفــــإِنَّ لِكـــُـلِّ َمَقـاٍم َمَقـااَل)6( نَـّ حَتَ

             بمعنــى: تعطَّــف عــيّل، فاحلنــان مصــدر حــنَّ فــالن عــى فــالن ِيــنُّ عليــه حنينــا وحنانــا، ومــن 

ذلــك قيــل لزوجــة الرجــل: َحنَُّتــه لتحنُّنــه عليهــا وتعطفــه، كــا قــال الشــاعر: 

)1( ابن عزير، )ص: 206(.
)2( أخرجه يف جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )477/15(.

)3( الكتاب، لسيبويه )348/1(. املقتضب، للمربد )223/3(. الصول ف النحو، البن الرساج، )252/2(.
)4( هذاذيك: قطعا بعد قطع. ينظر: الدر الفريد وبيت القصيد، للمستعصمي، )78/2(.

ــي،  ــة، للعين ــد النحوي ــدادي، )106/2(؛ واملقاص ــادر البغ ــد الق ــة الدب، لعب ــه ،)140/1(؛ وخزان ــاج يف ديوان ــز للعج )5(  الرج
.)399/3(

رضبــا هذاذيــك: أي رضبــا هيــذ هــذا بعــد هــذ، واهلــذ: اإلرساع يف القطــع وغــريه. وخضــا، الوخــض: الطعــن الــذي يصــل إىل 
اجلــوف، وقيــل: العكــس، واملــراد: الطعــن الــذي يــرسع إىل املــوت. عــايص العــروق: هــو العــرق الــذي يســيل وال يرقــأ دمــه، 
ومجعــه عــواص. النحضــا؛ النحــض: اللحــم املكتنــز كلحــم الفخــذ. ينظــر: أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك، البــن هشــام 

)98/3(؛ معجــم مقاييــس اللغــة، البــن فــارس، )94/6(؛ رشح املفصــل، البــن يعيــش )119/1(.
)6(  البيــت مــن املتقــارب، وهــو للحطيئــة يف ديوانــه، )ص: 72( ؛ ولســان العــرب، البــن منظــور، )573/11(. )قــول(. )130/13(. 

)حنن(.
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يِن َحنٌَّة َوَبْيــــُت)1( ْيُت                           َومَلْ َتِضْ َوَلْيَلٍة َذاِت ُدًجى رَسَ

قلت: وهو قول الطربي)2(، وابن أيب زمنن)3(، والسمعاين)4(.

قلت: وهذا االستطراد يف بيان معنى )حنانيك( مل يسبق له مثيل يف كالم ابن عزير.

)17( ]حصب[:

)ع( حطــب  ] األنبيــاء:98[،  ژ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ژ 

ــم)5(. جهن

)د( 26/أ: ژ ہ  ہ  ژ معنــاه: وقــود جهنــم وشــجرها. عــن جماهــد قــال: حطــب 

جهنــم)6(.

ــب  ــرأ )حط ــه ق ــالم أن ــه الس ــيّل علي ــن ع ــْرَوى ع ــم()7(. وُي ــب جهن ــة: )حط ــراءة عائش ويف ق

ــاد)9(. ــة الض ــم( معجم ــب جهن ــرأ )حض ــه ق ــاس أن ــن عب ــن اب ــاء)8(. وع ــم( بالط جهن

و ژ ہ  ہ  ژ مــن قوهلــم: حصبــت الرجــل إذا رميته، كمـــا قــال جل وعـــز: ژ چ    چ   چ  

ڇ  ژ ] القمــر: 34[، فمعنــى ذلــك أهنــم تقــذُف جهنــُم هبــم فيهــا.

)1(  الرجــز أليب حممــد الفقعــي يف لســان العــرب، البــن منظــور )131/13( )حنــن(. ولرؤبــة يف إصــلح املنطــق، البــن الســكيت، 
)ص:136(.  واملحتســب، البــن جنــي )290/2(.

)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )477/15 - 479(.
)3( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )89/3(.

)4( تفسري القرآن، للسمعاين، )282/3(.
)5( ابن عزير، )ص: 207(.

)6( تفسري جماهد، ملجاهد، )ص: 475(، وجامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )413/16(.
)7( املحتسب، البن جني، )66/2(؛ والبحر املحيط، أليب حيان األندلي، )340/6(.

)8( تفسري جماهد، ملجاهد، )ص: 475(؛ واملحتسب، البن جني، )66/2(؛ والبحر املحيط، أليب حيان األندلي، )340/6(.
ــان ف تأويــل القــرآن، للطــربي، )413/16(؛ والبحــر  )9( وقــرأ هبــا أيًضــا احلســن. املحتســب، البــن جنــي، )66/2(؛ وجامــع البي

ــي )340/6(. ــان األندل ــط، أليب حي املحي
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وأمــا قــراءة ابــن عبــاس بالضــاد معجمــة؛ فإّنــه أراد أهنــم الذيــن ُتســجر هبــم جهنــم، وذلــك أن 

كل مــا طبختــه النــار وأشــعلته فهــو حصــب هلــا.

ــرب  ــن أخ ــن الذي ــر املعبودي ــا ذك ــاء: 98[، إن ــه: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ژ ] األنبي وقول

أهنــم حصــب جهنــم )بــا( ومل يقــل: ومــن تعبــدون. فمعلــوم بقولــه: ژ  ڻ  ۀ  ژ أنــه إنــا أريــد 

بــه األصنــام واآلهلــة املتخــذة مــن احلجــارة واخلشــب ال مــن كان مــن املالئكــة واإلنــس مثــل عيســى 

ــو  ــت: وه ــم. قل ــب جهن ــن دون اهلل حص ــدون م ــن تعب ــم وم ــال: إنك ــس لق ــو أراد اإلن ــر، ول وُعَزي

قــول الطــربي)1(.

، واملــراد هبــم يف اآليــة  قلــت: ويف كالم الدمياطــي زيــادة عــن املعبوديــن مــن دون اهلل عــزَّ وجــلَّ

الكريمــة، ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر، وفيــه كذلــك زيــادة تفصيــل يف معنــى ژ  ہ  ہ  ژ

 )18( ]حرث[:

ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

ھ  ژ ] الشــورى: 20[، )ع( عمــل اآلخــرة)2(.

)د( 26/أ: ژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ژ ] األنبيــاء: 78[، قــال: احلــرث النبــت، ويقــال: الكــرم. قلــت: 

وهــو قــول الطــربي)3(، ومكــي بــن أيب طالــب)4(، واملــاوردي)5(.

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر، زاد الــكالم عــى احلــرث يف 

ــر عــى ژ ڳ  ڳ    ژ ]الشــورى: 20[ . قصــة داود وســليان عليهــا الســالم، بمناســبة كالم ابــن عزي

)1( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )411/16(.
)2( ابن عزير، )ص: 209(.

)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )320/16(.
)4( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4785/7(.

)5( النكت والعيون، للاوردي، )456/3(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)19( ]حرم[:

ژ گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ژ ] املائدة: 1[، )ع( أي: حُمرمون)1(.

] احلــج: 30[، قــال جماهــد: احلرمــة مكــة واحلــج  ژ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ژ  )د( 27/أ: 

ــت  ــرام، والبي ــعر احل ــال: ژ ۆ  ۆ  ژ: املش ــه)2(. ويق ــن معاصي ــه م ــى اهلل عن ــا هن ــرة، وم والعم

احلــرام، واملســجد احلــرام، والبلــد احلــرام. قلــت: وهــذا القــول األخــري حــكاه الطــربي)3( عــن ابــن 

زيــد. وقــال اجلصــاص: »يعنــي بــه - واهلل أعلــم - اجتنــاب مــا حــرم اهلل عليــه يف وقــت اإلحــرام، 

تعظيــا هلل عــزَّ وجــلَّ واســتعظاًما ملواقعــة مــا هنــى اهلل عنــه يف إحرامــه، صيانــة حلجــه وإحرامــه؛ فهــو 

ــه«)4(. ــرك اســتعظامه والتهــاون ب ــه مــن ت ــد رب ــه عن خــري ل

قلــت: وهــي زيــادة اســتطرادية يف بيــان بعــض معــاين املــادة اللغويــة )حــرم( ومل يســبق ذلــك يف 

كالم ابــن عزيــر.

)20( ]حقب[:

)ع( أي:  ] الكهــف: 60[،  ژ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ژ 

ــًرا )5(. ده

)د( 27/أ: وقــال بعضهــم: ســبعون خريًفــا، وهــو واحــٌد، وجُيمــع قليلــه وكثــريه أحقاًبــا، وقــد 

تقــول العــرب: كنــت عنــده حقبــة مــن الدهــر، وجيمعوهنــا ُحُقًبــا. ويقــال: جممــع البحريــن: طنجــة، 

ويقــال: بحــر فــارس والــروم، فبحــر الــروم ممــا يــيل املغــرب، وبحــر فــارس ممــا يــيل املــرق. قلــت: 

)1( ابن عزير، )ص: 212(.
)2( أخرجه يف جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )534/16(.

)3( التخريج السابق.
)4( أحكام القرآن، للجصاص، )76/5(.

)5( ابن عزير، )ص: 212(.
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وهــو قــول الطــربي)1(، وابــن أيب زمنــن)2( يف احلقــب. وقــول الطــربي)3( ومكــي بــن أيب طالــب)4(، 

والواحــدي)5(، يف ژ ۆئ  ژ ] الكهــف: 60[، وحــكاه ابــن أيب زمنــن)6( عــن قتــادة.

قلــت: وهــي زيــادة فيهــا رشح وبيــان مــا ذكــره ابــن عزيــر مــع زيــادة تفســري ژ  ۆئ  ۈئ  

ژ ومل يســبق هــذا عنــد ابــن عزيــر.

)21( ]خشع[:

] األنبيــاء: 90[،  ژ  ې  ې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ژ 

ــن)7(. )ع( أي: متواضع

ــوا  ــب، فغض ــوعهم يف القل ــون: 2[، قــال: خش )د( 27/ب: ژ ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ ] املؤمن

بذلــك البــرص، وخفضــوا بــه اجلنــاح، عــن احلســن)8(. وعــن عــيّل عليــه الســالم - وُســئل عــن قولــه:  

ــل  ــن للرج ــب، وأْن ُتل ــوع يف القل ــك، واخلش ــت يف صالت ــال: ال تلتف ژ ٻ  پ  پ  پ  پ     ژ ق

ــون)10(.  ــن:  ژ پ     ژ خائف ــن احلس ــك«)9(. وع ــلم كتَف املس

)1( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )309/15(.
)2( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )71/3(.

)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )308/15(.
)4( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4416/6(.

)5( الوجيز، للواحدي، )666(.
)6( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )71/3(.

)7( ابن عزير، )ص: 216(.
)8( أخرجه يف جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )8/17(.

)9( السابق، )8/17، 9(.
)10( السابق، )9/17(.

258



ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

وعــن ابــن عبــاس: »خائفــون ســاكنون«)1(. قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(. وقــال اجلصــاص: 

ــة  ــات واحلرك ــرك االلتف ــل وت ــالة والتذل ــكون يف الص ــن الس ــا م ــاين كله ــذه املع ــم ه ــوع ينتظ »اخلش

واخلــوف مــن اهلل تعــاىل«)3(.

قلــت: وهــي زيــادة يف بيــان معنــى اخلشــوع مــن جهــة، وموضعــه مــن جهــة أخــرى، فأمــا بيــان 

معنــاه فقــد زاد الدمياطــي ذلــك رشًحــا وبياًنــا، وأمــا موضــع اخلشــوع فلــم يســبق عنــد ابــن عزيــر.

)22( ]َخْرج[:

ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   ی      ی  ی     ژ ] املؤمنون: 72[، )ع( وخراًجا: إتاوة وغّلة)4(.

)د( 27/أ: ژ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ ] النــور: 33[، قــال مالــك بــن أنــس: »اخلــري القــوة 

ــن  ــٍة)6(. وع ــاًء وأداَء أمان ــا ووف ــن: ژ ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ صدق ــن احلس ــس ع ــن يون واألداء«)5(. وع

طــاووس وجماهــد قــال: ژ ڃ  چچ  ژ أي:مــاال وأمانــة)7(. وعــن أيب صالــح  ژ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ قــال: 

ــا)9(.  ــاء، أو أحدمه ــا ووف ــال: صدق ــم: ژ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ ق ــن إبراهي ــرية ع ــن مغ ــة)8(. وع أداء أمان

عــن عطــاء ژ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ قــال: أداًء ومــااًل)10(. وعن َعبِيــَدَة: ژ  ڃ    ڃ  ژ عندهم أمانــًة)11(. وعن 

ــًة)12(. وعــن ابــن زيــد: ژ  ڃ    ڃ  ڃ   ــا وأمان ــا ووفــاًء ودينً ســفيان ژ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ يعنــي: صدًق

)1( السابق، )7/17(.

)2( السابق، )6/17(.
)3( أحكام القرآن، للجصاص، )91/5(.

)4( ابن عزير، )ص: 220(.
)5( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب )5083/8(. املحرر الوجيز، البن عطية، )181/4(.

)6( تفسري ابن فورك، البن فورك، )142/1(.
)7( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )279/17(؛ تفسري ابن أب حاتم، )2584/8(.

)8( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )279/17(.
)9( السابق.

)10( السابق، )280/17(.
)11( تفسري عبد الرزاق، لعبد الرزاق، )438/2(.

)12( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )280/17(.
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چچ  ژ قــال: إن علمــَت فيــه خــرًيا لنفســك، يــؤدي إليــك، ويصُدُقــَك مــا حّدثــك فكاتبــه)1(. وعــن 

ابــن عبــاس: ژ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ يقــول: »إن علمتــم هلــم مــااًل«)2(. وعــن جماهــد قــال: مــاال)3(. وعــن 

عطــاء قــال: مــاال)4(. وقــال غــالٌم لســلاَن: كاتبنــي، قــال: لــك مــال، قــال: ال، ولكنــي أســأل الناس، 

قــال: أفرتيــد أن ُتطعمنــي أوســاخ أيــدي النــاس. وُيــروى: تأمــرين أن آكل غســالة أيــدي النــاس)5(. 

وعــن الضحــاك  ژ  ڃ    ڃ  ژ عندهــم مــاال)6(.

والصــواب يف ذلــك قــول مــن قــال: إن علمتــم فيهــم قــوًة عــى االحــرتاف واالكتســاب، ووفــاًء 

بــا أوجــب عــى نفســه، وصــْدق هلجــٍة، وذلــك أن هــذه املعــاين هــي األســباب التــي بمــوىل العبــد 

احلاجــة إليهــا إذا كاتــب عبــده ممــا يكــون يف العبــد، فأمــا املــال - وإن كان مــن اخلــري - فــال يكــون يف 

العبــد، وإنــا يكــون عنــده أو لــه، واهلل جــلَّ وعــزَّ إنــا أوجــب علينــا مكاتبــة العبــد إذا علمنــا فيــه خرًيا 

ــه املــال. قلــت: وهــو  ــا عنــده أو لــه، فلذلــك مل يقــل: إن اخلــري يف هــذا املوضــع معنــيٌّ ب ال إذا علمن

قــول الطــربي بعدمــا حكــى األخبــار الســابقة عّمــن ُذِكــروا هنــا)7(، والطحــاوي)8(، والواحــدي)9(.

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر وهــي توضيــح مهــم يف بيــان 

غريــب اآليــة وتفســريها.

)1( السابق.

)2( السابق.
)3( تفسري جماهد، ملجاهد، )ص: 220(.

)4( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )281/17(.
)5( تفسري القرآن، للسمعاين، )527/3(.

)6( الكشف والبيان ، للثعلبي، )96/7(؛ اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )5084/8(.
)7( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )277/17 - 282(.

)8( أحكام القرآن، للطحاوي، )456/2 – 458(.
)9( التفسري الوسيط، للواحدي، )319/3(.

260



ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)23( ]اخلبيثني[:

أي:  )ع(   ،]26 النــور:   [ ژ  ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ژ 

ــاس)1(. ــن الن ــن م ــكالم للخبيث ــن ال ــات م اخلبيث

ــات  ــاس للطيب ــن الن ــون م ــول، والطيب ــات يف الق ــال للخبيث ــن الرج ــون م )د( 28/ب: اخلبيث

ــات مــن األعــال للطيبــن مــن  ــة للخبيثــن مــن الرجــال، والطيب يف القــول، ويقــال: األعــال اخلبيث

الرجــال، ويقــال: اخلبيثــات مــن النســاء للخبيثــن مــن الرجــال، واخلبيثــون مــن الرجــال للخبيثــات 

مــن النســاء، وكان عبــد اهلل بــن ُأيَبٍّ خبيًثــا، وكان أوىل بــأْن تكــون لــه اخلبيثــة ويكــون هلــا، وكان رســول 

اهلل  طيًبــا وكان أوىل أن تكــون لــه الطيبــة، وكانــت عائشــة الطيبــة، وكانــت أوىل أن يكــون 

هلــا الطيــب. قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(، واجلصــاص)3(، وحــكاه مكــي بــن أيب طالــب عــن ابــن 

ــد)4(. ــاء وجماه ــري وعط جب

قلــت: وقــد زاد الدمياطــي يف كالمــه تفســرًيا آخــر، وهــو اخلبيثــون مــن الرجــال للخبيثــات مــن 

النســاء، والطيبــون مــن الرجــال للطيبــات مــن النســاء.

)24( ]ذو القرنني[:

ژ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ژ ] األنبياء: 87[ )5(.

ــا  ــمه مرزي ــرص اس ــل م ــن أه ــاًل م ــن كان رج ــف: 86[، ذو القرن )د( 31/أ: ژ ڦ  ڦ  ژ ] الكه

ــة اليونــاين، مــن ولــد يونــن بــن يافــث بــن نــوح. وعــن خالــد بــن معــدان أن رســول اهلل  بــن مردب

)1( ابن عزير، )ص: 220(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )232/17(.

)3( أحكام القرآن، للجصاص، )33/5(.
)4( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )5056/8(؛ وينظر: معامل التنزيل ف تفسري القرآن، للبغوي، )28/6(.

)5( ابن عزير، )ص: 235(.
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ــال  ــباب«)1( ق ــا باألس ــن حتته ــَح األرض م ــك مس ــال: »َمَل ــن، فق ــن ذي القرن ــئل ع  ُس

ــا ذا القرنــن، فقــال: »اللهــم غفــرًا أمــا  ــن اخلطــاب رجــاًل يقــول: آلخــر: ي ــد: وســمع عمــر ب خال

  رضيتــم أن تســموا بأســاء األنبيــاء حتــى تســموا بأســاء املالئكــة« فــإن كان رســول اهلل

ــه، والباطــل مــا خالفــه.  ــال ذلــك، فاحلــق مــا قال ق

قــال وهــب بــن منبــه: ذو القرنــن رجــل مــن الــروم ابــن عجــوز مــن عجائزهــم ليــس هلــا ولــد 

ــا مــن نحــاس،  ي ذا القرنــن أن صفحتــي رأســه كانت ــا ُســمِّ غــريه، وكان اســمه اإلســكندريس، وإن

ــا، قــال اهلل : »يــا ذا القرنــن إين باعثــك إىل أمــم األرض« يف حديــث طويــل.  وكان عبــدا صاحلً

قلــت: ذكــر ذلــك كلــه الطــربي)2(، ومكــي بــن أيب طالــب)3(.

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر وهــي تفســري لعلــم مذكــور 

يف القــرآن الكريــم.

)25( ]نكتة بلغية[:

ژ ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ    ژ ] الكهف: 101[ )4(.

ْكــر موضــع املــدح والــذم، فيقولــون: ســمعنا فالنــا يذكــر فالنــا،  )د( 31/ب: العــرب تضــع الذِّ

أي: يذكــره بقبيــح ويعيبــه، ومنــه قــول عنــرتة:

  اَل َتْذُكِري َفَريِس َوَما َأْطَعْمُتــُه                     َفَيُكوَن ِجْلُدِك ِمْثَل ِجْلِد اأْلَْجَرِب)5(

)1( أخرجه يف جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )390/15(؛ والعظمة، أليب الشيخ، )1479/4(.
)2( أخرجه يف جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )389/15(. والعظمة، أليب الشيخ، )1479/4( عن وهب بن منبه.

)3( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4449/6(.
)4( ابن عزير، )ص: 237(.

)5( البيــت مــن الكامــل، وهــو لعنــرتة بــن شــداد يف ديوانــه، )ص: 272(؛ ولســان العــرب، البــن منظــور، )311/4( )ذكــر(؛ وتــاج 
العــروس، الزبيــدي، )387/11 ( )ذكــر(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

ــه ژ  ٻ   ــري، ومن ــره بخ ــري[)1( أي: يذك ــر ]بخ ــمعناه يذك ــري، وس ــريس ومه ــي ف أي: ال تعيب

پ       پ   پ   ژ ] األنبيــاء: 36[، أي: مــا يتخــذوك إال ســخريا ژ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٺ   ٺ    ٺ  ٺ    ژ ] األنبيــاء: 36[، يقــول جــّل وعــّز: فيعجبــون يا حممــد مــن ذكــري آهلتهــم 

بســوء وهــي ال تــض وال تنفــع وهــم بذكــر الرمحــان الــذي خلقهــم وأنعــم عليهــم ]ومنــه[)2( نفعهــم، 

وبيــده رضهــم، وإليــه مرجعهــم، بــا هــو أهلــه منهــم أن يذكــروه بــه كافــرون.

وقوله: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ ] األنبياء: 60[، قال: يعيبهم. 

وقولــه: ژ چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ       ژ ] األنبيــاء: 105[، قــال: الذكــر الــذي يف الســاء، 

وقيــل: الذكــر أم الكتــاب عنــد اهلل الــذي ُكتبــت فيــه األشــياء قبــل ذلــك. ويقــال: كتبنــا يف القــرآن 

ــي)4(. ــربي)3(، والقرطب ــول الط ــو ق ــت: وه ــوراة. قل ــد الت ــن بع م

قلت: وهي زيادة أشبه بالرح والبيان والتفصيل مع زيادة الكالم عى أم القرآن.

)26( ]الرغب والرهبة[:

ژ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ېې  ې   ې  ى  ى  ائ      ائ  

ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ژ ] األنبيــاء: 90[)5(.

ــه  ــن رمحت ــون م ــا يرج ــة في ــا رغب ــوا يعبدونن ــول: كان )د( 31/ب: ژ      ائ  ەئ  ەئوئ  ژ يق

ــذا  ــاء يف ه ــى بالدع ــه، وعن ــم معصيت ــه وركوهب ــم عبادت ــه برتكه ــه وعقاب ــن عذاب ــة م ــه، ورهب وفضل

املوضــع: العبــادة. كــا قــال: ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ ژ ] مريــم: 48[، اآليــة. ويقــال: 

)1( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)2( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )270/16(.

)4( الامع لحكام القرآن، للقرطبي، )288/11(.
)5( ابن عزير، )ص: 239، 243(.
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ژ ەئ  ەئوئ  ژ خوفــا وطمعــا، والينبغــي ألحدمهــا أن يفــارق اآلخــر. قلــت: وهــو قــول الطــربي)1(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي بيان إليضاح معنى اآلية.

)27( ]ُرحا[:

ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ژ ] الكهف: 81[، )ع( أي: رمحًة)2(.

ــا  ــض صالًح ــه اخل ــذي قتل ــالم ال ــن الغ ــرًيا م ــف: 81[، أي: خ )د( 33/أ: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ژ ] الكه

ــن  ــا م ــرَّ هب ــه وأب ــًة بوالدي ــالم. ژ ۇ  ۆ     ژ أي: رمح ــال: اإلس ــال: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ژ ق ــا، ويق ودينً

ــُم  ــول، والُرح ــن املقت ــواه م ــه أب ــرُب أن يرمح ــال: أق ــرًيا، ويق ــال:  ژ ۇ  ۆ   ژ أي: خ ــول، ويق املقت

ــرازي)5(. ــدي)4(، وال ــربي)3(، والواح ــول الط ــو ق ــت: وه ــا. قل ــًة وُرمُحً ــه رمح ــدر رمحُت مص

قلت: اقترص ابن عزير عى تفسريها بالرمحة، وزاد الدمياطي املعاين األخرى الواردة يف كالمه.

)28( ]زهق[:

ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ  ژ ] اإلرساء: 81[ )ع( أي بطــَل الباطــُل، ومــن هــذا: 

ُزُهــوق النفــس: وهــو بطالهنــا )6(.

ــس،  ــي إبلي ــرآن، ژ گ  ڳژ  اجلن ــي الق ــاء: 18[ يعن ــه: ژ گ  گ  گ    ژ ] األنبي )د( 34/أ: وقول

ژ    ڳ  ژ يقــول: فُيهلكــه، كــا يدمــُغ الرجــُل الرجــَل بــأن يشــجه عــى رأســه شــجًة تبلــُغ الّدمــاغ، 

فــإذا بلغــت الشــجُة ذلــك املوضــع مــن املشــجوج مل يكــن لــه بعدهــا حيــاة ژ ڳ  ڳ  ڱڱ  ژ.

)1( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )389/16(.
)2( ابن عزير، )ص: 249(.

)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )360/15(.
)4( التفسري الوسيط، للواحدي، )161/3(.

)5( مفاتيح الغيب، للرازي، )492/21(.
)6( ابن عزير، )ص: 255(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

  يقــول: فــإذا هــو ذاهــب هالــك مضمحــلٌّ ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں     ژ أي: مــن وصفكــم ربكــم 

ــًدا وزوجــًة، جــّل وتعــاىل عــن  ــه ]اختــذ[)1( ول ــه وقيلكــم: إن ــه وفريتكــم علي جــلَّ وعــزَّ بغــري صفت

ــن أيب  ــربي)2(، واب ــول الط ــو ق ــت: وه ــون. قل ــون ترك ــون، وتصف ــون: تكذب ــال: تصف ــك، ويق ذل

ــن)3(. زمن

قلــت: زاد الدمياطــي معنــى شــج رأس اجلنــي، وهــالك الباطــل، ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن 

عزيــر.

)29( ]السبب[:

 ژ ڀ  ڀ     ژ ] الكهف: 85[، )ع( أي: طريًقا)4(.

)د( 36/أ: ژ ڀ  ڀ     ژ قــال: منــزال وطرقــا مــا بــن املــرق واملغــرب، ويقــال: ژ  ڀ     ژ طــريف 

األرض، ويقــال: منــازل األرض ومعاملهــا. 

ــم،  ــو العل ــه وه ــه إلي ــبب ب ــا يتس ــي: م ــف: 84[، يعن ــه:  ژ پ  پ  پ        پ  ڀ    ژ ] الكه ــا قول وأم

ــاس: ژ پ  پ  پ        پ  ڀ  ژ . ــن عب ــن اب وع

  قال: علا. قلت: وهو قول الطربي)5(، والواحدي)6(، والبغوي)7(.

قلــت: ذكــر الدمياطــي ثالثــة تفســريات يف بيــان الســبب: أوهلــا: الطريــق، وقــد ســبق عنــد ابــن 

عزيــر، وثانيهــا: الطــرف، وثالثهــا: املنــزل، ومل يســبق الثــاين والثالــث عنــد ابــن عزيــر.

)1( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )240/16(.

)3( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )143/3(.
)4( ابن عزير، )ص: 266(.

)5( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )372/15(.
)6( الوجيز، للواحدي، )670(.

)7( معامل التنزيل ف تفسري القرآن، للبغوي، )199/5(.
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)30( ]سبحان[:

 ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ              ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ژ ] الفرقــان: 18[ ، )ع( تنزيــه وتــربيء للــرب 

.)1 (

)د( 38/أ: )ســبحان( اســٌم ُوِضــع موضــع املصــدر ]فنصــب؛ ألنــه غــري موصــوف[)2( وللعرب 

يف التســبيح أماكــن تســتعمله فيهــا، فمنهــا الصــالة، ومنــه قولــه تعــاىل: ژ ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ژ ] 

ــم: 28[،  ــه: ژ گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ    ژ ]القل ــه قول ــتثناء، ومن ــن. ومنهــا: االس ــن املصّل ــات: 143[، أي: م الصاف

ــى: ژ  ڀ  ڀ    ــه تعالـ ــك)3( قول ــى ذاك ذل ــل ع ــن، والدلي ــل اليم ــٌة أله ــي لغ ــتثنون، وه ــوال تس أي: ل

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ ] القلــم: 17، 18[، ثــم قــال: ژ گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳژ ] القلــم: 28[ 

فذكرهــم ]تركهــم[)4( االســتثناء)5(.

ــوُر  ــا أدركــت مــن يشٍء«)6( أي: ن ــُبحات وجهــه م ــور، ويف احلديــث: »ألحرقــت ُس ومنهــا الن

وجهــه. قلــت: وهــو قــول الطــربي)7(، ومكــي بــن أيب طالــب)8(.

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر، وهــي توضيــح ملعنــى اآليــات 

املذكورة.

)1( ابن عزيز، )ص: 275(.
)2( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.

)3( هكذا وردت العبارة يف املخطوط.
)4( زيادة يلتئم هبا السياق مثبتة من الطربي.

)5( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )412/14(.
)6( أخرجه مسلم )161/1( كتاب اإليان، باب: يف قوله : »إن اهلل ل ينام«، )179/293(.

)7( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )412/14(.
)8( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4123/6(.
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)31( ]دونا سرتا[:

ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    ژ ] الكهف: 90[ )1(.

)د( 39/أ: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ژ قــال: مل يبنــوا فيهــا قــط ومل يبــن عليهــم قــط بنــاء، فكانــوا 

إذا طلعــت الشــمس دخلــوا رسابــا هلــم أو دخلــوا البحــر، فــإذا غابــت خرجــوا، ويقــال: هــم الزنــج. 

قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(.

قلت: وهي زيادة أصليةمل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر.

)32( ]الضد[:

ژ چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    ژ ] مريم: 82[، )ع( أي عوًنا عى عذاهبم يوم القيام)3(.

ــدو،  ــا الع ــد هاهن ــال: الض ــاء، ويق ــال: قرن ــا، ويق ــال: عون )د( 44/أ: ژ ڇ   ڇ  ڍ    ژ ق

ــن أيب  ــربي)4(، واب ــول الط ــو ق ــت: وه ــالء. قل ــد الب ــال: الض ــداء، أو يق ــه: ژ  ڍ  ژ  أي: أع فقول

ــب)6(. ــن أيب طال ــي ب ــن)5(، ومك زمن

ــالء، ومل  ــدو، والب ــون، والع ــي: الع ــا، وه ــد هن ــريات للض ــة تفس ــي ثالث ــر الدمياط ــت: ذك قل

ــط. ــري األول فق ــوى التفس ــر س ــن عزي ــد اب ــبق عن يس

)1( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )381/15(.

)3( ابن عزير، )ص: 310(.
)4( السابق، )623/15(.

)5( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )106/3(.
)6( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4590/7(.
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)33( ]يوم عقيم[:

ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ        ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    یژ ] احلج: 55[)1(.

ــة  ــوم ال ليل ــذاب ي ــو ع ــاك: ه ــال الضح ــة)2(. ق ــوم القيام ــو ي ــم: ه ــال بعضه )د( 46/ب: ق

ــه)3(. في

ــدر؛ ألهنــم مل  ــوم ب ــه ي ــَي ب ــه)4(. وقــال آخــرون: ُعن ــة ل ــوم القيامــة ال ليل عــن عكرمــة قــال: ي

ــا)5(. ــم عقي ــكان هل ــل ف ــروا إىل اللي ينظ

والصــواب قــول مــن قــال: يــوم بــدر؛ ألنــه ال وجــه ألن يقــال: )ال يزالــون يف مريــة منــه حتــى 

تأتيهــم الســاعة بغتــة( أي: فجــاءًة وتأتيهــم الســاعة، وذلــك أن الســاعة هــي يــوم القيامــة، وإن كان 

اليــوم العقيــم أيضــا هــو يــوم القيامــة فإنــا معنــاه مــا قلنــا مــن تكريــر ذكــر الســاعة مرتــن باختــالف 

األلفــاظ وذلــك ال معنــى لــه، فتأويــل الــكالم إًذا: وال يــزال الذيــن كفــروا يف مريــة منــه حتــى تأتيهــم 

ــه  ــرون في ــال ينظ ــم ف ــم هل ــوم عقي ــذاب ي ــم ع ــم، أو يأتيه ــذاب الدائ ــريوا إىل الع ــة فيص ــاعة بغت الس

ــربي)6(،  ــول الط ــو ق ــت: وه ــاء. قل ــل املس ــون قب ــم يقتل ــاء، ولكنه ــرون إىل املس ــل، وال يؤخ إىل اللي

واملــاوردي)7(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي تفسري ملعنى اآلية.

)1( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )615/16(.

)3( السابق، )616/16(.
)4( السابق.

)5( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )616/16(.
)6( السابق، )615/16(.

)7( النكت والعيون، للاوردي، )37/4(. وينظر: الوجيز، للواحدي، )738(.
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 )34( ]عصيب[:

ژ گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    ژ ] هود: 77[، )ع( شديد)1(.

ــم.  ــم ذو العل ــا العلي ــان، ك ــيص ذو العصي ــا، والع ــم: 14[، أي: عاصي )د( 47/أ: ژ ٹ    ژ ] مري

وقــال بعضهــم: العــيص هــو العــايص، والعليــم هــو العــامل، والعريــف هــو العــارف)2(. وقــال طريــف 

بــن متيــم العنــربي: 

ُم)3( َا َوَرَدْت ُعَكاَظ َقبِيَلٌة                     َبَعُثــوا إيَِلَّ َعِريَفُهْم َيَتَوسَّ   َأَو ُكلَّ
معناه: عارفهم. قلت: وهو قول الطربي)4(. ومثله عند القرطبي)5(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر وهي زيادة توضيح لآلية.

)35( ]عزما[:

ژ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ژ ] طه: 115[، ) ع ( يعني: رأًيا معزوًما عليه)6(.

) د ( 47/ب: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ژ  يقــول: »مل نجعــل لــه عزمــا«؛ عــن ابــن عبــاس)7(، ويقــال: 

عزمــا صــربا)8(. ويقــال: حفظــا ملــا أمــر بــه)9(. قلــت: وهــو قــول الطــربي)10(، وابــن أيب زمنــن)11(.

قلت: زاد الدمياطي تفسريها بالصرب وهو معنى أخر تدل عليه اآلية.

)1( ابن عزير، )ص: 327(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )550/15(.

)3(   البيت من الكامل، وهو يف الصمعيات، لطريف بن متيم العنربي، )ص: 127(؛ والكتاب، لسيبويه، )7/4(.
)4( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )550/15(؛وينظر: الامع لحكام القرآن، للقرطبي، )43/10(.

)5( الامع لحكام القرآن، للقرطبي، )43/10(.
)6( ابن عزير، )ص: 328(.

)7( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )184/16(.
)8( السابق، )183/16(؛ اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4706/7(.

)9( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )184/16(.
)10( السابق، )183/16(.

)11( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )130/3(.
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)36( ]الفسق[:

ژ ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ژ ] التوبــة: 53[، )ع( أي خارجــن 

ــه، وكلُّ  ــرج عن ــف: 50[ أي: خ ــه : ژ ہ  ہ  ہ     ھھ     ژ ] الكه ــه قول ــر اهلل ، ومن ــن أم ع

خــارج عــن أمــر اهلل فهــو فاســٌق، وأعظــُم الفســق: الــرُك بــاهلل، ثــم أدنــى معاصيــه. وُحِكــي عــن 

ــا)1(. ــن قره ــت م ــة إذا خرج ــقت الرطب ــرب: فس الع

)د( 50/ب: قال رؤبة: 

هَيِْويـَن يِف َنْجٍد َوَغْوًرا َغاِئَرا                           َفَواِسًقا َعْن َقْصِدَها َجَواِئَرا)2(

يعنــي: الفواســق اإلبــل املنعدلــة عــن قصــد نجــد، وكذلــك الفســق يف الديــن إنــا هــو االنعــدال 

ــال  ــا. وق ــن جحره ــت م ــأرة إذا خرج ــقت الف ــال: فس ــتقامة. ويق ــن االس ــل ع ــد واملي ــن القص ع

ــن  ــت ع َْم ــول: أختَّ ــا تق ــر اهلل، ك ــن رّده أم ــق ع ــف: 50[، أي: ففس ــم: ژ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ژ ] الكه بعضه

ــه ملــا أكلتــه)3(.  الطعــام، بمعنــى أختمت

ويقال: الفسق االتساع.

والعــرب تقــول: فســق فــالن يف النفقــة بمعنــى اتســع فيهــا، وســمي الفاســق فاســقا؛ التســاعه 

. قلــت: وهــو قــول الطــربي)4(، والواحــدي)5(، والــرازي)6(. يف حمــارم اهلل جــلَّ وعــزَّ

ــري  ــا زاد التفس ــه، ك ــتدالل ل ــدال، واالس ــروج واالنع ــري اخل ــي رشح تفس ــت: زاد الدمياط قل

ــر. ــن عزي ــك يف كالم اب ــبق ذل ــة، ومل يس ــاع يف النفق باالتس

)1( ابن عزير، )ص: 350(.
)2( الرجز لرؤبة يف ملحق ديوانه، )ص: 190(؛ وللعجاج يف ملحق ديوانه، )288/2(.

)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )291/15(.
)4( السابق، )290/15(.

)5( التفسري الوسيط، للواحدي، )582/2(.
)6( مفاتيح الغيب، للرازي، )472/21(.
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)37( ]فرطــا[:  ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ ] الكهــف: 28[، )ع( أي: 

ــا)1(. ــا وتضييًع ًف رَسَ

ــا  )د( 52/ب: ژ ڦ  ژ ] الكهــف: 28[، ندامــة، ويقــال: ضياعــا، ويقــال: هــالكا، ويقــال: خالف

للحــق. قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(، وابــن أيب زمنــن)3(.

قلــت: فرسهــا الدمياطــي بالندامــة والضيــاع واهلــالك، ومل يســبق عنــد ابــن عزيــر إاّل الضيــاع، 

ف ومل َيــِرد ذلــك عنــد الدمياطــي إاِلَّ أّنــه داخــٌل يف معنــى التضييــع. َ وفرّسهــا ابــن عزيــر بالــرسَّ

)38( ]فجاجا[:

ژ ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ    ژ ] األنبيــاء: 31[، )ع( أي: 

.)4( ، وكل فتــٍح بــن شــيئن فهــو فــجٌّ مســالك، واحدهــا َفــجٌّ

ــاء(  ــروايس«)5(، فـ)اهل ــه: ژ ے  ۓ  ۓ  ژ أي: »يف ال ــاس يف قول ــن عب ــال اب )د( 52/ب: ق

و)األلــف( يف قولــه:  ژ ے  ۓژ مــن ذكــر الــروايس، ويقــال: )اهلــاء( و)األلــف( يف قولــه: ژ ے  

ــل، فالعمــوم يف  ــك الســهل واجلب ــت مــن ذكرهــا دخــل يف ذل ۓژ مــن ذكــر األرض؛ ألهنــا إذا كان

ذلــك أوىل. قلــت: وهــو قــول الطــربي)6(، ومكــي بــن أيب طالــب)7(.

ــوم األرض، ومل  ــروايس أو يف عم ــا يف ال ــاج ومكاهن ــذه الفج ــع ه ــي موض ــت: زاد الدمياط قل

ــر. ــن عزي ــك يف كالم اب ــبق ذل يس

)1( ابن عزير، )ص: 359(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )242/15(.

)3( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )59/3(.
)4( ابن عزير، )ص: 361(.

)5( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )262/16(.
)6( السابق.

)7( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4750/7(.
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)39( ]القانع[:

ژ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ    ژ ] احلــج: 36[، )ع( الســائل، يقــال: قنــع قنوًعــا إذا 

ســأل، وقنــع قناعــة إذا ريض)1(.

)د( 53/ب: ويقال: القانع اجلالس يف بيته. وقال لبيد:

 وأْعطايِن امَلْوىل عى ِحَن َفْقِرِه                        إذا قال أْبــرِصْ َخلَّتِي وُقنُوعي)2(

قلت: وهو قول الطربي)3(.

قلــت: زاد الدمياطــي معنــًى آخــر يف تفســري القانــع، وهــو اجلالــس يف بيتــه، ومل يســبق ذلــك يف 

كالم ابــن عزيــر.

)40( ]قبل[:

ژ ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ    ژ ] الكهف: 55[، )ع( أصناًفا مجع قبيل)4(.

ــن  ــربي)5( ع ــكاه الط ــت: وح ــاءة. قل ــف: 55[،  أي: فج )د( 54/أ: ژ ڦ    ڦ  ڄ  ڄ    ژ ] الكه

جماهــد. 

ــاه:  ــاف( فمعن ــرس )الق ــن ك ــب: »م ــن أيب طال ــي ب ــال مك ــا. ق ــن)6(: عياًن ــن أيب زمن ــال اب وق

عيانــا. ومــن ضــم فهــو عنــد الفــراء مجــع »قبيــل » أي: يأتيهــم متفرقــا صنفــا بعــد صنــف. وقــال: أبــو 

)1( ابن عزير، )ص: 368(.
)2( البيت من الطويل وهو يف )ديوانه(، )ص: 71(؛ وفيه )خشوعي( يف موضع )قنوعي(؛ وجماز القرآن، أليب عبيدة، )52/2(.

)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )562/16(؛ وينظر: اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4892/7(.
)4( ابن عزير، )ص: 373(.

)5( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )300/15(.
)6( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )70/3(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

عبيــدة: )ُقْبــال( بالضــم مقابلــة. وقــال: جماهــد: )قبــال(، فجــأة. وقــال: ابــن زيــد: عيانــا«)1(.

قلــت: زاد الدمياطــي تفســريها بالفجــأة، ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر وهــو تفســري آخــر 

ملعنــى اآليــة.

 )41( ]زوج كريم[:

ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ   ژ ] الشعراء: 7[ )2(.

ــاس  ــأكل الن )د( 55/ب:   ژ ڎ  ڈ         ڈ    ژ      ژ  ] الشــعراء: 7[، قــال جماهــد: مــن نبــات األرض ممــا ي

ــن أيب  ــربي)3(، واب ــول الط ــو ق ــت: وه ــن. قل ــادة:  ژ ڎ  ڈ         ڈ    ژ      ژ،  أي: حس ــال قت ــام. وق واألنع

ــب)5(. ــن أيب طال ــي ب ــن)4(، ومك زمن

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر وهــي توضيــح آيــة مــن آيــات 

ــرآن الكريم. الق

)42( ]كهف[: هو غاٌر يف اجلبل)6(.

ــة. وعــن جعفــر  )د( 55/ب: ژ  ۉ    ۉ  ې   ې  ژ ] الكهــف: 82[، قــال: صحــف علــم مدفون

ــرزق  ــن بال ــا للموق ــث: عجب ــم الثال ــف مل يت ــطران ونص ــال: »س ــد ژ ۉ    ۉ  ې    ې    ژ ق ــن حمم ب

ــرح؟  ــف يف ــوت كي ــن بامل ــا للموق ــل؟ وعجًب ــف يغف ــاب كي ــن باحلس ــا للموق ــب؟ وعجب ــف يتع كي

ــة«)7(.  ــاء: 47[، اآلي ــال: ژ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  ژ ] األنبي ــد ق وق

)1( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4411/6(.
)2( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.

)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )549/17(.
)4( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )271/3(.

)5( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )5279/8(.
)6( ابن عزير، )ص: 380(.

)7( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )363/15(.
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ــن  ــم اهلل الرمح ــه: بس ــوب في ــب مكت ــن ذه ــوح م ــال: ل ــن: ژ  ۉ    ۉ  ې ژ ق ــن احلس وع

الرحيــم: عجبــا ملــن يؤمــن بالقــدر كيــف يــزن؟ وعجبــا ملــن يوقــن باملــوت كيــف يفــرح؟ وعجبــا 

ملــن يعــرف الدنيــا وتقلبهــا بأهلهــا كيــف يطمئــن إليهــا؟ ال إلــه إال اهلل حممــد رســول)1(. وعــن عمــر 

مــوىل غفــرة: ژ  ۉ    ۉ  ې   ې  ژ  قــال: لــوح مــن ذهــب مصمــت فيــه مكتــوب: بســم اهلل الرمحــن 

الرحيــم: عجبــا ملــن عــرف املــوت ثــم ضحــك، عجبــا ممــن أيقــن بالقــدر ثــم نصــب؟ عجبــا ممــن 

أيقــن باملــوت ثــم َأِمــن؟ أشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأشــهد أن حممــًدا عبــده ورســوله)2(. وقــال آخــرون: 

بــل كان مــااًل مكنــوًزا)3(. وعــن ابــن عبــاس: مــا كان الكنــز إال علــا)4(. قلــت: وهــو قول الطــربي)5(، 

وحكــى األقــوال الســابقة فيــه، وكذلــك اجلصــاص)6(، وابــن أيب زمنــن)7(، واملــاوردي)8(.

قلــت: وهــي زيــادة أصليــة مل يســبق هلــا مثيــل يف كالم ابــِن ُعَزْيــٍر. وأمــا مــا ذكــروه حول تفســري 

الكنــز فــاألوىل محــل اللفــظ عــى ظاهــره املعــروف وتــرك االعتــاد عــى الروايــات اإلرسائيلية.

)43( ]ُكتب[:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  ژ ] البقرة: 216[، )ع( أي ُفرض عليكم اجلهاد)1(.

)د( 56/أ: ] كتــب [ ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ژ ] احلــج: 4[، أي: قــى عليــه الشــيطان، واهلــاء التــي 

ــن  ــل م ــيطان يض ــه، ژ ڌ  ڎ   ژ  أي: الش ــيطان  ژ ڍ  ڍ  ڌ    ژ أي: اتبع ــر الش ــن ذك يف ژ  ڇ  ژ م

تــواله، و)اهلــاء( يف ژ  ڎ   ژ  عائــدة عــى ژ  ڍ ژ التــي يف قولــه: ژ ڍ  ڌ    ژ، وتأويــل الــكالم: قــى 

)1( السابق.
)2( السابق، )364/15(.

)3( السابق، )365-364/15(.
)4( السابق، )364/15(.

)5( السابق، )327/15، 362(.
)6( أحكام القرآن، للجصاص، )44/5(.

)7( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )77/3(.
)8( النكت والعيون، للاوردي، )326/3(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

الشــيطان أنــه يضــل أتباعــه، وال هيدهيــم إىل احلــق. قلــت: وهــو قــول الطــربي)1(، وابــن أيب زمنــن)2(، 

ومكــي بــن أيب طالــب)3(.

ــًى يف  ــادة معن ــرض زي ــا بالف ــر هل ــن عزي ــري اب ــى، ويف تفس ــريها بق ــي تفس ــت: زاد الدمياط قل

ــاد. ــم اجله ــه حك ــر من ــال يظه ــي ف ــري الدمياط ــالف تفس ــه، بخ ــاد وفرضيت ــم اجله حك

وزاد الدمياطي الكالم عى الشيطان، ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.

)44( ]اللغو[:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ژ ] البقــرة: 225[، )ع( يعنــي 

ــل  ــا الباط ــو: أيض ــى واهلل(. واللغ ــو: )ال واهلل، وب ــكم نح ــى أنفس ــوه ع ــا وتوجب ــدوه يمين ــا مل تعق م

مــن الــكالم كقولــه: ژ گ  گ  گ      گ  ڳ    ژ ] الفرقــان: 72[، واللغــو واللغــا أيضــا الفحــش مــن 

ــكالم)4(. ال

)د( 56/ب: عــن ابــن عبــاس: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ    ژ ] املؤمنــون: 3[، عــن الباطــل. 

ــن)7(. ــن أيب زمن ــاص)6(، واب ــربي)5(، واجلص ــا الط ــت: ذكرمه ــايص. قل ــن املع ــن: ع احلس

قلــت: فــرسَّ ابــن عزيــر اللغــو هنــا بالباطــل وبالفحــش مــن الــكالم، وفــرّسه الدمياطــي بالباطل 

وباملعــايص، ويمكــن أن تدخــل املعــايص يف الباطــل، فيتفــق اجلميــع يف تفســري اآليــة الكريمة.

)1( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )459/16(.
)2( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )169/3(.

)3( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4843/7(.
)4( ابن عزير، )ص: 387(.

)5( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )10/17(.
)6( أحكام القرآن، للجصاص، )92/5(.

)7( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )195/3(.
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)45( ]اللبوس[:

واحــًدا  تكــون  دروع،  )ع(   ،]80 األنبيــاء:   [ ژ  ۋۅ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ژ 

ــا)1(. ومجًع

)د( 57/أ: اللبــوس عنــد العــرب الســالح كلــه درًعــا كان، أو جيوًشــا، أو ســيًفا، أو رحمـًـا، يــدل 

عــى ذلــك قــول اهلــذيل:

َوَمِعي َلُبوٌس لِلَّقـاِء َكَأنَّــُه                   َرْوٌق بَِجْبَهِة ِذي نِعاٍج جُمِْفِل)2(

يريــد بذلــك: رحمــا. قلــت: وهو قــول الطــربي)3(، وابــن أيب زمنــن)4(، ومكي بــن أيب طالــب)5(، 

والقرطبــي)6(، واآللويس)7(.

ــر الــذي اقتــرص عــى  ــن عزي قلــت: وتفســري الدمياطــي أعــم كــا هــو واضــح مــن تفســري اب

ــيف. ــش والس ــدرع واجلي ــريها يف ال ــي تفس ــم الدمياط ــا عّم ــط، بين ــدرع فق ال

 )46( ]هلو احلديث[:

ژ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ژ ] لقــان: 6[، )ع( أي: باطلــه، ومــا يشــغل عــن 

اخلــري، وقيــل: ژ  ڄڄژ: هــو الغناء)8(

ــه: ژ ک     ــرأة، وقول ــن امل ــل اليم ــة أه ــو بلغ ــاء: 17[، الله )د( 57/أ: ژ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ ] األنبي

)1( ابن عزير، )ص: 389(.
)2( البيت من الكامل، وهو يف رشح أشعار اهلذلين، أليب كبري اهلذيل، )ص 1078(. واملعاين الكبري، البن قتيبة، )ص: 55(.

اللبوس: الرمح، ينظر: لسان العرب، البن منظور، )381/4(، مادة )جفل(. )روق(. )نعج(.
)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )329/16(.

)4( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )155/3(.
)5( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4790/7(.

)6( الامع لحكام القرآن، للقرطبي، )320/11(.
)7( روح املعاين، لأللويس، )73/9(.

)8( ابن عزير، )ص: 390(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

ــا،  ــدا)1( ژ  ڑ  ڑ    ژ عبيدن ــاء وول ــا نس ــول: الختذن ــن، يق ــا فاعل ــا كن ــادة: م ــن قت ک  ک    ژ ع

أي: مــن أهــل الســاء، ومــا اختذنــا مــن أهــل األرض. قــال: قالــوا: مريــم صاحبتــه وعيســى ولــده، 

فقــال تبــارك وتعالـــى: ژ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ اآليــة، أي: أن ذلــك ال يكــون وال ينبغــي. قلــت: ذكــر ذلك 

ــن)4(. ــن أيب زمن ــم)3(، واب ــن أيب حات ــربي)2(، واب الط

قلت: زاد الدمياطي تفسريه باملرأة، ومل يسبق ذلك عند ابن عزير.

)47( ]املنسك[:

ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ ] البقــرة: 128[، )ع( ُمَتَعبََّداتِنــا، واحدهــا َمنَْســك 

وَمنِْســك، وأصــُل النُّســك مــن الذبــح، يقــال: نســكت: أي: ذبحــُت، والنســيكة: الذبيحــة املتقــرب 

، ثــم اتســعوا فيــه حتــى جعلــوه ملوضــع العبــادة والطاعــة، ومنــه قيــل للعابــد:  هبــا إىل اهلل عــزَّ وجــلَّ

ناســٌك)5(.

)د( 57/ب: عن قتادة: األيام املعلومات قال: أيام العر، واملعدودات أيام التريق)6(. 

عــن ابــن عبــاس  :ژ  ڱ  ڱ  ں     ژ ] احلــج: 28[، قــال: أيــام التريــق)7(. وكــذا قــال 

.)8 الضحاك)

عــن ابــن عبــاس  :ژ ڇ  ڇ    ژ ] احلــج: 34[، أي: لــكل مجاعــة قــوم نبــي خــال مــن 

قبلــك.

)1( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي: )239/16(.
)2( السابق، )228/16(.

)3( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2447/8(.
)4( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )142/3(.

)5( ابن عزير، )ص: 395(.
)6( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )523/16(.

)7( السابق، )522/16(.
)8( السابق.
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ژ  ڇ  ڇژ ] احلــج: 34[، أي: مألفــا يألفونــه ومكانــا يعتادونــه لعبــاديت فيــه وقضــاء 

فرائــيض)1(. ويقــال: ژ ڇژ ] احلــج: 34[ ، أي: عيــًدا؛ ويقــال: ذبــح يذبحونــه ودم هيرقونــه. قلــت: 

وهــو قــول الطــربي)2( يف اآليتــن املذكورتــن، وكــذا الطحــاوي)3(، وابــن أيب حاتــم)4(، والســمعاين)5(.

قلــت: زاد الدمياطــي التفســري بالعيــد واملألــف، كــا زاد األيــام املعلومــات واملعــدودات وهــي 

بيــان لتفســري اآليــة.

)48( ]الوعد[:

ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ڻ     ژ ] يونس: 48[)6(.

)د( 59/أ: املعنى: متى هذا املوعود ملعرفة السامعن معناه.

وقيــل: ژ ڻ  ڻ  ڻ     ژ كأهنــم كانــوا قالــوا ذلــك للنبــي  واملؤمنــن بــه)7(، ژںژ 

ــرف؛  ــى الظ ــب ع ــو نص ــو، فه ــوم ه ــد وأي ي ــذا الوع ــت ه ــاه: أي وق ــب؛ ألن معن ــع نص يف موض

ألنـــــــه وقــت)8(. قلــت: وهــو قــول الطــربي)9(، وابــن أيب زمنــن)10(.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر.

)1( السابق، )525/16(.
)2( السابق، )522/16، 549(.

)3( أحكام القرآن، للطحاوي، )202/2 – 203(.
)4( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2492/8(.

)5( تفسري القرآن، للسمعاين، )434/3، 438(.
)6( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.

)7( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )276/16(.
)8( السابق. البحر املحيط، أليب حيان األندلي، )431/7(.

)9( السابق.
)10( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )261/2(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)49( ]منافع[:

ژ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ ] احلج: 28[)1(.

)د( 59/ب: قال: األسواق. ويقال: التجارة. ويقال: األجر يف اآلخرة. ويقال: العفو واملغفرة.

ــا إىل أن  ــا وأوباره ــا وألباهن ــع يف ظهوره ــال: مناف ــج: 33[، ق ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ ] احل

ــد، ويقــال: إىل أن توجبهــا بدنــة. قلــت: ذكــره الطــربي)2(، وابــن أيب حاتــم)3(. ُتَقلَّ

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر.

)50( ]امَلنَْسك[:

ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ژ ] احلج: 34[، )ع( أي: ُمَتَعبًَّدا، وقد مرَّ تفسريه)4(.

ــن،  ــرس الس ــم وك ــح املي ــك( بفت ــن و)وَمنِْس ــم والس ــح املي ــك( بفت ــال: )َمنَْس )د( 59/ب: يق

وهــي لغــة أهــل احلجــاز، وقــد قــرئ هبــا مجيعــا)5(.

وأصــل املنســك يف كالم العــرب: املوضــع الــذي تقتــاده وتألفــه بخــري أو رش، ولذلــك ســميت 

د النــاس يف األماكــن التــي ُتعَمــل فيهــا أعــال احلــج والعمــرة. مناســك احلــج بذلــك؛ لــرتدُّ

ــه  ــاديت في ــه لعب ــا يعتادون ــه ومكاًن ــا يألفون ــج: 34[، أي: َمْأَلًف ــه: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ژ ] احل وقول

وقضــاء فرائــيض وعمــال يلزمونــه. قلــت: وهــو قــول الطــربي، وقــد ســبق هنــا قريًبــا يف ژ ڤ    ژ            

ــرة: 128[)6(. ] البق

)1( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )519/16(.

)3( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2488/8(.
)4( ابن عزير، )ص: 405(.

)5( يف اإلملء، للعكربي، )63/1(، أفاد اللغتن.
)6( )ص: 29(.
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ــال  ــا ف ــه قريًب ــق علي ــى التعلي ــد م ــكان. وق ــف وامل ــريه باملأل ــي تفس ــد زاد الدمياط ــت: وق قل

ــاه. ــا ذكرن نكــرر م

)51( ]جممع البحرين[:

)ع( أي:  الكهــف: 60[،   [ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئژ  ژ 

ــح)1(. ــذب واملل الع

ــة  ــال: طنج ــرب، ويق ــيل املغ ــا ي ــروم مم ــر ال ــرق، وبح ــيل امل ــا ي ــارس مم ــر ف )د( 59/ب: بح

ــبق يف ژ  ېئ  ژ  )3(. ــد س ــربي)2(. وق ــول الط ــو ق ــت: وه ــن. قل ــع البحري جمم

قلت: وقد زاد الدمياطي تسمية البحر املذكور، ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.

)52( ]املثل[:

ژ ېئ  ېئ    ىئ     ژ ] طه: 63[، )ع( تأنيث األمثل)4(.

ــة  ــو طريق ــال: ه ــم. يق ــاداتكم وأرشافك ــى س ــا ع )د( 63/ب: ژ ېئ  ېئ    ىئ   ژ ويغلب

قومــه، ونظــورة قومــه، ونظريتــم أيًضــا، إذا كان ســيدهم ورشيفهــم واملنظــور إليــه منهــم. يقــال ذلك 

: ژ ائ  ائ ەئ  ەئ     للواحــد واجلميــع، ربــا مجعــوا فقالــوا: هــؤالء طرائــق قومهــم، ومنــه قولــه جــلَّ وعــزَّ

ــدت ژ ىئ     ژ وهــي صفــة ونعــت للجاعــة كـمـــا قـــيل:  ژ ] اجلــن: 11[، وهــؤالء نظائــر قومهــم، وُوحِّ

ــال  ــة. وق ــث الطريق ــدت لتأني ــون ژ ىئ     ژ ُوحِّ ــل أن تك ــراف: 180[، ويتم ژ ڄ  ڄ  ڄ    ژ ] األع

قــوم: معنــى ذلــك: وُتغــري ســنُتكم ودينكــم الــذي أنتــم عليــه، مــن قوهلــم: فــالن حســن الطريقــة. 

)1( ابن عزير، )ص: 405(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )308/15(.

)3( )ص:16(.
)4( ابن عزير، )ص: 429(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

قلــت: وهــذا قــول الطــربي)1(، ومكــي بــن أيب طالــب)2(، والواحــدي)3(.

ــي  ــل« وزاد الدمياط ــث األمث ــن »تأني ــن الكلمت ــري هات ــر بغ ــن عزي ــا اب ــم عليه ــت: مل يتكل قل

ــه. ــور يف كالم ــان املذك ــرح والبي ــذا ال ــريها هب ــى تفس ــكالم ع ال

)53( ]املرتف[:

ُمــوا  ژ ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  گ  گ      ژ ] ســبأ: 34[، )ع( هــم الذيــن ُنعِّ

، وقيــل: هــم األغنيــاء)4(. فيهــا، أي يف الدنيــا، يف غــري طاعــة اهلل عــزَّ وجــلَّ

)د( 63/ب: ژ ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ژ ] املؤمنــون: 64[، املرتفــون العظــاء، والعــذاب قتلــوا يــوم 

بــدر بالســيوف. قلــت: وهــو قــول الطــربي)5(، ومكي بــن أيب طالــب)6(.

قلــت: زاد الدمياطــي تفســري املرتفــن بالعظــاء، كــا زاد تفســري العــذاب املذكــور وهــي زيــادة 

يف تفســري اآليــة واملعنــى يقتضيهــا.

)54( ]املخلقة[:

 ژ ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ــْقط)7(. ڻ  ڻ  ڻ  ژ ] احلــج: 5[، )ع( خملوقــة تامــة ژ  ڻ  ڻ  ژ: هــي غــرُي تامــٍة: يعنــي السَّ

)د( 63/ب: قــال أبــو العاليــة: ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ ] احلــج: 5[، الســقط)8(. والصــواب أن يقــال: 

)1( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )101/16(.
)2( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4664/7(.

)3( التفسري الوسيط، للواحدي، )213/3(.
)4( ابن عزير، )ص 428(.

)5( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )77/17(.
)6( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4981/7(.

)7( ابن عزير، )ص: 429(.
)8( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )568/18(.
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ژ  ڻ  ژ: خلقــا تامــا )وغــري املخلقــة(: الســقط قبــل متــام خلقــه؛ ألن املخلقــة وغــري املخلقــة مــن 

ا ال التصويــر،  نعــت املضغــة، والنطفــة بعــد تصيريهــا مضغــة مل يبــق هلــا حــال حتــى تصــري خلًقــا ســويًّ

ُر وال  ا ژ    ڻ  ڻ  ژ بــأن تلقيــه مضغــة فــال ُتَصــوَّ وذلــك هــو املــراد بقولــه: ژ  ڻ  ژ خلقــا ســويًّ

ُتنفــخ فيهــا الــروح. قلــت: وهــو قــول الطــربي)1(، واجلصــاص)2(، وابــن أيب زمنــن)3(.

قلــت: ورغــم ذهــاب الدمياطــي إىل مــا ذهــب إليــه ابــن عزيــر، لكنــه رّد عــى مــا ذكــره أبــو 

ــر. ــن عزي ــد الدمياطــي كالم اب ــر، فأّك ــن عزي ــا يناقــض كالم اب ــة يف تفســريه ب العالي

)55( ]املستكرب[:

ژ ں   ں   ڻ  ڻ    ژ ] املؤمنون: 67[)4(.

)د( 64/أ: تقول: مستكربين بحرمي، أي: بمكة بالبلد أنه ال يظهر عليهم فيه أحد.

ــن ال  ــات اهلل ح ــم بآي ــن تكذيبه ــلف م ــا س ــى م ــى ع ــون َحْزن ــون: 77[، نادم ژ ڄ    ژ ] املؤمن

ينفعهــم النــدم واحلــزن. قلــت: وهــو قــول الطــربي)5( يف اآليتــن املذكورتــن. وحكــى مكــي بــن أيب 

طالــب)6( نحــو هــذا.

قلت: وهي زيادة أصلية مل يسبق هلا مثيل يف كالم ابِن ُعَزْيٍر.

)1( السابق، )461/16(.
)2( أحكام القرآن، للجصاص، )59/5(.

)3( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )170/3(.
)4( مل يذكر ابن عزير شيًئا عن هذه اآلية.

)5( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )543/1( )247/9(.
)6( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )2023/3، 2024(، )4982/7(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)56( ]مرية[:

ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئژ ] احلج: 55[، )ع( شّك)1(.

ــال بعضهــم: هــي مــن  ــه: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ ] احلــج: 55[، ق ــة [ )اهلــاء( يف قول )د( 65/ب: ] مري

ذكــر قــول النبــي : »تلــك الغرانيــق العــى وإن شــفاعتهن ترجتــى«)2(. وقــال آخــرون: بــل 

هــي مــن ذكــر ســجود النبــي  يف ژ ٱ  ٻ      ٻ    ژ ] النجــم: 1[، أي: يف مريــة من ســجودك)3(. 

وقــال آخــرون: بــل هــي مــن ذكــر القــرآن: يف مريــة مــن القــرآن)4(.

والصــواب قــول مــن قــال: هــي كنايــة عــن ذكــر القــرآن الــذي أحكــم اهلل جــلَّ وعــزَّ آياتــه، 

ــرب  ــج: 54[، أق ــه: ژ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ ] احل ــر قول ــن ذك ــك م ــك أن ذل وذل

ــج: 52[. ــه: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ژ ] احل ــر قول ــن ذك ــه م من

و)اهلــاء( مــن قولــه: ژ ۈ  ٴۇ    ژ ] احلــج: 54[، مــن ذكــر القــرآن، فإحلــاق )اهلــاء( يف قولــه: ژ ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ژ ] احلــج: 55[، بـ)اهلــاء( مــن قولــه: ژ ۈ  ٴۇ    ژ أوىل مــن إحلاقهــا بـــ  ژ ڳ  ژ التــي يف قولــه: 

ــن أيب  ــي ب ــربي)5(، ومك ــول الط ــو ق ــت: وه ــا. قل ــا بينه ــد م ــع بع ــج: 52[، م ژ  ڳ  ڱ  ڱ   ژ ] احل

طالــب)6(.

قلــت: مل يــزد ابــن عزيــر عــى قولــه: »شــك«، وزاد الدمياطــي عــدة معــاٍن أخــرى يف تفســريها، 

كــا زاد الــكالم عــى ژ ڳ  ڱ  ڱ   ژ.

)1( ابن عزير، )ص: 442(.
)2( أخرجــه البــزار يف املســند، )296/11(، رقــم )5096(؛ الطــرباين يف الكبــري، )53/12(، رقــم )12450(؛ والضيــاء املقــديس يف 
املختــارة، )3446(. واحلديــث منكــر اإلســناد وقــد فنــد هــذه الروايــة وبــن عللهــا دكتــور حممــد أبــو شــهبة يف كتابــه اإلرسائيليات 

واملوضوعــات ف كتــب التفســري، )ص: 319(.
)3( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي )543/1( ،)247/9(.

)4( السابق، )615-614/16(.
)5( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )614/16(.

)6( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4920/7(.
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)57( ]نذير[:

ر)1(. ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ ] احلج: 49[، )ع( بمعنى منذر، أي: حمذِّ

ــه يف  ــا، وعذاب ــم يف الدني ــزل بك ــاب اهلل أن ين ــم عق ــي: أنذرتك ــه: ژ ڄ   ژ يعن )د( 66/ب: قول

ــوه.  ــرة أن تصل اآلخ

ــم،  ــن رشكك ــوا م ــره؛ لتنيب ــك وأظه ــذاري ذل ــم إن ــنِّ لك ــول: ُأَب ــج: 49[، يق ژ ڄ   ڄ    ژ ] احل

وحتــذروا مــا أنذرتكــم مــن ذلــك فــإين ال أملــك لكــم غــري ذلــك. قلــت: وهــو قــول الطــربي)2(.

ــل فيــه  قلــت: ومل يــرج الدمياطــي يف هــذا التفصيــل عــن معنــى مــا ذكــره ابــن عزيــر؛ لكــن فصَّ

ــي ورشحه. الدمياط

)58( ]النفري[:

)ع( نفــرًا،  ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ     ژ ] اإلرساء: 6[، 

ــم)3(.  ــم فيحاربوه ــريوا إىل أعدائه ــون ليص ــن جيتمع ــوم الذي ــري: الق والنف

ــربي)4(،  ــول الط ــو ق ــت: وه ــددا. قل )د( 66/ب: ژ ہ  ھ     ھ     ژ ]اإلرساء: 6[، أي: ع

ــدي)6(. ــن)5(، والواح ــن أيب زمن واب

ــرب  ــر بح ــؤالء النف ــّص ه ــد خ ــه ق ــد، لكون ــى زائ ــه معن ــا في ــر هن ــن عزي ــري اب ــت: وتفس قل

ــريه. ــرب أو غ ــد بح ــدد دون تقيي ــا بالع ــري هن ــري النف ــي تفس ــق الدمياط ــا أطل ــم، بين أعدائه

)1( ابن عزير، )ص: 447(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )600/16(.

)3( ابن عزير، )ص: 448(.
)4( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )457/14(.

)5( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )13/3(.
)6( التفسري الوسيط، للواحدي، )97/3(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)59( ]النكري[:

)ع(   ،]44 احلــج:   [ ژ  ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ژ 

ــكاري)1(. إن

)د( 67/أ: )فكيــف كان نكــريي( أي: تغيــريي مــا كان هبــم مــن نعمــة، وتنكــري هلــم عــا كنــت 

عليــه مــن اإلحســان إليهــم. قلت: وهــذا قــول الطــربي)2(، والبغــوي)3(.

ــري، ومل  ــر التغي ــر، وهــو ِذْك ــن عزي ــه اب ــادة عــى مــا فــرسَّ ب ــا زي قلــت: ويف كالم الدمياطــي هن

ــر. ــن عزي ــك يف كالم اب ــبق ذل يس

)60( ]النور[:

 ژ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ       ژ ] النور: 40[، )ع( أي: ضوًءا )4(.

ــل  ــاوات وأه ــل الس ــادي أه ــول: اهلل ه ــور: 35[، يق )د( 68/أ: ژ  ہ  ھ  ھ   ھھ    ژ ] الن

ــا  ــر فيه ــاوات واألرض يدب ــر الس ــال: ژ  ہ  ھ  ھ   ھ    ژ »مدب ــاس. ويق ــن عب ــن اب األرض، ع

ــاوات  ــاء الس ــاء: اهلل ضي ــك الضي ــى بذل ــال: عن ــك. ويق ــري ذل ــا وغ ــها وقمره ــا وشمس نجومه

ــكاه  ــت: ح ــون. قل ــة يعتصم ــرية الضالل ــن ح ــداه م ــدون، وهب ــق هيت ــوره إىل احل ــم بن واألرض، فه

ــم«)6(. ــن أيب حات ــربي)5(، واب الط

قلــت: اقتــرص ابــن عزيــر عــى ظاهــر اللفــظ، وتفســري النــور بالضــوء، مل يــزد عــى ذلــك، فــزاد 

الدمياطــي عليــه التفســري باهلدايــة وكالمهــا صحيــح.

)1( ابن عزير، )ص: 450(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )589/16(.
)3( معامل التنزيل ف تفسري القرآن، للبغوي، )405/6(.

)4( ابن عزير، )ص: 457(.
)5( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )295/17(.

)6( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2593/8(.
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)61( ]نكرا[:

ژ حت  خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  يث  حج   ژ ] الكهف: 74[، )ع( أي: منكًرا)1(.

)د( 68/أ: ژ حج     ژ ] الكهــف: 74[، تقــول: جئــت بــيء منكــر، وفعلــت فعــال منكراغــري 

ــربي)2(. ــول الط ــو ق ــت: وه ــر. قل ــن اإلم ــد م ــر أش ــروف، والنك مع

قلت: ويف تفسري الدمياطي زيادة بيان أن النكر أشد من اإلمر، ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.

)62( ]قراءة    ھ[:

ژ ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے       ژ ] األنبياء: 88[.

)د( 68/ب: النــاس كلهــم قــرأوا بنونــن الثانيــة ســاكنة غــري عاصــم فإنــه قــرأ )نجــى( وكتابــه 

يف املصحــف بنــون واحــدة)3(.

ــرئ  ــك إذا ق ــم ذل ــت أن حك ــد علم ــدة وق ــون واح ــك بن ــب ذل ــف كت ــل: كي ــال قائ ــإن ق ف

ــى  ــر ع ــري ظاه ــاكن غ ــكنت وكان الس ــا س ــة مل ــون الثاني ــل: ألن الن ــن؟ قي ــب بنون ــي( أن تكت )ننج

اللســان حذفــت، كــا فعلــوا ذلــك بـــ )أال( فحذفــوا )النــون( مــن )أن( خلفائهــا إذا كانــت مدغمــة يف 

)الــالم( مــن )ال(، وإنــا محــل عاصــا عــى هــذه القــراءة أنــه وجــد يف املصاحــف بنــون واحــدة فظــن 

أن قــراءة مــن قــرأ بنونــن زيــادة حــرف يف املصحــف ومل يعــرف حلذفهــا وجًهــا يرصفــه إليــه كــا قلنــا. 

ب الــضُب زيــًدا، ثــم كنــى  فــإن يكــن ]عاصــم[ )4( وّجــه قراءتــه ذلــك إىل قــول العــرب: رُضِ

عــن املصــدر الــذي هــو النجــاء وجعــل اخلــرب - أعنــي خــرب مــا لـــم يســـم فاعلـــه -  ژ ے  ژ ، 

)1( ابن عزير، )ص: 458(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )342/15(.

)3( احلجة للقراء السبعة، أليب عيل الفاريس، )259/5(؛ والنرش ف القراءات العرش، البن اجلزري، ) 324/2(.
)4( من جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، وهو مطموس يف املخطوط.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

كأنــه أراد: وكذلــك نجــي النجــاء املؤمنــن، فكنــى عــن النجــاء، فهــو وجــه، وإن كان غــريه أصــوب وإال 

فــإن الــذي قــرأه حلــن؛ ألن )املؤمنــن( اســم عــى القــراءة التــي قرأهــا مل يســم فاعلــه، والعــرب ترفــع 

مــا كان مــن األســاء كذلــك. قلــت: وهــو قــول الطــربي)1(، وأبــو بكــر ابــن جماهــد)2(، وابــن خالويــه)3(.

قلت: وهذه زيادة أصلية من الدمياطي مل يذكرها ابن عزير أصاًل.

)63( ]الوفد[:

 ژ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ    ژ ] مريم: 85[، )ع( ُركباًنا عى اإلبل، واحُدهم وافد)4(.

)د( 69/ب: يقــال: وفــدت عــى فــالن، إذا قدمــت عليــه، وأوفــد القــوم وفــدا عى أمريهــم، إذا 

بعثــوا مــن قبلهــم بعثــا، والوفــد يف هــذا املوضــع بمعنــى اجلميــع ولكنــه وفــد؛ ألنــه مصــدر والواحــد 

وافــد، وقــد جيمــع الوفــد عــى الوفــود كــا قــال الشــاعر:

إيِنِّ مَلُْمَتِدٌح َفَا ُهَو َصانٌِع                 َرْأُس اْلُوُفوِد ُمَزاِحُم ْبُن ِسنَان)5(

 )الواو( يف قوله: ژ ک  ک   ک    ژ ] األنبياء: 97[، مقـحمـــة فــــي التــــقدير: حنى إذا فتحت 

يأجــوج ومأجــوج واقــرتب الوعــد احلــق هــو مثــل قولــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پژ 

َّ ] الصافــات: 103، 104[، ومعنــاه: نادينــاه بغــري واو، كــا قــال امــرؤ القيــس:

فلاَّ َأَجْزَنا ساحَة احليِّ وانَتَحى              .............................

معناه: فلا أجزنا ساحة احلي انتحى.

)1( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )386/16(.
)2( السبعة ف القراءات، البن جماهد، )ص: 430(.

)3( احلجة ف القراءات السبع، البن خالويه، )ص: 250(.
)4( ابن عزير، )ص: 465(.

)5(   البيت من الكامل وهو منسوب لبعض بني حنيفة. ينظر: جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )409/16(.
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...........................                 بِنَا َبْطَن َخْبٍت ِذي ِقَفاٍف َعَقنَْقِل)1(

قلت: وهو قول الطربي)2(، والسمعاين)3(، والقرطبي)4(.

قلــت: زاد الدمياطــي تفســري الوفــد رشًحــا، ثــم اســتأنف زيــادة الــكالم عــى ژ ک  ک   

ک    ژ ومل يســبق ذلــك يف كالم ابــن عزيــر أصــاًل.

)64( ]هامدة[:

ژ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ژ ] احلــج: 5[، )ع( 

أي: ميتــًة يابســًة)5(.

)د( 71/أ: ژ ى  ژ ] احلــج: 5[: يابســة دارســة إال آثــار مــن النبــات، وأصــل اهلمــود الــدروس 

والدثــور. يقــال منــه: مهــدت األرض وتمــد مهــودا. قــال األعشــى:

دا)6( قالت ُقتيلة ما جلسمَك شاحًبا                           وأرى بناتَك بالياٍت مُهَّ

ــع مجــع راكــع. قلــت: وهــو قــول الطــربي)7(، وابــن أيب زمنــن)8(،  كَّ ــد: مجــع هامــد، كــا الرُّ اهلُمَّ

ــن أيب طالــب)9(. ومكي ب

قلت: ويف كالم الدمياطي هنا زيادة رشح وتفصيل ملعنى اآلية، خاصة من جهة اللغة.

)1(  البيت من الطويل، وهو المرئ القيس يف ديوانه، )ص: 15(؛ وخزانة الدب، لعبد القادر البغدادي، )43/11، 44، 45، 47(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )409/16(.

)3( تفسري القرآن، للسمعاين، )409/3(.
)4( الامع لحكام القرآن، للقرطبي، )342/11(.

)5( ابن عزير، )ص: 475(.
ــال نســبة يف هتذيــب اللغــة، لألزهــري، )442/11(؛ والصحــاح، للجوهــري،  ــه )138(؛ وب )6(  البيــت مــن الكامــل وهــو يف ديوان

.)2399/6(
)7( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )465/16(.

)8( تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن ، )171/3(.
)9( اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي بن أيب طالب، )4847/7(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

)65( ]اهلباء املنثور[:

ژ ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ ] الفرقــان: 23[، )ع( يعنــي: مــا يدخــل إىل البيــت مــن 

الكــوة مثــل الغبــار إذا طلعــت فيهــا الشــمس، وليــس لــه َمــسٌّ وال ُيــَرى يف الظــّل)1(.

)د( 71/أ: اهلبــاء املنثــور، عــن ابــن عبــاس: املــاء املهــراق)2(. قلــت: حــكاه الطــربي)3(، وابــن 

أيب حاتــم)4(، عــن ابــن عبــاس.

قلت: ويف زيادة الدمياطي بيان تفسري ابن عباس للهباء املنثور، ومل يسبق ذلك يف كالم ابن عزير.

)66( ]السحت[:

هيلككــم  )ع(   ،]61 طــه:   [ ژ  ۅۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ژ 

.)5 ( صلكم يســتأ و

)د( 74/أ: وللعــرب فيــه لغتــان َســَحَت وأســحَت، وســحت أكثــر مــن أســحت، ويقــال منــه: 

ــحاتا،  ــحته إس ــحته يس ــحتا، وأس ــحته س ــو يس ــه، فه ــالن إذا أهلك ــال ف ــدب م ــر واجل ــحت الده س

ومــن اإلســحات قــول الفــرزدق:

وَعضُّ زماٍن يا ابن مرواَن مل َيَدْع                      من املال إال ]ُمْسحًتا أو جُمَلَُّف[)6(

)1( ابن عزير، )ص: 476(.
)2( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )423/17(.

)3( السابق.
)4( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2679/8(.

)5( ابن عزير، )ص: 493(.
)6(  طمس يف املخطوط واملثبت من مصادر التخريج، والبيت من الطويل، وهو للفرزدق يف ديوانه، )26/2(.
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قلت: وهو قول الطربي)1(، وأبو عيل الفاريس)2(.

قلت: ويف زيادة الدمياطي بيان معنى السحت لغة، وأصل اشتقاقه.

)67( ]احلسري[:

ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ژ ] األنبيــاء: 19[، )ع( أي: 

َيْعَيــوَن، يســتفعلون مــن احلســري، وهــو الــكاّل امُلْعَيــى)3(.

)د( 74/أ: عن ابن عباس ژ ھ  ے    ژ أي: ال يرجعون)4(.

عــن جماهــد ژ ھ  ےژ: ال يــرسون)5(. وعــن قتــادة ژ ھ  ے    ژ ال يعيــون)6(. 

ويقــال: ژ ھ  ے  ژ ال يمّلــون، وال يســأمون، وال يفــرُتون. كّلــه بمعنــى واحــد. قلــت: حــكاه 

ــم)8(. ــن أيب حات ــربي)7(، واب الط

ــادة معــاٍن مل  ــة، وزي ــى اآلي ــان مذاهــب املفرسيــن يف معن ــد بي ــادة الدمياطــي مزي قلــت: ويف زي

ــر ومل تســبق يف كالمــه أصــاًل. يذكرهــا ابــن عزي

)1( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )434/8(، )93/16(.
)2( احلجة للقراء السبعة، أليب عيل الفاريس، )229/5(.

)3( ابن عزير، )ص: 494(.
)4( جامع البيان ف تأويل القرآن، للطربي، )242/16(.

)5( السابق.
)6( السابق، )243/16(.

)7( السابق.
)8( تفسري القرن العظيم، البن أيب حاتم، )2448/8(.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

A

ــه  ــى آل ــد وع ــيدنا حمم ــلن، س ــى أرشف املرس ــالم ع ــالة والس ــن، والص ــد هلل رب العامل احلم

ــن. ــه أمجع وصحب

أما بعد:

فقد ظهر يل من خالل البحث السابق مجلة من النتائج والتوصيات عى ما ييل:

 أوال: النتائج:
1- مكانــة ابــن ُعزيــٍر يف غريــب التفســري، ومعرفتــه هبــذا البــاب، ومتّكنــه منــه، واســتفادته مــن كبــار 

األئمــة أمثــال شــيخه ابــن األنبــاري.

ــادات  ــر بزي ــن ُعزي ــى اب ــادة ع ــتطاعته الزي ــه، واس ــه ب ــاب، ومعرفت ــذا الب ــي يف ه ــن الدمياط 2- متكُّ

ــة. ــة ودقيق مهم

ــن  ــر م ــاب آخ ــو ب ــه، وه ــع مادت ــا يف مج ــتفادته منه ــري، واس ــب التفس ــي لكت ــة الدمياط 3- مراجع

أبــواب علــوم الدمياطــي التــي مل تشــتهر عنــه؛ اشــتهار علمــه ودرايتــه بالســنة وعلومهــا، ومــن 

ــث. ــذا البح ــل ه ــة مث ــمَّ ازدادت أمهي َث

4 – تنــوع طريقــة الدمياطــي يف الزيــادة عــى ابــن ُعَزْيــر، فمــرًة يزيــد عليــه بعــض املعــاين أو بعــض 

ــن  ــد اب ــه أشــياء مل تســبق عن ــد علي ــر، ومــرًة يزي ــُن ُعَزْي ــذي أورده اب ــاب ال ــة يف الب املــواد اللغوي

ــر مــن قبــُل. ُعَزْي

5- بلــغ عــدد جممــوع الزيــادات أربًعــا وســبعن زيــادة؛ وبلغــت اآليــات التــي تفــرد هبــا الدمياطــي 

وال عالقــة هلــا بابــن عزيــر ســبع آيــاٍت وقــد متــت اإلشــارة إىل ذلــك يف ثنايــا البحــث.

ــر،  ــن عزي ــا اب ــات مل يذكره ــري آي ــادة يف تفس ــى الزي ــي ع ــادات الدمياط ــرص زي ــمَّ مل تقت ــن َث 6- وم

291



ــان  ــرح والبي ــل وال ــرب التفصي ــك ع ــه، وذل ــريه وبيان ى لتفس ــدَّ ــا تص ــا في ــه أيًض ــا زاد علي وإن

ــا يذكــره  ــتدالالت الدمياطــي مل ــرة اس ــد ظهــر مــن خــالل العمــل اتســاع دائ ــتدالل، وق واالس

ــا. ــه غالًب ــر يف كالم ــن عزي ــار اب ــالف اختص ــر، بخ ــن عزي اب

 ثانًيا: التوصيات:
ــذه  ــال ه ــن أمث ــات م ــد يف املخطوط ــا يوج ــة ب ــتلزم العناي ــادات؛ يس ــذه الزي ــال ه ــود أمث 1- وج

ــردًة. ــًة أو مف ــاس جمموع ــا للن ــات، وإبرازه ــادات والتعليق الزي

ا يف الوقــوف عــى معــاين بعــض الكلــات القرآنيــة  2- يعتــرب هــذا الكتــاب مــن الكتــب املفيــدة جــدًّ

الكريمــة، واملــراد منهــا، فُيــوىَص بالعنايــة بــه دراســًة وتدريســًا.
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ْمَياطِيِّ َعَل َغِريِب اْلُقْرَآن ِلْبن ُعَزْير )َجْعًا َوِدَراَسًة(. ِزَياَداُت الدُّ

ــد . 1 ــعبان حمم ــق: د/ش ــي، حتقي ــا الدمياط ــرش، للبن ــة ع ــراءات الربع ــرش ف الق ــلء الب ــاف فض إت

إســاعيل، عــامل الكتــب، بــريوت، ط 1، 1407هـــ-1987م.

الحاديــث املختــارة، لضيــاء الديــن أيب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد الواحــد بن أمحــد احلنبــيل املقديس، . 2

حتقيــق: د. عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن دهيــش، مكتبــة النهضــة احلديثــة، مكــة املكرمــة، ط 1، 

1416هـ-1995م.

ــلمة . 3 ــن س ــك ب ــد املل ــن عب ــالمة ب ــن س ــد ب ــن حمم ــد ب ــر أمح ــم، أليب جعف ــرآن الكري ــكام الق أح

ــال، مركــز  ــن أون األزدي احلجــري املــرصي املعــروف بالطحــاوي، حتقيــق: الدكتــور ســعد الدي

ــتانبول، ط 1. ــي، اس ــة الرتك ــف الديان ــع لوق ــالمية التاب ــوث اإلس البح

أحــكام القــرآن، ألمحــد بــن عــيل الــرازي اجلصــاص أبــو بكــر، حتقيــق: حممــد الصــادق قمحــاوي، . 4

دار إحيــاء الرتاث العــريب، بــريوت، 1405هـ.

أحــكام القــرآن، لإلمــام أيب بكــر حممــد بــن عبــد اهلل املعــروف بابــن العــريب املالكــي، دار الفكــر، . 5

بــريوت.

اإلرسائيليــات واملوضوعــات ف كتــب التفســري، ملحمــد بــن حممــد بــن ســويلم أبــو ُشــهبة، مكتبــة . 6

الســنة، ط 4، 1408هـ.

إصــلح املنطــق، البــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق، حتقيــق: حممــد مرعــب، دار . 7

إحيــاء الرتاث العــريب، ط 1، 1423هـــ - 2002 م.

ــن . 8 ــيل ب ــن ع ــب ب ــن قري ــك ب ــد املل ــعيد عب ــو س ــي أب ــي، لألصمع ــار الصمع ــات اختي الصمعي

أصمــع، حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر - عبــد الســالم حممــد هــارون، دار املعــارف، مــرص، ط 7، 

1993م.
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ــن الــرساج، . 9 ــن الــرسي بــن ســهل النحــوي املعــروف باب الصــول ف النحــو، أليب بكــر حممــد ب

ــان، بــريوت. ــد احلســن الفتــيل، مؤسســة الرســالة، لبن ــق: عب حتقي

إعــراب القــرآن، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل النحــاس، حتقيــق: د.زهــري غــازي . 10

زاهــد، عــامل الكتــب، بــريوت، ط 3، 1409هـــ- 1988م.

العلم، خري الدين الزركيل، دار العلم للمالين، ط 7، 1986م.. 11

اإلكــمل ف رفــع الرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف ف الســمء والكنــى، لعــيل بــن هبــة اهلل ابــن . 12

أيب نــرص بــن ماكــوال، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط 1، 1411هـــ.

إمــلء مــا مــن بــه الرحــن مــن وجــوه اإلعــراب والقــراءات، أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن . 13

ــة، الهــور، باكســتان. ــة العلمي ــد اهلل العكــربي، حتقيــق: إبراهيــم عطــوة عــوض، املكتب ابــن عب

أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك، لعبــد اهلل بــن يوســف بــن أمحــد بــن عبــد اهلل ابن يوســف، . 14

مجــال الديــن، ابــن هشــام، حتقيــق: يوســف الشــيخ حممــد البقاعــي، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيع.

إيضــاح شــواهد اإليضــاح، أليب عــيل احلســن بــن عبــد اهلل القيــي، دراســة وحتقيــق: د/حممــد . 15

بــن محــود الدعجــاين، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، لبنــان، ط )1(، 1408هـــ - 1987م.

ــن أيب . 16 ــب الدي ــوي حم ــام اللغ ــوس«، لإلم ــوس »رشح القام ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

ــت،  ــة الكوي ــازي، حكوم ــى حج ــق: مصطف ــدي، حتقي بي ــى الزَّ ــد مرت ــيد حمم ــض الس الفي

1987م. 1408هـــ- 

ــان . 17 ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــلم، لش ــاهري والع ــات املش ــلم ووفي ــخ اإلس تاري

ــريوت، ط 1،  ــان، ب ــريب، لبن ــاب الع ــري، دار الكت ــالم تدم ــد الس ــر عب ــق: د. عم ــي، حتقي الذهب
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 موضوع البحث:

بـِـرْيُ َنْظــِم اجلـُـَان يف تفســري ُأم القــرآن، أليب  حتقيــق خمطــوط يف تفســري ســورة الفاحتــة، بعنــوان: حَتْ

بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد اجلَُذاِمــي األَركــيِّ املالكــيِّ )ت: 723هـ(.

 هدف البحث:

ــم  ــًا، مــع تقدي ــًا علمي ــًا حتقيق ق ــة هبــذا املخطــوط وإخراجــه حمقَّ هيــدف هــذا البحــث إىل العناي

ــة عنــه. دراســة علمي

 مشكلة البحث:

عــدم حتقيــق وإخــراج هــذا املخطــوط، مــع قيمتــه العلميــة، وشــموله ملباحــث ســورة الفاحتــة، 

ومكانــة مؤلفــه العلميــة، ونبوغــه يف علــوم عديــدة..

 نتائج البحث:

حتقيق هذا املخطوط وفق املنهج املتَّبع يف حتقيق املخطوطات.

ــاء  ــا، والوف ــة، وذكرعلومه ــورة الفاحت ــكالم يف س ــر ال ــَز بتحري ــث متيَّ ــري، حي ــذا التفس ــة ه أمهي

ــا. ــالف فيه ــائل اخل ــح يف مس ــا، والرتجي بمطالبه

ة )املفتاحيَّة(: دالَّ  الكلامت الَّ

ار- اجلذامي. خمطوط- سورة الفاحتة- ابن الفخَّ
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F

ــه،  إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه، مــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي ل

ــه  ــى اهلل علي ــوله، ص ــده ورس ــدًا عب ــهد أن حمم ــه، وأش ــك ل ــده ال رشي ــه إال اهلل وح ــهد أن ال إل وأش

ــريًا. أمــا بعــد: ــه وســلم تســليًا كث ــه وصحب وعــى آل

ــي  يف  ــن النب ــت ع ــا ثب ــة، ك ــورة الفاحت ــاب اهلل  س ــورة يف كت ــم س ــإن أعظ ف

ــًة كبــرية، وألفــوا  ــَعىَّ   )1(، ولذلــك اعتنــى بتفســريها العلــاُء عناي حديــث أيب ســعيد بــن املـُ

فيهــا مؤلفــاٍت مســتقلًة كثــرية)2(.

 وكان مــن التفاســري القيمــة هلــذه الســورة الكريمــة )َْتبـِـرْيُ َنْظــِم الـــُجمن ف تفســري أمِّ القــرآن(، 

للشــيخ أيب بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد اجلُذامــي األَركــي األندلــي املالكــي، املتــوفَّ 

ــَز هــذا التفســرُي بتحريــر الــكالم فيهــا، وذكــر علومهــا، والوفــاء بمطالبهــا،  عــام 723 هـــ؛ فقــد متيَّ

والرتجيــح يف مســائل اخلــالف فيهــا.

ــًة  ق ــا حمقَّ ــت إخراجه ــم، فأحبب ــري القيِّ ــذا التفس ــًة هل ــًة واضح ــًة تام ــخًة خطي ــدتُّ نس ــد وج وق

ــي. ــب علم ــُل، حس ــن قب ــع م ــث مل تطب ــًة، حي مدروس

وقد اشتمل هذا البحث عى مقدمة، وقسمن، كا ييل: 

املقدمة: . 1

 وفيها أمهية املوضوع وسبب اختياره ، وخطة البحث، ومنهج التحقيق.

)1(  أخرجه البخاري 196/6 ح 4474 .
)2(  انظر فهرست مصنفات تفسري القرآن374/1، 1409/3، ودليل الكتب املطبوعة ف الدراسات القرآنية ص، 388،412، 458 .
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 القسم الول: الدراسة، وفيها مبحثان:. 2

املبحث الول: التعريف باملؤلف، وفيه مخسة مطالب: -

املطلب الول: اسمه ومولده ونشأته.

املطلب الثاين: مكانته العلمية. 

املطلب الثالث: شيوخه وتالميذه.

املطلب الرابع: مؤلفاته.

املطلب اخلامس: وفاته. 

 املبحث الثاين: التعريف بالكتاب، وفيه أربعة مطالب: -

  املطلب الول: اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف.

  املطلب الثاين: منهج املؤلف يف كتابه.

  املطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية. 

  املطلب الرابع: وصف املخطوط. 

ق.3.    القسم الثاين: النص امُلَحقَّ

وقد اتبعت يف حتقيق هذه الرسالة املنهج التايل:

َنَسْخُت النَص املخطوط وفق القواعد اإلمالئية، مع وضع عالمات الرتقيم.- 

ــا -  ــن مصادره ــراءات م ــت الق ــورها، ووثق ــا إىل س ــاين، وعزوت ــم العث ــات بالرس ــُت اآلي َكَتْب

ــة.  األصلي
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ــس يف -  ــا لي ــى م ــة ع ــكام األئم ــت أح ــدة , ونقل ــا املعتم ــن مصادره ــث م ــُت األحادي ج َخرَّ

ــا.  ــن منه الصحيح

ــع -  ــت بجم ــي ُعني ــب الت ــدت، وإال إىل الكت ــة إن وج ــا األصلي ــن مصادره ــار م ــُت اآلث ج َخرَّ

ــري.  ــلف يف التفس ــوال الس أق

وثَّقت النصوَص من مصادرها األصلية. - 

ْحُت الغريب، ووضحت الغامض، وضبطت املشكل. -  رَشَ

َتْرمَجُْت لألعالم غري املشهورين املذكورين يف املخطوط، عند أول ذكرهم. - 

َعَزوُت الشواهد الشعرية إىل دواوينها إن وجدت، وإال إىل مصادرها املعتمدة. - 

َوَضْعُت فهارس كاشفة، تيرسِّ اإلفادة من الرسالة .- 

ويف اخلتــام، أمحــد اهلل تعــاىل عــى مــا مــنَّ بــه عــيلَّ مــن إمتــام حتقيــق هــذا املخطــوط املختــرص، 

وأرجــو أن أكــون أخرجــت هــذه الرســالة بصــورة ُمرضيــة ، كــا أرادهــا مؤلفهــا  ، ثــم أشــكر 

دو الــذي  مــن أعاننــي عــى حتقيقهــا ودراســتها، وأخــص بالذكــر زميــيل الدكتــور عــار ابــن أمــن الــدَّ

أهــداين نســخة مصــورة مــن املخطــوط، وأســأل اهلل  التوفيــق والســداد، إنــه قريــب جميــب.
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القســم األول: الدراســة

وفيها مـبحـثــان:

املبحث الول: التعريف باملؤلف.

 املبحث الثاين: التعريف بالكتاب.
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املبحث األول: التعريف باملؤلف
وفيه مخسة مطالب:

املطلب الول: اسمه ومولده ونشأته.

املطلب الثاين: مكانته العلمية. 

املطلب الثالث: شيوخه وتالميذه.

املطلب الرابع: مؤلفاته.

املطلب اخلامس: وفاته. 
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 املطلب األول: اسمه ومولده ونشأته

هــو الشــيخ أبــو بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن)1( بــن حممــد بــن عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن 

ــِي األَندلــي املالكــي. ــي األَْرَك ــار اجلَُذاِم الَفخَّ

ُولـِـَد بَأْرَكــش)2(، يف مــا بــن الثالثــن واألربعــن وســبعائة)3(، ثــم خــرج منهــا مــع والديــه وهــو 

ْيــش)4(، فقــرأ عــى علائهــا وَروى عنهــم،  صغــري حينــا اســتوىل عليهــا النصــارى فنزلــوا مدينــة رَشِ

ثــم مل تلبــث هــي األخــرى أن وَقعــت يف يــدي النصــارى، فغادرهــا إىل مدينــة اجلزيــرة اخلــضاء)5(، 

فأقــام هبــا قليــاًل، وقــرأ عــى علائهــا.

ثــم انتقــل إىل مدينــة َســْبَتة)6( يف املغــرب فأخــذ عــن علائهــا، ثــم عــاد إىل اجلزيــرة اخلــضاء يف 

األندلــس فأقــام مــع والديــه فيهــا، وأقــرأ هبــا، ثــم انتقــل إىل َغرناطــة)7( فــروى عــن أهلهــا، ثــم انتقــل 

ر لإلقــراء والفتيــا هبــا إىل أن تــويف فيهــا)9(. إىل ماَلَقــة)8( فاســتوطنها، وتصــدَّ

)1(  كــذا يف اإلحاطــة ف أخبــار غرناطــة 64/3، ويف أكثــر املصــادر: حممــد بــن عــيل، انظــر: الــدرر الكامنــة 336/5، وبغيــة الوعــاة 
ــف،  ــه للمؤل ــه ملعارصت ــاس ب ــرف الن ــة أع ــب اإلحاط ــب صاح ــُن اخلطي ــداودي 209/2، واب ــن لل ــات املفرسي 187/1، وطبق

وقربــه مــن بلــده، ولذلــك عامــة َمــن ترجــم للمؤلــف اعتمــد عليــه.
ــات  ــوم إحــدى بلدي ــزروع واألشــجار، وهــي الي ــط هبــا ال ــة رَشيــش، حِتي ــع يف األندلــس، مــن أعــال مدين )2(  َأْرَكــش: ِحصــن مني

ــغرب ف ُحــل املغــرب 315/1. مقاطعــة قــادس، جنــوب إســبانيا. انظــر: الــروض املعطــار 27/1، واملـُ
)3(  ذكر ذلك ابن اخلطيب يف اإلحاطة ف أخبار غرناطة 67/3، قال: » وكان ال يرب بمولده«.

ْيــش:  مدينــة أْنَدُلســيَّة حصينــة مــن كــورة شــذونة، قريبــة مــن البحــر، جيــود زرعهــا ويكثــر ريعهــا، حتيــط هبــا الــزروع والثــار  )4(  رَشِ
الكثــرية، وتقــع اليــوم جنــوب إســبانيا، انظــر: الــروض املعطــار 240/1، وبلــدان الندلــس ف أعــمل ياقــوت احلمــوي ص: 353.
)5(  اجلزيــرة اخلــضاء: مدينــة مشــهورة يف األندلــس، يقــال هلــا جزيــرة أمِّ حكيــم، قريبــة مــن قرطبــة، عــى َربــوة مرفــة عــى البحــر، 
وال ييــط هبــا البحــر كــا ييــط باجلــزر، وهــي مــن أطيــب البــالد أرضــًا، وهــي اليــوم مركــز إداري تابــع ملديريــة قــادس وتبعــد 

عــن جبــل طــارق 18 كــم. انظــر: معجــم البلــدان 136/2، وبلــدان الندلــس ف أعــمل ياقــوت احلمــوي، ص: 291.
)6(  َســْبَتة: مدينــة مشــهورة يف املغــرب، عــى ســاحل البحــر املتوســط، مقابلــة لألندلــس، كانــت عامــرة بالعلــم والعلــاء، واليــوم تقــع 

حتــت واليــة اإلســبان. انظــر: معجــم البلــدان 182/2 .
)7(  َغْرناطــة: مدينــة قديمــة مشــهورة كبــرية باألندلــس، يشــقها هنــر حــدار، لــه فــروع ختــرتق املدينــة، فيهــا بســاتن وثــار كثــرية، وال 

زالــت معروفــًة هبــذا االســم إىل اليــوم، وتقــع يف جنــوب إســبانيا. انظــر: معجــم البلــدان 195/4، ومراصــد الطــلع 990/2.
ــة، غــرب غرناطــة بثانــن ميــاًل،  )8(  ماَلَقــة: مدينــة مشــهورة يف األندلــس، عــى شــاطئ البحــر املتوســط، بــن اجلزيــرة اخلــضاء واملريَّ

وهــي مدينــة حســنة، كثــرية الثــار. انظــر: الــروض املعطــار 517/1، وبلــدان الندلــس ف أعــمل ياقــوت احلمــوي ص: 469.
)9(  انظر: ترمجته يف اإلحاطة 64/3، والدرر الكامنة 336/5، وبغية الوعاة 187/1.
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  املطلب الثاين: مكانته العلمية

ــعة  ــن بس ــذاذ املعروف ــار األف ــاء الكب ــن العل ــي م ــار اجلُذام ــن الفخَّ ــر اب ــو بك ــيُخ أب ــدُّ الش  ُيع

ــه، وكان زاهــدًا يف الدنيــا معرضًا  العلــم، وتعليــم النــاس، ومــع ذلــك كان  صاحــَب عبــادة وتألُّ

عــن متاعهــا الفــاين، يقــيض وقتــه يف التعليــم والفتيــا والصــالة وقــراءة القــرآن.

وقد نبَغ  يف علوم متعددة، وألف مؤلفات ٍكثريًة، يأيت ذكُر طائفة منها )1(.

يقــول ابــن اخلطيــب مبينــًا َطَرفــًا مــن صفاتــه وســريته: »ُمفيــُد التعليــم، ُمَتَفنِّنه، مــن فِْقــٍه وَعَربية 

ــُدن صــالة الصبــح إىل  وقــراءات وأدب وحديــث، عظيــُم الصــرب، مســتغرق الوقــت، يــدرس مــن َل

الــّزوال، ثــم يســند ظهــره إىل طــاِق)2( املســجد بعــد ذلــك، فُيقــرئ، وتأتيــه النســاء مــن َخْلِفــه للفتيــا، 

فيفتيهــنَّ عــى حــال ســؤاالتّن إىل نصــف مــا بــن العــرص والعشــاء األوىل، ثــم يــأيت املســجد األعظــم 

بعــد الغــروب، فيقعــد للفتيــا إىل العشــاء اآلخــرة، مــن غــري أن يقبــل مــن أحــد شــيئا، وَمــْن أخــذ منــه 

بعــد حتكيــم الــورع، أثابــه بمثلــه)3(، مــا ُرئــي يف وقتــه أورَع منــه« )4(. 

 ويقــول ابــن خملــوف: »الَعــامل اجلليــل العامــل، العمــدة الثقــة، الفاضــل، الفقيــه املتفنــن، الشــيخ 

الكامل«)5(.

ًا صاحلًا شديد االنقباض« )6(. قول عنه املِكنايس: »كان متفنِّنًا عاملًا بالفقه واألدب واحلديث خريِّ

)1(  انظر: ص )316(.
)2(  الطَّاق: ما ُعطف وجعل كالقوس من األبنية، ويطلق عى حمراب املسجد.) املعجم الوسيط(، )571()مادة طوق(.

)3(  أي إنه يردُّ عى املـُهدي ويكافئه بمثل ما أهدى.
)4(  اإلحاطة ،)65/3(.

)5(  شجرة النور الزكية ،)305/1(.
)6(  درة احلجال ، )126/2(، وقد ترجم له املؤلف يف موضع آخر من هذا الكتاب )درة احلجال( انظر: )83/2(.
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  املطلب الثالث: شيوخه وتالميذه

املؤلــف  لــه شــيوخ وتالميــذ كثــريون جــدًا، يتبــن ذلــك مــن خــالل   الوقــوف مســريته 

ــر  ــد ذك ــه، وق ــى  وفات ــم حت ــه للتعلي ــم ُعكوف ــا، ث ــَرٍف منه ــان َط ــبق بي ــي س ــه، الت ــة ورحالت العلمي

مجــوه عــددًا كبــريًا مــن شــيوخه وتالميــذه، فمــن شــيوخه مــن يــيل)1(: ُمرَتْ

أبو احلسن عيل املَتيوي املغريب املالكي ] ت: 670 [، قرأ عليه املؤلف بسبتة)2(.- 

أبــو عمــرو عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن داود األنصــاري املاَلقــي ] ت: 667هـــ[، ســمع منه - 

ــف بالقة)3(. املؤل

أبــو حممــد عبــد العظيــم بــن عبــد اهلل بــن أيب احلجــاج الَبَلــوي، شــيخ مالقــة ]ت:666هـــ[ - 

ســمع منــه املؤلــف بالقــة)4(.

ــار، ] ت: -  أبــو احلســن عــيل بــن حممــد بــن عبــد اهلل الُكَتامــي التلمســاين، املعــروف بابــن اخلضَّ

676هـ[،قــرأ عليــه املؤلف بســبتة )5(.

اء بغرناطــة -  أبــو جعفــر أمحــد بــن عــيل بــن حممــد ابــن الطبَّــاع الُرعينــي األندلــي، شــيخ القــرَّ

] ت: 680 هـــ[،  قــرأ عليــه املؤلــف بغرناطة )6(.

تاج الدين أبو الَعَرب إساعيل بن إبراهيم بن عبد الرمحن املخزومي اخلطيب ] ت:694هـ[، - 

قرأ عليه املؤلف بَريش)7(.

)1(  ملعرفة شيوخه ينظر: اإلحاطة 64/3، وطبقات املفرسين للداودي 209/2.
)2(  انظر: ترمجته يف الواف 222/22.

)3(  انظر: ترمجته يف تاريخ اإلسلم 142/15.
)4(  انظر: ترمجته يف الواف 12/19.

)5(  انظر: ترمجته يف غاية النهاية 579/1.
)6( انظر: ترمجته يف تاريخ اإلسلم 383/15.
)7( انظر: ترمجته يف تاريخ اإلسلم 15/ 785.
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أبــو احلســن حممــد بــن ييــى بــن عبــد الرمحــن األشــعري الغرناطــي ] ت: 694هـــ[، قــرأ - 

ــة)1(. ــف بغرناط ــه املؤل علي

 أبــو احلســن عــيل بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الرحيــم اخلَُشــني اآلبــذي ]ت:680[، قــرأ - 

عليــه املؤلــف بغرناطــة)2(.

وأما تالميذه فقد انتفع به، وروى عنه َخْلٌق كثري، منهم من ييل:- 

َلمي األندلي] ت:750هـ[)3(.-  أبو جعفر أمحد بن أمحد بن هشام السُّ

َلمي الُبلفيقي] ت:774هـ[)4( .-  أبو الربكات حممد بن حممد بن إبراهيم السُّ

أبو زكريا ييى بن أمحد بن إبراهيم التَّجيبي الغرناطي] ت:753هـ[)5(.- 

لاين الغرناطي]ت:776هـ[)6( .-  أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن سعيد بن عيل السَّ

حممد بن حممد بن حممد بن عياش األنصاري اخلزرجي] ت:759هـ[ )7(.- 

ير الغرناطي] ت:736هـ[ )8( .-  ِ أبو عبد اهلل حممد بن حممد النمري الضَّ

حممد بن عيل بن حممد الَبلني الغرناطي)9(.- 

ــي، -  ــاحيل املالق ــاري السَّ ــم األنص ــن إبراهي ــن ب ــد الرمح ــن عب ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد ب حمم

ــم ] ت:754هـــ[ )10(. ــروف باملعمَّ املع

)1(  انظر: ترمجته يف الدرر الكامنة 34/6.
)2(  انظر: ترمجته يف بغية الوعاة 199/2.
)3( انظر: ترمجته يف بغية الوعاة 295/1.

)4(  انظر: ترمجته يف الدرر الكامنة 416/5.
)5(  انظر: ترمجته يف الدرر الكامنة  179/6.
)6(  انظر: ترمجته يف الدرر الكامنة 213/5.

)7(  انظر: ترمجته يف الدرر الكامنة  496/5.
)8(  انظر: ترمجته يف بغية الوعاة  238/1.

)9(  انظر: ترمجته يف بغية الوعاة  191/1 .
)10(  انظر: ترمجته يف الدرر الكامنة  423/5.
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  املطلب الرابع: مؤلفاته

 املؤلــف  مــن املكثريــن يف التأليــف، قــال ابــن اخلطيــب: »كان   ُمغــرى بالتأليــف، 

فأّلــف نحــو الثالثــن تأليفــًا يف فنــون خمتلفــة« )1(.

ــوم  ــوى منظ ــودًا، س ــًا موج ــه كتاب ــرف ل ــود)2(، وال أع ــم املفق ــف يف حك ــار املؤل ــم آث  ومعظ

ــة يف  ــح املقال ــم اجلــان يف تفســري أم القــرآن(، و)نص ــري نظ ــره، وهــذه الرســالة: )حتب ــدرر اآليت ذك ال

رشح الرســالة()3(، ومــن أهــم مؤلفاتــه مــا يــيل)4(:

ــه  ــيل، يف الفق ــد الطليط ــن ُعبي ــن اب ــرص أيب احلس ــرص )خمت ــاب املخت ــدرر يف رشح كت ــوم ال منظ

ــي. ــب علم ــف حس ــوع)5( للمؤل ــد املطب ــاب الوحي ــو الكت ــي (، وه املالك

حتبري نظم اجلان يف تفسري أم القرآن، وهو هذه الرسالة التي بن أيدينا.- 

انتفاع الطلبة النَُّبهاء يف اجتاع السبعة القراء.- 

إرشاد السالك يف بيان إسناد زياد عن مالك.- 

اجلوابات املجتمعة يف السؤاالت املنوعة.- 

اجلواب املخترص املروم يف حتريم سكنى املسلمن ببالد الروم.- 

ــن -  ــيد املتأخري ــن وس ــل العامل ــدح أفض ــات يف م ــد اللزومي ــات والفرائ ــد الثالثيني القصائ

واملتقدمــن.

)1(  اإلحاطة، )66/3(.
)2(  انظر: مقدمة تقيق منظوم الدرر، )ص: 44(.

)3(  توجد منه نسخة خطية بمكتبة ميونخ.
)4(  ملعرفة مؤلفاته ينظر: اإلحاطة، )3/، 66(؛ وطبقات املفرسين للداودي، )209/2(؛ ودرة احلجال،)83/2(.

)5(  لــه طبعتــان: األوىل نرهــا مركــز الــرتاث الثقــاف املغــرب يف الــدار البيضــاء، وطبــع يف دار ابــن حــزم يف بــريوت، اعتنــى هبــا أبــو 
الفضــل الدمياطــي، الطبعــة األوىل-1432هـــ. والثانيــة نرتــا الرابطــة املحمديــة للعلــمء باملغــرب، وحققهــا: صــادق صاصمــي 

ورشــيد قبــاظ، الطبعــة األوىل-1434هـ.
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ــح للمنفــرد يف -  ــار عــى صــالة الصب تفضيــل صــالة الصبــح للجاعــة يف آخــر الوقــت املخت

ــدار. ــا باالبت أول وقته

استواء النَّهج يف حتريم اللعب بالشطرنج.- 

إطناب التكملة والتَّربية يف إعراب البسملة والتصلية.- 

 املطلب اخلامس: وفاته 

ــبعائة،  ــن وس ــالث وعري ــنة ث ــي    س ــار اجلُذام ــن الفخَّ ــر اب ــو بك ــف أب ــويف املؤل  ت

ــهورة)1(. ــه مش ــت جنازت ــة، وكان باَلق

)1(  انظر: اإلحاطة،)67/3(.
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املبحث الثاني: 
التعريف بالكتاب

وفيه أربعة مطالب:

املطلب الول: اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف.

املطلب الثاين: منهج املؤلف يف كتابه.

املطلب الثالث: قيمة  الكتاب العلمية. 

املطلب الرابع: وصف املخطوط. 
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  املطلب األول: اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف

   أولً: اسم الكتاب

ــار  ــة يف أخب ــذا يف اإلحاط ــرآن(، هك ــري ُأم الق ــان يف تفس ــم اجلُ ــري نظ ــاب: )حتب ــم الكت اس

غرناطــة)1(، ومعجــم املؤلفــن)2(، والديبــاج املذهــب)3(، وغريهــا، ويف بعــض املصــادر )حتبــري اجلــان 

يف تفســري أم القــرآن( كــا يف طبقــات املفرسيــن للــداودي )4(، ومنهــم مــن أطلــق عليــه )تفســري الفاحتة( 

ــة الوعــاة)6(، والفهــرس الشــامل)7(. كــا يف كشــف الظنــون)5( وبغي

 ولعــل االســم األول أرجــح؛ ألن ابــن اخلطيــب ]ت: 776 هـــ[ أثبــُت النــاس يف ترمجتــه لقــرب 

ل عليــه يف ذلــك،  زمانــه ومكانــه مــن املؤلــف، ولكــون كثــري ممــن ترجــم للمؤلــف نقــل عنــه وعــوَّ

وقــد يكــون االســان اآلخــران اختصــارًا لــألول.

ثانيًا: نسبة الكتاب للمؤلف

ار اجلذامي، ويتبن ذلك بأمور منها:  هذا الكتاب ثابُت النسبة ملؤلفه ابن الفخَّ

ترصيــح املؤلــف بذلــك يف افتتاحيــة الكتــاب حيــث قــال: »وبعــد: فيقــول حممــد اجلَُذامــيُّ .. «، 

ــق. كــا يــأيت يف النــص املحقَّ

إيــراد كثــري ممــن ترجــم للمؤلــف هــذا الكتــاب ضمــن مؤلفاتــه، كــا تقــدم قريبــًا عنــد احلديــث 

عــن اســم الكتــاب.

)1(  انظر: اإلحاطة، )66/3(.
)2(  معجم املؤلفني، )42/11(.

)3(  الديباج املذهب ف معرفة أعيان علمء املذهب، )2/ 289(.
)4(  انظر: طبقات املفرسين، للداودي، )209/2(.

)5(  كشف الظنون، )1/ 455(.
)6(  انظر: بغية الوعاة، )188/1(.

)7(  الفهرس الشامل ) التفسري وعلوم القرآن(، )ص: 362(.
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كذلك َنَسَب الكتاَب للمؤلف أصحاُب كشافات الكتب وفهارس املخطوطات)1(.

 املطلب الثاين: منهج املؤلف يف كتابه

ــًا  ــرسَّ ســورة الفاحتــة تفســريًا حتليلي ــم َف ــاب، ث ــه بذكــر ســبب تأليــف الكت ــُف كتاب ــدأ املؤل  ابت

متوســطًا، مبتدئــًا بالــكالم عــى علــوم الســورة، ثــم تفســريها آيــة آيــة، ثــم ختــم الــكالم عليهــا بذكــر 

بعــض فضائــل الســورة، ويمكــن إمجــال منهجــه يف املعــامل التاليــة:

حتــدث يف بدايــة تفســريه عــن مــكان نــزول الســورة، واخلــالف يف ذلــك، وعــدد آياتــا، وهــل - 

البســملة منهــا.

يعتني املؤلف    باإلعراب ، والتوجيهات النحوية. - 

هها.-  ذكر املؤلف بعض القراءات ووجَّ

يعتني املؤلف بالرتجيح بن األقوال ويذكر سبب الرتجيح.- 

ــة الســورة )آمــن(، وذكــر أقــوال الفقهــاء يف -  حتــدث عــن اســتحباب قــول القــارئ بعــد هناي

حكــم قراءتــا يف الصــالة.

ذكر يف هناية السورة بعض األحاديث الواردة يف فضلها، منها الصحيح ومنها الضعيف.- 

)1(  انظــر: كشــف الظنــون، )1/ 455(، والفهــرس الشــامل )التفســري وعلــوم القــرآن(، )ص: 362(، وفهرســت مصنفــات تفســري 
ــرآن )150/1(. الق
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 املطلب الثالث: قيمة  الكتاب العلمية

ــرب هــذا التفســري مــن التفاســري املتوســطة املفــردة يف تفســري ســورة الفاحتــة، وهــي أعظــم  يعت

ــزات أمههــا: ــاب مــع صغــر حجمــه بمي ــز هــذا الكت ــاب اهلل )1(، ويتمي ســورة يف كت

سهولة عبارته، واختصاره.- 

ظهور شخصية مؤلفه  ؛ حيث يناقش األقوال التي يوردها، ويستدل ويرجح.- 

شــموله ملطالــب الســورة، حيــث حتــدث عــن علومهــا، ورشح مفرداتــا، وأعــرب كلاتــا، - 

وأورد القــراءات الــواردة فيهــا ووجههــا، وبــن فضائلهــا، وذكــر بعــض لطائفهــا.

أفــاد مــن بعــض املصــادر املتقدمــة كتفســري ابــن عطيــة، والزخمــري، ومكــي بــن أيب طالــب، - 

ــاص احلنفــي. وأيب بكــر اجلصَّ

املؤلــف مــن علــاء األندلــس، وقــد ُعرفــْت املدرســة األندلســية يف التفســري بالتمّيــز وتنــّوع - 

املصــادر، ونقــد التفســري، وتنقيتــه ممــا شــاَبُه)2( .

 أفــاد مــن التفســري بعــُض مــن جــاء بعــده، مــع عــدم شــهرة هــذا الكتــاب، وكونــه ُألــف يف - 

بــالد األندلــس؛ حيــث نقــل عنــه أبــو الســعود يف تفســريه)3(، والصفاقــي يف غيــث النفــع يف 

القــراءات العــر)4(.

، وتقدم خترجيه، )ص:307(. )1(  كا يف حديث أيب سعيد بن املـَُعىَّ
)2(  انظر: منهج املدرسة الندلسية ف التفسري، )ص: 70(.

)3(  تفسري أب السعود، )38/1(.
)4(  غيث النفع للصفاقي، )ص: 319(.
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 املطلب الرابع: وصف املخطوط

ــالمية  ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــة يف جامع ــة، حمفوظ ــدة كامل ــخة فري ــه نس ــاب ل الكت

بالريــاض برقــم )780( ، وتقــع يف أربــع ورقــات، عــدد  أســطر كل صفحــة 23 ســطرًا، يف كل ســطر 

ــد يف  ــح، وال يوج ــخي واض ــط نس ــت بخ ــد ُكتب ــة 23×17، وق ــاس الورق ــًا، ومق ــة تقريب 13 كلم

ــخ النســخ. ــا يشــري الســم الناســخ أو تاري املخطــوط م
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صـورة الـورقة الوىل من املخطوط
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صورة الورقة الخرية من املخطوط
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القســم الثـاني:
الـنـــص املـحــقـق

برِْيُ َنْظِم اجلُاَمن يف تفسري ُأم القرآن حَتْ

أليب بكر حممد بن عبد الرمحن بن حممد اجلَُذاِمي األَركيش املالكي )ت: 723 هـ (



 

احلمد هلل ُمنِْزِل القرآن، والصالة والسالم عى نبيه وآله، وصحبه أويل الشأن.

وبعد: 

ــه)1( اهلل بخفــي لطفــه النامــي-: هــذه بعــُض ُكليــات عــى فاحتــة    فيقــول حممــد اجلَُذامــيُّ - َحفَّ

الكتــاب، كان الســبُب يف مجعــي هلــا مناظــرَة ســاداٍت مــن األخــالء واألحبــاب.

 ســورة الفاحتــة مكيــة يف قــول ابــن عبــاس وقتــادة، ومدنيــة يف قــول أيب هريــرة وجماهــد وعطــاء، 

ــح األول)3(. ــاين)2(، والصحي ــميت مث ــك س ــة، ولذل ــرة باملدين ــة وم ــرة بمك ــن، م ــت مرت ــل نزل وقي

وفائــدة معرفــة املكــي واملــدين: معرفــة الناســخ واملنســوخ؛ ألن املــدين َنَســَخ املكــي)4(.

ه: أي أحاطه، انظر: لسان العرب،)49/9(، )مادة حفف(. )1(  حفَّ
ــى بعدهــا  ــل: ألهنــا يثن ــى أهنــا تقــرأ يف كل ركعــة، وقي ــى يف كل صــالة بمعن ــل: ألهنــا تثنَّ ــاين، فقي )2(  اخُتلــف يف وجــه تســميتها مث
مــا يقــرأ معهــا، وقيــل: ســميت مثــاين ألهنــا قســان: ثنــاء ودعــاء،  فالنصــف األول منهــا حــق الربوبيــة وهــو الثنــاء، والنصــف 
الثــاين حــق العبوديــة وهــو الدعــاء، وقيــل ســميت بذلــك ألهنــا نزلــت مرتــن مــرة بمكــة يف أوائــل مــا نــزل مــن القــرآن ومــرة 
باملدينــة، وهــو ضعيــف، والراجــح الول. انظــر: تفســري ابــن جريــر، )98/1(؛ وزاد املســري البــن اجلــوزي، )542/2(؛  وتفســري 

ــرازي،)159/19(؛ وأســمء ســور القــرآن، )ص: 121(. ال
)3(  اختلف العلاء يف هذه السورة هل مكيَّة أم مدنيَّة عى أربعة أقوال:

 القول الول: أهنا مكية، وهو قول اجلمهور، وُروي عن ابن عباس   واحلسن و قتادة وأيب العالية وغريهم.
القول الثاين: أهنا مدنية، وُروي عن أيب هريرة، وعطاء وجماهد وغريهم.

القول الثالث: أهنا نزلت مرتن، مرًة بمكة، ومرًة باملدينة، حكاه بعض املفرسين.
 القول الرابع: أن النصف األول من السورة مكي، والنصف الثاين مدين، ذكره بعض املفرسين.

والراجــح الول، وهــو اختيــار املؤلــف؛ لقــوة أدلتــه، ومنهــا قولــه تعــاىل: ژ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ژ 
]احِلجــر:87[، واملــراد بالســبع املثــاين الفاحتــة، وهــذه اآليــة يف ســورة احِلجــر، وهــي مكيــة باإلمجــاع. انظــر: تفســري ابــن عطيــة، 
ــي  ــز، )128/1(؛ واملك ــر ذوي التميي ــان، )60/1(؛ وبصائ ــري،)101/1(؛ واإلتق ــن كث ــي، )177/1(؛ واب )69/1(؛ والقرطب

ــد، )474/1(. ــن أمح ــرزاق حس ــد ال ــم، لعب ــرآن الكري ــدين ف الق وامل
ــل  ــة مراح ــات، ومعرف ــم اآلي ــى فه ــك ع ــتعانة بذل ــا: االس ــف، ومنه ــره املؤل ــا ذك ــا: م ة، منه ــدَّ ــد ع ــدين فوائ ــي وامل ــة املك )4( ملعرف

ــان، )197/1(. ــل العرف ــان، )239/1(؛ ومناه ــر: الربه ــع. انظ التري
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 وآياتــا ســبٌع باإلمجــاع)1(، لكــن ]َمــْن[)2( مل َيُعــدَّ البســملة آيــة، فـــــ ژ ڤ  ژ     إىل ژ ڦ   ژ آيــة، 

ــه عنــده آيــة واحــدة، ولفــظ اجلاللــة فيهــا)4(. هــا)3( فكلُّ و ژ  ڦ  ژ إىل ژ ڄ ژ آيــة أخــرى، وَمــْن عدَّ

 وبعــد هــذا إن قلنــا: إن البســملة ليســت بآيــة وال بعــض آيــة مــن أول الفاحتــة، وإنــا ُكتَِبــْت يف 

املصاحــف للتمييــز، أو أهنــا يف أول الفاحتــة البتــداء الكتــاب عــى عــادة اهلل  يف ابتــداء كتبــه، ويف 

غــري الفاحتــة للفصــل بــن الســور، قــال ابــن عبــاس:  »كان رســول اهلل  ل يعــرف فصــل 

ــة)7(،  ــك)6(، وأيب حنيف ــب مال ــو مذه ــم»)5(، وه ــن الرحي ــم اهلل الرح ــه بس ــزل علي ــى ين ــور حت الس

والثــوري)8()9(، وُحكــي عــن أمحــد)10( وغــريه. 

وانتــرص لــه مكــي)11(، وقــال: »إنــه الــذي أمجــع عليــه الصحابــة والتابعــون، والقــول بغــريه حمــدث 
بعــد إمجاعهــم«)12(، وشــنَّع القــايض أبــو بكــر بــن الطيــب ابــن الباقــالين املالكــي البــرصي نزيــُل بغــداد)13(

)1(  نقــل اإلمجــاع عــى ذلــك ابــن جريــر الطــربي يف تفســريه، )105/1(؛ والزخمــري يف الكشــاف، )1/ 4(؛ والســخاوي يف مجــال 
اء )190/1(، وغريهــم. القــرَّ

)2(  زيادة يقتضيها السياق.
)3(  أي عدَّ البسملة آية.

ــاىل:  ژ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ژ  ــه تع ــملة، أو قول ــي البس ــل ه ــابعة، ه ــة الس ــن اآلي ــع يف تعي ــالف واق ــود أن اخل )4(  املقص
ــة:7[. ]الفاحت

)5(  أخرجه أبو داود، )1/ 309 ح 788(؛ واحلاكم، )231/1(؛ وقال ابن كثري ف تفسريه، )116/1(:»إسناده صحيح «.
)6(  انظر: الستذكار، )455/2(؛ وتفسري ابن عطية، )59/1(.

)7(  انظر: أحكام القرآن للجصاص، )8/1(؛ واملبسوط، )15/1(.
)8(  هــو اإلمــام احلافــظ احلجــة الزاهــد أبوعبــد اهلل ســفيان بــن ســعيد بــن مــرسوق الثــوري الكــويف، أحــد األئمــة الفقهــاء العبــاد ، 

تــويف عــام 161هـــ ، انظــر: ســري أعــلم النبــلء، )229/7( ، وتقريــب التهذيــب، )ص: 244( .
)9(  انظر: املجموع، )334/3(.

)10(  انظر: املغني، )152/2(. قال ابن تيمية : »وال يصح عنه، وإن كان قوالً يف مذهبه«؛ جمموع الفتاوى )438/22(.
ــوش بــن حممــد بــن خمتــار األندلــي القيــي، أبــو حممــد ، مقــرئ عــامل بالتفســري والعربيــة ، مــن  )11(  هــو مكــي بــن أيب طالــب مَحُّ
مؤلفاتــه : مشــكل إعــراب القــرآن ، ، واإليضــاح للناســخ واملنســوخ ، تــويف بقرطبــة ســنة 437هـــ. انظر: بغيــة الوعــاة )298/2(؛ 

وطبقــات املفرسيــن، للــداوودي، )331/2 (.
)12(  الكشف عن  وجوه القراءات، )22/1( بنحوه.

)13(  هــو القــايض أبــو بكــر حممــد بــن الطيــب ابــن الباقــالين املالكــي األصــويل األشــعري البــرصي ، كان ســيفًا عــى الرافضــة واملعتزلــة، 
لــه تصانيــف وردود كثــرية، تــويف عــام 403هـــ. انظــر: ســري أعــلم النبــلء، )17/ 190(؛  وفيــات العيــان، )269/4 (.
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ــل: »مــن ســمع  ــى قي ــاس باملناظــرة، وأدقهــم فيهــا نظــرًا، حت عــى مــن خالفــه)1(، وكان أعــرَف الن

مناظــرة القــايض أيب بكــر مل يســتلذَّ بعدهــا بســاع كالم أحــد مــن املتكلمــن والفقهــاء واخلطبــاء«)2(.

ــب  ــن مذه ــح م ــو األص ــورة، وه ــن أول كل س ــة وم ــن أول الفاحت ــة م ــا آي ــا إهن ــو قلن ــا ل  وأم

ــة مــن غريهــا)5(،  ــة مــن الفاحتــة، بعــُض آي ــة مــن الفاحتــة فقــط)4(، أو إهنــا آي الشــافعي)3(، أو إهنــا آي

ــدِّ َجاللتهــا)6(. ــد مــن َع فــال ب

وبقي قول خامس، وهو أهنا آية مستقلة يف كل سورة، ال منها، وهو املشهور 

ــن  ــن أيب احلس ــرازي)10( ع ــر ال ــو بك ــكاه أب ــه)9(، وح ــول داود)8( وأصحاب ــد)7(، وق ــد أمح عن

ــع  ــملة م ــُة البس ــدُّ جالل ــال تع ــه ف ــة)12(، وعلي ــاب أيب حنيف ــار أصح ــن كب ــو م ــي)11(، وه الَكْرِخ

الســورة، وإنــا تعــد يف مجلــة مــا يف القــرآن، وأيضــًا فــإن املحققــن مــن الشــافعية، وعــزاه املــاوردي)13( 

)1(  انظر: النتصار للقرآن، )61/1(.
)2(  قال ذلك: أبو القاسم بن برهان النَّْحِوّي، انظر: تبيني كذب املفرتي فيم ُنسب إىل اإلمام أب احلسن الشعري )219/1(.

)3(  وهو مروي عن مجاعة من السلف، انظر: املجموع، )3/ 333(؛ وتفسري ابن كثري، )116/1(.
)4(  وهــو مــروي عــن مجاعــة مــن التابعــن، وقــوُل للشــافعي وروايــة عــن أمحــد. انظــر: املجمــوع، )332/3(؛ واملغنــي )151/2( ، 

وتفســري بــن كثــري، )116/1(.
)5(  انظر: تفسري ابن كثري، )117/1(.

)6(  أي البد من عدِّ البسملة من الفاحتة.
)7(  انظر: املغني: )152/2(.

)8(  هــو أبــو ســليان داود بــن عــيل بــن خلــف البغــدادي الظاهــري األصبهــاين، رأس أهــل الظاهــر، كان صاحــب ذكاء خــارق وزهــد 
وورع، تــويف عــام 270هـــ. انظر: ســري أعــلم النبــلء، )97/13( ؛ والــواف بالوفيــات، )296/13 (.

)9(  انظر: املجموع، )334/3(؛ وتفسري ابن كثري، )117/1(.
ــة ، مــن تصانيفــه: أحــكام القــرآن، تــويف عــام  )10(  هــو أمحــد بــن عــيل الــرازي احلنفــي، املعــروف باجلّصــاص ، مــن فقهــاء احلنفي

370هـــ يف بغــداد . انظــر: العــلم، )171/1(؛ ومعجــم املؤلفــني، )7/2 (.
)11(  انظر:  أحكام القرآن، للجصاص، )8/1(.

)12(  هــو أبــو احلســن عبيــد اهلل بــن احلســن بــن داّلل البغــدادي الكرخــي املعتــزيل، شــيخ احلنفية،انتهــت إليــه رئاســة املذهــب، كان ذا 
عبــادة وزهــد، تــويف عام 340 هـــ، انظر:ســري أعــلم النبــلء،)15/ 426(؛وتاريــخ بغــداد، )74/12(.

)13(  هــو أبــو احلســن عــيل بــن حممــد بــن حبيــب املــاَوْرِدي البــرصي ثــم البغــدادي، مــن كبــار فقهــاء الشــافعية، لــه مصنفــات عديــدة 
ــن  ــًا م ــه خوف ــه يف حيات ــيئًا مــن مؤلفات ــربز ش ــا، ومل ي ــاوي وغريه ــن، واحل ــا والدي ــون، وأدب الدني ــت والعي ــريه: النك ــا: تفس منه

الريــاء، تــويف يف بغــداد عــام 450هـــ، انظــر: وفيــات العيــان، )282/3(، طبقــات املفرسيــن، للــداودي )423/1(.
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ــة كــال قطعــًا، حكــًا ال قطعــا)2(. للجمهــور)1(، عــى أهنــا آي

  قــال النــووي: »والصحيــح أهنــا قــرآن عــى ســبيل احلكــم، قــال: ولــو كانــت قرآنــا عــى ســبيل 

رنــا هبــا مــن جعلهــا غري قــرآن، وهــو خــالف اإلمجــاع«)3(.  القطــع لكفَّ

هــا آيــة منهــا،  )4(: »والبســملة منهــا أي مــن الفاحتــة عمــاًل ؛ ألنــه  عدَّ  وقــال املحــيلِّ

صححــه ابــن خزيمــة واحلاكــم)5(، ويكفــي يف ثبوتــا مــن حيــث العمــل الظــن«)6(.

ــري  ــو نظ ــة، وه ــا يف أول الفاحت ــأت هب ــن مل ي ــالُة م ــحُّ ص ــا ال تص ــل: أهن ــِم والعم ــى احلُْك ومعن

ــة قطعــًا ال حكــا)7(، كــا هــو  ــا إهنــا آي ــِر مــن البيــت؛ إْذ مل يثبــت ذلــك بقاطــع، وإن قلن كــون احِلْج

اء يف إســقاط بعــض الكلــات وإثباتــا، وكٌل قــرأ  ظاهــُر عبــارة كثــري، فيكــون مــن بــاب اختــالف القــرَّ

بــا تواتــر عنــده، والفقهــاء تبــٌع للقــراء يف هــذا)8(، وكلُّ علــم يســأل فيــه عــن أهلــه، واملســألة طويلــة 

الذيــل.

        

)1(  املقصود: مجهور الشافعية، انظر: احلاوي الكبري، للاوردي، )105/2(.
)2(  هكــذا يف املخطــوط، ويف املجمــوع للنــووي الشــافعي، )3/ 333(: »حكــًا ال قطعــا« ولعلــه أصــح، إال أن يكــون مــراد املؤلــف: 

ثابتــة للســورة قطعــًا مــن جهــة الكــال، ال مــن جهــة احلكــم.
)3(  املجموع، )333/3(، وقد أورده املؤلف بمعناه.

)4(  هــو جــالل الديــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد املحــيلِّ الشــافعي، األصــويل املفــرس، صاحــب النصــف الثــاين مــن تفســرياجلاللن، 
تــويف ســنة ) 864هـــ(، انظــر: الضــوء اللمــع، )433/1( ، والبــدر الطالــع، )115/2(.

ــع   ــت: » كان يقطِّ ــول اهلل ، فقال ــراءة رس ــن ق ــئلت ع ــا س ــلمة   أهن ــث أم س ــاء  يف حدي ــا ج ــي م ــه يعن )5(  لعل
قراءتـــه آيــــــًة آيــــــًة: ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ    ژ پ  پ  پ  پ  ژ    ژ ڀ  ڀژ    ژ ٺ ٺ  ٺژ«. أخرجــه 
ــة  ــن خزيم ــه اب ــه، وصحح ــم، )252/2( وصحح ــذي، )182/5 ح( )2923(؛ واحلاك ــد ،)206/4ح( )26583(؛ والرتم أح
ــات«. ــم ثق ــح , وكله ــناده صحي ــال:»  إس ــننه، )86/2( ، وق ــي يف س ــًة «؛ والدارقطن ــا آَي َه ــه: »َفَعدَّ )248/1ح( )493(، ولفظ

)6(  كنز الراغبني رشح منهاج الطالبني، )207/1(. 
)7(  أي إنا من آيات سورة الفاتة السبع .

اء بعــَض احلــروف، ويرتكهــا آخــرون، بنــاًء عــى مــا بلغهــم مــن الروايــات، وكلهــا ثابــت عــن النبــي  )8(  أي كــا ُيثبــت بعــُض القــرَّ
، انظــر: غيــث النفــع، )ص: 22(.
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ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ ژ    جــاٌر وجمــرور، ومضــاف و مضــاف إليــه، ويف املتعلَّــق بــه كالم طويــل، فال 

به)1(. نطيل 

و ژ ڀ  ڀ    ژ صفتان)2(.

، أو   ژ پژ مبتــدأ، و ژ  پژ جــار وجمــرور متعلــق بمحــذوف وجوبــا تقديــره: اســتقرَّ

فــْت، ُقِصــَد هبــا الثنــاء عــى اهلل  لــت عــن املصدريــة وُعرِّ ، خــرب املبتــدأ، فهــي مجلــة خربيــة، حوِّ مســتقرٌّ

بمضموهنــا، مــن أنــه تعــاىل مالـِـٌك جلميــع احلمــد مــن اخللــق، أو مســتحق ألن يمــدوه، فاالســتقرار 

ــة. ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ ــه متنوع ــام وجهات ع

  و ژ ڭ  ژ   َعَلٌم عى املعبود بحق.

ل هلل، وهــو مضــاف، ژ پژ مضــاف إليــه، أي مالــُك مجيــِع اخللــق مــن    ژ پژ َنْعــٌت أوَّ

اإلنــس واجلــن واملالئكــة والــدواب، وغريهــم، وكل منهــا يطلــق عليــه عــامَل، يقــال: عــامَل اإلنــس، 

وعــاملَ اجلــن، إىل غــري ذلــك، وُغلِّــب يف مجعــه باليــاء والنــون)3( أولــو العلــم عــى غريهــم، وهــو مــن 

الَعاَلمــة؛ ألنــه عالمــة عــى ُموجــِده.

  ژ ڀ ژ نعـٌت ثـاٍن هلل، ژ  ڀ ژ نعـت ثالـث ؛ فإن أريد بـا فيها من الرمحة مـا يتص بالعقالء 

مـن العاملـن، أو مـا يفيـض عـى الـكل بعـد اخلـروج إىل َطـور الوجود مـن النعـم، فوجـه تأخريها عن 

)1(  ُمَتَعلَُّق اجلار واملجرور هنا حمذوف مناسب للمقام،  وتقديره: اقرأ، أو أتلو، أو أبدأ، واختلف فيه: 
- فقيل إنه اسم ، والتقدير: بسم اهللَّ قراءيت، أو ابتدائي . 

- وقيل إنه فعل، والتقدير: باسم اهللَّ اقرأ وهو أوىل؛ ألن األصل يف العمل هو األفعال. 
       ثم اختلف يف هذا املحذوف هل هو مقدم أو مؤخر : 

- فقيل إنه مقدم، والتقدير: اقرأ باسم اهللَّ ، والغرض من تقديمه االهتام بشأن الفعل. 
-وقيــل إنــه مؤخــر، والتقديــر: باســم اهللَّ اقــرأ ، أو قــراءيت ، وهــذا أوىل؛ للتــربك بتقديــم اســم اهللَّ، وألن تقديــم املعمــول يــدل عــى 
احلــرص، وُحــِذَف هــذا املتعلــق تــربكًا باالقتصــار عــى اســم اهللَّ، ولكثــرة االســتعال. انظــر: تفســري ابــن جريــر، )112/1( ومــا 

بعدهــا؛ وتفســري القرطبــي، )153/1(؛ والــدر املصــون، )122/1(؛ واللبــاب، )ص: 88( ومــا بعدهــا.
.  2(  أي من حيث اإلعراب، ومها اسان كريان هلل(

)3(  حيث مُجع عى صيغة مجع املذكر السامل، وهي خاصة باملذكر العاقل. انظر: أوضح املسالك، )51/1(.
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وصـف الربوبيـة ظاهـر، وإن أريـد مـا يعمُّ الـكل مـن األطوار كلهـا حسـبا يف قوله تعـاىل: ژ ٿ 

ٹ  ٹ ٹٹ  ژ ]األعـراف:156[، فوجـُه الرتتيـب أن الرتبيـة ال تقتيض املقارنـة للرمحة، فإيرادهـا يف َعِقبها 

لإليـذان بأنـه تعـاىل متفضـل فيهـا فاعل بقضيـة رمحتـه الثابتة من غـري وجوب عليـه، وبأهنـا واقعة عى 

ك املسـتعن  أحسـن مـا يكـون، واالقتصـار عى نعتـه تعاىل هبا يف التسـمية ملـا أنه األنسـب بحال املـُـَترَبِّ

باسـمه اجلليل، واألوفـق ملقاصده. 

 ژ ٺ  ژ  نعــت رابــع، وصــح ذلــك؛ لداللتــه عــى الــدوام واالســتمرار؛ لكونــه مــن صفــات 

البــاري تعــاىل، وهــو مضــاف إضافــة حمضــة.

ژ  ٺ ژ مضاف إليه، ومضاف أيضًا)1(.

 ژ ٺژ مضـاف إليـه، أي اجلـزاء ، وهـو يـوم القيامـة، وُخـص بالذكـر؛ ألنه ال ُملـك ألحد فيه 

إال اهلل تعـاىل،  ژ ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی   ژ ]غافـر:16[.

  ومن قرأ ژ ٺ  ژ  )2( فمعناه: مالك األمر كله يوم القيامة.

 ژ ٿژ مفعـول مقـدم،    ژ ٿ ژ ، فعـل مضـارع وفاعلـه مسـترت فيـه وجوبـا، تقديـره نحـن، و            

ژ ٿژ مفعـول مقـدم لنسـتعن)3(. 

  ژ ٿ ژ فعـل مضـارع معطوف عـى، ژ ٿژ ، وفاعله مسـترت فيه وجوبًا تقديـره: نحن، أي 

ـك بالعبـادة من توحيـد وغريه، ونطلـب املعونة عى العبـادة وغريها. نخصُّ

)1(  أي )مالك( مضاف، و)يوم( مضاف إليه، وهو أي )يوم( مضاف و) الدين( مضاف إليه.
ــدون  ــك(  ب ــون )َمِل ــرأ الباق ــكًا، وق ــَك ِمل ــن َمل ــل م ــم فاع ــف اس ــك( باألل ــف )مال ــوب وخل ــائي ويعق ــم والكس ــرأ عاص )2(  ق
ألــف، صفــة مشــبهة مــن املـُــلك، بمعنــى القضــاء، انظــر: حجــة القــراءات، البــن زنجلــة، )ص: 77(؛ وإتــاف فضــلء البــرش، 

.)363/1(
ــى  ــتعانة ع ــتعن واالس ــود واملس ــى املعب ــادة، ع ــد والعب ــر العب ــدم ذك ــال يتق ــام، ولئ ــن لالهت ــاك( يف املوضع ــول )إي ــدم املفع )3(  وق

ــي، )224/1(. ــاف، )9/1(؛ والقرطب ــري الكش ــر: تفس ــاص. انظ ــرص واالختص ــادة احل ــه، وإلف ــتعان ب املس
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ژ ٹ   ژ )اْهِد(: فعل دعاء)1(، وفاعله مسترت فيه وجوبًا، )نا(: مفعوله األول.

ژ   ٹ  ژ  مفعوله الثاين.

  ژ ٹ    ژ نعت الرصاط، أي: أرشدنا إليه.

ژ ّٰ  ٰذ ِّ  ژ بدل من ژ ّٰ   مي ِّ ژ، بدل كلٍّ من كل.  

ژ  ڤ  ژ مضاف إليه، وهو اسم موصول يتاج إىل صلة، وعايد.

ژ ڤ   ژ فعل وفاعله، صلة ژ  ڤ  ژ.

ژ ڦ  ژ جار وجمرور متعــلق بــ  ژ ڤ   ژ ، واهلــاء وامليـم ضمري عائـد عى ژ  ڤ  ژ ، أي أنعمت 

باهلداية. عليهم 

صفـٌة  ومعطـوف،  وجمـررور،  وجـار  إليـه،  ومضـاف  مضـاف  ژ  ڄ    ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ژ 

للموصـول)2(، عـى أنـه عبـارة عـن إحـدى الطوائـف املذكـورة املشـهورة باإلنعـام عليهم، وباسـتقامة 

امللـك)3(، ومـن رضورة هـذه الشـهرة شـهرتم باملغايـرة ملـا ُأضيـف إليـه كلمـة )غـري( مـن املتصفـن 

فـًا  َتَعرُّ بضـدي الوصفـن املذكوريـن، أعنـي مطلـَق املغضـوب عليهـم والضالـن، فاكتسـب بذلـك 

َحـًا لوقوعهـا صفـة للمعرفـة كـا يف قولـك: عليك باحلركة غـري السـكون، ُوصفوا بذلـك تكملًة  ُمَصحَّ

ملـا قبلـه، وإيذانـًا بأن السـالمة ممـا ابتيل بـه أولئـك نعمة جليلـة يف نفسـها، أي الذيـن مجعوا بـن النعمة 

املطلقـة التـي هـي نعمـة اإليـان، ونعمـة السـالمة مـن الغضـب والضالل. 

)1(  أي فعل أمر معناه هنا الدعاء. انظر: تفسري ابن عطية، )84/1(؛ والدر املصون، )61/1(.
ــع، )وال  ــم للجم ــرور، واملي ــم جم ــاء: اس ــر، واهل ــرف ج ــى: ح ــم( ع ــه، و)عليه ــاف إلي ــوب( مض ــاف، و )املغض ــري( مض )2(  فـــ)غ

ــاىل: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ــه تع ــن( يف قول ــول )الذي ــة للموص ــو صف ــم( وه ــوب عليه ــى )املغض ــوف ع ــن( معط الضال
ڄژ. ڄ   ڦ    ڦ  

)3(  هكذا يف املخطوط، ويف تفسري أب السعود، )1/ 18( : املسلك. ولعله أصوب.
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. ْحَن اْلَُذاميِّ د بِن َعْبِد الرَّ برِْيُ َنْظِم الَُمن ِف َتْفِسرِي ُأَمِ اْلُقْرَآِن ِلَِب َبْكر ُمَمَّ َتْ

 وقيـل: املـراد باملوصـول طائفة مـن املؤمنن ال بأعياهنـم)1(، فيكون بمعنـى النكرة َكـِذي الالم إذا 

أريـد بـه اجلنس يف ضمـن بعض األفـراد ال بعينـه، وهو املسـمى باملعهـود الذهني، وباملغضـوب عليهم 

والضالـن: اليهـود والنصـارى، كـا ورد يف مسـند أمحـد والرتمـذي)2(، فيبقـى لفـظ )غـري( عـى إهبامه 

ٌل  نكـرًة)3( مثـَل موُصوفِـِه)4(، وأنـَت خبـرٌي بأن َجْعـَل املوصـول عبارًة عـا ُذكر مـن طائفة غري معينـة خُمِ

ببدليـة مـا أضيـف إليـه مما قبلـه؛ فـإن مدارهـا كـوُن رصاط املؤمنـن َعلـًا يف االسـتقامة مشـهودًا له يف 

االسـتواء، ومـن البـنِّ أن ذلـك من حيـث إضافتـه وانتسـابه إىل كلهم، ال إىل بعـض مبهم منهـم، وهبذا 

تبـن أالَّ سـبيل إىل جعـل: ژ ڦ  ڦ  ڦ   ژ ، بـدالً مـن املوصـول؛ ألن شـأن البدل أن يفيـد متبوعه 

مزيـَد تأكيـد وتقريـر، وفضـَل إيضاح وتفسـري، وال ريب يف َأن ُقَصـاَرى أمِر مـا نحن فيه أن َيْكَتِسـَب مما 

ٍف ُمَصّحـٍح لوقوعه صفًة للموصـول، وأما اسـتحقاق أن يكون مقصودًا بالنسـبة  ُأضيـف إليـه نوَع َتعـرُّ

 .)5( مفيـدًا ملـا ذكر مـن الفوائد فـكالَّ

)1(  اختلــف املفــرسون يف املــراد باملنَعــم عليهــم يف قولــه تعــاىل:  ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄژ:فقيــل هــم 
املذكــورون يف قولــه تعــاىل: ژ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  

ــاس  ، وهــذا قــول اجلمهــور، وهــو الراجــح. ــن عب ــه اب ژ  ژ ]النســاء:69[، قال
وقيل: هم املالئكة.
وقيل: هم األنبياء.

وقيل: هم املؤمنون بالكتب السابقة.
وقيل: هم النبي  وأصحابه. انظر: تفسري املاوردي، )60/1(؛ و ابن عطية، )88/1(؛ وابن كثري )140/1(.

ــارى«.  ــني النص ــود، وإن الضال ــم اليه ــوب عليه ــول اهلل :»إن املغض ــال رس ــال: ق ــم  ق ــن حات ــدي ب ــن ع )2(  ع
ــان،  ــن حب ــه اب ــب؛ وصحح ــن غري ــث حس ــذا حدي ــال: ه ــذي، )186/5( ح)2953(، وق ــد، )123/33(؛ والرتم ــه أح أخرج

ــع، )1363/2(. ــح الام ــاين يف صحي ــه األلب ــوارد [؛ وصحح 1)567/1( ح )2279( ]م
)3(  قوله: )نكرًة( هي حال من قوله: فيبقى.

)4(  موُصوُفــُه هــو االســم املوصــول )الذيــن( يف قولــه تعــاىل: ژ ڤ  ڤژ ، واالســم املوصــول مــن املعــارف، واألصــل أن الصفــة 
تتبــع املوصــوف يف التعريــف والتنكــري، لكــن ملــّـا كان االســم املوصــول شــائعًا ال يــراد بــه أحــد معــن أخذ حكــم النكــرة، فوصف 

بنكــرة، وهــي قولــه )غــري(، انظــر: تفســري مكــي، )114/1( .
ــو  ــل، فه ــرار العام ــة تك ــى ني ــدل ع ــن (؛ ألن الب ــول )الذي ــم املوص ــن االس ــداًل م ــري( ب ــرب )غ ــن أع ــى َم ــُردُّ ع ــا َي ــف هن )5(  املؤل

ــا. ــى هن ــذا ال يتأت ــه، وه ــود بذات مقص
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 َ وُقـرئ بالنصـب عـى احلـال، والعامـل ژ  ڤ   ژ ، أو عـى املـدح، أو عـى االسـتثناء)1(، إن ُفـرسِّ

النعمـُة بـا يعـمُّ الَقبِيلن.

والغضـب َهَيَجـاُن النفـس إلرادة االنتقـام، وعنـد إسـناده إىل اهلل سـبحانه يـراد بـه غايتـه بطريق 

إطـالق اسـم السـبب بالنسـبة إلينـا عى مسـببه القريـب، إن ُأريد بـه إرادة االنتقـام، وعى مسـببه البعيد 

إن أريـد بـه نفـس االنتقـام، وجيوز محل الـكالم عـى التمثيل، بأن ُتشـبَّه اهليئـة املنتزعة من سـخطه تعاىل 

للعصـاة وإرادة االنتقـام منهـم ملعاصيهـم با ينتزع من حـال امللك إذا غضـب عى الذين عصـوه، وأراد 

أن ينتقـم منهـم ويعاقبهم)2( .

و ژ ڦ  ژ مرتفع باملغضوب، قائم مقام فاعله)3( . 

والعـدول عـن إسـناد الغضـب إليه تعـاىل كاإلنعـام، جرى عـى منهـاج اآلداب التنزيلية يف نسـبة 

النعـم واخلـريات إليـه ، دون أضــدادها، كــا يف قــوله تــعاىل: ژ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ژ ] الشـعراء:  78- 80 [ ، وقولـه تعـاىل: ژ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  

ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ  ]اجلـن:10[ .

 و )اَل( مزيـدة لتأكيـد مـا أفـاده ژ ڦ  ژ مـن معنـى النفـي كأنـه قيـل: ال املغضـوب عليهـم وال 

الضالـن)4(، ولذلـك جـاز: أنـا زيـدًا غـري ضارب، جـواَز أنا زيـدًا ال ضـارب، وإن امتنـع أنا زيـدًا مثُل 

ضـارب )5(.

ــراءات  ــراب الق ــر: إع ــاذة. انظ ــراءة ش ــي ق ــتثناء، وه ــى االس ــدح ، أو ع ــى امل ــال، أو ع ــى احل ــب، ع ــا بالنص ( هن ــرْيَ ــت )َغ )1(  ُقرئ
ــون، )72/1( . ــدر املص ــواذ، )49/1(؛ وال الش

)2(  وهــذا تأويــل هلــذه الصفــة، والصــواب إثبــات صفــة الَغَضــب هلل - عــى الوجــه الالئــق بــه- مــن غــري تعطيــل وال حتريــف وال 
ــل الزخمــري لصفــة  ــاب والســنة، وهــذا مذهــب الســلف رمحهــم اهلل، قــال األلــويس بعــد أن ذكــر تأوي تشــبيه؛ لثبوتــا يف الكت
الغضــب هنــا: »وأنــا أقــول كــا قــال ســلُف األمــة، هــو صفــة هلل تعــاىل، الئقــة بجــالل ذاتــه، ال أعلــم حقيقتهــا وال كيــف هــي ... 

ــريه، )311/1(. « تفس
)3(  أي إنه يف حمل رفع، نائب فاعل لـ)املغضوب(.

ــال يتوهــم أن ژ  ڄژ  معطــوف عــى  ژ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ   ــه ) غــري ( ؛ لئ ــد النفــي الــذي دلــت علي ــًا، لتأكي ــدة إعراب )4(  أي زائ
ــون، )74/1(. ــدر املص ــط، )150/1(؛ وال ــر املحي ــة، )92/1(؛ والبح ــن عطي ــي، )113/1(؛ و اب ــري مك ــر: تفس انظ

)5(  انظر: الكشاف، )17/1(؛ والبحر املحيط، )150/1( .
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والضالل: هو العدول عن الرصاط السوي.

 وقرئ )وغري الضالن()1(.

وُقرئ )وال الضألن(، باهلمز عى لغة من َجدَّ يف اهلرب عن التقاء الساكنن)2(.

 )آِمـن( اسـم فعـٍل هو: اسـتجْب، وعن ابـن عباس سـألت رسـوَل اهلل  عن 

معنـى آِمن ، فقـال : »رب افعل «)3(. 

 ُبني عى الفتح كـ)أيَن(؛ اللتقاء الساكنن، وفيه لغتان: مدُّ َألفه، وقرُصها)4(،   قال)5(:

ويرحم اهلل عبدًا قال آمينا     .......................    

وقال:
   َأمَن فزاد اهلل ما بيننا بعدًا   ....................... 

نني جربيُل آمنَي، عند فــــراغي من قــــراءة فاتِة الكتاب، وقال : إنه  عن النبي  : »َلقَّ

كاخلتم عل الكتاب«)6(. وليســت من القرآن ِوفاقًا، ولكن ُيَسنُّ َخْتُم السورة الكريمة هبا )7(.

واملشـهوُر عـن أيب حنيفـة  أ ن املصـيّلَ يـأيت هبـا خُمَاَفتـًة)8(، وعنـه أنـه ال يـأيت هبـا اإلمـاُم؛ 

)1(  وهي قراءة شاذة. انظر: تفسري ابن عطية، )93/1(.
)2(  وهي قراءة شاذة. انظر: املحتسب، )46/1(؛ والكشاف، )12/1(؛ والبحر املحيط، )151/1(.

ــمرقندي،  ــري الس ــر: تفس ــاس  ؛ وانظ ــن عب ــن اب ــح ع ــن أيب صال ــي ع ــق الكلب ــن طري ــي، )125/1(، م ــه: الثعلب )3(  أخرج
ــق  ــن طري ــور، )91/1( م ــدر املنث ــيوطي يف ال ــريه، )145/1(؛ والس ــري  ف تفس ــن كث ــره اب ــاف، )17/1(؛ وذك )19/1(؛ والكش

الضحــاك عــن ابــن عبــاس، وســنده ضعيــف.
)4(  ) آمني ( و ) َأمني (.

ُح ، وَصْدُره: يا رب ال تسلبني حبها أبدًا. انظر: ديوانه، )ص:31 (. )5(  هذا ُعُجُز َبيت ملجنون ليى، قيس بن امُلَلوَّ
)6(  ذكــره الزخمــري يف الكشــاف، )18/1( ، قــال الزيلعــي يف ختريــج  أحاديــث الكشــاف، )27/1(: »غريــب هبــذا اللفــظ، وبمعنــاه 
مــا رواه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه يف كتــاب الدعــاء ثنــا وكيــع ثنــا إرسائيــل عــن أيب إســحاق عــن أيب ميــرسة أن جربيــل أقــرأ النبــي 

  فاحتــة الكتــاب فلــا قــال وال الضالــن، قــال لــه: قــل آمــن، فقــال آمــن انتهــى«.
)7(  لثبوت ذلك عن النبي  قواًل وفعاًل، واألحاديث يف ذلك مشهورة، انظر: تفسري ابن كثري، )145/1( .

)8(  انظر: بدائع الصنائع، )207/1(؛ واهلداية، )50/1(. 
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ألنـه الداعـي، وعـن احلسـِن مثُلـه)1(، ورَوى اإلخفـاَء عبـُد اهللَّ بـُن مغّفـل، وأنُس بـُن مالك عن 

.)2(
النبـي

وعند الشافعيِّ  جُيهر هبا)3(؛ ملا روى وائُل بُن حجر» أن النبي  كان إذا قـــرأ:     

ڄ ڄژ قال: »آمني«، ورفع هبا صوته«)4(.   ژ 

        عن رسول اهلل  أنه قال أليّب بِن كعب: »أل أخربك بسورة مل ينِزْل ف التوراة واإلنجيل 

والقرآن مثُلها ؟ » قلت : بل ، يا رسول اهلل قال: » فاِتُة الكتاب، إنا السبُع املثاين والقرآُن العظيم الذي 

أوتيُته « )5(.

وعـن حذيفـة بن اليـان   أن النبي  قـال: »إن القوَم ليبعـُث اهللُ عليهم العذاَب 

حتــًم مقضــيًا ، فيقــرأ صبيٌّ من صبيانم ف الكتـاب: ژ پ  پ  پ  پ     ژ ، فيسـمعه اهلل تعاىل، 

فريفــُع عنهم بذلك العــذاَب أربعني سـنة «)6(.  متت.

هـذا واهلل أسـأله أن جيعـل القـرآن شـافعًا يل يـوم الديـن، وأن يصيَل ويسـلَم عى رسـول اهلل وعى 

آلـه وأصحابـه وعى األنبيـاء واملرسـلن، واحلمـد هلل رب العاملن.

ــة املجتهــد، )156/1(؛ ورشح خمتــص  )1(  انظــر: املبســوط، )33/1(؛ وتبيــني احلقائــق، )113/1(؛ وهــذا قــول مالــك انظــر: بداي
ــريش، )287/1(. ــل، للخ خلي

)2(  قال الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف، )28/1(: »غريب جدًا «، وقال ابن حجر يف الكايف الشاف : »مل أجده عن واحد منها«. 
)3(  انظر: املجموع، )371/3(.

ــه،  ــن ماج ــائي، )122/2( ح )879(؛ واب ــذي، )27/2( ح) 248( ؛  والنس ــو داود، )246/1(  ح ) 932(؛ والرتم ــه أب )4(  أخرج
ــري،) 581/1(.  ــص احلب ــر يف التلخي ــن حج ــه اب )278/1( ح )855(؛ وصحح

)5(  أخرجــه أحــد، )310/14(؛ والرتمــذي، )297/5( ح)3125(؛ والنســائي، )139/2( ح)914(؛ وصححــه ابــن خزيمــة، 
)252/1( ح) 500(؛ وابــن حبــان، )53/3( ح) 775(.

)6(   أخرجه الثعلبي ف تفسريه، )90/1(؛ وقال السيوطي يف نواهد البكار، )253/1( : »موضوع «.
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فهرس اآليات

الصفحةالرقم اآلية

سورة العراف

156331ژ ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ    ژ

سورة احِلجر

87326ژ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ

سورة الشعراء

78334ژ ې  ې  ى  ى    ژ 

97334ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ      ژ

80334ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ           

سورة غافر

      331    16ژ ەئ  وئ  وئۇئ  ژ

سورة الن

10334ژ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ژ    
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فهرس األحاديث واآلثار

 الصفحةطرف احلديث أو الثر           

336»أال أخربك بسورة...«       

336»إن القوم ليبعث اهلل عليهم...«      

333»إن املغضوب عليهم اليهود...«     

336»أن النبي  كان إذا قرأ وال الضالن...« 

335»سألت رسول اهلل  عن معنى آمن...«

327»كان رسول اهلل  ال يعرف فصل السورة حتى... «                                     

329»كان رسول اهلل  يقطِّع قراءته...«                   

نني جربيل... «        335»لقَّ
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فهرس األعالم املرتجم هلم

الصفحةالســـمم

327الباقالين، أبو بكر بن الطيب 1

328اجلّصاص،  أبو بكر الرازي احلنفي2

328داود بن عيل الظاهري3

327سفيان الثوري4

328الكرخي، أبو احلسن5

328املاوردي، أبو احلسن الشافعي6

329املحيل، جالل الدين حممد بن أمحد الشافعي7

327مكي بن أيب طالب8
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ــا، حتقيــق: شــعبان بــن . 1 إتــاف فضــلء البــرش بالقــراءات الربعــة عــرش ، ألمحــد بــن حممــد البنَّ

حممــد إســاعيل ، عــامل الكتــب ، الطبعــة األوىل ، 1407هـــ.

ــد . 2 ــك فه ــع املل ــة بمجم ــات القرآني ــز الدراس ــق مرك ــيوطي، حتقي ــرآن ، للس ــوم الق ــان ف عل اإلتق

ــة املنــورة، الطبعــة األوىل 1426هـــ. لطباعــة املصحــف الريــف باملدين

اإلحاطــة ف أخبــار غرناطــة، البــن اخلطيــب الغرناطــي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة: . 3

األوىل، 1424 هـ.

أحكام القرآن، أليب بكر اجلصاص، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت، 1412هــ.. 4

الســتذكار الامــع ملذاهــب فقهــاء المصــار ، البــن عبــد الــرب ، حتقيــق : عبــد املعطــي قلعجــي ، . 5

دار ابــن قتيبــة ، دمشــق ، بــريوت ، الطبعــة األوىل ، 1414هـــ.

ــة األوىل، . 6 ــام، الطبع ــوزي، الدم ــن اجل ــدورسي، دار اب ــرية ال ــم، ملن ــرآن الكري ــور الق ــمء س أس

1426هـ.

ــة . 7 ــد، املكتب ــد احلمي ــيد عب ــد الس ــد احلمي ــق: عب ــربي، حتقي ــواذ، للعك ــراءات الش ــراب الق إع

ــة األوىل، 1424هـــ. الطبع ــة،  األزهري

العلم، خلري الدين الزركيل، دار العلم للمالين، بريوت الطبعة العارشة، 1992م.. 8

النتصار للقرآن، أليب بكر الباقالين، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، 1422هـ.. 9

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، البن هشام األنصاري، املكتبة العرصية، بريوت.. 10

البحــر املحيــط ، تفســري أيب حيــان، حتقيــق : عــادل عبــد املوجــود وزمالئــه ، دار الكتــب العلميــة . 11

، بــريوت ، الطبعــة األوىل ، 1422هـ.
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بدائع الصنائع، للكاساين احلنفي، دار الكتب العلمية ، بريوت، الطبعة الثانية، 1406هـ.. 12

بداية املجتهد، البن رشد، دار الكتب العلمية ، بريوت، الطبعة األوىل، 1408هـ.. 13

البدر الطالع بمحاسن َمن بعد القرن التاسع ، للشوكاين ، دار املعرفة، بريوت.. 14

الربهــان ف علــوم القــرآن ، للزركــي ، حتقيــق : مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة . 15

، بــريوت ، الطبعــة األوىل ، 1408هـ .

ــة، . 16 ــة العلمي ــادي، املكتب ــريوز آب ــن ف ــد ب ــاب العزيز،ملحم ــف الكت ــز ف لطائ ــر ذوي التميي بصائ

ــريوت. ب

بغيــة الوعــاة ف طبقــات اللغويــني والنحــاة ، جلــالل الديــن الســيوطي، حتقيــق : حممــد أبــو الفضل . 17

إبراهيــم ، مطبعة عيســى البــايب احللبــي ، 1384هـ.

18. بلــدان الندلــس ف أعــمل ياقــوت احلمــوي، دراســة مقارنــة، ليوســف أمحــد بنــي ياســن، مركــز 

زايــد للــرتاث والتاريــخ، اإلمــارات، الطبعــة األوىل، 1425هـ.

ــة: . 19 ــالمي، الطبع ــرب اإلس ــروف، دار الغ ــّواد مع ــار ع ــق: بش ــي، حتقي ــلم، للذهب ــخ اإلس تاري

م.  2003 األوىل، 

ــالمي، . 20 ــرب اإلس ــروف، دار الغ ــّواد مع ــار ع ــق: بش ــدادي، حتقي ــب البغ ــداد، للخطي ــخ بغ تاري

الطبعــة األوىل، 1422هـــ.

رة عــن الطبعــة  األمرييــة - بــوالق، القاهرة، . 21 تبيــني احلقائــق رشح كنــز الدقائــق ، للزيلعــي، مصــوَّ

الطبعة: األوىل، 1313 هـ.

تبيــني كــذب املفــرتي فيــم نســب إىل اإلمــام أب احلســن الشــعري، البــن عســاكر، دار الكتــاب . 22

العــريب ، بــريوت، الطبعــة: الثالثــة، 1404هـــ.
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ــه: . 23 ــى ب ــي ، اعتن ــرشي، للزيلع ــاف للزخم ــري الكش ــة ف تفس ــار الواقع ــث واآلث ــج الحادي ختري

ــة األوىل، 1414هـــ .  ــاض، الطبع ــة ، الري ــن خزيم ــي، دار اب ــلطان الطبي س

تفســري ابــن جريــر الطــربي، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ، أليب جعفــر حممــد بــن جريــر . 24

الطــربي، حتقيــق عبــد اهلل الرتكــي ، دار هجــر القاهــرة ، الطبعــة األوىل 1422 هـــ.

تفســري ابــن الــوزي، زاد املســري ف علــم التفســري، أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن اجلوزي . 25

، دار الفكــر، الطبعة األوىل ، 1407هـ.

تفســري ابــن عطيــة، املحــرر الوجيــز ف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق بــن عطيــة . 26

ــة،  ــة الثاني ــر، الطبع ــاف، قط ــه، وزارة األوق ــاري وزمالئ ــد اهلل األنص ــق: عب ــي، حتقي األندل

1428هـ.

تفسري ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل، 1430 هــ.. 27

تفســري أب الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم ، أليب الســعود العــادي ، . 28

دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت ، الطبعــة الثانيــة، 1411هـــ. 

تفســري الثعلبــي، الكشــف والبيــان ، حتقيــق : أيب حممــد بــن عاشــور، دار إحيــاء الــرتاث العــريب ، . 29

بــريوت ، الطبعــة األوىل ، 1422هـ .

ــة األوىل ، . 30 ــريوت ، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــرازي، دار الكت ــب، لل ــح الغي ــري مفاتي ــري الكب التفس

1411هـ.

تفســري القرطبــي، الامــع لحــكام القــرآن، حتقيــق عبــد اهلل الرتكــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة . 31

األوىل، 1428 هـ.

تفســري املــاوردي، النكــت والعيــون ، أليب احلســن عــيل املــاوردي ، راجعــه : عبــد املقصــود بــن . 32

عبــد الرحيــم ، دار الكتــب العلميــة.
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تفســري مكــي بــن أب طالــب، اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة، حققــه جمموعــة مــن الباحثــن، ونرتــه . 33

كليــة الريعــة والدراســات اإلســالمية بجامعــة الشــارقة، الطبعــة األوىل، 1429 هـــ .

تقريــب التهذيــب ، للحافــظ ابــن حجــر العســقالين ، حتقيــق : حممــد عوامــة، دار القلــم ، دمشــق، . 34

ــة،  1411هـ.  الطبعة الثالث

التلخيــص احلبــري ف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــري ، حتقيــق: شــعبان إســاعيل، مكتبــة ابــن . 35

تيميــة ، القاهــرة.

ــرتاث، الطبعــة األوىل، . 36 ــة ال ــواب، مكتب ــق عــيل الب ــن الســخاوي، حتقي ــم الدي مجــال القــراء، لعل

1408هـ.

ــريوت ، . 37 ــة، ب ــب العلمي ــاوردي، دار الكت ــافعي ، لل ــام الش ــب اإلم ــه مذه ــري ف فق ــاوي الكب احل

الطبعــة: األوىل، 1419 هـــ

ــة . 38 ــريوت، الطبع ــالة، ب ــة الرس ــاين، مؤسس ــيد األفغ ــق: س ــة، حتقي ــن زنجل ــراءات، الب ــة الق حج

ــة، 1404هـ. الرابع

الــدر املصــون ف علــوم الكتــاب املكنــون ، ألمحــد بــن يوســف الســمن احللبــي ، حتقيــق : أمحــد . 39

اخلــراط ، دار القلــم ، دمشــق ، الطبعــة األوىل ، 1413هـــ . 

الــدر املنثــور ف التفســري باملأثــور ، جلــالل الديــن الســيوطي ،طبعــة دار هجــر ، القاهــرة، الطبعــة . 40

األوىل، 1424هـ .

درة احلجــال ف أســمء الرجــال، للمكنــايس، حتقيــق: حممــد األمحــدي أبــو النــور، مطبعــة الســنة . 41

املحمديــة، الطبعــة األوىل، 1391هـــ.

ــرتاث . 42 ــاء ال ــقالين ، دار إحي ــر العس ــن حج ــظ اب ــة ، للحاف ــة الثامن ــان املائ ــة ف أعي ــدرر الكامن ال

ــريوت .  ــريب ، ب الع
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دليــل الكتــب املطبوعــة ف الدراســات القرآنيــة، إعــداد ونــر مركــز الدراســات القرآنيــة بمعهــد . 43

الشــاطبي بجــدة، الطبعــة األوىل، 1432هـ.

ــب . 44 ــي، دار الكت ــد الغن ــرسي عب ــق: ي ــي، حتقي ــر الوالب ــة أب بك ــوح، رواي ــن املل ــس ب ــوان قي دي

ــة األوىل، 1420هـــ. . ــريوت، الطبع ــة، ب العلمي

روح املعــاين روح املعــاين ف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، لأللــويس، دار إحيــاء الــرتاث . 45

العــريب ، بــريوت، الطبعــة الرابعــة 1405هــ.

الــروض املعطــار ف خــرب القطــار، للحمــريي، حتقيــق إحســان عبــاس، مؤسســة نــارص للثقافــة، . 46

بــريوت، الطبعــة: الثانيــة، 1980 م.

سنن ابن ماجه ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ، املكتبة الفيصلية ، مكة .. 47

ســنن أب داود ، للحافــظ أيب داود السجســتاين ، إعــداد وتعليــق : عــزت الدعــاس، دار احلديــث، . 48

الطبعــة األوىل ، 1389هـ .

سنن الرتمذي، اجلامع الصحيح، حتقيق: أمحد شاكر، توزيع دار الباز، مكة.. 49

ســنن الدارقطنــي، علــق عليــه: جمــدي الشــوري، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة األوىل، . 50

1417هـ.

ــو غــدة ، دار . 51 ــاح أب ــد الفت ــه : عب ــى ب ــد الرمحــن النســائي ، اعتن ســنن النســائي، للحافــظ أيب عب

البشــائر اإلســالمية ، بــريوت ، الطبعــة الثالثــة ، 1409هـــ.

ســري أعــلم النبــلء، للذهبــي، مؤسســة الرســالة، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط وزمالئــه، الطبعــة . 52

األوىل، 1403هـ.

شــجرة النــور الزكيــة ف طبقــات املالكيــة، البــن خملــوف، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، علــق . 53

عليــه: عبــد املجيــد خيــايل، الطبعــة األوىل، 1424هـــ.
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رشح خمتص خليل، للخريش، دار الفكر، بريوت.. 54

رشح معاين اآلثار، عامل الكتب، الطبعة األوىل، 1414 هـ.. 55

صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان، حتقيــق : شــعيب األرنــاؤوط ، مؤسســة الرســالة، الطبعة . 56

1414هـ.  ، الثانية 

صحيح ابن خزيمة، حتقيق: مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، 1412هـ.. 57

صحيح البخاري )مع فتح الباري( ، دار السالم ، الطبعة األوىل ، 1418هـ .. 58
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No (6)

“Tahbir Nazm al-Juman fi Tafsir Umm al-Qur’an” by Abu Bakr Muhammad bin 
‘Abd al-Rahman bin Muhammad al-Juzami al-Arkashi al-Maliki (d.723 A.H) 

A Critique

Prof. Dr. Ibrahim Saleh A Al-Humaidhi

Research Topic 

Editing a manuscript on exegesis of Surat al-Fatihah entitled: “Tahbir Nazm 
al-Juman fi Tafsir Umm al-Qur’an” by Abu Bakr Muhammad bin Abd al-Rahman 
bin Muhammad al-Juzami al-ArKashi al-Maliki (d.723 A.H.)

Research Objective

The research aims at performing a serious intellectual editing of this man-
uscript along with its academic study. 

Research Problem

The manuscript is yet to be edited and published, despite its academic val-
ue, its comprehensiveness, the academic status of the author and his excel-
lence in various fields of knowledge. 

Research Findings

1. Editing the manuscript according to the widely practiced methodology.

2. Identifying the importance of this exegesis, and its uniqueness in the commen-
tary of Surat al-Fatihah, mentioning its sciences, giving the issues therein due 
attention, and stating the most authentic opinion in controversial matters.

Keywords:

 Tafsir Surat al-Fatihah- Ibn al-Fakhkhar- al-Juzami.
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No (5)

Additions of al-Dimyati to Ghareeb al-Qur’an by Ibn ‘Uzair

An Inductive and Deductive Study

Dr. Faisal Hamoud H Al-Shammari

Research Topic:

The research is about the totally new additions of Dimyati to the book of 
one of the great scholars of exegesis Ibn ‘Uzair al-Sijistani ,“Tafsir Ghareeb al-
Qur’an”, which he made in the footnotes.

Research Objective:

Introducing the additions of al-Dimyati to the book of Ghareeb al-Qur’an 
of Ibn ‘Uzair and highlighting this important aspect of Qur’anic sciences i.e., 
Ghareeb (exceptional).

Research Problem:

The only copy of manuscript with some defects such as missing words from 
the footnotes, as I couldn’t get another copy for clarification. 

Research Findings:

1. The status of Ibn ‘Uzair in Ghareeb al-Qur’an, his vast knowledge of the issue 
and how he benefited from his teacher, Ibn al-Anbari.

2. Al-Dimyati’s command over this field and his capacity to add to Ibn ‘Uzair im-
portant and precise additions.

3. Variety of al-Dimyati’s method in his additions to Ibn ‘Uzair.

Keywords:

 Al-Dimyati- Ghareeb al-Qur’an- Ibn ‘Uzair.
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No (4)
Sayings of Al-Imam Ahmad on the abrogating and the abrogated 

An Analytical study.

(from the Book “Nawasikh al-Qur’an”, from the beginning to the end of Surat al-Baqarah)

Dr. Hamed Radhi M Al-Ruqi

Research Topic

The research deals with the sayings of al-Imam Ahmad on the abrogating 
and the abrogated from Ibn al-Jawzi’s book “Nawasikh al-Qur’an”, from the 
beginning to the end of Surat al-Baqarah.

Research Objective 

Compiling, studying, and highlighting the sayings of al-Imam Ahmad on the 
abrogating and the abrogated as a separate work.

Research Problem

What are the sayings of al-Imam Ahmad on the abrogating and the abro-
gated reported in the sources, assuming that his book on the issue is missing?

Research Findings 

1. Some of the teachers of al-Imam Ahmad are scholars of exegesis, some of 
whom have book on abrogation, and I wrote the biography of seven of his 
prominent sources.

2. The book on abrogation by al-Imam Ahmad is greatly unique as he is a scholar 
of both exegesis and Hadith. It shows that extra care was given to the narra-
tions due to which we can declare them as authentic. Undoubtedly, the issue of 
abrogation requires precision because of its connection with Islamic law.

3. The sayings of al-Imam Ahmad on abrogation in Surat al-Baqarah reach 37, 
three linked to the Prophet (s.a.w.), though weak reports, nine attributed to 
the Sahabah, one with authentic transmission, while the two good, and the re-
maining six weak, and the remaining 28 through disconnected transmission, 11 
authentic, 12 good, and 5 weak.

Keywords:
 Sayings- Abrogating- Abrogated- The Qur’an- al-Imam Ahmad.
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No (3)

The Chains of Narrators Narrating Views of al-Dahhak from Ibn ‘Abbas (May Allah 
be pleased with them) in the books of transmitted exegesis.

Dr. Ibrahim A H Mohammad Husain

Research Topic

The research focuses on one of the transmission chains in which al-Dahhak 
bin Muzahim Al-Hilali reports from a Companion, ‘Abd Allah bin ‘Abbas to whom 
a lot of false narrations are attributed hence many a controversy over it.

Research Objective

Differentiating authentic narrations from weak ones on the authority of 
al-Dahhak with a view to contributing to the review of tafsir, investigating 
its chains of narrators, and identifying impact of weak narrations, advancing 
caution against their acceptability in Islamic rulings and identifying the weak 
chains.

Research Problem 

Disconnection in the transmission chain: Al-Dahhak did not meet Ibn ‘Ab-
bas. He met his student Sa’eed bin Jubair who is his source for Ibn ‘Abbas’ 
views. Sa’eed bin Jubair is highly knowledgeable and trustworthy. If it is cer-
tain that al-Dhahhak’s source is Sa’eed ibn Jubair, then his reports from Ibn 
‘Abbas is to be considered strong.

Research Findings

It is confirmed that there is disconnection between al-Dahhak and Ibn Ab-
bas. Al-Dahhak’s  reports therefor need scrutiny and comparison with other 
chains leading to Ibn Abbas and others from Tabi’in especially students of Ibn 
‘Abbas, and more specifically Sa’eed bin Jubair, in addition to other sayings that 
can serve as affirmative and support, although most of what I came across and 
observed among his narrations are strong and in congruence with narrations of 
Sa’eed bin Jubair and Ali bin Abi Talhah. (All praise is due to Allah).

Keywords:

 Narrations- Al-Dahhak- Ibn ‘Abbas-Tafsiri Chains of Narrators.
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No (2)

Rare Qur’anic Styles of Reading on the Authority of Imam Abu ‘Amr bin al-‘Ala’ 
al-Basari (d. 154 A.H) in Surat al-Baqarah.

An Inductive and Deductive Study
Dr. Sami Yahya H Awaji

Research Topic
Compilation of Solitary Reports on the Authority of Abu ‘Amr bin al-‘Ala’ 

al-Basari Concerning Surat al-Baqarah Available in the Books on Rare Qur’anic 
Styles of Reading

Research Objectives
1. Understanding Nature of the selection of al-Imam Abu ‘Amr al-Basari and 

the Extent of His Command over Arabic language. 

2. Identifying the Rare Qur’anic Styles of Reading Attributed to al-Imam Abu 
‘Amr in Surat al-Baqarah.

3. Introducing Researchers to the Study of Rare Styles of Qur’anic Reading 
narrated through the Ten Experts in Qur’anic Styles of Reading.

Research Problem
1. Answering the following questions:

2. How many Rare Styles of Qur’anic Reading are narrated through al-Imam 
Abu ‘Amr in Surat al-Baqarah?

3. Do these reports have any basis in Arabic language?

4. What is the reason behind the inauthenticity of these reports from al-Imam 
Abu ‘Amr al-Basari?

Research Findings
1. All the reports identified in the research are consistent with one or another 

basis in Arabic Language.

2. The main reason for the inauthenticity of these reports is the discontinuity 
in the transmission chains.

Keywords:
 Abu ‘Amr al-Basari-Surat al-Baqara- Styles of Reading- Rare.
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No (1)

Publications on the inimitability of Qira'at. 
Descriptive study

Prof. Dr. Adel Ibrahim M Refaei

Research Topic

Compilation of publications on the inimitability of Qira'at; because most of 
the works on this field are new and very rare, followed by a brief descriptive 
study of the publications.

Research Objectives 

-escribing their Methodologies, and the Issues they Deal with.

Research Problem

1. Lack of Updated Bibliography of Works on This New Field of Study.

2. Lack of Unified Methodology in writing on This Issue.

Research Findings

1. Works on This Issue are not yet enough as to the explanation of its Princi-
ples.

2. Rules of This Science have not yet been dealt with in Separate Works.

3. The research tried to identify all the works available till date.

4. Identified Major Rhetorical Inimitability in the Studies on Inimitability of 
qira’aat.

Keywords:

 Miracle- Al-Qira’at- Author-  Comparison- Descriptive study- publications.
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with the sciences of the Two Glorious Revelations.

JCTGR’s Vision:
To be a beacon for research conducive to the service of the Two Glo-

rious Revelations that is resultant in cherishing them.

JCTGR’s Mission: 
Refereeing and publishing serious scholarly, genuine research in the 

fields germane to its speciality in Qur’anic and Sunnah studies.

JCTGR’s Aims:

1- Publishing scholarly research specialized Qur’anic and Sunnah stud-
ies.

2- Enriching scientific areas in the field Qur’anic and Sunnah studies.
3- Encouraging researchers to contribute, and meeting their needs by getting 

 their research published. 
4- Providing a platform for the highest standards of scholarly publication 

and research in Qur’anic and Sunnah studies. 
5- Paving the way for innovative, encyclopedic, scientific projects in 
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About us:
An institutional endowment devoted to serving the Glorious Qur’an 

and the Elevated Prophetic Sunnah, by underlining their guidance and 
fulfilling their aims. 

Historical background:
The endowment was established in 1428AH, initially as, Project 

for Cherishing the Glorious Qur’an. In 1434AH the Project became 
a community development center under the nomenclature, Center  
for Cherishing the Glorious Qur’an. Yet, in 1436AH, the cen-
ter was further developed to be an independent entity under the title,  
Endowment of Cherishing the Two Glorious Revelations. 

Our Vision: 
Extolling the acts of cherishing the Two Glorious Revelations and pro-

moting their studies both locally and internationally. 

Our Mission:
To promote cherishing the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic 

Sunnah throughout Muslim communities, by highlighting their aims and 
objectives, and underlining their guidance.   

Our Aims: 
1- Highlighting the glories of the Glorious Qur’an and the Elevated 

 Prophetic Sunnah and making their rights known. 

2- Defending the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah and 
refuting the calumny leveled against them.

3- Furthering research studies and training programs related to the Glo-
rious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah. 
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